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ВСТУП 

 

Ці методичні рекомендації призначені для того, щоб, виходячи з цілей та 

завдань курсу, викладених у програмі навчальної дисципліни, забезпечити 

глибоке і всебічне вивчення слухачами змісту навчальних тем, а також служать 

методичною основою і інформаційною базою, що дозволяє розкрити структуру 

та особливості кожної теми, привернути увагу слухачів до найбільш важливих 

аспектів аналізованих проблем, сформувати у них системне уявлення про 

актуальні проблеми застосування кримінального законодавства. 

Відповідно до профілю навчання у ВНЗ МВС України при вивченні курсу 

«Актуальні проблеми застосування кримінального законодавства» особлива 

увага приділяється становленню сучасного всебічно-розвинутого 

кваліфікованого фахівця-юриста для Національної поліції, здатного на 

достатньому рівні репрезентувати правоохоронні органи у відносинах з іншими 

державними органами, органами місцевого самоврядування та громадянами, 

формувати та розвивати правові знання слухачів та слухачів, уміння 

аналізувати нормативно-правові акти та інші документи; виробляти настанови 

на оволодіння професійними вміннями та навичками.  

Цей курс має на меті: 

– поглиблене вивчення положень чинного кримінального законодавства 

та його застосування в практичній діяльності правоохоронця; 

– придбання навичок правильного, глибокого кримінально-правового 

аналізу суспільно небезпечних діянь і застосування кримінального 

законодавства при кваліфікації злочинів; 

– опанування необхідною науково-методологічною підготовкою, що 

забезпечує знання існуючих проблем кримінального законодавства, шляхів 

розв’язання спірних положень, самовдосконалення фахового рівня; 

– формування досконалих навичок щодо прийняття обґрунтованих і 

законних рішень при кваліфікації злочинів; 

– розвиток правової свідомості як передумови для опанування 

національним законодавством, а також досвідом кримінального законодавства 

та права інших держав; 

– формування правової культури фахівця української держави в сфері 

правоохоронної діяльності, почуття відповідальності перед людиною, 

суспільством та державою. 

До кожної теми є перелік літератури, яку необхідно використовувати в 

процесі самостійної роботи. 

Самостійну роботу варто починати з вивчення тексту лекції, потім 

почитати й законспектувати відповідний матеріал підручника та інших джерел. 

Читати треба уважно, всебічно та критично аналізувати прочитане. Зустрівши 

нове, незрозуміле слово, вираз, обов’язково необхідно з’ясувати його зміст. Не 

зробивши цього, слухач ризикує сприйняти неправильно значення слова, виразу 

або й всього тексту. Тут варто скористатися словниками чи офіційними 

джерелами. 
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Реферати, передбачені завданнями для самостійної роботи, 

присвячуються складним питанням і потребують опанування наукових джерел, 

окремих статей або монографій. Об’єм реферату має відповідати 7 хвилинам 

доповіді. 

 

 

ТЕМА 1. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДЖЕРЕЛ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 

 

Питання для самостійного вивчення: 

 

1. Поняття та види джерел кримінального права. Сучасні підходи до визначення 

джерел кримінального права України, їх значення для правозастосування. 

2. Кримінально-правове значення Конституції України. Характер зв’язку 

кримінального права із конституційним правом. 

3. Практика Європейського суду з прав людини, її вплив на застосування норм 

кримінального законодавства.. 

 

Методичні поради до вивчення теми: 

В ході самостійної роботи слід опанувати наступні питання. 

Поняття та види джерел кримінального права. Сучасні підходи до 

визначення джерел кримінального права України, їх значення для 

правозастосування. 

Кримінальний кодекс України як основне джерело кримінального права. 

Кримінально-правове значення Конституції України. Характер зв’язку 

кримінального права із конституційним правом. 

Міжнародні нормативно-правові акти як джерело кримінального права 

України.  

Зв’язок кримінального права з іншими галузями права України. Бланкетні 

диспозиції та їх значення для застосування кримінально-правових норм. 

Кримінально-правове значення рішень Конституційного Суду України. 

Практика Європейського суду з прав людини, її вплив на застосування 

норм кримінального законодавства. 

Проблеми застосування постанов Пленуму Верховного суду України та 

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних 

справ в процесі застосування норм кримінального права. 

