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ЧАСТИНА»1 
Державна політика України в освітній сфері спрямована на 

подальший розвиток юридичної освіти з підготовки правника 
відповідно до його фундаментальної ролі – утверджувати верхо-
венство шляхом захисту прав і свобод людини. Такий розвиток 
має здійснюватися гарантуванням якості правничої освіти.  

Стандарт юридичної освіти має забезпечувати у студентів, 
курсантів, слухачів формування інтегральної, загальної і спеці-
альної компетентностей. Якщо загальна компетентність охоплює 
сприйняття світоглядних та морально-етичних цінностей, широ-
ку соціально-гуманітарну ерудованість і усвідомлення мульти-
культурного розмаїття сучасного життя, то спеціальна – теоре-
тичні і прикладні знання про природу і призначення права, його 
доктрини, принципи та інститути, а також уміння і навички у 
процесі правозастосування. 

Фахова підготовка правника відповідно до європейських ста-
ндартів вищої освіти та правничої професії вимагає від вищих 
юридичних навчальних закладів забезпечення якісного та прозо-
рого оцінювання рівня кваліфікації випускників [1]. 

                                                             
1 Тютюгін В. І., Комаров О. Д., Рубащенко М. А. Кримінальне право України. Загальна 
частина: посіб. для підготовки до іспитів. 2-ге вид., переробл. та доповн. Харків: Право, 
2017. 202 с. 
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Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» вищий на-
вчальний заклад на підставі рішення екзаменаційної комісії при-
суджує особі, яка успішно виконала освітню програму на певно-
му рівні вищої освіти, відповідний ступінь вищої освіти та при-
своює відповідну кваліфікацію [2]. 

Саме тому екзамен є найважливішою формою підсумкового 
контролю знань та оцінювання рівня підготовки студентів, кур-
сантів та слухачів з будь-якої навчальної дисципліни, в тому чи-
слі і з кримінального права.  

Навчальний курс кримінального права є фундаментальним се-
ред дисциплін кримінально-правового циклу, а тому для перевірки 
знань майбутніх фахівців права, підтвердження їхньої загальної та 
спеціальної компетенції екзамен з вказаного курсу вимагає від 
курсанта, студента, слухача лаконічно, логічно, обґрунтовано, по-
слідовно та в систематизованій формі за короткий час показати 
всебічне і повне знання програмового курсу [3, c. 10]. 

Необхідною умовою опанування програмового матеріалу з 
курсу кримінального права є розуміння системи кримінального 
права, а особливо її Загальної частини, яка об’єднує норми, що 
визначають завдання, принципи й основні інститути криміналь-
ного права; закріплюють підстави кримінальної відповідальнос-
ті, чинність кримінального закону в просторі й часі, поняття зло-
чину та його види, осудність та неосудність, форми вини, 
співучасть у злочині, множинність злочинів, покарання та його 
види та інші інститути [4, с. 21–22]. 

Значення здійснення контрольних заходів з перевірки знань 
Загальної частини кримінального права у студентів, курсантів та 
слухачів полягає в тому, що у подальшому вивченні другої скла-
дової кримінального права – Особливої частини – вони повинні 
будуть уміти застосувати її норми за правилами, закріпленими у 
Загальній частині, розуміти їх нерозривний зв’язок під час здійс-
нення кримінально-правової кваліфікації злочинів. 

Для успішної підготовки до семестрового та державного екза-
мену з кримінального права групою науковців Національного юри-
дичного університету імені Ярослава Мудрого на чолі з професо-
ром Тютюгіним В. І. було підготовлено посібник «Кримінальне 
право України. Загальна частина», який надає системний виклад 
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основних інститутів кримінального права у площині його теорії та 
практики.  

Рецензуючи цей посібник, ми здійснювали аналіз з точки зо-
ру його мети, системності, нормативного та доктринального змі-
сту, логічності та послідовності представленого матеріалу, стилю 
викладення, методологічних засад та іншого.   

У передмові автори зазначають, що посібник має на меті 
«надати комплекс послідовно та системно викладених основних 
теоретичних і практичних положень кримінального права Украї-
ни в стислій, узагальненій формі, акцентуючи увагу на основних 
нормативних та доктринальних положеннях, які вивчаються під 
час засвоєння навчальної дисципліни» [3, с. 10]. 

Зазначеної авторами мети, на наше переконання, було досяг-
нуто повною мірою, оскільки для підготовки до екзамену студен-
ту, курсанту, слухачу необхідний саме комплексний виклад змісту 
програми навчальної дисципліни, основних понять, ознак, класи-
фікацій, системного зв’язку інститутів кримінального права.  

Під час викладу відповідей на питання автори посібника 
спиралися на такі основні принципи дидактики вищої школи, як: 
забезпечення органічної єдності теоретичної і практичної підго-
товки фахівців вищої кваліфікації; систематичності і послідовно-
сті; поєднання конкретного й абстрактного; ґрунтовності знань 
[5, с. 71–73]. 

Логічність у викладенні змісту програмового матеріалу за 
допомогою  питання та відповіді підтверджує те, що кожне із 
питань посібника (а всього їх 111) послідовно відображає систе-
му науки кримінального права та законодавства України. Струк-
турно питання посібника поділяються на такі розділи, як: кримі-
нальне право як галузь та закон про кримінальну 
відповідальність (питання 18), поняття, ознаки та класифікація 
злочину (питання 913), склад злочину (питання 1439), стадії 
злочину (питання 4044), співучасть у злочині (питання 4556), 
множинність злочину (питання 5760), обставини, що виключа-
ють злочинність діяння (питання 6167), звільнення від кримі-
нальної відповідальності (питання 6873), поняття, система та 
види покарань (7486), призначення покарання (питання 8794), 
звільнення від покарання та його відбування (95102), судимість 
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(питання 103105), примусові заходи (питання 106108), особ-
ливості кримінальної відповідальності та покарання неповноліт-
ніх (питання 109111). 

