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Прийнятий Верховною Радою 5 квітня 2001 року новий Кримі-
нальний кодекс України, що набрав чинності з 1 вересня 2001 року, є 
значною віхою в становленні України як правової держави. Він є 
першим фундаментальним кодексом, прийнятим внаслідок проведен-
ня в Україні правової реформи. 

Законодавство взагалі є необхідною умовою розвитку всього 
суспільного життя, оскільки лише законодавство і право визначають 
порядок і правила суспільного життя,  його розвиток і прогрес. 

Зростання злочинності в Україні, особливо організованої, наси-
льницької і корисливої, що спостерігається в останні роки, викликано 
переломним періодом розвитку України і деякими зовнішніми нега-
тивними чинниками. Це ставить перед державою серйозні завдання 
боротьби з таким явищем. З цією метою вживаються політичні, еко-
номічні, організаційні, законодавчі та інші заходи. 

Юридичною базою боротьби із злочинністю є кримінальне за-
конодавство. Щоб це законодавство було досить ефективним, необ-
хідно правильно його застосовувати. Однак для цього потрібно ґрун-
товно вивчати це законодавство, щоб добре знати і застосовувати в 
практичній діяльності його норми. “Особа вважається невинуватою у 
вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, 
доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено 
обвинувальним вироком суду” (cтаття 62 Конституції України). 

Програма вивчення курсу “Кримінальне право України“ на 
правничому факультеті МДГУ ім. Петра Могили складена згідно з 
загальнодержавними вимогами та з урахуванням рекомендацій фахів-
ців Національного університету “Києво-Могилянська академія”. 

В курсі “Кримінальне право України“ розглядаються основні 
положення Загальної та Особливої частин Кримінального кодексу 
України. При вивченні Загальної частини велика увага приділяється 
розкриттю змісту загальних кримінально-правових норм, у яких ви-
значено завдання, принципи та основні інститути щодо чинності 
кримінального закону, щодо злочину та покарання за його вчинення, 
щодо звільнення від покарання тощо. При вивченні Особливої части-
ни особлива увага акцентується на розгляді конкретних статей Кри-
мінального кодексу України з урахуванням судової практики. При 
цьому вагоме значення приділяється кваліфікації злочинів. 

Основними завданнями курсу є набуття студентами правничо-
го факультету МДГУ ім. Петра Могили теоретичних знань криміна-
льного права як галузі національного права та вміння їх практично-
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го застосування. Для цього при вивченні курсу передбачено прове-
дення групових занять у формі семінарів, колоквіумів, розв’язання 
задач, виконання курсової роботи та два види контролю знань: залік 
та іспит. 

У результаті вивчення курсу кримінального права України сту-
денти повинні: 

з н а т и: 
− кримiнальне законодавство України, керiвнi постанови Пле-

нуму Верховного Суду України з питань застосуванння 
кримiнального законодавства, стан судової практики; 

− стан основних проблем науки кримiнального права; 
− предмет та принципи кримiнального законодавства, його 

систему; 
− пiдстави кримiнальної вiдповiдальностi; 
− основнi iнститути кримiнального права; 
− систему та види кримiнальних покарань, умови та порядок 

їх застосування; 
− види окремих злочинiв та їх склад; 
− правила квалiфiкацiї злочинiв; 
у м i т и: 
− орiєнтуватися в системi кримiнального законодавства та 

вiдшуковувати в ньому необхiдну для даного конкретного 
випадку норму; 

− тлумачити чинне кримiнальне законодавство; 
− квалiфiкувати злочин у точнiй вiдповiдностi до закону; 
− визначати характер та справедливiсть покарання, обраного 

за конкретною справою; 
− правильно оцiнювати застосування умовного засудження та 

умовно-дострокового звiльнення; 
− обчислювати строки давностi та погашення судимостi; 
− аналiзувати тенденцiї юридичної практики та оцiнювати їх з 

точки зору вiдповiдностi закону. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


