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СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ  

з дисципліни «Правознавство» 

 

Тема: Загальна характеристика Кримінального кодексу України. Кримінальні покарання та 

відповідальність неповнолітніх. 

Мета заняття:  

навчальна: закріпити теоретичні знання з приводу визначення понять «кримінальне право», 

«злочин», «покарання» та їх ознак. 

виховна: сприяти формуванню правових знань, правової культури та правової свідомості студентів 

як особистостей та майбутніх фахівців. 

 

План 

1. Поняття «кримінального права», його метод та система. 

2. Загальна та Особлива частини Кримінального кодексу України. 

3. Поняття та ознаки злочину. 

4. Поняття «кримінального покарання» та його види. 

5. Кримінальна відповідальність неповнолітніх. 

6. Судимість та її значення. 

Реферати: 

1. Співучасть у злочині. 

2. Обставини, що виключають злочинність діяння. 

3. Державна пенітенціарна служба України  та її значення. 

 

Методичні рекомендації 

         При підготовці відповіді до 1 питання необхідно пам’ятати, що кримінальне право – галузь 

права, яка забезпечує охорону прав та свобод громадянина, власності, порядку та безпеки довкілля, 

конституційного ладу України від преступних посягань. 

Предметом кримінального права є охоронні кримінальним правом відношення - вживання 

санкції кримінально-правових норм, звільнення від кримінальної відповідальності і покарання, 

вживання примусових заходів медичного характеру;    загальнопопереджувальні відносини - 

встановлення кримінально-правової заборони; регулятивні стосунки - наділення громадян правами 

на активну боротьбу з небезпечними для особи, суспільства і держави діяннями, направлені на 

необхідну оборону. 

          При підготовці відповіді до 2  питання необхідно пам’ятати, що кримінальний кодекс 

України (КК України, Закон про кримінальну відповідальність) — прийнятий Верховною Радою 

України нормативно-правовий акт, у якому встановлені підстави і принципи кримінальної 

відповідальності, злочинність і караність діянь, підстави звільнення від кримінальної 

відповідальності і покарання. Чинний КК України було прийнято 5 квітня 2001 року, набрав 

чинності з 1 вересня 2001 року. 

Кримінальний кодекс України має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і 

свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, 

конституційного устрою України від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а 

також запобігання злочинам. Для здійснення цього завдання Кримінальний кодекс України визначає, 

яке суспільно небезпечне діяння є злочин та які покарання застосовуються до осіб, що їх вчинили. 

Сучасний КК України є значно реформованим, порівняно з початковою його редакцією, 

прийнятою 5 квітня 2001 р., проте законодавчі зміни до нього не носять системного впорядкованого 

характеру. Кримінальний кодекс України (Закон про кримінальну відповідальність) складається 
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із Загальної, Особливої частин та Прикінцевих та перехідних положень, які складаються з двох 

розділів. Загальна і Особлива частини КК України пов'язані між собою і утворюють нерозривну 

системну єдність. Кримінально-правову норму, що міститься в Особливій частині, не можна 

застосувати, не звернувшись при цьому до Загальної частини. Кримінально-правову норму, що 

міститься в Загальній частині не можливо використати за умови відсутності відповідної норми 

Особливої частини. 

Загальна і Особлива частини КК України поділяються на розділи, а розділи у свою чергу — на 

окремі статті. Поділ на розділи робить ці частини більш зручними для застосування, допомагає 

дізнавачу, слідчому, прокурору, судді чи адвокату завдаючи систему розміщення статей. 

 При підготовці відповіді до 3 питання необхідно пам’ятати, що зло́чин — антисоціальний 

вчинок людини, що посягає на відносини, що склалися в суспільстві, і становить небезпеку 

суспільному розвитку. Людину, яка чинить злочин, називають «злочинець». Злочином в 

українському праві є передбачене Кримінальним кодексом України суспільно небезпечне винне 

діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину, більш тяжке, ніж кримінальний проступок. 

В науці кримінального права злочином називають суспільно небезпечне, винне, протиправне і 

кримінально каране діяння (дія чи бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину. 

