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Тема: Основи кримінального права. Процесуальне право. Основи міжнародного права.  

1. Поняття, предмет кримінального права,  поняття  та  склад злочину (студентам рекомендовано 

переглянути відео - https://youtu.be/Ikm-KaaPxbs,). 

2. Поняття кримінального покарання та його ознаки (студентам рекомендовано переглянути відео 

-https://youtu.be/50Mjx1g0uhk, https://youtu.be/Gxh2mEgBCKs, https://youtu.be/PTGxY5YqRYM).  

3. Поняття процесуального права, його принципи і завдання (студентам рекомендовано 

переглянути відео - https://youtu.be/ERzfubuIkWo). 

4. Поняття «міжнародне право» та його характеристика (студентам рекомендовано переглянути 

відео - https://youtu.be/g0kmcpZPVqk ,https://youtu.be/e0Ju9bhaVaw). 

Самостійна робота 

1. Співучасть у злочині.  

2. Обставини, що виключають злочинність діяння. 

3. Справи, що розглядаються в цивільному, адміністративному, кримінальному, та 

господарському процесі. 

4. Поняття «суб’єкти міжнародного права» та їх види. 
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1.Поняття та предмет кримінального права. 

Кримінальне право — одна з галузей права, до складу якої входять усі закони, в яких містяться 

положення про злочин, відповідальність та покарання. Під кримінальним правом розуміють також і 

науку кримінального права, яка включає історію виникнення поглядів щодо вчення про злочин та про 

склад злочину, філософське та правове обґрунтування покарання та кримінальної відповідальність за 

конкретні злочини, а також про розвиток галузі кримінального права та його зв'язок з іншими галу-

зями. Закони, у яких містяться положення про злочин та кару, це власне норми кримінального права 

— тобто приписи, у яких формулюються ознаки злочинів, регламентується порядок застосування 

цих норм. 

Предмет кримінального права складають правові відносини, що виникають та існують у зв'язку із 

вчиненням злочину та ті правові норми, у яких описуються ознаки діянь, визначених саме як злочин, а 

також покарання, яке має настати як наслідок його вчинення. Предмет цієї галузі конкретизується у 

системі, функціях та кримінально-правових нормах, що визначають поняття злочину, поняття 

обставин, які виключають злочинність діяння, стадії вчинення злочину, співучасть у злочині, під-

стави кримінальної відповідальності, а також конкретні види злочинів, зокрема злочини проти основ 

національної безпеки, проти особи, проти  прав громадян, проти власності тощо. 

     Злочином є передбачене Кримінальним кодексом України суспільно-небезпечне винне діяння 

(дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом злочину. 

Склад злочину — це реальна система ознак, що склалася за часи застосування кримінального 

законодавства. 

Кожному конкретному складу злочину притаманні певні елементи. Так, об'єкт злочину 

відображає те, на що завжди посягає злочин, чому або кому він заподіює певної шкоди. Об'єкт 

злочину визначається тими суспільними відносинами або суспільними цінностями, що охороняю-

ться кримінальним законом. Від об'єкта злочину треба відрізняти предмет злочину, під яким 

розуміються матеріальні речі, що мають певні властивості або обсяг чи характер (зміст) певної 

https://youtu.be/Gxh2mEgBCKs
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інформації. За предметом розрізняють окремі склади злочину, оскільки предмет обов'язково 

вказується у диспозиції статей ККУ. 

Об'єктивна сторона — це зовнішня сторона діяння. Вона виражається у дії чи бездіяльності, 

якою заподіюється шкода чи створюється загроза заподіяння шкоди суспільним відносинам. 

Ознаки об'єктивної сторони це: діяння (дія чи бездіяльність), суспільно небезпечні наслідки, 

причинний зв'язок між діянням і суспільно небезпечними наслідками. 

Суб'єкт злочину — це фізична особа, яка вчиняє злочин. Відповідно до ст. 18 суб'єктом злочину є 

фізична особа, яка вчинила злочин у віці, з якого відповідно до цього Кодексу може наставати 

кримінальна відповідальність. 

Юридичні особи (підприємства, організації, установи, політичні партії, громадські організації і 

т. ін.), як вже вказувалося раніше, не можуть бути суб'єктами злочинів. 

Суб'єктом може бути тільки осудна особа, тобто така, яка під час злочину усвідомлювала свої дії 

(бездіяльність) і керувала ними (ч. 1 ст. 19). Тому особа, яка під час вчинення суспільно небезпечного 

діяння не могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними внаслідок хронічного 

психічного захворювання, тимчасового розладу психічної діяльності, недоумства або іншого 

хворобливого стану психіки (ч. 2 ст. 19), не підлягає кримінальній відповідальності, оскільки 

перебуває у стані неосудності. 

