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Вступ

Навчальна  програма  дисципліни  «Кримінальне  право  у  соціальній 
роботі» складена  відповідно  до  освітньо-наукової  програми  підготовки 
здобувачів другого рівня вищої освіти “магістр” спеціальності 231 Соціальна 
робота. 

Предметом вивчення   навчальної  дисципліни є  поняття  кримінальної 
відповідальності,  злочину, складу  злочину,  співучасті  у  злочині, 
множинності  злочинів,  обставин,  що виключають злочинність діяння, 
покарання, призначення покарання, звільнення від кримінальної 
відповідальності та покарання.в у соціальній роботі

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу. 
1-й рік навчання, 1 семестр викладання

Програма  навчальної  дисципліни  складається  з  таких  змістових 
модулів:

1. Основні положення загальної частини кримінального права.
2. Складові елементи злочину.
3.Характеристики злочинів. Заходи кримінально-правового характеру в 

практиці соціальної роботи.

Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета викладання  навчальної  дисципліни  «Кримінальне  право  у 

соціальній  роботі»  полягає  в  ознайомленні  студентів  із  основними 
теоретичними  положеннями  кримінального  права  та  особливості  його 
застосування в практиці соціальної роботи.

Завдання:  ознайомити  з  основними  положеннями  кримінального 
права; ознайомити студентів з проблемами кримінального права; формувати 
уміння  застосовувати  теоретичні  знання  у  практичній  роботі;  формування 
вмінь  та  навичок  аналізу  норм,  їх  тлумачення,  розвиток  вмінь  щодо 
з'ясування  сутності  (змісту)  положень  та  інститутів  Загальної  частини 
кримінального права України; отримання практичних навичок застосування 
знань під час вирішення практичних завдань, тестів, розв’язання навчальних 
ситуацій.

Процес  вивчення  дисципліни спрямований на  формування елементів 
наступних компетентностей:

ЗК  01.  Здатність  аналізувати  соціальні  зміни  у  суспільстві,  соціальні 
проблеми індивіда, групи та громади, встановлювати причинно – наслідкові 
зв’язки між соціальними подіями та явищами.

СК 02. Здатність до  виявлення  соціально  значимих проблем  і  факторів 
досягнення  соціального благополуччя різних груп населення.

СК 05. Здатність  спілкуватися  з  представниками  інших професійних 
груп   різного   рівня   (експертами  з  інших  галузей  /  видів   економічної 
діяльності), налагоджувати ефективну взаємодію  державних,  громадських  і 
комерційних  організацій  на  підґрунті  соціального  партнерства  та  соціальної 
відповідальності.
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Програмні результати навчання:
ПРН 4.Показувати глибинне знання та системне розуміння теоретичних 

концепцій,  як  із  галузі  соціальної  роботи,  так  і  з  інших  галузей 
соціогуманітарних наук

ПРН 2.  Критично  оцінювати  результати  наукових  досліджень  і  різні 
джерела  знань  про  практики  соціальної  роботи,  формулювати  висновки  та 
рекомендації щодо їх впровадження.

ПРН  17.  Самостійно  будувати  та  підтримувати  цілеспрямовані,  про-
фесійні взаємини з широким колом людей, представниками різних спільнот і 
організацій,  аргументувати,  переконувати,  вести  конструктивні  переговори, 
результативні бесіди, дискусії, толерантно ставитися до альтернативних думок.

2. Зміст навчальної дисципліни
Змістовий  модуль  1.  Основні  положення  загальної  частини 
кримінального права.
Тема 1. Поняття кримінального права України. Кримінальне правопорушення 
його види, та стадії.
Тема 2. Склад кримінального правопорушення.
Тема 3. Вина та її форми.
Тема 4. Співучасть у кримінальному правопорушенні.
Тема 5. Повторність, сукупність та рецидив кримінального правопорушення 
у практиці соціальної роботи.
Змістовий модуль 2. Складові елементи злочину.
Тема 6. Об’єкт злочину.
Тема 7. Об’єктивна сторона злочину.
Тема 8. Суб’єкт злочину.
Тема 9. Суб’єктивна сторона злочину.

Змістовий модуль 3. Характеристики злочинів.  Заходи  кримінально-
правового характеру в практиці соціальної роботи.
Тема 10. Обставини, що виключають кримінальну протиправність діяння.
Тема 11. Звільнення від кримінальної відповідальності.
Тема 12. Обмежувальні заходи.
Тема  13.  Особливості  кримінальної  відповідальності  та  покарання 
неповнолітніх.
Тема 14. Кримінальні правопорушення проти життя та здоров’я особи.

3. Рекомендована література
Основна

1. Анісімов Г. М, Володіна О. О., Зінченко І. О., Панов М. І. Кваліфікація 
злочинів : навчальний посібник. К. : Право, 2017. 360 с.

2. Ортинський В. Л., Марисюк К. Б., Ступник Я. В. Кримінальне право 
України.  Особлива  частина  :  навчальний  посібник.  Л.  :  Львівська 
політехніка, 2018. 424 с.

