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Анотація навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Кримінальне право. Особлива частина» є фундаментальною 

дисципліною, що відноситься до циклу професійної підготовки здобувачів першого ступеня вищої 

освіти «бакалавр» за спеціальністю 081 «Право». Як складова загального курсу кримінального права, 

вона є однією з найважливіших дисциплін для майбутнього правника. 

Особлива частина кримінального права, класична дисципліна у підготовці юристів в Україні, 

бере свої витоки з позаминулого століття. Ця органічна частина провідної галузі публічного права 

гарантує охорону ваших конституційних прав і свобод від злочинних посягань, а її норми є найбільш 

гострою та ефективною зброєю у протидії та запобіганні злочинності. 

Оволодіння загальними засадами кримінально-правової охорони найбільш важливих 

суспільних відносин, теорією і практикою застосування кримінального закону щодо кримінальних 

правопорушень, спрямованих проти людини, суспільства та держави, дозволить вам набути знань, 

умінь і навичок щодо використання всього комплексу кримінально-правових норм у тих сферах 

життєдіяльності суспільства, які охороняються кримінальним законом. 

Вивчення Особливої частини кримінального права дозволяє з’ясувати її поняття, систему та 

структуру побудови, наукові засади кваліфікації кримінальних правопорушень, що сприятиме 

опануванню не лише цієї сфери юридичних знань, але й інших споріднених галузей сучасного права, 

адже у професійній діяльності у жодній з них неможливо обійтись без ґрунтовних знань, умінь і 

навичок, яких ви набудете при вивченні кримінального права. Рівень своєї фахової підготовки ви 

зможете контролювати під час систематичного тестування, яке в умовах конкуренції при 

працевлаштуванні та кар’єрному зростанні буде надійним підґрунтям успішного проходження 

професійних конкурсних змагань. 

Фахові знання з кримінального права будуть засобом забезпечення непорушності ваших 

конституційних прав при працевлаштуванні та професійній діяльності, адже кримінальний закон 

гарантує охорону ваших прав від грубого порушення законодавства про працю, безпідставної 

невиплати заробітної плати, незаконного звільнення тощо. Отримані знання, уміння і навички з 

кримінального права слугуватимуть належними правовими та моральними орієнтирами в особистих, 

професійних, службових та інших сферах вашої діяльності. 

Надійне правове підґрунтя, яке ви отримаєте при вивченні Особливої частини кримінального 

права, буде корисним, якщо ви бажаєте якнайкраще зрозуміти призначення юриспруденції та 

належним чином підготувати себе до професійної діяльності у сфері кримінального судочинства в 

якості судді, прокурора, слідчого, детектива або іншої професії в правоохоронних органах та сфері 

юстиції. 

Науково-педагогічний склад кафедри публічного права допомагатиме вам під час вивчення 

кримінального права. Кафедра розташована на другому поверсі 19 корпусу університету, кімн. 328 

(тел. кафедри: +38 (044) 236-50-53). 

Спільна робота з викладачами кафедри під час лекцій, семінарів і практичних занять за вашим 

бажанням буде доповнена консультаціями, можливістю підготовки наукових тез, статей, наукових та 

конкурсних робіт. Додатковим засобом комунікації зі студентами слугує методичний кабінет кафедри 

(кімн. 322), де можна ознайомитись з навчальною і науковою літературою з кримінального права, 

провідними періодичними виданнями, газетами та іншими джерелами з юридичної тематики. 

Кафедра облаштована абонентськими вічками викладачів, користуючись якими ви можете залишати і 

отримувати необхідну інформацію від конкретного фахівця. 

У груповому та індивідуальному порядку можна дистанційно користуватися електронним 

кампусом університету, мобільним та Інтернет зв’язком, отримуючи необхідні для вивчення 

дисципліни інформаційні матеріали та інші ресурси. 

Міждисциплінарні зв’язки 

Навчальна дисципліна «Кримінальне право. Особлива частина» як складова курсу 

кримінального права вивчається після Загальної частини та інших юридичних дисциплін, що 

викладаються на факультеті, зокрема таких, як «Теорія держави і права», «Історія держави і права 

України» та «Конституційне право». 

У свою чергу, знання, уміння і навички з «Кримінального права. Особлива частина» 

створюють надійне підґрунтя для вивчення у подальшому таких дисциплін, як «Кримінальне 

процесуальне право», «Криміналістика» та інших дисциплін кримінально-правового циклу. 
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Результати навчання 

Навчальна дисципліна «Кримінальне право. Особлива частина» спрямована на формування у 

вас таких компетенцій. 