Кримінальна відповідальність, за загальним правилом, настає з 16 років (ч. 1 ст. 22), а за окремі 

злочини, вичерпний перелік яких наведений у ч. 2 ст. 22 (наприклад, убивство, розбій, 

зґвалтування), відповідальність встановлюється з 14 років. 

Суб'єктивна сторона — це внутрішня сторона злочину, яка охоплює психічні процеси, 

свідомість, волю особи в момент вчинення злочину. Ознаками суб'єктивної сторони є вина, мотив і 

мета злочину. Обов'язковою ознакою суб'єктивної сторони будь-якого складу злочину є вина особи. 

Вина — це психічне ставлення особи до вчинюваної дії чи бездіяльності та наслідків вчинку, 

виражене у формі умислу чи необережності (ст. 23 КК). У разі відсутності вини особи немає і 

складу злочину, навіть якщо в результаті дії (бездіяльності) настають суспільно небезпечні 

наслідки. 

КК України передбачає умисел і два його види — прямий і непрямий (ст. 24). При прямому 

умислі особа усвідомлює суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), 

передбачає його суспільно небезпечні наслідки і бажає їх настання. 

Кримінальна відповідальність можлива й за необережне вчинення протиправної дії або 

бездіяльність. Зміст необережності (ст. 25 КК) включає її два види: злочинну самовпевненість і 

злочинну недбалість. 

Злочинна самовпевненість полягає у специфічному ставленні суб'єкта злочину до суспільно 

небезпечних наслідків діяння у вигляді передбачення нею їх настання, але легковажного 

розраховування на їх відвернення. Злочинна недбалість має місце тоді, коли особа взагалі не 

передбачає навіть можливості настання суспільно небезпечних наслідків, але в силу певних 

обставин повинна була їх передбачити. 

2.Поняття кримінального покарання та його ознаки.  

Кримінальне покарання — це необхідний засіб охорони держави, суспільства і безпеки особи від 

злочинів. У боротьбі зі злочинністю кримінальне покарання виконує кілька функцій. По-перше, 

воно є формою державного правомірного примусу, загроза застосування якого стримує 

правопорушників. По-друге, реальне виконання кримінального покарання, впровадження 

конкретних правообмежувальних процедур до винних осіб чинить сильний вплив як на самого 

винного, так і на його оточення. 

Покарання є заходом примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, 

визнаної винною у вчиненні злочину, і полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод 

засудженого (ч. 1 ст, 50 КК). 

Покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання 

вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами (ч. 2 ст. 50 КК). Мета кари 

досягається виконанням покарання та самим фактом його призначення, що спричинює 

засудженому певні моральні випробування. В КК України (ст. 51) передбачено 12 видів покарань. 
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За порядком призначення покарання поділяються на три групи: основні покарання; додаткові 

покарання; покарання, що можуть призначатися і як основні, і як додаткові (ст. 52). 

Неповнолітні за кримінальним законом отримують особливий правовий статус. По-перше, 

кримінальній відповідальності підлягають ті неповнолітні, яким до вчинення злочину виповнилося 

шістнадцять років. По-друге, у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років підлягають кримінальній 

відповідальності не всі особи, що вчинили злочини, а лише ті, які вчинили найнебезпечніші 

злочини. Законодавець при цьому виходить із міркування, що неповнолітній вік накладає відбиток 

на особу правопорушника. Тому до молодих правопорушників не застосовується кримінальна 

відповідальність за поширені, але не надто небезпечні злочини.  

3.Поняття процесуального права, його принципи і завдання. 

Судочинство - це процесуальний порядок подання позовів і розгляд справ щодо спорів, які 

виникають з різноманітних правовідносин, порядок прийняття рішень учасниками процесуальних 

дій, оскарження та перегляду рішень, подання заяв про правопорушення та злочини, їх виявлення, 

розслідування, передачу матеріалів кримінальних справ до суду. 

Основні  принципи судочинства: 

• рівність всіх учасників судового процесу перед законом і судом; 

• незалежність суддів і підкорення їх тільки закону; 

• презумпція невинності та забезпечення обвинуваченому права на захист; 

• забезпечення доведеності вини; 

• змагальність сторін і свобода в наданні ними суду своїх доказів та у доведенні судом !х 

переконливості; 

• підтримання державного обвинувачення в суді прокурором; 

• гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами; 

• забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду; 

• законність та обов'язковість до виконання судових рішень на всій території України  

Названі принципи судочинства стосуються всіх його видів - цивільного, господарського, 

кримінального, конституційного. 