Кримінально-правове значення практики Верховного Суду України. 

Правові позиції Верховного Суду України. 

 

Рекомендована література до Теми 1: 

1. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. / 

за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – 5-те вид., 

допов. – Х. : Право, 2013. – Т. 1 : Загальна частина / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, 

В. І. Тютюгін та ін. – 2013. – 376 с. 

2. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. / 

за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – 5-те вид., 
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допов. – Х. : Право, 2013. – Т. 2 : Особлива частина / Ю. В. Баулін, 

В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. – 2013. – 1040 с. 

3. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за 

ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. і допов. – К. : 

Юридична думка, 2012. – 1316 с. 

4. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / 

Д. С. Азаров, В. К. Грищук, А. В. Савченко [та ін.] ; за заг. ред. О. М. Джужі, 

А. В. Савченка, В. В. Чернєя. – К. : Юрінком Інтер, 2016. – 1064 с. 

5. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за заг. 

ред. О. М. Литвинова. – К. : «Центр учбової літератури», 2016. – 536 с. 

 

 

ТЕМА 2. ПРОБЛЕМИ ТЛУМАЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1.Основні підходи до визначення тлумачення кримінально-правових норм. 

2.Способи тлумачення (лінгвістичний, спеціально-юридичний, системний, 

логічний, історичний, функціональний, цільовий). 

3. Особливості тлумачення положень кримінального закону з оціночними 

ознаками та бланкетними диспозиціями. 

 

Методичні поради до вивчення теми: 

В ході самостійної роботи слід опанувати наступні питання. 

Необхідність тлумачення норм кримінального законодавства. Поняття 

тлумачення кримінально-правових норм. Основні підходи до визначення 

тлумачення кримінально-правових норм. Об’єкт і предмет тлумачення. Мета 

тлумачення кримінально-правових норм. З’ясування та роз’яснення як основні 

аспекти тлумачення норм кримінального законодавства. Принципи тлумачення. 

Способи тлумачення (лінгвістичний, спеціально-юридичний, системний, 

логічний, історичний, функціональний, цільовий). 

Види тлумачення. Тлумачення за обсягом. Результат тлумачення 

(буквальний (адекватний), обмежувальний, поширювальний). 

Тлумачення за суб’єктом (офіційне й неофіційне). Індивідуальне 

(казуальне) тлумачення. Загальне (нормативне) тлумачення. Автентичне, 

делеговане, судове, відомче тлумачення. Доктринальне, компетентно-правове, 

компетентно-неправове та буденне тлумачення.  

Особливості тлумачення положень кримінального закону з оціночними 

ознаками та банкетними диспозиціями. 

 

Рекомендована література до Теми 2: 

1. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. / 

за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – 5-те вид., 

допов. – Х. : Право, 2013. – Т. 1 : Загальна частина / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, 

В. І. Тютюгін та ін. – 2013. – 376 с. 

2. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. / 
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за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – 5-те вид., 

допов. – Х. : Право, 2013. – Т. 2 : Особлива частина / Ю. В. Баулін, 

В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. – 2013. – 1040 с. 

3. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за 

ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. і допов. – К. : 

Юридична думка, 2012. – 1316 с. 

4. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / 

Д. С. Азаров, В. К. Грищук, А. В. Савченко [та ін.] ; за заг. ред. О. М. Джужі, 

А. В. Савченка, В. В. Чернєя. – К. : Юрінком Інтер, 2016. – 1064 с. 

5. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за заг. 

ред. О. М. Литвинова. – К. : «Центр учбової літератури», 2016. – 536 с. 

 

 

ТЕМА 3. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 
 

Питання для самостійного вивчення: 
1. Співвідношення понять «застосування кримінального законодавства», 

«кваліфікація злочинів» та «кримінально-правова кваліфікація». 

2. Види кримінально-правової кваліфікації. 

3. Значення юридичної практики, прецедентів і доктрини кримінального права 

для кримінально-правової кваліфікації. 

 

Методичні поради до вивчення теми: 

В ході самостійної роботи слід опанувати наступні питання. 

Поняття застосування кримінального законодавства. Співвідношення 

понять «застосування кримінального законодавства», «кваліфікація злочинів» 

та «кримінально-правова кваліфікація». Значення застосування кримінального 

законодавства. 

