АНОТАЦІЯ
нормативної навчальної дисципліни «Кримінальне право України. Особлива частина»
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Кримінальне право України. Особлива
частина» є чинне кримінальне законодавство України, наукова юридична література, а також
судова практика за кримінальними справами.
Міждисциплінарні зв’язки: Кримінальне право України. Особлива частина пов’язано

з юридичними та неюридичними дисциплінами, до яких відносяться: філософія, логіка,
теорія-держави і права, конституційне право, кримінально-процесуальне право,
адміністративне право, кримінологія, міжнародне право тощо
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
Модуль 1.
Тема 1. Поняття Особливої частини кримінального права, її система і значення. Наукові
основи кваліфікації злочинів
Тема 2. Злочини проти основ національної безпеки України
Тема 3. Злочини проти життя та здоров’я особи
Тема 4. Злочини проти волі, честі та гідності особи
Тема 5. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи
Модуль 2.
Тема 6. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і
громадянина
Тема 7. Злочини проти власності
Тема 8. Злочини у сфері службової діяльності
Модуль 3.
Тема 9. Злочини у сфері господарської діяльності
Тема 10. Злочини проти довкілля
Тема 11. Злочини проти громадської безпеки
Тема 12. Злочини проти безпеки виробництва
Тема 13. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту
Модуль 4.
Тема 14. Злочини проти громадського порядку та моральності
Тема 15. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів
та інші злочини проти здоров’я населення
Тема 16. Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів,
забезпечення призову та мобілізації
Тема 17. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого
самоврядування та об’єднань громадян
Тема 18. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів),
систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку
Тема 19. Злочини проти правосуддя
Тема 20. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові
злочини)
Тема 21. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Кримінальне право України. Особлива
частина» є оволодіння студентами:
- знанням завдань, функцій та принципів кримінального права;
- знанням загального понятійного апарату кримінального права України;
- знанням загальних принципів та напрямків кримінальної політики в Україні;
1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Кримінальне право України. Особлива
частина» є
вироблення навичок та вміння:
- здійснювати систематизацію та пошук кримінально-правових норм;
- здійснювати аналіз правової літератури, пов’язаної з висвітленням окремих положень
кримінального права;

- правильного застосування загальних інститутів кримінального права при вирішенні
практичних задач;
- давати кримінально-правову характеристику об’єктивних та суб’єктивних злочинів,
передбачених Особливою частиною Кримінального кодексу України;
- щодо здійснення процесу кваліфікації злочинів, у тому числі щодо розмежування окремих
злочинів один від одного та відмежування злочинів від інших правопорушень;
- здійснювати пошук та критичний аналіз матеріалів правозастосовної діяльності при
вирішенні конкретних практичних завдань.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати :

- загальні та специфічні ознаки кримінального права, його предмет та метод правового
регулювання, а також завдання, функції та принципи кримінального права;
- загальний понятійний апарат кримінального права України;
- інститути, закріплені в Загальній частині кримінального права України, які
узагальнюють ознаки, що властиві всім злочинам, передбаченим в Особливій частині;
- вивчити загальну характеристику злочинів, передбачених Особливою частиною КК
України, та характеристику об’єктивних і суб’єктивних ознак окремих злочинів;
вміти :

- здійснювати пошук та систематизацію норм кримінального права України;
- здійснювати кваліфікацію злочинів за ознаками складів злочинів, що закріплені в
кримінальному законодавстві, при вирішенні практичних завдань, передбачених
навчальним планом;
- розмежовувати один злочин від іншого, а також злочинне діяння від незлочинного;
- проводити аналіз судової та слідчої практики та використовувати її при вирішенні
практичних завдань.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 252 години/____7___ кредитів ECTS.
3. Рекомендована література
Кримінальне право України. Загальна частина : навчальний посібник / [В.М. Трубников, Я.О.
Лантінов, О.М. Храмцов та ін]; за заг. ред. В.М. Трубникова. – ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. –
448 с.
Кримінальне право України. (Особлива частина) : підручник / Кол. авторів А.В. Байлов, О.А.
Васильєв, О.О. Житний, та ін.; за заг. ред. О.М. Литвинова; наук. ред. серії О.М. Бандурка. –
Харків: Вид-во ХНУВС, 2011. – 572 с.
http://zakon.rada.gov.ua
http://www.scourt.gov.ua/
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/1930718.
4. Формою підсумкового контролю успішності навчання виступають залік та іспит.
5. Засоби діагностики успішності навчання

Засобами діагностики успішності навчання виступають:
- модульні контрольні роботи, які передбачені навчальним планом;
- виконання студентами індивідуальних завдань (рефератів);
- поточне оцінювання під час проведення семінарських та практичних занять;
- іспит.

