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Види занять: Лекції, cемінари, самостійна робота. 

Методи 

навчання: 

Під час навчання можуть бути запропоновані практичні 

вправи, задачі, ситуаційні завдання, індивідуальні завдання, тести 

та інші інтерактивні методи навчання. 

Форми 

навчання: 

Очна серія лекцій, практичних занять (контактні години); 

дистанційна (онлайн-діяльність); змішана (контактні години + 

онлайн-діяльність)*. 

Матеріальне 

та технічне 

забезпечення 

дисципліни: 

Проведення занять очно передбачає: обладнані аудиторії 

(столи, стільці, мобільні пристрої, мультимедійні засоби, наявність 

та доступність мережі Інтернет). 

Проведення занять дистанційно, або у змішаній формі 

додатково передбачає: наявність ПК (ноутбуку) чи іншого 

мобільного пристрою, навушників, мікрофону, веб-камери; за 

потреби, встановлення спеціальних програм (сервери веб-

конференцій: Zoom, Viber, Scуpe,       e-mail). 

Доступ до 

дисципліни: 

Реєстрація студента на сайті дистанційного навчання ПВНЗ 

«Буковинський університет» відкриває доступ до всіх навчально-

методичних матеріалів дисципліни. 

Під час дистанційного навчання або навчання у змішаній формі 

заняття проводяться згідно розкладу на платформах Zoom або 

Scуpe. 

 
*Контактні години – передбачають безпосередню взаємодію учасників навчального процесу між собою в 

аудиторії; онлайн-діяльність – передбачає опосередковану взаємодію учасників навчального процесу між 

собою та з контентом в аудиторії чи за її межами засобами онлайн-технологій. 

 

1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни).  

Навчальна дисципліна є обов’язковою складовою магістерської 

підготовки студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень 

«Магістр» в обсязі 90 годин, з яких лекцій 26 год.,  практичні 14 год., 

самостійна робота 50 год. Форма підсумкового контролю іспит. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є юридична природа 

механізму тлумачення, його змістовий та функціональний зміст, кваліфікація 

і впорядкування способів та видів тлумачення, способи розроблення 

практичних рекомендацій  щодо вдосконалення чинного законодавства та 

прийняття єдиного нормативного акта, який би систематизував та 

регламентував головні аспекти інституту тлумачення у праві. 

 Навчальна дисципліна « Кримінальне право та процес України: 

методологія тлумачення і застосування» – э обов´язковою складовою 

навчального плану другого (магістерського) рівня галузі знань «08 Право», 

передбачає фундаментальне вивчення юридичного змісту кримінального 

законодавства, взаємозв’язку  норм та його інститутів, виявлення 

проблемних ситуацій та прогалин у кримінальному законодавстві та 

знаходження можливих шляхів їх усунення.  

При плануванні навчального навантаження на другому (магістерському) 

рівні для вивчення цієї дисципліни передбачено 3 кредити ЄКТС. 



Дисципліна «Кримінальне право та процес України : методологія, 

тлумачення і застосування», як компонента освітньо-професійної програми 

«Право», забезпечує оволодіння студентами загальними (здатність критично 

мислити та генерувати нові ідеї, здатність до абстрактного мислення, аналізу, 

синтезу та встановлення взаємозв’язків між явищами та процесами, здатність 

свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних міркувань і 

принципів академічної доброчесності) та фаховими (здатність застосовувати 

принципи верховенства права для розв’язання складних задач і проблем, у 

тому числі, у ситуаціях правової невизначеності; здатність обґрунтовувати та 

мотивувати правові рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію; 

здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці правових явищ та 

правозастосовної діяльності; здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що 

вимагають системного, логічного та функціонального тлумачення норм 

права, а також розуміння особливостей практики їх застосування; здатність 

критично оцінювати ефективність представництва і захисту прав, свобод та 

інтересів клієнтів; здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері права 

інформацію, ідеї, зміст проблем та характер оптимальних рішень з належною 

аргументацією) компетентностей випускника. 

Основними цілями та завданнями є: 

Навчальна дисципліна «Кримінальне право та процес України: 

методологія тлумачення і застосування», на відміну від курсів «Кримінальне 

право (Загальна частина)» та «Кримінальне право (Особлива частина)», 

передбачає більш детальне, глибоке вивчення студентами-магістрами 

особливостей застосування кримінального закону на практиці, розширення 

кругозору здобувачів юридичної освіти, звернення уваги на, на перший 

погляд, непомітні проблеми, зв’язки, механізми. Курс спрямований на 

вироблення у студентів навичок з методології застосування інститутів 

кримінального права, норм, що забезпечують кримінально-правову охорону 

всіх правовідносин у державі за рахунок встановлення кримінальної 

відповідальності у випадку вчинення кримінальних правопорушень. 

Цілями навчальної дисципліни «Кримінальне право та процес України: 

методологія тлумачення і застосування» - формування у студентів глибоких 

знань із методології та методики застосування сучасного кримінального 

права України, їх поняття, сутності, принципів, а також вдосконалення та 

закріплення набутих вмінь і навичок, необхідних для професійного 

виконання роботи правника, вирішення практичних завдань в сфері боротьби 

зі злочинністю. Поглибити та систематизувати знання студентів щодо 

розуміння суті і характеру перебігу процесів, що відбуваються у правовій 

системі держави, та механізм їх відтворення у нормативно-правових актах. 

Результати навчання за дисципліною. Після завершення вивчення 

дисципліни отримані студентом знання, вміння та навички будуть необхідні 

для засвоєння навчального матеріалу магістратури з інших галузей права. 

Його норми є складовою частиною побудови й ефективного функціонування  

охоронюваної правової системи держави. 

 



2. Пререквізити. 

Для підвищення ефективності засвоєння курсу дана дисципліна 

пропонується студентам 5 курсу після опанування курсів «Кримінальне 

право (Загальна частина)» та «Кримінальне право (Особлива частина)», а 

також Кримінальний процес України. 
 

3. Компетентності та результати навчання, формуванню яких 

сприяє дисципліна 

(взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів вищої 

освіти, сформульованим у термінах результатів навчання): 

Під час вивчення дисципліни, відповідно до освітньо-професійної 

програми, формуються наступні 

Інтегральна компетентність  

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у галузі професійної правничої діяльності або у процесі навчання, 

що передбачає застосування правових доктрин, принципів і правових 

інститутів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК4.Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК8. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності). 