Види кримінально-правової кваліфікації. За суб’єктом здійснення 

(офіційна та неофіційна). За стадією здійснення (первинна, попередня, 

остаточна). Залежно від співставлення моменту вчинення діяння і часу 

проведення кваліфікації (перспективна, ретроактивна). За результатом 

кваліфікації (позитивна, негативна). Залежно від точності співставлення 

фактичних ознак складу злочину з юридичними ознаками складу злочину. За 

стадією злочину, який кваліфікується. Залежно від дій співучасників злочину. 

Кримінально-правова кваліфікація та її відбиття в процесуальних 

документах кримінального провадження відповідно до Кримінального 

процесуального кодексу України 2012 року.  

Стадії кримінально-правової кваліфікації та їх етапи. Формула кваліфікації. 

Формулювання обвинувачення.  

Доктринальні підходи до правил кримінально-правової кваліфікації. 

Принципи кваліфікації злочинів. Правила кваліфікації злочинів у разі 

конкуренції кримінально-правових норм. Кримінально-правова кваліфікація та 

колізія в законодавстві.  
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Неправильна кримінально-правова кваліфікація. Види неправильної 

кримінально-правової кваліфікації. 

Значення юридичної практики, прецедентів і доктрини кримінального 

права для кримінально-правової кваліфікації. 

 

Рекомендована література до Теми 3: 
1. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. / 

за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – 5-те вид., 

допов. – Х. : Право, 2013. – Т. 1 : Загальна частина / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, 

В. І. Тютюгін та ін. – 2013. – 376 с. 

2. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. / 

за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – 5-те вид., 

допов. – Х. : Право, 2013. – Т. 2 : Особлива частина / Ю. В. Баулін, 

В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. – 2013. – 1040 с. 

3. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за 

ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. і допов. – К. : 

Юридична думка, 2012. – 1316 с. 

4. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / 

Д. С. Азаров, В. К. Грищук, А. В. Савченко [та ін.] ; за заг. ред. О. М. Джужі, 

А. В. Савченка, В. В. Чернєя. – К. : Юрінком Інтер, 2016. – 1064 с. 

5. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за заг. 

ред. О. М. Литвинова. – К. : «Центр учбової літератури», 2016. – 536 с. 

 

 

ТЕМА 6. ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВАПРИ СПІВУЧАСТІ У 

ЗЛОЧИНІ 

 

Питання для самостійного вивчення: 
1. Загальні проблеми кримінального права за наявності злочинів, учинених у 

співучасті. 

2. Причетність до злочину та її види. 

3. Проблеми кримінального права щодо злочинів зі спеціальним суб’єктом. 

Провокація злочину. 

 

Методичні поради до вивчення теми: 

В ході самостійної роботи слід опанувати наступні питання. 

Загальні положення застосування кримінального законодавства за 

наявності злочинів, учинених у співучасті. Ознаки співучасті у злочині. 

Злочини, при вчиненні яких співучасть не можлива.  

Застосування кримінального законодавства щодо різних співучасників із 

урахуванням їх видів. Види співучасників та їх нормативне визначення. 

Застосування кримінального законодавства щодо діянь виконавця або 

співвиконавця злочину. Застосування кримінального законодавства у разі 

опосередкованого виконавства. Застосування кримінального законодавства 

щодо діянь організатора злочину. Застосування кримінального законодавства 
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щодо діянь підбурювача до злочину. Застосування кримінального 

законодавства щодо діянь пособника у вчиненні злочину.  

Урахування форм співучасті під час застосування кримінального 

законодавства. Форми співучасті та їх нормативне визначення. Застосування 

кримінального законодавства щодо злочину, вчиненого групою осіб без 

попередньої змови. Застосування кримінального законодавства щодо злочину, 

вчиненого групою осіб за попередньою змовою. Застосування кримінального 

законодавства щодо злочину, вчиненого організованою групою. Застосування 

кримінального законодавства щодо злочину, вчиненого злочинною 

організацією.  

Застосування кримінального законодавства щодо злочинів зі спеціальним 

суб’єктом. Провокація злочину. Застосування кримінального законодавства за 

наявності ексцесу виконавця. Невдале підбурювання та пособництво. 