Ви отримаєте знання, що дозволять з’ясувати поняття і систему Особливої частини 

кримінального права, її органічну єдність з попередньо вивченою Загальною частиною та їх спільну 

спрямованість щодо протидії та запобігання злочинним посяганням. Водночас ви набудете розуміння 

особливостей її понятійного апарату, структури, критеріїв і принципів побудови, дещо відмінних від 

Загальної частини. Ваші знання отримають розвій з огляду на основні види кримінально-правових 

норм Особливої частини та їх значення для реалізації різних форм кримінальної відповідальності. 

Здобутки ваших знань доповнить теорія криміналізації суспільно небезпечних діянь, 

необхідна для розуміння чому їх забороняє кримінальний закон, а іноді, навпаки, деякі діяння 

втрачають небезпеку для суспільства. 

Окремим предметом осмислення буде сучасна структура Особливої частини кримінального 

права, що базується на особливостях відомого із Загальної частини «родового об’єкта кримінальних 

правопорушень», який дозволяє побудувати цю частину кримінального права за окремими розділами, 

розміщеними у певній послідовності. 

Центральне місце у вивченні Особливої частини будуть займати знання щодо окремих груп 

кримінально-правових норм, які утворюють самостійні розділи цієї складової кримінального 

законодавства. Зокрема – це злочини проти: основ національної безпеки України; життя та здоров’я 

особи; волі честі та гідності особи; статевої свободи та статевої недоторканості особи; виборчих, 

трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина; власності та багатьох інших 

суспільних відносин, склади злочинів щодо яких поєднані у XX-ти розділах Особливої частини 

Кримінального кодексу України. 

При цьому вивчатиметься як загальна кримінально-правова характеристика однорідних груп 

складів злочинів, так і аналіз їх окремих складів. 

Окрім набуття знань значної уваги буде приділено напрацюванню умінь та практичних 

навичок, особливо що стосуються наукових основ кваліфікації кримінальних правопорушень, без 

якої неможливе застосування кримінального законодавства. У цьому вам сприятимуть здобутки, 

отримані при вивченні Загальної частини кримінального права. 

Складовою частиною даного процесу буде оволодіння методикою аналізу конкретних складів 

злочинів та їх відмежування від суміжних діянь й інших правопорушень. 

Окремої уваги буде приділено вивченню практики застосування кримінального законодавства 

судами України та перспективам розвитку законодавства про кримінальну відповідальність. 

Під час вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти: 

– отримають знання щодо розв’язання теоретичних і прикладних завдань у навчальному процесі 

та майбутній професійній правничій діяльності на основі застосування законодавства, правових 

доктрин, принципів з урахуванням позицій комплексності та невизначеності умов; 

– набудуть знань з предметної області і розуміння професійної діяльності для реалізації своїх 

прав і обов’язків як члена громадянського суспільства на шляху його сталого розвитку на принципах 

верховенства права та захисту основоположних прав і свобод людини в Україні; 

– оволодіють навичками надання юридичних послуг з правових питань з дотриманням законних 

способів захисту прав та інтересів громадян, відповідно до вимог службової доброчесності, 

професійної етики, нерозголошення конфіденційної інформації та збереження державної таємниці; 

– отримають знання, уміння і практичні навички з теорії кримінального права та практики 

застосування кримінального законодавства, будуть здатні переконливо визначати, аргументовано 

тлумачити та обґрунтовано застосовувати кримінально-правові норми щодо конкретних ситуацій та 

обставин провадження з урахуванням диференціації кримінальної відповідальності залежно від видів 

кримінальних правопорушень та ступеня їх суспільної небезпечності, а також дотриманням 

законності та відповідальним ставленням до захисту основоположних прав і свобод громадян, 

суспільних та державних інтересів; 

–  зможуть здійснювати кримінально-правовий аналіз складів кримінальних правопорушень з 

урахуванням положень Загальної та Особливої частин кримінального права, забезпечувати правильну 

кваліфікацію кримінальних правопорушень та притягнення винних осіб до кримінальної 

відповідальності і покарання за вчинення злочинів проти основ національної безпеки, особи, 

власності, господарської діяльності, громадської безпеки, громадського порядку та інших об’єктів 

кримінально-правової охорони; 



Кримінальне право. Особлива частина 
 

4 

 

– будуть здатними з’ясовувати та аналізувати колізії, недоліки, прогалини і суперечливі 

проблемні питання у галузі кримінального права, формувати та обґрунтовувати на основі їх 

системного та критичного аналізу власні правові позиції для їх реалізації у сфері професійної 

діяльності; 

– здобудуть уміння з дослідницької діяльності щодо збирання, узагальнення та аналізу 

застосування кримінального законодавства в правоохоронній та судовій практиці та напрацювання 

рекомендацій щодо його вдосконалення та перспектив розвитку для підвищення ефективності 

протидії та запобігання злочинності в Україні. 