Судочинство здійснюється шляхом розгляду і вирішення у судових засіданнях цивільних, 

господарських та кримінальних справ у відповідності до законодавства України, на основі 

модифікованих актів (Цивільного, Господарського та Кримінального процесуальних кодексів 

України), якими регламентується порядок, процесуальна форма судового розгляду і рішень, що їх 

виносить суд. 

У судовому процесі сторони (в цивільному, наприклад, позивач і відповідач) ведуть між собою 

процесуальний спір, доводять суду ґрунтовність своїх правових вимог, надають докази, 

заперечення, аргументи та контраргументи. З метою забезпечення законності та обґрунтованості 

судових рішень, недопущення помилок, здійснення контролю в судочинстві України передбачено 

право сторін на апеляційне і касаційне оскарження судових рішень й ухвал. Таке право є 

процесуальною гарантією захисту законних інтересів сторін та інших осіб, які брали участь у 

розглянутій судом справі. Це право закріплено Конституцією України і Законом „Про судоустрій 

та статус суддів" від 7 липня 2010 р.  

Згідно з Конституцією (ст.   124).  судочинство в Україні здійснюється Конституційним Судом 

України та судами загальної юрисдикції. 

Конституційне судочинство здійснюється Конституційним Судом України, який вирішує 

питання про відповідність законів то інших правових актів Конституції України і дає офіційне 

тлумачення конституційних положень та законів України. 

В процесі цивільного судочинства розглядаються справи стосовно спорів, що виникають з 

цивільних, сімейних, трудових, аграрних, земельних відносин, а також спорів, що виникають з 

адміністративно-правових відносин і справ окремого провадження. 

Господарським судочинством визначаються процедури звернення, порушення справ у 

господарському суді, їх розгляд, прийняття рішень і перегляд судових рішень в апеляційному та 

касаційному провадженнях. 
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Кримінальне судочинство полягає у діяльності з охорони прав і законних інтересів фізичних і 

юридичних осіб, які беруть участь у ньому, а також у швидкому і повному розкритті злочинів, 

викритті винних і забезпеченні правильного застосування закону. 

Апеляційне і касаційне провадження регулюється Цивільним процесуальним кодексом 

України. 

4.Поняття «міжнародне право» та його характеристика. 

Міжнародне право є результатом суспільної практики. З'явившись як засіб усвідомлення 

людьми (групами, класами) свого матеріального інтересу, особливо в зв'язку з міжнародними 

відносинами, що постійно змінюються, воно справляло і справляє величезний вплив на розвиток 

держав і народів. 

Міжнародне право — це система юридичних принципів і норм договірного і звичаєвого 

характеру, що виникають у результаті угод між державами й іншими суб'єктами міжнародного 

спілкування і регулюючих відносини між ними з метою мирного співіснування. 

Важливою характерною рисою міжнародного права є те, що воно виступає в якості окремої 

відособленої правової системи зі своїми галузями й інститутами.  

Питання про співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного (національного) права є 

одним із центральних у теорії міжнародного права. Міжнародна доктрина в цьому питанні 

виробила три основних напрямки: одне дуалістичне і два моністичних. 

Таким чином, хоч і з досить туманними застереженнями, признавався примат норм 

міжнародного права над нормами національного законодавства. В даний час такий примат норм 

міжнародного права знаходить своє закріплення в поточному законодавстві України (див., напри-

клад, частина 2 статті 17 Закону України від 22 грудня 1993 року «Про міжнародні договори 

України»). Норми міжнародного права створюють права й обов'язки тільки для суб'єктів 

міжнародного права.  
Міжнародне право слід відрізняти від міжнародних відносин і дипломатії. 

Міжнародні відносини набагато ширші, ніж міжнародне право. Вони можуть виникати між 

фізичними і юридичними особами й іншими суб'єктами різних держав і міжнародних суб'єктів, у 

тому числі такими, що не є суб'єктами міжнародного права. 

Під міжнародними відносинами розуміють сукупність економічних, політичних, ідеологічних, 

правових, дипломатичних, військових, соціальних, культурних та інших зв'язків між державами, 

основними соціальними, економічними і суспільними рухами, що діють на міжнародній арені, 

тобто між народами в широкому значенні цього слова. 

Дипломатією називають сукупність прийомів і методів реалізації зовнішньої політики держав 

та інших суб'єктів міжнародного права, за допомогою яких: 

а)  реалізується зовнішньополітична програма конкретної держави; 

б) реалізуються статутні задачі й функції міжнародної організації; 

в)  реалізуються на практиці норми міжнародного права. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 