Добровільна відмова співучасників. Добровільна відмова виконавця. 

Застосування кримінального законодавства щодо дій інших співучасників при 

добровільній відмові виконавця. Особливості добровільної відмови 

підбурювача та пособника. 

Причетність до злочину та її види. Застосування кримінального 

законодавства за наявності причетності до злочину. 

 

Рекомендована література до Теми 6: 
1. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. / 

за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – 5-те вид., 

допов. – Х. : Право, 2013. – Т. 1 : Загальна частина / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, 

В. І. Тютюгін та ін. – 2013. – 376 с. 

2. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. / 

за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – 5-те вид., 

допов. – Х. : Право, 2013. – Т. 2 : Особлива частина / Ю. В. Баулін, 

В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. – 2013. – 1040 с. 

3. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за 

ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. і допов. – К. : 

Юридична думка, 2012. – 1316 с. 

4. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / 

Д. С. Азаров, В. К. Грищук, А. В. Савченко [та ін.] ; за заг. ред. О. М. Джужі, 

А. В. Савченка, В. В. Чернєя. – К. : Юрінком Інтер, 2016. – 1064 с. 

5. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за заг. 

ред. О. М. Литвинова. – К. : «Центр учбової літератури», 2016. – 536 с. 

 

 

ТЕМА 12. ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА, ЯКЕ ПЕРЕДБАЧАЄ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА 

ПОСЯГАННЯ НА БЕЗПЕКУ РУХУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ 

 

Питання для самостійного вивчення: 
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1. Проблеми застосування кримінального законодавства у випадку незаконного 

заволодіння транспортним засобом. 

2. Проблеми застосування кримінального законодавства в разі порушення 

правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які 

керують транспортними засобами. 

3. Специфіка суб’єктивної сторони окремих злочинів, які посягають на безпеку 

руху та експлуатації транспорту 

 

Методичні поради до вивчення теми: 

В ході самостійної роботи слід опанувати наступні питання. 

Застосування кримінального законодавства у разі вчинення простого 

умисного вбивства. Застосування кримінального законодавства у разі вчинення 

умисного вбивства за наявності обтяжуючих обставин. Застосування 

кримінального законодавства у разі вчинення вбивства за наявності 

пом’якшуючих обставин. Застосування кримінального законодавства у разі 

вбивства, учиненого через необережність. Застосування кримінального 

законодавства у разі доведення особи до самогубства. 

Застосування кримінального законодавства у разі вчинення діянь із 

ознаками злочинів, що спричиняють шкоду здоров’ю людини. Застосування 

кримінального законодавства щодо злочинів, які спричиняють шкоду здоров’ю 

людини, і які вчинюються у сфері охорони життя та здоров’я людини від 

окремих видів небезпечних інфекційних хвороб. Застосування кримінального 

законодавства щодо злочинів, що спричиняють шкоду здоров’ю людини, які 

вчинюються у сфері надання медичних послуг. Застосування кримінального 

законодавства щодо злочинів, які спричиняють шкоду здоров’ю людини 

внаслідок залишення особи без допомоги або в результаті неналежного 

виконання винним своїх обов’язків. Застосування кримінального законодавства 

щодо злочинів у сфері охорони здоров’я людини, які пов’язані із незаконним 

розголошенням лікарської таємниці. 

 

Рекомендована література до Теми 12: 

1. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. / 

за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – 5-те вид., 

допов. – Х. : Право, 2013. – Т. 1 : Загальна частина / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, 

В. І. Тютюгін та ін. – 2013. – 376 с. 

2. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. / 

за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – 5-те вид., 

допов. – Х. : Право, 2013. – Т. 2 : Особлива частина / Ю. В. Баулін, 

В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. – 2013. – 1040 с. 

3. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за 

ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. і допов. – К. : 

Юридична думка, 2012. – 1316 с. 

4. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / 

Д. С. Азаров, В. К. Грищук, А. В. Савченко [та ін.] ; за заг. ред. О. М. Джужі, 

А. В. Савченка, В. В. Чернєя. – К. : Юрінком Інтер, 2016. – 1064 с. 
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5. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за заг. 