Навчальні матеріали та ресурси 

Перелік тем: 

Кредитний модуль 1 

Тема 1. Поняття та загальна характеристика Особливої частини кримінального права України. 

Теоретичні основи кваліфікації злочинів. 2 год. 

Тема 2. Злочини проти основ національної безпеки України. 2 год. 

Тема 3. Злочини проти життя та здоров’я особи.  2 год. 

Тема 4. Злочини проти волі, честі та гідності особи. 1 год. 

Тема 5. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи. 1 год. 

Тема 6. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина. 

 2 год. 

Тема 7. Злочини проти власності. 2 год. 

Тема 8. Злочини у сфері господарської діяльності. 4 год. 

Кредитний модуль 2 

Тема 9. Злочини проти довкілля. 4 год. 

Тема 10. Злочини проти громадської безпеки. 1 год. 

Тема 11. Злочини проти громадського порядку та моральності. 1 год. 

Тема 12. Злочини проти безпеки виробництва. 0 год. (вивчається самостійно) 

Тема 13. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту. 2 год. 

Тема 14. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення. 2 год. 

Тема 15. Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, 

забезпечення призову та мобілізації. 1 год. 

Тема 16. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

об’єднань громадян та злочини проти журналістів. 1 год. 

Тема 17. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та 

комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку. 2 год. 

Тема 18. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням 

публічних послуг. 2 год. 

Тема 19. Злочини проти правосуддя. 2 год. 

Тема 20. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини). 1 год. 

Тема 21. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. 1 год. 

Обов’язкові джерела 

При вивченні кримінального права обов’язковими і незамінними джерелами мають бути 

Конституція України, кримінальне законодавство, а також підручники та науково-практичні 

коментарі Кримінального кодексу України, що підлягають повному опрацюванню, зокрема: 

1. Конституція України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141. URL: 

https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/print1452632787799587 (дата 

звернення: 05.04.2020 р.) 

2. Кримінальний кодекс України (Прийнятий 5 квітня 2001 р. на сьомій сесії Верховної 

Ради). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print (дата звернення: 05.04.2020 р.) 

3. Кримінальне право України: Особлива частина : підручник / В. Я. Тацій, В.І. Борисов, В. 

І. Тютюгін та ін. 6-те вид., перероб. і допов. Харків : Право, 2020. 768 с. 

4. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / Бойко А. М., Брич Л. П., 

Задоя К. П., Мельник М. І., Письменський Є. О., Ришелюк А. М. та ін. Вид. 11. Київ : Дакор, 2019. 

1360 с. 

https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/print1452632787799587
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print
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Підручники і коментарі до Кримінального кодексу України Ви можете знайти у бібліотеці 

університету, методичному кабінеті кафедри або придбати у видавництві «Право» (м. Харків) за 

адресою: https://pravo-izdat.com.ua або в інших видавництвах юридичної літератури. 

Додаткові джерела 

Указані джерела розташовані за темами, що вивчаються протягом семестру. Їх повне 

опрацювання не є обов’язковим, але буде корисним для пошуку відповідей на складні або 

суперечливі питання, що виникатимуть під час вивчення дисципліни. Крім того, вони допоможуть 

з’ясувати різні підходи вчених до тих чи інших проблемних питань теорії і практики кримінального 

права, а також побачити як науковці обґрунтовують свої позиції та чи є вони переконливими. 

1. Велика українська юридична енциклопедія. У 20 т. Т. 17 : Кримінальне право / редкол. 

: В. Я. Тацій (голова), В. І. Борисов (заст. голови) та ін.; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і 

права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2017. 1064 с. 

2. Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації : навч. посіб. К. : 

Юрінком Інтер, 2009. 512 с. 

3. Тростюк З. А. Понятійний апарат Особливої частини Кримінального кодексу України: 

Монографія. К.: Атіка, 2003. 144 с. 

4. Актуальні проблеми кримінально-правової кваліфікації: навч. посіб. / За заг. ред. В. В. 

Топчія; наук. ред. В. І. Антипов, Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. 896 с. 

5. Панов М. І. Кваліфікація злочинів : навч. посіб. / Г. М. Анісімов, О. О Володіна, 

І. О.Зінченко та ін. ; за заг. ред. М. І. Панова. Харків: Право, 2016. 356 с. 

6. Бантишев О. Ф., Шамара О. В. Кримінальна відповідальність за злочини проти основ 

національної безпеки України (проблеми кваліфікації) : монографія. 3-е вид., перероб. та доп. 

Луганськ : ТОВ «Віртуальна реальність», 2014. 198 с. 

