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Навчальний посібник Кримінальне право України (Загальна 
частина)” є актуальним і ґрунтовним навчальним виданням. Авторським 
колективом цієї праці на якісно новому рівні здійснено репрезентацію 
навчального матеріалу, який викладено зрозуміло, доступно, з 
урахуванням як плюралізму наукових думок і поглядів науковців, так і 
матеріалів судової й слідчої практики.  

Навчальний посібник “Кримінальне право України (Загальна 
частина)” за своєю структурою побудовано відповідно до вимог 
навчальної програми курсу “Кримінальне право. Загальна частина”, 
програмам вищих навчальних закладів з підготовки фахівців з вищою 
юридичною освітою за спеціальністю “правознавство”. Його науково-
теоретичне, навчальне та практичне значення полягає в тому, що: по-
перше, він доступно та досить ґрунтовно визначає доктринальні 
положення кримінального права; по-друге, на підставі врахування 
матеріалів судової практики дає змогу студентові (слухачеві, курсантові) 
отримати відповідні практичні навички щодо юридичної оцінки вчинених 
діянь; по-третє, впливає на формування цілісного світогляду щодо 
концепції кримінально-правової політики Української держави. В основу 
цього навчального видання покладено стандарти Європейської 
кредитно-трансферної та акумулюючої системи (ECTS), що втілюються, 
передусім, у наявності змістовних модулів, у межах яких послідовно та 
належним чином розкрито відповідний навчальний матеріал.  

У навчальному посібнику враховано останні зміни до чинного 
Кримінального кодексу України, він містить значну кількість наукових 
позицій і думок відомих фахівців у галузі кримінального права, 
розширює уявлення про понятійний апарат кримінально-правової науки, 
торкається аналізу проблемних питань сучасного національного 
кримінального законодавства тощо. Загалом такий підхід надає 
можливість студенту (слухачу, курсанту) комплексно підготуватися до 
семінарських, практичних і самостійних занять, а також семестрових 
(державних) іспитів.  

 
* Кримінальне право України. Загальна частина : [навч. посіб.] / 

[Трубников В. М., Лантінов Я. О., Храмцов О. М. та ін.] ; за заг. ред. 
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Найголовнішим здобутком рецензованої праці є те, що в межах 
однієї книги автори: по-перше, комплексно розкривають положення 
Загальної частини кримінального права (а саме: вчення про поняття та 
класифікацію злочинів, елементи та ознаки складу злочину, обставини, 
що виключають злочинність діяння, кримінальну відповідальність, її види 
та підстави для звільнення, мету та види покарання, інші інститути й 
норми Загальної частини кримінального права); по-друге, 
характеризують застосування положень Загальної частини в нормах 
Особливої частини Кримінального кодексу України. Викладення 
навчального матеріалу підкріплюється моделюванням різноманітних 
теоретико-прикладних ситуацій та їх вирішенням, наведенням практичних 
прикладів, ретельним аналізом доктринальних положень кримінального 
права тощо.  

При використанні цього навчального посібника читач матиме 
змогу аналізувати кримінальне законодавство і тлумачити норми 
кримінального права. Посібник є зручним додатковим джерелом 
підготовки до лекцій, семінарських занять, іспитів.  

Таким чином, навчальний посібник “Кримінальне право України 
(Загальна частина)” відповідає вимогам, що висуваються до такого виду 
навчальних видань, він є завершеною та змістовною працею, 
прийнятною для використання у вищих навчальних закладах юридичного 
профілю. Це навчальне видання буде корисним не тільки для 
представників науково-педагогічного складу, а й для працівників 
правоохоронних органів і суддів, адвокатів і всіх, хто цікавиться 
проблемами кримінального права. 
 