Терміни «кримінальне правопорушення» і «злочин» не є синонімами після 1 липня 2020 року, 

коли набрав чинності Закон України про кримінальні проступки, передбачений пунктом 1 

Прикінцевих положень Кримінального процесуального кодексу України. Нині термін «кримінальне 

правопорушення» об'єднує в собі поняття «злочин» і «кримінальний проступок». Термін 

«кримінальний злочин» з точки зору права не має сенсу, оскільки злочином є тільки те діяння, яке 

передбачене кримінальним законом. 

При підготовці відповіді до 4 питання необхідно пам’ятати, що криміна́льне покара́ння — 

захід державного примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, яка 

вчинила злочин, і полягає в передбаченому кримінальним законом в обмеженні прав і свобод 

засудженого. Сучасний процес призначення та виконання кримінальних покарань 

регулюються Кримінальним кодексом України. Спектр покарань є дуже широким. Законодавство 

визначає пом'якшення та обтяження покарання. Суд враховує обставини, які можуть пом'якшити або 

обтяжити покарання. Законодавство визначає таке поняття як звільнення від покарання та його 

відбування. Також визначається таке поняття як заміна невідбутної частини покарання м'якішим. 

Воно призначається судом, якщо засуджений став на шлях виправлення. Амністія оголошується 

законом України стосовно певної категорії осіб. Помилування здійснюється Президентом України 

стосовно індивідуально визначеної особи. Помилування — це заміна засудженому призначеного 

судом покарання у виді довічного позбавлення волі на позбавлення волі на строк не менше двадцяти 

п'яти років. 

   При підготовці відповіді до 5 питання необхідно пам’ятати, що злочинність неповнолітніх 

постійно привертає до себе увагу. На сьогодні це зумовлено тим, що неповнолітні завжди 

визнавалися злочинцями особливого роду і становлять одну з найбільш кримінально уражених 

верств населення. За сучасних умов розвитку суспільства визнається, що для неповнолітніх 

злочинців недостатнім є застосування лише медико-педагогічних заходів. У певних випадках 

держава змушена притягувати їх до кримінальної відповідальності.  

Чинне законодавство передбачає, що кримінальній відповідальності та покаранню підлягають 

особи, яким до скоєння злочину виповнилось 16 років. Лише за деякі злочини, спеціально вказані в 

законі, кримінальна відповідальність може настати з 14 років. Згідно частини 2 статті 22 

Кримінального кодексу України особи, що вчинили злочини у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти 

років, підлягають кримінальній відповідальності за: умисне вбивство; посягання на життя 

державного чи громадського діяча, працівника правоохоронного органу, члена громадського 

формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця, судді, 

народного засідателя чи присяжного у зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя, 

захисника чи представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги, 

представника іноземної держави; умисне тяжке тілесне ушкодження; умисне середньої тяжкості 

тілесне ушкодження; диверсію; бандитизм; терористичний акт; захоплення заручників; зґвалтування; 

насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом; крадіжку; грабіж; розбій; 

умисне знищення або пошкодження майна, пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів; 

угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна, 
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незаконне заволодіння транспортним засобом; хуліганство. Чинний Кримінальний кодекс України 

виділяє окрему систему покарань, які можуть бути застосовані до неповнолітніх, визнаних винними 

у скоєнні злочину. 

 При підготовці відповіді до 6  питання необхідно пам’ятати, що суди́мість — це 

особливий правовий стан особи, створений реалізацією кримінальної відповідальності, який виникає 

у зв'язку з ухвалою обвинувального вироку суду за вчинений нею злочин і 

призначенням покарання та тягне певні, несприятливі для засудженого, правові наслідки, що 

виходять за межі покарання. Судимість відіграє роль сприятливого правового засобу досягнення й 

закріплення цілей кримінальної відповідальності. З нею законодавець пов'язує можливість 

обмеження суб'єктивних прав особи, тобто загально-правові наслідки, або настання певних 

кримінально-правових обтяжень, тобто наслідки кримінально-правового характеру. Факт наявності 

судимості сам по собі ще не створює підстав для обмеження суб'єктивних прав особи. Судимість 

тягне загально-правові та кримінально-правові наслідки для особи тільки за волею законодавця, який 

їх передбачає в законі. 
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