7. Катеринчук К. В. Злочини проти здоров’я: проблеми кримінально-правової теорії та 

практики : монографія. Київ : ФОП Маслаков, 2018. 408 с. 

8. Дудоров О. О. Кримінально-правова характеристика злочинів проти статевої свободи 

та статевої недоторканості особи : [наук.-практ. пос.] / МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ 

ім. Е. О. Дідоренка. Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2011. 352 с. 

9. Лихова С. Я. Злочини у сфері реалізації громадянських, політичних та соціальних прав 

і свобод людини і громадянина (Розділ V Особливої частини КК України) : Монографія. К. : 

Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. 573 с. 

10. Соловйова А. М. Кримінально-правова характеристика злочинів проти власності: 

порівняльно-правове дослідження: монографія. Вінниця : «Вінницька газета», 2018. 460 с.  

11. Дудоров О. О. Злочини у сфері господарської діяльності: Кримінально-правова 

характеристика: Монографія. К.: Юридична практика, 2003. 924 с. 

12. Злочини проти довкілля: кримінально-правова характеристика : [практ. пос] / 

О. О. Дудоров, Д. В. Каменський, В. М. Камарницький та ін.; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. 

справ ім. Е.О. Дідоренка. Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2014. 616 с. 

13. Вознюк А. А. Кримінальна відповідальність за створення злочинних обєднань та 

участь у них : монографія. Київ : ФОП Маслаков, 2018. 928 с. 

14. Емельянов В. П. Терроризм и преступления с признаками терроризирования: 

уголовно-правовое исследование. СПб. : Юридический центр Пресс, 2002. 289 с. 

15. Кузнецов В. В. Кримінально-правова охорона громадського порядку та моральності в 

українському вимірі : монографія. К. : ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2012. 908 с. 

16. Борисов В. І., Крайник Г. С. Кримінальна відповідальність за порушення правил 

безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Харків : Юрайт, 2012. 296 с. 

17. Мисливий В. А. Злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту : 

Монографія. Д. : Юрид. акад. Мін-ва внутр. справ, 2004. 380 c. 

18. Фесенко Є. В. Злочини проти здоров’я населення та системи заходів з його охорони : 

Монографія. К. : Атіка, 2004. 280 с. 

19. Осадчий В. І. Кримінально-правовий захист правоохоронної діяльності. К. : Атіка, 

2004. 336 с. 

20. Карчевський М. В. Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки України : 

монографія. МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. Луганськ : РВВ 

ЛДУВС, 2012. 528 с. 

https://pravo-izdat.com.ua/
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21. Бантишев О. Ф. Злочини у сфері службової діяльності (питання кваліфікації) : Навч. 

посібник. К. : МАУП, 2002. 128 с. 

22. Осадчий В. І. Злочини проти правосуддя: Монографія. К.: ФОП Маслаков, 2018. 200 с. 

23. Карпенко М. І. Військові злочини: характеристика, методика розслідування та 

запобігання : посібник / За заг. ред. д.ю.н, проф. В. К. Матвійчука. К. : ВНЗ «Національна академія 

управління», 2018. 420 с. 

24. Мохончук С. М. Злочини проти миру та безпеки людства: генезис, еволюція, сучасна 

регламентація у кримінальному праві та законі : монографія. Харків : Право, 2013. 528 с. 

Інформаційні ресурси 

1. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України http://rada.gov.ua/ 

2. Офіційний веб-сайт судової влади України http://court.gov.ua/ 

3. Офіційний веб-сайт МВС України http://mvs.gov.ua/  

4. Веб-сайт Нормативні акти України http://www.nau.kiev.ua/ 

5. Веб-сайт Пошуковий сервер українського законодавства LIGA http://www.liga.net/ 

6. Веб-сайт Українське законодавство на англійській мові http://www.welkometo.kiev.ua/ 

Політика навчальної дисципліни 

Для надання студенту допомоги в оволодінні навчальною дисципліною викладачі кафедри 

виробляють її політику, тобто систему вимог, які ставляться перед студентом для виконання, на 

засадах академічної доброчесності. Такі вимоги стосуються відвідування занять, правил поведінки на 

заняттях та заохочень. 

В університеті запроваджена рейтингова система оцінювання успішності навчання (РСО) та 

визначення академічного рейтингу студентів, що активізує навчальну роботу протягом семестру, 

спонукає студентів працювати систематично та самостійно, розширює можливості для всебічного 

розкриття і розвитку творчих здібностей студентів, індивідуалізує навчання та істотно змінює 

взаємовідносини у ланцюжку «викладач-студент», створює атмосферу співпраці. 