 

Фахові компетентності спеціальності (СК) 

СК5. Здатність використовувати сучасні правові доктрини та принципи у 

правотворчості та в процесі застосовування інститутів публічного і 

приватного права, а також кримінальної юстиції. 

СК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати 

розгорнуту юридичну аргументацію.  

СК10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, 

логічного та функціонального тлумачення норм права, а також розуміння 

особливостей практики їх застосування. 

СК11. Здатність критично оцінювати ефективність представництва і захисту 

прав, свобод та інтересів клієнтів. 

СК12. Здатність розвивати та утверджувати етичні стандарти правничої 

діяльності, стандарти професійної незалежності та відповідальності 

правника. 

 

Отримуються наступні програмні результати навчання:  

ПРН02. Співвідносити сучасну систему цивілізаційних цінностей з 

правовими цінностями, принципами та професійними етичними 

стандартами. 



ПРН06. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти 

опонувати,  

оцінювати докази та наводити переконливі аргументи. 

ПРН07. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і 

обґрунтовувати варіанти їх розв’язання. 

ПРН10. Аналізувати взаємодію міжнародного права та міжнародно-

правовихсистем з правовою системою України на основі усвідомлення 

основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів 

функціонування права. 

ПРН11. Використовувати передові знання і методики у процесі 

правотворення та правозастосування інститутів публічного та приватного 

права і кримінальної юстиції. 

ПРН13. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових 

інститутів. 

ПРН14. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях 

правозастосування.  

ПРН17. Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі 

правозастосування у різних сферах професійної діяльності. 

 

4. Опис навчальної дисципліни 
 

Навчальна дисципліна «Кримінальне право та процес України: 

методологія тлумачення і застосування» є спеціальним начальним курсом. 

Викладається для студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень 

«Магістр» в обсязі 120 годин, з яких лекцій 26 год., практичні 14 год., та 

самостійна робота 80 год. Форма підсумкового контролю іспит. Навчальний 

курс  розрахований на студентів закладів вищої освіти. Він побудований 

відповідно до вимог Європейської Кредитно-Трансферної системи (ECTS).  

 

 

Планування навчальної дисципліни 

ВИДИ ЗАНЯТЬ 

(згідно розкладу) 

ФОРМИ НАВЧАННЯ* 

Контактні години Онлайн діяльність 

Методи навчання  

Лекційні заняття 

(попередня 

підготовка, подача 

нової інформації, 

тренування). 

Попереднє опитування; 

ознайомлення або 

повторення термінології; 

очна лекція; презентація 

нового матеріалу; пошук 

відповідей на питання; 

діалог з групою. 

Ознайомлення або повторення 

термінології, необхідної для роботи 

з темою; лекція-дискусія, лекція з 

розбиранням конкретних ситуацій, 

в режимі відео конференції. 



Семінарські заняття 

(тренування, 

практична робота, 

оцінювання, 

рефлексія). 

 

Обговорення; дебати; 

питання-відповіді; групові 

виконання завдань; усне 

опитування; практичні 

ситуації; діалог, короткі 

усні / письмові відповіді на 

питання; тестування, 

задачі, доповіді. 

Питання для самоперевірки; 

обговорення (он-лайн); виконання 

інтерактивних практичних вправ; 

он-лайн тестування, пошук 

відповідей на питання; 

індивідуальні та групові завдання 

(звіт, презентація, проєкт, реферат 

тощо); усна відповідь, виконання 

практичного завдання, письмова 

робота. 

Самостійна робота 

(оцінювання, 

рефлексія, зворотній 

зв’язок). 

Групові та 

індивідуальні консультації, 

коментарі, запитання та 

відповіді під час заняття 

від викладача; тестування, 

наукові роботи (доповіді), 

реферати, письмові (усні) 

повідомлення. 

Підготовка мультимедійних 

презентацій,  відповіді на питання, 

що виносяться на самостійне 

опрацювання, тести для 

самоконтролю; опитування аудіо-, 

відео- або текстові повідомлення з 

коментарем завдання. 

Підсумковий 

модульний контроль 

Письмове завдання, 

письмові відповіді на 

питання; тестування. 

Письмове завдання, письмові 

відповіді на питання з фото, або 

відео фіксацією. 

 

*Враховано рекомендації МОН щодо впровадження змішаного навчання у закладах 

фахової передвищої та вищої освіти: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-

osvita/2020/zmyshene%20navchanny/zmishanenavchannia-bookletspreads-2.pdf 

 

4.1. Загальна інформація 

Форма 

навчання 
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р

 

Кількість Кількість годин 

Вид підсум-

кового 

контролю 
кредитів годин 

л
ек

ц
ії

 

п
р

а
к

т
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і 
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ін
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и

в
ід

у
а
л

ь
н

і 

за
в

д
а
н

н
я

 

Денна 1 2-й 3 90 26 14   50  іспит 

Заочна 1   2-й 3 90       іспит 

 

4.2. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Денна форма 

усього  у тому числі 

л п лаб с.р. Інд. 

1 2 3 4 5 6 7 

Теми лекційних занять Змістовий модуль 1 

Тема 1. Методологічні засади дослідження 

кримінального законодавства України та практики 

його застосування. 

9      2      2  

 

  5  

Тема 2. Методологічні засади дослідження 11 4 2  5         

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/2020/zmyshene%20navchanny/zmishanenavchannia-bookletspreads-2.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/2020/zmyshene%20navchanny/zmishanenavchannia-bookletspreads-2.pdf


та практики застосування інституту кримінального 

правопорушення. 

   1         

Тема 3. Методологічні засади дослідження 

практики застосування інституту покарання та 

заходів кримінально-правового характеру. 

9 2 2  5   

Тема 4. Методологія та методика застосування 

норм, що забезпечують кримінально- правову 

охорону життя та здоров’я особи. 

15 4 1  10  

Разом за  ЗМ1 44 12 7  25  

Теми лекційних занять Змістовий модуль 2 

Тема 5. Методологія тлумачення та застосування 

норм, що забезпечують кримінально-правову 

охорону виборчих, трудових та інших особистих 

прав і свобод людини і громадянина. 