Групування та викладення відповідей на питання Загальної 
частини вирізняє системність не тільки з точки зору доктрини 
кримінального права, але й нормативного змісту кримінального 
закону. 

Саме у теоретичних положеннях Загальної частини автори 
втілили концептуальні ідеї, теорії та погляди харківської школи 
кримінального права щодо предмета, завдань та функцій кримі-
нального права, відмінності злочину від інших правопорушень, 
малозначності діяння, ознак і форм кримінальної відповідально-
сті, видів складу злочину, причинного зв’язку, множинності зло-
чинів, казусу, фактичної та юридичної помилки, моменту визна-
чення закінченого злочину та інших проблемних питань [6].  

Надзвичайно важливою рисою змістовного наповнення посі-
бника є те, що, крім визначень окремих інститутів, автори акцен-
тують увагу й на визначенні різниці між ними за певними озна-
ками та змістовними характеристиками. 

Органічне поєднання концептуальних положень зі змістом 
кримінально-правових норм свідчить також про науково-
практичний характер посібника, оскільки більшість визначень, 
ознак, принципів, видових особливостей інститутів Загальної 
частини знайшли у ньому своє підтвердження саме з позицій по-
силання на конкретну норму Кримінального кодексу України, 
постанов Пленуму Верховного Суду України та Пленуму Вищо-
го спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримі-
нальних справ, міжнародних нормативних актів. 

Важливою ознакою системності викладення матеріалу посіб-
ника є зв’язок кримінального права з нормами інших галузей 
права. Так, наприклад, у питанні про чинність закону про кри-
мінальну відповідальність містяться положення про порядок 
прийняття закону, його оприлюднення, набрання та втрати чин-
ності відповідно до конституційного законодавства, а також по-
ложення кримінально-правових норм щодо визначення часу 
вчинення особою суспільно небезпечного діяння. Окрім зазначе-
ного, у питаннях 7, 8 про чинність закону про кримінальну від-
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повідальність щодо злочинів, вчинених за межами України, чи 
видачі і передачі особи, що вчинила злочин, є вказівки на засто-
сування норм Конституції України, Конвенції про захист прав 
людини й основоположних свобод, Конвенції Ради Європи про 
запобігання тероризму, Європейської Конвенції про видачу пра-
вопорушників та інші. Також у відповіді на питання 11 про ма-
лозначність діяння вказується на системний аналіз ст. 185 КК 
України та ст. 51 КУпАП при визначенні мінімальної шкоди при 
крадіжці [3, с. 18–19, 22–25, 29]. 

Правильно обраною слід вважати методологічну позицію ав-
торів щодо стислої відповіді на запитання, які виносяться на ку-
рсові та державні екзамени з кримінального права, адже під час 
підготовки студент, курсант, слухач повинен опрацювати велику 
кількість навчального, нормативного матеріалу, внаслідок чого 
значний обсяг часу витрачається на обробку літератури, а не на 
засвоєння основних положень навчальної дисципліни.  

Задля уникнення у відповідях студентів, курсантів, слухачів 
безсистемності та непослідовного характеру знань, переванта-
ження зайвою інформацією тощо автори забезпечили правиль-
ний формат викладу навчального матеріалу. Зокрема, ними було 
обрано найбільш вдалий спосіб викладення, а саме відповіді на 
запитання, які виносяться на курсові (семестрові) та державні 
екзамени, що значно підвищує рівень засвоєння навчального ма-
теріалу через повторення найбільш сутнісних змістовних елеме-
нтів програмового курсу. 

Однак стислість викладення матеріалу не завадила автор-
ському колективу давати й розгорнуті положення з найбільш 
дискусійних питань. Зокрема, під час виокремлення ознак інсти-
туту спеціального суб’єкта злочину (питання 27) деталізовано 
різноманітні його ознаки (політико-правовий статус; службове 
становище чи рід професійної діяльності особи; соціально-
демографічні чи біологічні ознаки, ставлення до потерпілого то-
що). Окрім вказаного, автори доречно після основних визначень 
та ознак обов’язково зазначають про значення відповідного ін-
ституту для кримінального права в цілому та для кримінально-
правової кваліфікації злочину. 

Вдалим є і стиль оформлення тексту посібника, де виокрем-
лено визначення, ознаки, класифікації, окремі пояснення тощо. 
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Також посібник містить перелік умовних скорочень та реко-
мендовану літературу для самостійної підготовки до екзамену. 

Як побажання авторському колективу зазначимо, що, на наш 
погляд, наступне видання посібника варто було б доповнити пи-
таннями щодо періодизації історії становлення кримінального 
законодавства, поняття науки кримінального права та її наукових 
шкіл, кваліфікації злочинів.  

У цілому, слід констатувати, що друге видання посібника є 
необхідним і виправданим, оскільки має значний запит у студен-
тів, курсантів, слухачів, науково-педагогічних працівників. За сво-
єю структурою, якістю змістовного наповнення, застосування до-
ведених практикою дидактичних методів викладення навчального 
матеріалу посібник можна визнати одним з найкращих, виданих за 
останнє десятиліття як навчальне видання, що відповідає усім ви-
могам до перевірки знань майбутніх фахівців права відповідно до 
європейських стандартів вищої освіти та правничої професії. 
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