Межею незадовільного навчання в університеті визначено 59 балів. Студенту, який отримав 

59 балів і менше, виставляється оцінка «незадовільно». Якщо студент отримав під час екзаменаційної 

сесії більше двох незадовільних оцінок, він підлягає відрахуванню. Студенти, які під час сесії не 

склали екзамени з однієї або двох дисциплін, мають ліквідувати заборгованість до початку 

наступного семестру. 

Відвідуваність і виконання завдань 

Навчальні заняття є обов’язковими для їх відвідування. Однак студент з поважних причин 

може пропустити лекцію або семінарське заняття. Відвідування лекцій, а також відсутність на них не 

оцінюється балами. Між тим, пропуск семінару, на якому аналізується та обговорюється теоретичний 

матеріал або вирішуються практичні завдання, може не дозволити йому набрати рейтингові бали, 

необхідні для отримання позитивної оцінки. Для того, щоб це не позначилося на якості навчання, 

студент може відпрацювати пропущене заняття у назначений викладачем день, що, як правило, 

відбувається 1 раз на тиждень за встановленим графіком. 

Форми та технології навчання 

Основними видами навчальних (аудиторних) занять при вивченні дисципліни «Кримінальне 

право. Особлива частина» є лекції, семінарські і індивідуальні заняття та консультації. На лекціях ви 

ознайомитесь з теоретичними основами дисципліни, а на семінарах опрацюєте з викладачем питання 

за відповідними темами. Також пропонуються індивідуальні заняття, покликані створити умови для 

реалізації творчих можливостей студентів, які виявляють здібності у навчанні та схильність до 

наукової роботи. З метою отримання відповідей на окремі теоретичні і практичні питання 

здійснюються групові та індивідуальні консультації. 

Для активізації вивчення кримінального права пропонуються проблемні лекції, покликані 

сприяти логічному мисленню студентів, концентрації на матеріалі, який не знайшов відображення у 

підручниках, питань удосконалення кримінального законодавства для самостійного активного 

розмірковування. 

Семінарські заняття проводяться у формі опитувань, дискусій, мозкових атак, кейсів, 

презентацій, рольових ігор, сприяють обміну думками студентів з приводу питань теми, розвивають 

http://rada.gov.ua/
http://court.gov.ua/
http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/index
http://www.nau.kiev.ua/
http://www.liga.net/
http://www.welkometo.kiev.ua/
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мислення, слугують формуванню поглядів і переконань, виробленню вмінь формулювати, 

обґрунтовувати й висловлювати свої висновки, дослуховуватись та оцінювати точки зору опонентів, 

критично підходити до власних правових поглядів. На семінарах також обговорюються реферати та 

наукові доповіді студентів. 

Індивідуальне завдання 

Одним з видів індивідуальних завдань є курсова робота, виконання якої потребує 

орієнтування студента в основах методології і методів наукового дослідження, здатностей логічного 

творчого мислення та аргументації, прагнення висловити власне самостійне ставлення до проблеми, 

що розглядається, намагання здобуття нових знань. Виконання курсової роботи є своєрідною формою 

звіту студента з отриманих теоретичних знань із кримінального права, навичок аналізу 

кримінального законодавства, тлумачення керівних роз’яснень Пленуму Верховного Суду, надбань 

слідчої, судової та прокурорської практики, вміння застосовувати теоретичні знання на практиці, 

творчого та самостійного вивчення наукової літератури. 

Студентам надається право вільного вибору теми роботи із запропонованого кафедрою 

переліку. Також вони можуть пропонувати свої теми. Перелік тем, рекомендації і вимоги щодо 

написання та оформлення курсової роботи надані у Робочій програмі кредитного модуля «Курсова 

робота з навчальної дисципліни Кримінальне право», з якою можна ознайомитися в електронному 

кампусі університету. 

Оцінювання та контрольні заходи 

Успішне вивчення дисципліни «Кримінальне право. Особлива частина» певною мірою 

залежить від обізнаності студента у питаннях відстеження та оцінки власних досягнень у навчанні 

протягом семестру. 

Рейтингова система оцінювання успішності навчання (РСО) дозволяє оцінювати успішність 

засвоєння окремих кредитних модулів сумою набраних балів – рейтинговою оцінкою (RD). 

Так, при вивченні навчальної дисципліни «Кримінальне право. Особлива частина» РСО 

результатів навчання студента складається з балів, що отримуються за: 

1) відповіді, вирішення задач та доповнення відповідей інших студентів у процесі дискусії на 

не менше, ніж шести семінарських заняттях; 

2) виконання двох модульних контрольних робіт, якими завершується вивчення кожного 

кредитного модуля дисципліни; 

3) виконання п’яти експрес-контрольних робіт; 

4) відповідь на екзамені. 