11      4 2 

 

 

 

5   

Тема 6. Методологія тлумачення та застосування 

норм, що забезпечують кримінально-правову 

охорону правовідносин у сфері господарської 

діяльності. 

 

11 

 

4 

 

2 

 

 

 

5 

 

 

Тема 7. Методологія тлумачення та застосування 

норм, що забезпечують кримінально-правову 

охорону безпеки руху та експлуатації транспорту, 

а також правовідносин у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

або прекурсорів. 

9      2    2  

 

5    

Тема 8. Методологія тлумачення та застосування 

норм, що забезпечують кримінально-правову 

охорону у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням 

публічних. 

15 4 1  10  

Разом за ЗМ 2 46 14 7  25    

Усього годин : 90 26 14  50  

 
 

4.3. Тематика та зміст лекційних, семінарських занять, самостійної роботи студентів 

Результати 

навчання 

Навчальна діяльність Робочий 

час 

студента, 

год 
 

Знати: 

зміст 
кримінального 

законодавства 

 
 

Вміти: 

Абстрактно 

мислити, 
аналізувати 

правові норми, які 

тлумачаться, 
встановлювати 

взаємозв´язок між 

Тема 1. «Методологічні засади дослідження 

кримінального законодавства України та практики 

його застосування». 

План лекції 

1.Необхідність тлумачення норм кримінального 

законодавства. Поняття тлумачення кримінально-

правових норм.  

2.Основні підходи до визначення тлумачення 

кримінально-правових норм. Об’єкт і предмет 

тлумачення. Мета тлумачення кримінально-правових 

норм.  

3.Принципи тлумачення. Способи тлумачення 

(лінгвістичний, спеціально-юридичний, системний, 

логічний, історичний, функціональний, цільовий).  

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



явищами та 

процесами, що 
можуть виникати 

в процесуальному 

просторі та 

учасниками 
провадження, 

оперувати 

теоретичними 
знаннями, 

використовувати 

нормативні та 
правові акти, що 

регламентують 

процесуальні 

відносини, 
використовувати 

професійну 

аргументацію для 
донесення 

інформації, ідей, 

проблем та 

способів їх 
вирішення 

4.Види тлумачення. Тлумачення за обсягом.  

5. Результат тлумачення (буквальний (адекватний), 

обмежувальний, поширювальний). 

Семінарське заняття №1 

1.Необхідність тлумачення норм кримінального 

законодавства. Поняття 

тлумачення кримінально-правових норм.  

2.Основні підходи до визначення тлумачення 

кримінально-правових норм. Об’єкт і предмет 

тлумачення. Мета тлумачення кримінально-правових 

норм.  

3.Принципи тлумачення. Способи тлумачення 

(лінгвістичний, спеціально-юридичний, системний, 

логічний, історичний, функціональний, цільовий).  

4.Види тлумачення. Тлумачення за обсягом.  

5.Результат тлумачення (буквальний (адекватний), 

обмежувальний, поширювальний). Тлумачення за 

суб’єктом (офіційне та неофіційне). Індивідуальне 

(казуальне) тлумачення. 

6.Загальне (нормативне) тлумачення. Автентичне, 

делеговане, судове, відомче тлумачення. 

Самостійна робота №1 

1.Необхідність тлумачення норм кримінального 

законодавства.  

2.Поняття тлумачення кримінально-правових норм. 

Основні підходи до визначення тлумачення кримінально-

правових норм. Об’єкт і предмет тлумачення. Мета 

тлумачення кримінально-правових норм.  

3.З’ясування та роз’яснення як основні аспекти 

тлумачення норм кримінального законодавства. 

Принципи тлумачення. Способи тлумачення 

(лінгвістичний, спеціально-юридичний, системний, 

логічний, історичний, функціональний, цільовий).  

4.Види тлумачення. Тлумачення за обсягом. Результат 

тлумачення (буквальний (адекватний), обмежувальний, 

поширювальний).  

5.Тлумачення за суб’єктом (офіційне та неофіційне). 

Індивідуальне (казуальне) тлумачення. Загальне 

(нормативне) тлумачення.  

6.Автентичне, делеговане, судове, відомче тлумачення. 

Доктринальне, компетентно-правове, компетентно-

неправове та буденне тлумачення.  

7.Особливості тлумачення положень кримінального 

закону з оціночними ознаками та банкетними 

диспозиціями. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 Тема 2. «Методологічні засади дослідження та 

практики застосування інституту кримінального 

правопорушення». 

План лекції 

1.Поняття кваліфікації злочинів. Співвідношення понять 

«кваліфікація злочинів» та «кримінально-правова 

кваліфікація». Значення кваліфікації злочинів. 

 

4 

 

 

 

 

 



2.Види кваліфікації злочинів. За суб’єктом здійснення 

(офіційна та неофіційна). 

3.За стадією здійснення (первинна, попередня, 

остаточна).  

4.Залежно від зіставлення моменту вчинення діяння і часу 

проведення кваліфікації (перспективна, ретроактивна).  

5.За результатом кваліфікації (позитивна, негативна).  

6.Залежно від точності заставлення фактичних ознак 

складу злочину з юридичними ознаками складу злочину.  

7.За стадією злочину, який кваліфікується. 

Семінарське заняття №2 

1.Поняття кваліфікації злочинів. Співвідношення понять 

«кваліфікація злочинів» та «кримінально-правова 

кваліфікація». Значення кваліфікації злочинів. 

2.Види кваліфікації злочинів. За суб’єктом здійснення 

(офіційна та неофіційна). 

3.За стадією здійснення (первинна, попередня, 

остаточна).  

4.Залежно від зіставлення моменту вчинення діяння і часу 

проведення кваліфікації (перспективна, ретроактивна).  

5.За результатом кваліфікації (позитивна, негативна).  

6.Залежно від точності заставлення фактичних ознак 

складу злочину з юридичними ознаками складу злочину.  

7.За стадією злочину, який кваліфікується.  

8.Залежно від дій співучасників злочину.  

9.Стадії кваліфікації злочинів та їх етапи. 

Самостійна робота №2 

1.Поняття кваліфікації злочинів. Співвідношення понять 

«кваліфікація злочинів» та «кримінально-правова 

кваліфікація». Значення кваліфікації злочинів. 

