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ПЕРЕДМОВА

Навчальний посібник підготовлений на основі Кримінального 
кодексу України і відповідної програми з навчальної дис ципліни 

«Кримінальне право України. Загальна частина».
У навчальному посібнику розкрито зміст і сутність таких загальних 

кримінально-правових норм та понять, як: завдання, принципи та чин-
ність кримінального закону; поняття злочину, його види та стадії; вина 
та її форми; співучасть у злочині; множинність злочинів; загальні 
засади призначення кримінального покарання; звільнення від кри-
мінальної відповідальності та покарання;  особливості кримінальної 
відповідальності та покарання неповнолітніх тощо. У порівняльному 
аспекті розглянуто окремі положення кримінального законодавства 
деяких зарубіжних країн.

 Із сучасних наукових позицій розглядаються питання про джерела 
кримінального права, суб’єкт та суб’єктивну сторону складу злочину, 
розкривається співвідношення та визначаються основні риси кри-
мінального права країн романо-германської, англо-американської, 
мусульманської сімей правових систем, а також основні питання кри-
мінального права держав Далекого Сходу.

При підготовці навчального посібника збережено певну спадко-
ємність щодо положень кримінального законодавства і науки кримі-
нального права, які перевірені часом. У ньому використано роботи таких 
вчених, як: Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. Г. Гончаренко, О. М. Костенко, 
В. К. Матвійчук, П. С. Матишевський, В. О. Навроцький, Ю. В. Нікітін, 
М. І. Панов, А. В. Савченко, В. В. Сташис, Є. Л. Стрельцов, В. Я. Тацій, 
В. П. Тихий, В. І. Тютюгін, Є. В. Фесенко, С. С. Яценко, а також сво-
єрідний «золотий фонд» кримінально-правової науки –  праці таких 
відомих криміналістів кінця ХІХ –  початку ХХ ст., як: Е. Белінг, 
Л. С. Белогриць-Котляревський, О. Ф. Кістяківський, В. Д. Спасович, 
М. С. Таганцев, І. Я. Фойницький та інших.

У сучасній науці кримінального права багато питань залишаються 
спірними. Певна дискусійність позицій вчених з окремих питань кри-
мінального права знайшла відображення у цій праці.

Матеріал підготовлено з перспективним урахуванням змін 
до Конституції України та чинного законодавства України. Водночас, 
у навчальному посібнику враховано аспекти перехідного періоду 
реформування законодавчої системи, а також те, як остання функ-
ціонує станом на сьогодні.
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