Розмір шкали РСО дорівнює 100 балам.  

Розмір (R) шкали РСО з кредитного модуля формується як сума вагових балів контрольних 

заходів протягом семестру Rc та вагового балу з екзамену RЕ. 

R = RC + RE = 50 + 50 = 100 

Значення рейтингової оцінки доводиться до студентів на останньому занятті. 

№ 

з/п 
Контрольний захід оцінювання % 

Ваговий 

бал 
Кіл-ть Всього 

1. Опитування на семінарському занятті 24 4 6 24 

2. Модульна контрольна робота 16 8 2 16 

3.  Експрес-контроль 10 2 5 10 

4. Іспит 50 50 1 50 

 Усього 100 

Рейтингова оцінка з курсової роботи має дві складові. Перша (стартова) характеризує якість 

виконання письмової частини курсової роботи, дотримання графіку виконання роботи та її результат 
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– якість пояснювальної записки. Друга складова характеризує якість захисту студентом курсової 

роботи. 

Більш детально з рейтинговою оцінкою підготовки та захисту курсової роботи можна 

ознайомитися у Робочій програмі кредитного модуля «Курсова робота з навчальної дисципліни 

Кримінальне право», яка розміщена в електронному кампусі університету. 

.Заохочувальні бали 

За виконання творчих робіт з кредитного модуля студентам можуть нараховуватися 

заохочувальні бали. 

Заохочувальні бали 

Критерій Ваговий бал 

Повідомлення на семінарському занятті за результатами опрацювання 

додаткової відповідної літератури 2 

Участь у факультетській або університетській олімпіаді 3 

Написання опублікованих тез на наукових конференціях, семінарах, 

симпозіумах та круглих столах 5 

Підготовка рефератів та оглядів наукових праць 5 

З метою підвищення мотивації студентів до систематичної навчальної роботи в РСО 

передбачена мінімальна кількість балів допуску студентів до екзамену. Також необхідною умовою 

допуску є позитивні оцінки з виконання модульних контрольних робіт. 

Обов’язкова умова допуску до екзамену Критерій 

1. Поточний рейтинг RD ≥ 25 

2. Виконання двох модульних контрольних робіт RD ≥ 8 

Студенти, які не були допущені до семестрової атестації з кредитного модуля, мають усунути 

поточні заборгованості, що призвели до цього. За наявності поважних підстав, які призвели до такої 

заборгованості, викладач забезпечує студентові можливість підвищити свій рейтинг. 

Рейтингова оцінка студента формується як сума всіх рейтингових та заохочувальних балів і 

переводиться до залікової оцінки за університетською шкалою відповідно до таблиці: 

Рейтингові бали, RD  Оцінка за університетською шкалою 

100 … 95 Відмінно 

94 … 85 Дуже добре 

84 … 75 Добре 

74 … 65 Задовільно 

64 … 60 Достатньо 

Менш ніж 60 Незадовільно 

Невиконання умов допуску  

до семестрового контролю 
Не допущено 

Більш детально з РСО можна ознайомитися у Додатку 1. Рейтингова система оцінювання 

успішності студентів з кредитного модуля «Кримінальне право. Особлива частина». 
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Процедура оскарження результатів контрольних заходів оцінювання 

Студенти мають можливість підняти будь-яке питання, яке стосується процедури 

контрольних заходів та очікувати, що воно буде розглянуто згідно із наперед визначеними 

процедурами. 

Студенти мають право оскаржити результати контрольних заходів, але обов’язково 

аргументовано, пояснивши. з яким критерієм не погоджуються відповідно до оціночного листа та/або 

зауважень. 

Календарний рубіжний контроль 

Проміжна атестація студентів (далі – атестація) є календарним рубіжним контролем на 8 та 14 

тижнях семестру. Метою проведення атестації є підвищення якості навчання студентів та моніторинг 

виконання графіка освітнього процесу студентами1. 

Атестація з кредитного модуля проводиться шляхом визначення поточного рейтингу студента 

на час атестації. Умовою позитивної атестації є значення поточного рейтингу студента не менше, ніж 

50 % від максимально можливого на час атестації. В іншому випадку студент вважається не 

атестованим. Для усунення негативного результату атестації студент має виконати певні види 

пропущених завдань. 

Політика університету 

 

Академічна доброчесність 

Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу честі 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code. 

Норми етичної поведінки 

Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code.  

Дистанційне навчання 

В університеті функціонує платформа дистанційного навчання «Сікорський», яка надає 

студентам широкі можливості інтерактивної взаємодії між викладачами та студентами. Головними 

елементами платформи є лекції, тести, завдання, глосарій та інструментарій для інтерактивного 

спілкування в режимі семінарів, відеоконференцій, форумів, чатів і анкетувань.  