2.Види кваліфікації злочинів. За суб’єктом здійснення 

(офіційна та неофіційна). 

3.За стадією здійснення (первинна, попередня, 

остаточна).  

4.Залежно від зіставлення моменту вчинення діяння і часу 

проведення кваліфікації (перспективна, ретроактивна).  

5.За результатом кваліфікації (позитивна, негативна).  

6.Залежно від точності заставлення фактичних ознак 

складу злочину з юридичними ознаками складу злочину.  

7.За стадією злочину, який кваліфікується. 
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    5 

 

 
Знати: 

Поняття 

покарання та його 
види, заходи 

кримінально-

правового 

характеру 
 

Вміти: 

Розуміти, 
тлумачити та 

Тема 3. «Методологічні засади дослідження практики 

застосування інституту покарання та заходів 

кримінально-правового характеру». 

План лекції 

1.Поняття та система заходів кримінально-правового 

впливу.  

2.Види заходів кримінально-правового впливу.  

3.Співвідношення заходів кримінально-правового впливу 

з іншими інститутами Загальної частини Кримінального 

кодексу України.  

4.Примусові заходи кримінально-правового впливу. 

5. Кримінальна відповідальність.  
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дотримуватися 

кримінально-
правових норм, 

реалізовувати 

право на захист , 

використовувати 
правові норми, які 

регламентують 

погашення та 
зняття судимості, 

використовувати 

професійну 
аргументацію для 

донесення 

інформації, ідей, 

проблем та 
способів їх 

вирішення 

6.Примусові заходи медичного характеру та примусове 

лікування. Примусові заходи виховного характеру.  

7.Покарання. Судимість.  

8.Заохочувальні заходи кримінально-правового впливу.  

9.Звільнення від кримінальної відповідальності. 

Звільнення від покарання.                                            

Семінарське заняття №3 

1.Поняття та система заходів кримінально-правового 

впливу. Види заходів кримінально-правового впливу.  

2. Співвідношення заходів кримінально-правового впливу 

з іншими інститутами Загальної частини Кримінального 

кодексу України.  

3. Примусові заходи кримінально-правового впливу.  

4. Кримінальна відповідальність.  

5. Примусові заходи медичного характеру та примусове 

лікування.  

6.Примусові заходи виховного характеру. Покарання. 

Судимість.  

7.Заохочувальні заходи кримінально-правового впливу.  

8.Звільнення від кримінальної відповідальності. 

Звільнення від покарання. 

Самостійна робота №3 

1.Загальна характеристика злочинів проти національної 

безпеки та держави.  

2.Особливості кваліфікації злочинів проти держави. 

Відмінність злочинів проти держави від 

загальнокримінальних злочинів.  

3.Характеристика осіб, які вчиняють злочини проти 

держави.  

4.Державна зрада. Шпигунство. Суб'єкти злочинів проти 

держав. 

5. Визначення суб'єктів злочинів проти держави. 

6.Об'єктивна сторона злочинів проти держави та її 

особливості.  

7.Закінчений злочин та його кваліфікація.  

8.Суб'єкти злочинів проти національної безпеки.  

9.Об'єкти і предмети злочинів проти національної безпеки 

та їх класифікація. 
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Знати: 

поняття 
кримінально-

правову охорону 

життя та здоров’я 
особи 

Тема 4. «Методологія та методика застосування 

норм, що забезпечують кримінально-правову охорону 

життя та здоров’я особи». 

План лекції 
1.Загальна характеристика та особливості кваліфікації 

злочинів проти життя та здоров’я особи. Види вбивств.  

2.Особливості кваліфікації вбивств та доведення до 

самогубства.  

3.Кваліфікація злочинів проти здоров’я особи. Поняття та 

види тілесних ушкоджень. Відмежування тілесних 

ушкоджень від побоїв та мордувань.  

4.Злочини, що спричиняють шкоду здоров’ю людини, які 

вчинено у сфері охорони життя та здоров’я людини від 

окремих видів небезпечних інфекційних хвороб.  

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вміти: 
Пояснити 

правове 

регулювання 

кваліфікації, 
керуючись 

нормативними 

актами 
кваліфікувати 

діяння, 

встановлювати 
відповідність 

кваліфікації за 

предметом 

злочину, 
використовувати 

професійну 

аргументацію 
для донесення 

інформації про 

кваліфікацію, 

ідей, проблем та 
способів їх 

вирішення 

5.Злочини, що спричиняють шкоду здоров’ю людини, які 

вчинено у сфері надання медичних послуг.  

6.Злочини, що спричиняють шкоду здоров’ю людини 

внаслідок залишення особи без допомоги або в результаті 

неналежного виконання винним своїх обов’язків.  

7.Злочини у сфері охорони здоров’я людини, що пов’язані 

із незаконним розголошенням лікарської таємниці.  

8.Питання кваліфікації злочинів проти статевої свободи 

та статевої недоторканності особи. Насильницькі статеві 

злочини.  

9.Зґвалтування. Насильницьке задоволення статевої 

пристрасті у неприродній формі. 

10. Примушування до вступу в статевий зв'язок.  

11.Ненасильницькі статеві злочини.  

12.Розбещення неповнолітніх.  

13.Статевий зв'язок із особою, яка не досягла статевої 

зрілості. 

Семінарське заняття№4 

1.Загальна характеристика та особливості кваліфікації 

злочинів проти життя та здоров’я особи. Види вбивств.  

2.Особливості кваліфікації вбивств та доведення до 

самогубства.  

3.Кваліфікація злочинів проти здоров’я особи.  

4.Поняття та види тілесних ушкоджень. Відмежування 

тілесних ушкоджень від побоїв та мордувань.  

5.Злочини, що спричиняють шкоду здоров’ю людини, які 

вчинено у сфері охорони життя та здоров’я людини від 

окремих видів небезпечних інфекційних хвороб. 

6.Злочини, що спричиняють шкоду здоров’ю людини, які 

вчинено у сфері надання медичних послуг. 

7.Злочини, що спричиняють шкоду здоров’ю людини 

внаслідок залишення особи без допомоги або в результаті 

неналежного виконання винним своїх обов’язків.  

8.Злочини у сфері охорони здоров’я людини, що пов’язані 

із незаконним розголошенням лікарської таємниці.  