3. Плутицька К.М., Узунова О.В. Кримінальне право (Особлива частина): 
навчальний посібник для підготовки здобувачів ступеня вищої освіти 
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бакалавра до складання єдиного фахового вступного випробування з 
використанням  організаційно-технологічних  процесів  здійснення 
зовнішнього незалежного оцінювання для вступу для здобуття ступеня 
вищої  освіти  магістра  за  спеціальністю  «Право».  Запоріжжя  : 
Запорізький національний університет, 2020. 261 с.

4. Ступник  Я.В.  Кримінальне  право  України.  Особлива  частина  : 
навчально-методичний  посібник.  К.:  Видавничий  дім  «Гельветика». 
2017. 760 с.

5. Сухонос  В.В.,  Сухонос  В.В.,  Білокінь  Р.М. Кримінальне  право. 
Особлива частина : підручник. Суми : Видавництво «Університетська 
книга», 2020. 672 с.

Додаткова:
1. Балашов Д. М. Морський розбій, проблема в Україні та світі. Молодий 

вчений. 2017. №12. С. 279-282.
2. Політова  А.С.  Деякі  аспекти  кримінальної  відповідальності  за 

кримінальні  правопорушення  проти  основ  національної  безпеки. 
Актуальні проблеми захисту національних інтересів України від загроз 
: тези  Науковопрактичної конференції (Київ,  26  червня  2020  року). 
Київ :  Інститут  УДО України КНУ імені  Тараса Шевченка, 2020.  С. 
188-190.

3. Папенко,  А.С.  Актуальні  проблеми кримінальної  відповідальності  за 
зґвалтування. Теоретичні  та практичні  аспекти розвитку науки та 
освіти :  матеріли Міжнародної  науково-практичної  конференції  (м. 
Львів, 22-23 січня 2020 року). Ч. 2. Львів: Львівський науковий форум, 
2020. с. 52.

4. Плутицька  К.М.  Економічне  домашнє  насильство:  як  новела  у 
кримінальному  законодавстві  України.  Вісник  Запорізького 
національного університету. Юридичні науки. 2018. №4. С. 101-106.

5. Плутицька  К.М.  Проблеми  кваліфікації  фізичного  домашнього 
насильства.  Вісник  Запорізького  національного  університету.  
Юридичні науки. 2018. №3. С. 112-117.

6. Плутицька К.М., Узунова О.В. Кримінальне право (Особлива частина) : 
практикум  для  здобувачів  ступеня  вищої  освіти  бакалавра 
спеціальності  «Право»  освітньо-професійної  програми 
«Правознавство». Запоріжжя : Запорізький національний університет, 
2020. 99 с.

7. Узунова О.В., Плутицька К.М. Кримінальне право (Особлива частина): 
методичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи 
для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Право» 
освітньо-професійної  програми  «Правознавство».  Запоріжжя: 
Запорізький національний університет, 2020. 52 с.

8. Рожко Т.А. Деякі питання кримінально-правової класифікації злочинів 
проти  статевої  свободи  та  статевої  недоторканності.  URL: 
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http://liber.onu.edu.ua:8080/bitstream/handle/123456789/9988/151- 
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9. Сопілко І.М.  Злочини проти здоров’я особи:  проблеми кримінально-
правової теорії та практики.  Наукові праці Національного авіаційного 
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Т. 1. №. 58. С. 230-231.

10. Сурай  А.О.  Зґвалтування:  новели  законодавчого  закріплення. 
Матеріали  ІІІ  Міжнародного  молодіжного  наукового  юридичного 
форуму (м. Київ, 14-15 травня 2020 р.) Тернопіль: Вектор, 2020. С. 365-
368.

11. Тiгранян  Г.  С.  Кримінально-правові  санкції  за  розбій  (ст.  187  КК 
України):  існуючі  проблеми  та  шляхи  оптимізації. Науковий  вісник 
Міжнародного  гуманітарного  університету.  Серія:  Юриспруденція. 
2018. №33. С. 136-138.

12. Холод  О.П.  Поняття,  спільні  ознаки та  класифікація  злочинів  проти 
статевої  свободи  і  статевої  недоторканності  особи.  URL: 
http://radnuk.info/statti/569-kvalif/15200-2011-01-21-10-05-35.html. 

13. Шкаберін  А.В.  Аналіз  окремих  проблемних  питань  кваліфікації 
крадіжки,  що  вчиняється  неповнолітніми  (за  матеріалами  судової 
практики). Знання європейського права. 2021. №. 1. С. 128-132.

14. Chopin J., Beauregard E. Sexual sadism: Its role in the crime-commission 
process of sexual homicide of children.  Journal of interpersonal violence. 
2020. DOI https://doi.org/10.1177%2F0886260520916844.

15. Omelchuk O.,  Shekhovtsova L.,  Bodunova O.,  Lukasevych-Krutnyk I., 
Yanishevska K. and Plutytska K. Criminal-legal and criminological research 
of illicit trafficking in narcotic drugs and their analogues with the use of 
computer technologies.  International Journal of Management (IJM). 
Volume 11, Issue 6, June 2020, pp. 728-738.
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання –залік

5. Методи діагностики успішності навчання   
При  вивченні  навчальної  дисципліни  здійснюється  поточний  та 

підсумковий контроль з використанням таких методів як усне та письмове 
опитування,   вирішення  завдань  та  практичних  задач  (ситуативних  задач, 
кейсів), тестування.