Для оперативного зв’язку та обміну інформацією зі студентами також можуть 

використовуватися платформи ZOOM, Moodle, електронна пошта та месенджери. 

Значну допомогу студентам надають методичні матеріали та інформація щодо результатів 

навчання, розміщені в університетській системі «Електронний кампус». 

Дистанційне навчання через проходження онлайн-курсів за певною тематикою допускається 

за умови погодження зі студентами. У разі, якщо невелика кількість студентів має бажання пройти 

онлайн-курс за певною тематикою, вивчення матеріалу за допомогою таких курсів допускається, але 

студенти повинні виконати також усі завдання, які передбачені у навчальній дисципліні. 

 
1Рейтингові системи оцінювання результатів навчання: Рекомендації до розроблення і застосування. Київ: КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, 2019. 19 с. 

Критерій Перша атестація Друга атестація 

Термін атестації  8-ий тиждень 14-ий тиждень 

Умовою отримання атестації є поточний рейтинг  ≥ 10 балів ≥ 16 балів 
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Інклюзивне навчання 

Навчальна дисципліна «Кримінальне право. Особлива частина» може викладатися для 

більшості студентів з особливими освітніми потребами, окрім студентів з серйозними вадами зору, 

які не дозволяють виконувати завдання за допомогою персональних комп’ютерів, ноутбуків та/або 

інших технічних засобів. 

Поза аудиторні заняття 

Передбачається в межах вивчення навчальної дисципліни участь у конференціях, форумах, 

круглих столах тощо.  
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Додаток 1 

Рейтингова система оцінювання успішності студентів (РСО) 

з кредитного модуля «Кримінальне право. Особлива частина» 

Розподіл навчального часу за видами занять і завдань з дисципліни згідно з робочим 

навчальним планом. 

С
ем

ес
тр

 Навчальний час Розподіл навчальних 

годин 

Контрольні заходи 

Кредити Академ. 

години 
Лекції Семінари СРС МКР Реферат Семестр. 

атестація 

5 3 90 36 36 18 1 - письмовий 

екзамен 

Рейтинг студента з кредитного модуля «Кримінальне право. Особлива частина» складається 

з балів, що отримуються за: 

1) відповіді, вирішення задач та доповнення відповідей інших студентів у процесі дискусії 

на шести семінарських заняттях (із розрахунку, що на кожному семінарському занятті бере активну 

участь (оцінюються) у середньому 10 студентів (при чисельності групи 30 осіб – 18 сз *10ст./30 = 

6 відповідей); 

2) виконання модульної контрольної роботи (МКР), що складається з двох частин 

(двогодинна МКР поділена на дві одногодинні контрольні роботи); 

3) виконання п’яти експрес-контрольних робіт; 

4) відповідь на екзамені. 

Розмір (R) шкали РСО з кредитного модуля формується як сума вагових балів контрольних 

заходів протягом семестру Rc та вагового балу з екзамену RЕ. 

R = RC + RE = 50 + 50 = 100 

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання 

Семінарське заняття: 

Ваговий бал – 4 (rс = 4). Максимальна кількість балів за шість відповідей на семінарських 

заняттях дорівнює 24 балам. 

Критерії оцінювання відповідей: 

– творче розкриття одного з питань, вільне володіння матеріалом – 4 бали; 

– глибоке розкриття одного з питань дискусії – 3 бали; 

– активна участь у роботі семінару – 2 бали; 

– пасивна робота – 0 балів. 

Модульна контрольна робота: 

Ваговий бал – 8 (rмкр = 8). Максимальна кількість балів за дві контрольні роботи дорівнює 16 

балам. 

Виконання МКР полягає у письмовій відповіді на одне теоретичне запитання, одне практичне 

завдання (задача) та вирішенні блоку тестів із 20 контрольних запитань. 

Критерії оцінювання: 

Теоретичне запитання оцінюється у 2 бали. 

Система оцінювання теоретичного запитання: 

– повна відповідь (не менше 75 % потрібної інформації) – 2 бали; 

– неповна відповідь (не менше 60 % потрібної інформації) та незначні помилки – 1 бал; 

– незадовільна відповідь – 0 балів. 
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Практичне завдання (задача) оцінюється у 2 бали. 

Система оцінювання практичного завдання (задача): 

– повне безпомилкове розв’язування завдання – 2 бали; 

– повне розв’язування завдання з несуттєвими неточностями – 1 бал; 

– завдання не виконано – 0 балів. 

Блок тестів із 20 контрольних запитань оцінюється у 4 бали. 