9.Питання кваліфікації злочинів проти статевої свободи 

та статевої недоторканності особи. Насильницькі статеві 

злочини. Зґвалтування. 

10. Насильницьке задоволення статевої пристрасті у 

неприродній формі.  

11.Примушування до вступу в статевий зв'язок.  

12.Ненасильницькі статеві злочини. Розбещення 

неповнолітніх. Статевий зв'язок із особою, яка не досягла 

статевої зрілості. 

Самостійна робота №4 

1.Загальна характеристика та особливості кваліфікації 

злочинів проти життя та здоров’я особи. Види вбивств.  

2.Особливості кваліфікації вбивств та доведення до 

самогубства. Кваліфікація злочинів проти здоров’я особи.  

3.Поняття та види тілесних ушкоджень. Відмежування 

тілесних ушкоджень від побоїв та мордувань.  

4.Злочини, що спричиняють шкоду здоров’ю людини, які 
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вчинено у сфері охорони життя та здоров’я людини від 

окремих видів небезпечних інфекційних хвороб.  

5.Злочини, що спричиняють шкоду здоров’ю людини, які 

вчинено у сфері надання медичних послуг.  

6.Злочини, що спричиняють шкоду здоров’ю людини 

внаслідок залишення особи без допомоги або в результаті 

неналежного виконання винним своїх обов’язків.  

7.Злочини у сфері охорони здоров’я людини, що пов’язані 

із незаконним розголошенням лікарської таємниці.  

8.Питання кваліфікації злочинів проти статевої свободи 

та статевої недоторканності особи. Насильницькі статеві 

злочини.  

9.Зґвалтування. Насильницьке задоволення статевої 

пристрасті у неприродній формі. 10.Примушування до 

вступу в статевий зв'язок.  

11.Ненасильницькі статеві злочини.  

12.Розбещення неповнолітніх. Статевий зв'язок із особою, 

яка не досягла статевої зрілості 
 

 
       

 

 
 

 

 
             Знати: 

поняття ви виборчих, 

трудових та інших 

особистих прав і 
свобод людини і 

громадянина 

 

 

 

 

 

Вміти: 

визначати ознаки 

об'єктивної сторони 

та кваліфікувати 

наслідки злочину, 

робити 

порівняльний 

аналіз суб'єктивної 

сторони поняття 

фіктивного 

банкрутства, 

 використовувати 

професійну 

аргументацію ознак 

об'єктивної 

сторони, донести 

Тема 5. «Методологія тлумачення та застосування 

норм, що забезпечують кримінально-правову охорону 

виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод 

людини і громадянина». 

План лекції 

1.Поняття фіктивного підприємництва.  

2.Ознаки об'єктивної сторони. наслідки злочину.  

3.Суб'єктивна сторона. Поняття фіктивного банкрутства. 

4. Ознаки об'єктивної сторони. Суб'єкт злочин).  

5.Кваліфікуючі ознаки.  

6.Поняття доведення до банкрутства.  

7.Ознаки об'єктивної та суб'єктивної сторони.  

8.Поняття приховування стійкої фінансової 

неспроможності.  

9.Суб'єкт злочину. Наслідки злочину.  

10.Поняті я незаконних дії у разі банкрутства.  

11.Ознаки об'єктивної та суб'єктивної сторони.  

12.Злочини проти прав і законних інтересів кредиторів.  

13.Злочини проти добросовісної конкуренції.  

14.Злочини проти порядку приватизації.  

15.Питання застосування норм про злочини у сфері 

господарської діяльності в слідчій і судовій практиці. 

Семінарське заняття№5 

1.Поняття фіктивного підприємництва.  

2.Ознаки об'єктивної сторони. наслідки злочину.  

3.Суб'єктивна сторона. Поняття фіктивного банкрутства. 

4. Ознаки об'єктивної сторони. Суб'єкт злочин).  

5.Кваліфікуючі ознаки.  

6.Поняття доведення до банкрутства.  

7.Ознаки об'єктивної та суб'єктивної сторони.  

8.Поняття приховування стійкої фінансової 

неспроможності.  

9.Суб'єкт злочину. Наслідки злочину.  

10.Поняті я незаконних дії у разі банкрутства.  
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проблему та 

способи доведення 

до банкрутства, 

визначити способи 

приховування 

стійкої фінансової 

неспроможності, 

встановити 

наслідки злочину 

та поняття 

незаконних дії у 

разі банкрутства. 

 

11.Ознаки об'єктивної та суб'єктивної сторони.  

12.Злочини проти прав і законних інтересів кредиторів.  

13.Злочини проти добросовісної конкуренції.  

14.Злочини проти порядку приватизації.  

15.Питання застосування норм про злочини у сфері 

господарської діяльності в слідчій і судовій практиці. 

Самостійна робота №5 

 Загальна характеристика злочинів проти власності. 

Об’єкт та предмет злочинів проти власності.  

2.Особливості об’єктивної сторони злочинів проти 

власності. Суб’єктивна сторона злочинів проти власності.  

3.Суб’єкт злочинів проти власності. Види злочинів проти 

власності.  

4.Умисні злочини проти власності. Необережні злочини 

проти власності. Крадіжка. Грабіж. Розбій. Вимагання. 

Шахрайство. Привласнення, розтрата майна або 

заволодіння ним шляхом зловживання службовим 

становищем. 

5. Інші корисливі злочини проти власності.  

6.Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або 

зловживання довірою. 

7.Незаконне привласнення знайденого або такого чужого 

майна, що випадково опинилося. 8.Знищення або 

пошкодження майна. Погроза знищення майна.  

9.Порушення обов’язків щодо охорони майна. Самовільне 

зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво.  

10.Застосування норм про корисливі злочини проти 

власності в слідчій і судовій практиці. 11.Відмежування 

від суміжних складів злочинів та правопорушень.  

12.Некорисливі злочини проти власності. Застосування 

норм про корисливі злочини проти власності в слідчій і 

судовій практиці.  

13.Відмежування від суміжних складів злочинів та 

правопорушень. 
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    Знати: 

принципи та 

поняття охорону 
правовідносин у 

сфері 

господарської 

діяльності 
 

 

 
 

 

Тема 6. «Методологія тлумачення та застосування 

норм, що забезпечують кримінально-правову охорону 

правовідносин у сфері господарської діяльності». 

План лекції 

1.Злочини проти порядку зайняття підприємницькою та 

іншою господарською діяльністю. 

2.Поняття порушення порядку зайняття господарською та 

банківською діяльністю. 

3. Ознаки об'єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки.  

4.Поняття заняття забороненими видами господарської 

діяльності.  

5.Ознаки Об'єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки.  

6.Порушення законодавства, що регулює виробництво, 

експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, 

експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх 

виробництва. 

7.Ознаки об'єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки. 
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Вміти: 

дотримуватися 

принципів, які 

регулюють 
охорону 

правовідносин у 

сфері 
господарської 

діяльності, 

здійснювати 

аналіз норм 
тлумачення 

перелічених 

елементів складу 
злочину, 

виокремити та 

визначити 
способи захисту 

порушених прав, 

використовувати 

нормативно-
правові акти як 

підстава 

тлумачення 
порушених норм, 

використовувати 

професійну 
аргументацію для 

донесення 

інформації, ідей, 

проблем та 
способів їх 

вирішення 

8.Поняття незаконною виготовлення, зберігання, збуту 

або транспортування з метою збуту підакцизних товарів. 

9. Предмет злочину. Види діянь. Кваліфікуючі ознаки.  

10.Незаконний обіг дисків для лазерних систем 

зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх 

виробництва.  

11.Предмет злочину. Об'єктивна сторона. Поняття 

значного та великого розміру у цьому злочині. 

Семінарське заняття №6 

1.Злочини проти порядку зайняття підприємницькою та 

іншою господарською діяльністю. 

2.Поняття порушення порядку зайняття господарською та 

банківською діяльністю. 

3. Ознаки об'єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки.  

4.Поняття заняття забороненими видами господарської 

діяльності.  

5.Ознаки Об'єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки.  

6.Порушення законодавства, що регулює виробництво, 

експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, 

експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх 

виробництва. 

7.Ознаки об'єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки. 

8.Поняття незаконною виготовлення, зберігання, збуту 

або транспортування з метою збуту підакцизних товарів. 

9. Предмет злочину. Види діянь. Кваліфікуючі ознаки.  

10.Незаконний обіг дисків для лазерних систем 

зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх 

виробництва.  

11.Предмет злочину. Об'єктивна сторона. Поняття 

значного та великого розміру у цьому злочині. 

Самостійна робота №6 

1.Необхідність тлумачення норм кримінального 

законодавства.  

2.Поняття тлумачення кримінально-правових норм. 

Основні підходи до визначення тлумачення кримінально-

правових норм.  

3.Об’єкт і предмет тлумачення. Мета тлумачення 

кримінально-правових норм.  

4.З’ясування та роз’яснення як основні аспекти 

тлумачення норм кримінального законодавства. 

5.Принципи тлумачення.  

6.Способи тлумачення (лінгвістичний, спеціально-

юридичний, системний, логічний, історичний, 

функціональний, цільовий). Види тлумачення.  

7.Тлумачення за обсягом. Результат тлумачення 

(буквальний (адекватний), обмежувальний, 

поширювальний). Тлумачення за суб’єктом (офіційне та 

неофіційне). 
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Знати: 

поняття та 

Тема 7.  «Методологія тлумачення та застосування 

норм, що забезпечують кримінально-правову охорону 

безпеки руху та експлуатації транспорту, а також 

правовідносин у сфері обігу наркотичних 

 

 

 

 



принципи 

охорону безпеки 
руху та 

експлуатації 

транспорту, а 

також 
правовідносин у 

сфері обігу 

наркотичних 
засобів, 

психотропних 

речовин, їх 
аналогів 

або прекурсорів  

 

 
 

Вміти: 

Пояснити 
нормативно-

правову 

регламентацію 

незаконною 
виготовлення, 

зберігання, збуту 

або 
транспортування 

з метою збуту 

підакцизних 
товарів, предмет 

злочину,види 

діянь, 

кваліфікуючі 
ознаки, 

використовуючи 

професійну 
аргументацію для 

донесення 

інформації, ідей, 
проблем та 

способів їх 

вирішення 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

або прекурсорів». 

План лекції 

1.Злочини проти бюджетної системи.  

2.Злочини проти порядку переміщення предметів через 

митний кордон України. 

3. Поняття контрабанди. Предмет злочину. Ознаки 

об'єктивної сторони. Визначення розміру заподіяної 

шкоди.  

4.Поняття ухилення від повернення виручки в іноземній 

валюті. Предмет злочину. Ознаки об'єктивної сторони. 

Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки.  

5.Поняття незаконною виготовлення, зберігання, збуту 

або транспортування з метою збуту підакцизних товарів. 

Предмет злочину. Види діянь. Кваліфікуючі ознаки. 

Семінарське заняття №7 

1.Злочини проти бюджетної системи.  

2.Злочини проти порядку переміщення предметів через 

митний кордон України. 

3. Поняття контрабанди. Предмет злочину. Ознаки 

об'єктивної сторони. Визначення розміру заподіяної 

шкоди.  

4.Поняття ухилення від повернення виручки в іноземній 

валюті. Предмет злочину. Ознаки об'єктивної сторони. 

Суб'єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки.  

5.Поняття незаконною виготовлення, зберігання, збуту 

або транспортування з метою збуту підакцизних товарів. 

Предмет злочину. Види діянь. Кваліфікуючі ознаки. 

Самостійна робота №7 

1.Поняття незаконною виготовлення, зберігання, збуту 

або транспортування з метою збуту підакцизних товарів. 

Предмет злочину. Види діянь. Кваліфікуючі ознаки. 

2.Незаконний обіг дисків для лазерних систем 

зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх 

виробництва. Предмет злочину.  

3.Об'єктивна сторона. Поняття значного та великого 

розміру у цьому злочині. Поняття фіктивного 

підприємництва. Ознаки об'єктивної сторони. наслідки 

злочину. Суб'єктивна сторона.  

4.Поняття фіктивного банкрутства. Ознаки об'єктивної 

сторони. Суб'єкт злочин). 5.Кваліфікуючі ознаки. Поняття 

доведення до банкрутства.  

6.Ознаки об'єктивної та суб'єктивної сторони. Поняття 

приховування стійкої фінансової неспроможності. 