Система оцінювання вирішення тестових завдань: 

– 20 правильних відповідей – 4 бали; 

– 19-17 правильних відповідей – 3 бали; 

– 16-14 правильних відповідей – 2 бали; 

– 13 і менше правильних відповідей – 0 балів. 

Експрес-контроль: 

Ваговий бал – 2 (rек = 2). Максимальна кількість балів за п’ять експрес-контрольних робіт 

дорівнює 10 балам. 

Експрес-контроль проводиться шляхом вирішення блоків тестів із 10 контрольних запитань. 

Критерії оцінювання: 

– 10-9 правильних відповідей – 2 бали; 

– 8-7 правильних відповідей – 1 бал; 

– 6 і менше правильних відповідей – 0 балів. 

Заохочувальні бали (rs) нараховуються за: 

– повідомлення на семінарському занятті за результатами опрацювання додаткової 

відповідної літератури – 2 бали; 

– участь у факультетській або університетській олімпіаді – 3 бали; 

– написання опублікованих тез на наукових конференціях, семінарах, симпозіумах та 

круглих столах – до 5 балів; 

– підготовка рефератів та оглядів наукових праць – до 5 балів. 

Одному або двом кращим студентам на кожному семінарському занятті можуть додаватися 1-

2 заохочувальних бали. 

Викладач може в кінці семестру додати до рейтингу 1-2 бали за надзвичайну активність, за 

повний конспект лекцій, за 100 % відвідування тощо. 

Сума заохочувальних балів не має перевищувати 0,1 Rc. 

Максимальна сума балів (Rc) складає 50. 

Rc = rс + rмкр + rек + rs = 50 

Умови проведення проміжної атестації: 

Атестація з кредитного модуля проводиться шляхом визначення поточного рейтингу студента 

на час атестації. 

Умовою позитивної атестації є значення поточного рейтингу студента не менше, ніж 50 % від 

максимально можливого на час атестації. В іншому випадку студент вважається не атестованим. 

Для отримання позитивного результату з першої проміжної атестації (8 тиждень) студент має 

отримати не менше, ніж 10 балів (за умови, якщо на початок 8 тижня згідно з календарним планом 

контрольних заходів “ідеальний” студент має отримати 20 балів). 

Для отримання позитивного результату з другої проміжної атестації (14 тиждень) студент має 

отримати не менше, ніж 16 балів (за умови, якщо на початок 14 тижня згідно з календарним планом 

контрольних заходів “ідеальний” студент має отримати 32 бали). 

Відповідь на екзамені: 

Необхідною умовою допуску до екзамену є попередній рейтинг з кредитного модуля не 

менше 0,5 Rc, тобто  рейтинг має бути не менше 25 балів. 

Складова екзаменаційного контролю дорівнює 50 балам. 
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На екзамені студенти виконують письмову контрольну роботу. Екзаменаційний білет 

складається з трьох завдань різного рівня складності: одне теоретичне питання, одне практичне 

завдання (задача) і блок тестів з 45 контрольних запитань. 

Критерії оцінювання: 

Теоретичне питання оцінюється у 10 балів. 

Система оцінювання теоретичного запитання: 

– повна відповідь (не менше 90 % потрібної інформації) – 10-9 балів; 

– достатньо повна відповідь (не менше 75 % потрібної інформації, або незначні неточності) – 

8 балів; 

– неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації та деякі помилки) – 7 балів; 

– незадовільна відповідь – 0 балів. 

Практичне завдання (задача) оцінюється у 10 балів. 

Система оцінювання практичного завдання: 

– повне безпомилкове розв’язування завдання – 10-9 балів; 

– повне розв’язування завдання з несуттєвими неточностями – 8 балів; 

– завдання виконане з певними недоліками – 7 балів; 

– завдання не виконано – 0 балів. 

Блок тестів із 45 контрольних запитань оцінюється у 30 балів. 

Система оцінювання вирішення тестових завдань: 

– 45-43 правильних відповідей – 30 балів; 

– 42-39 правильних відповідей – 25 балів; 

– 38-34 правильних відповідей – 21 бал; 

– 33 і менше правильних відповідей – 0 балів. 

Підсумкова оцінка за екзамен складається із суми балів за виконання всіх завдань. 

Сума стартових балів і балів за екзаменаційну контрольну роботу переводиться до 

екзаменаційної оцінки згідно з таблицею: 

Бали: 

семінарські заняття + МКР + експрес-контроль + 

екзаменаційна контрольна робота 

Оцінка 

100 … 95 Відмінно 

94 … 85 Дуже добре 

84 … 75 Добре 

74 … 65 Задовільно 

64 … 60 Достатньо 

Менш ніж 60 Незадовільно 

Невиконання умов допуску  

до семестрового контролю 
Не допущено 

 