Суб'єкт злочину.  

7.Наслідки злочину. Поняті я незаконних дії у разі 

банкрутства. Ознаки об'єктивної та суб'єктивної сторони. 
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Знати: 

поняття та 

принципи 

Тема 8. «Методологія тлумачення та застосування 

норм, що забезпечують кримінально-правову охорону у 

сфері службової діяльності та професійної діяльності, 

пов’язаної з наданням публічних». 

 

 

 

 



охорону у сфері 

службової 
діяльності та 

професійної 

діяльності,  

 
 

пов’язаної з 

наданням 
публічних 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Вміти: 
аналізувати 

діяльність 

органів охорони, 
використовувати 

нормативні та 

правові акти, що 

регламентують 
приватної 

власності 

відносини, 
використовувати 

професійну 

аргументацію 
для донесення 

інформації, ідей, 

проблем та 

способів їх 
вирішення 

План лекції 

1.Загальна характеристика злочинів проти власності. 

Об’єкт та предмет злочинів проти власності.  

2.Особливості об’єктивної сторони злочинів проти 

власності. Суб’єктивна сторона злочинів проти власності. 

Суб’єкт злочинів проти власності.  

3.Види злочинів проти власності. Умисні злочини проти 

власності.  

4.Необережні злочини проти власності. Крадіжка. Грабіж. 

Розбій. Вимагання. Шахрайство. Привласнення, розтрата 

майна або заволодіння ним шляхом зловживання 

службовим становищем.  

5.Інші корисливі злочини проти власності. Заподіяння 

майнової шкоди шляхом обману або зловживання 

довірою.  

6.Незаконне привласнення знайденого або такого чужого 

майна, що випадково опинилося. Знищення або 

пошкодження майна.  

7.Погроза знищення майна. Порушення обов’язків .                                                 

Семінарське заняття №8 

1.Загальна характеристика злочинів проти власності. 

Об’єкт та предмет злочинів проти власності.  

2.Особливості об’єктивної сторони злочинів проти 

власності. Суб’єктивна сторона злочинів проти власності. 

Суб’єкт злочинів проти власності.  

3.Види злочинів проти власності. Умисні злочини проти 

власності.  

4.Необережні злочини проти власності. Крадіжка. Грабіж. 

Розбій. Вимагання. Шахрайство. Привласнення, розтрата 

майна або заволодіння ним шляхом зловживання 

службовим становищем.  

5.Інші корисливі злочини проти власності. Заподіяння 

майнової шкоди шляхом обману або зловживання 

довірою.  

6.Незаконне привласнення знайденого або такого чужого 

майна, що випадково опинилося. Знищення або 

пошкодження майна.  

7.Погроза знищення майна. Порушення обов’язків .                                                 

Самостійна робота №8 

1.Загальна характеристика злочинів проти власності. 

Об’єкт та предмет злочинів проти власності.  

2.Особливості об’єктивної сторони злочинів проти 

власності. Суб’єктивна сторона злочинів проти власності. 

Суб’єкт злочинів проти власності.  

3.Види злочинів проти власності. Умисні злочини проти 

власності.  

4.Необережні злочини проти власності. Крадіжка. Грабіж. 

Розбій. Вимагання. Шахрайство. Привласнення, розтрата 

майна або заволодіння ним шляхом зловживання 

службовим становищем.  

5.Інші корисливі злочини проти власності. Заподіяння 

майнової шкоди шляхом обману або зловживання 
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довірою.  

6.Незаконне привласнення знайденого або такого чужого 

майна, що випадково опинилося. Знищення або 

пошкодження майна.  

7.Погроза знищення майна. Порушення обов’язків .   

 Разом  120 

 
         

5. Система контролю та оцінювання 

Політика оцінювання 

Форми оцінювання студентів: 

Поточне оцінювання: оцінювання здійснюється впродовж семестру 

шляхом запровадження навчально-методичного інструментарію з 

використанням активних методів і технологій організації навчального 

процесу, зокрема: тестові завдання, задачі, доповіді, інші інтерактивні методи 

навчання. 

Поточний контроль проводиться на кожному практичному занятті, за 

результатами виконання самостійних завдань, а також передбачає 

оцінювання теоретичної підготовки студентів з кожної теми. 

Семестрову кількість балів формують бали отримані в процесі 

теоретичного засвоєння матеріалу, практичних занять та самостійної роботи 

впродовж семестру за накопичувальною сумою від 0 до 100 балів за всіма 

видами робіт, передбачених з даної дисципліни за темами (в тому числі 

враховуються результати тематичного тестування), а також бали за 

підсумковий модульний контроль. 

Підсумковий модульний контроль проводиться з метою визначення 

результатів за період теоретичного навчання студентів на останньому за 

розкладом занятті. Основною формою підсумкового модульного контролю є 

контрольна робота. 

Оцінювання здійснюється за національною шкалою – «відміно», 

«добре», «задовільно», «незадовільно» та за шкалою ЕСЕS. 

 
Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Перескладання будь якого з видів оцінювання та контролю відбувається з дозволу 

викладача, який забезпечує дисципліну, згідно Положення про організацію освітнього 

процесу в ПВНЗ «Буковинський університет» (http://bukuniver.edu.ua/wp-

СУМА БАЛІВ  ОЦІНКА  ЕСТS ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 

екзамен залік 

90-100 A відмінно відмінно 

82-89 B 
добре добре 

74-81 C 

64-73 D 
задовільно задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 
незадовільно незадовільно 

1-34 F 



content/themes/bukuniver/docs/poloszhennya_pro_osvitnii_proces.pdf) та Додатку 1 до 

Положення про організацію освітнього процесу в ПВНЗ «Буковинський університет» 

(http://bukuniver.edu.ua/wp-content/themes/bukuniver/normatyvni_documents/dodatok_1_ 

do%20polozhennia_pro_orhanizatsiiu_osvitnoho_protsesu.pdf). 

 

Розподіл балів з навчальної дисципліни 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне оцінювання 

(аудиторна та самостійна робота) 

Кількість 

Балів 

(екзамен) 

Сумарна 

к-ть 

балів                      Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 

 

Мінімум 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7     Т8       30 

      15 

100 

100 2 3 2 2 2 3 2 2 

Максимум 7 10 9 9 7 10 9 9 30 60 

 

Політика академічної доброчесності 

 
Студент повинен ознайомитися і дотримуватися Положення про забезпечення 

академічної доброчесності у ПВНЗ «Буковинський університет» 

(http://bukuniver.edu.ua/wp-content/themes/bukuniver/docs/polozhennia-pro-zabezpechennia-

akademichnoi-dobrochesnosti.pdf). Він повинен виявляти дисциплінованість, вихованість, 

доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито 

обговорюватися в навчальних групах з викладачем.  

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає: самостійне 

виконання навчальних завдань, завдань підсумкового контролю результатів навчання (для 

осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх 

індивідуальних потреб і можливостей); посилання на джерела інформації у разі 

використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства про 

авторське право і суміжні права; надання достовірної інформації про результати власної 

навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела 

інформації. Списування (копіювання тексту) під час виконання письмових робіт та 

екзаменів заборонені. Користування мобільними пристроями допускається лише з дозволу 

викладача під час онлайн-тестування та підготовки практичних завдань. Самостійні 

роботи у вигляді рефератів, доповідей, презентацій повинні мати коректні текстові 

посилання на використані інформаційні джерела. 

 

 

6. Рекомендована література 

Основна:  

1. Актуальні проблеми кримінального права (пам’яті професора П. П. 

Михайленка): тези доп. V міжвуз. наук.-теорет. конф. (м. Київ, 21 листоп. 2014 р.) 

/ ред. кол. : В. В. Чернєй, М.В. Костицький С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін. 

К.: Нац. акад. внутр. справ, 2014. 184 с. 

2. Антипова В. І. Актуальні проблеми кримінально-правової кваліфікації: 

навч. посіб. / за заг. ред В.В. Топчія; наук. ред. В.І. Антипова. Вінниця : ТОВ 

«Нілан-ЛТД», 2017. 896 с. 



3. Дудоров О.О. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості 

особи (основні положення кримінально-правової характеристики) : практ. 

порадник / О.О. Дудоров; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. 

Дідоренка. Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2018. 92 с. 

4. Дудоров О. О., Хавронюк М. І. Відповідальність за домашнє насильство і 

насильство за ознакою статі (науково-практичний коментар новел Кримінального 

кодексу України) / за ред. М. І. Хавронюка. К.: Ваіте, 2019. 288 с. 

5. Коханюк Т. С. Системне тлумачення кримінального закону: монографія / 

Т. С. Коханюк. Львів: ЛьвДУВС, 2014. 264 с. 

6. Литвинов О. М. Кваліфікація злочинів у діяльності Національної поліції 

України : навч. посіб. / за заг. ред. О. М. Литвинова ; МВС України, Харків. нац. 

ун-т внутр. справ. Харків, 2018. 448 с. 

7. Мельник М. І., Хавронюк М. І. Науково-практичний коментар 

Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. 11-те 

вид., переробл. Та допов. Київ : ВД «Дакор», 2019. 1384 с. 

8. Панов М. І. Проблеми методології науки кримінального права : вибр. наук. 

пр. / М. І. Панов ; [уклад.: Г. М. Анісімов, В. В. Гальцова ; передм. О. В. 

Петришина, В. І. Борисова]. Харків : Право, 2018. 472 с. 

9. Тацій В. Я. Актуальні питання кримінального законодавства України та 

практики його застовування : монографія / В. Я. Тацій, В. І. Борисов, Л. М. 

Демидова та ін. ; за заг. ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова, Л. М. Демидової. Харків : 

Право, 2017. 400 с. 

10. Берзін П.С. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник у 3-

х Т. - Т .1. Загальні засади /П.С. Берзін /. в-во «Дакор». Київ, 2018 404 с. 

11. Ємельянов В.П. Кримінальне право України. Загальна частина. Основні 

питання вчення про злочин: наук.-практ. Посібник. Харків, 2018. 142 с. 

12. Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / В.Я. Тацій, 

В.І. Тютюгін, В.Я. Борисов та ін., за ред. В.Я. Тація, В.І. Тютюгіна, В.І. Борисова. 

6-те видане, перероблене і доповнення. Харків: Право, 2020. 584 с. 

13. Кримінальне право України: Особлива частина : підручник / В.Я. Тацій, 

В.І.Борисов, В.І. Тютюгін та ін.; за ред. В.Я. Тація, В.І. Борисова, В.І. Тютюгіна. 

6-те вид., перероб. і допов. Харків. : Право, 2020. 768 с. 

14. Кримінальний кодекс України з постатейним коментарем, Висновками 

Верховного Суду України /упоряд. С.Г. Туманов. Харків: Право, 2019. 792 с. 

15. Татарчук І., Дяків Т. Кримінальне право України. Навчальний посібник 

для підготовки до іспитів. Київ: Центр учбової літератури, 2021. 240 с. 

 

7. Інформаційні ресурси 

1. Сайт Європейського суду з прав людини: 

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/ukr&c 

2. Сайт Конституційного Суду України: http://www.ccu.gov.ua/ 

3. Сайт Верховного Суду: https://supreme.court.gov.ua/supreme/ 

 

4. Сайт Верховної Ради України: https://rada.gov.ua/ 

5. Сайт Вищого антикорупційного суду: https://hcac.court.gov.ua/hcac/ 



6. Сайт Міністерства юстиції України: https://minjust.gov.ua/ 

7. Єдиний державний реєстр судових рішень: http://reyestr.court.gov.ua/ 
 

Матеріально-технічне забезпечення 

Аудиторія/Classroom, Google Meet, Zoom, проектор, ноутбук, смартфон, 

підручники, посібники, наукова література, інформаційно-пошукові правові 

системи, зокрема «Законодавство України» тощо.  

 

 

З ОПП «Право» ОС магістр 

детальніше можна ознайомитися за посиланням: 

http://bukuniver.edu.ua/university/faculties-and-departments/faculty-of-

law/educational-process/programs/opp-magister-law/ 

  

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної 

дисципліни 

 

http://bukuniver.edu.ua/university/faculties-and-departments/faculty-of-law/educational-process/programs/opp-magister-law/
http://bukuniver.edu.ua/university/faculties-and-departments/faculty-of-law/educational-process/programs/opp-magister-law/