ред. О. М. Литвинова. – К. : «Центр учбової літератури», 2016. – 536 с.
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Індивідуальні завдання 

 

ТЕМА 1.Сучасні підходи до джерел кримінального права: 
1. Підгодовувати та подати до друку фахову статтю (у співавторстві із 

викладачем) або доповідь на конференцію; 

2. Підгодовувати аналітичну довідку за результатом вивчення не менше 10-

ти наукових статей за вказаною темою. 

 

ТЕМА2.Проблеми тлумачення кримінального права: 
1. Підгодовувати та подати до друку фахову статтю (у співавторстві із 

викладачем) або доповідь на конференцію; 

2. Підгодовувати аналітичну довідку за результатом вивчення не менше 10-

ти наукових статей за вказаною темою. 

 

ТЕМА3.Фундаментальні проблеми кримінального права (кримінально-

правова кваліфікація): 
1. Підгодовувати та подати до друку фахову статтю (у співавторстві із 

викладачем) або доповідь на конференцію; 

2. Підгодовувати аналітичну довідку за результатом вивчення не менше 10-

ти наукових статей за вказаною темою; 

3. Знайти судове рішення та намагатися довести неправильне застосування 

норм матеріального кримінального права.  

 

ТЕМА4.Проблеми кримінального права при попередній злочинній 

діяльності: 
1. Підгодовувати та подати до друку фахову статтю (у співавторстві із 

викладачем) або доповідь на конференцію; 

2. Підгодовувати аналітичну довідку за результатом вивчення не менше 10-

ти наукових статей за вказаною темою; 

3. Підгодовувати аналітичну довідку за результатом вивчення не менше 5-

ти копій обвинувальних вироків судів з Єдиного державного реєстру 

судових рішень за вказаною темою. 

 

ТЕМА5. Проблеми кримінального права при вчиненні особою декількох 

злочинів: 

1. Підгодовувати та подати до друку фахову статтю (у співавторстві із 

викладачем) або доповідь на конференцію; 

2. Підгодовувати аналітичну довідку за результатом вивчення не менше 10-

ти наукових статей за вказаною темою; 

3. Підгодовувати аналітичну довідку за результатом вивчення не менше 5-

ти копій обвинувальних вироків судів з Єдиного державного реєстру 

судових рішень за вказаною темою. 

 

ТЕМА6. Проблеми кримінального права при співучасті у злочині: 
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1. Підгодовувати та подати до друку фахову статтю (у співавторстві із 

викладачем) або доповідь на конференцію; 

2. Підгодовувати аналітичну довідку за результатом вивчення не менше 10-

ти наукових статей за вказаною темою; 

3. Підгодовувати аналітичну довідку за результатом вивчення не менше 5-

ти копій обвинувальних вироків судів з Єдиного державного реєстру 

судових рішень за вказаною темою. 

 

ТЕМА7. Проблеми застосування кримінального законодавства, яке передбачає 

відповідальність за злочини проти національної безпеки: 

1. Підгодовувати та подати до друку фахову статтю (у співавторстві із 

викладачем) або доповідь на конференцію; 

2. Підгодовувати аналітичну довідку за результатом вивчення не менше 10-

ти наукових статей за вказаною темою; 

3. Підгодовувати аналітичну довідку за результатом вивчення не менше 5-

ти копій обвинувальних вироків судів з Єдиного державного реєстру 

судових рішень за вказаною темою. 

 

ТЕМА8. Проблеми застосування кримінального законодавства, яке передбачає 

відповідальність за злочини проти життя та здоров’я особи: 

1. Підгодовувати та подати до друку фахову статтю (у співавторстві із 

викладачем) або доповідь на конференцію; 

2. Підгодовувати аналітичну довідку за результатом вивчення не менше 10-

ти наукових статей за вказаною темою; 

3. Підгодовувати аналітичну довідку за результатом вивчення не менше 5-

ти копій обвинувальних вироків судів з Єдиного державного реєстру 

судових рішень за вказаною темою. 

 

ТЕМА9. Проблеми застосування кримінального законодавства, яке передбачає 

відповідальність за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості 

особи: 

1. Підгодовувати та подати до друку фахову статтю (у співавторстві із 

викладачем) або доповідь на конференцію; 

2. Підгодовувати аналітичну довідку за результатом вивчення не менше 10-

ти наукових статей за вказаною темою; 

3. Підгодовувати аналітичну довідку за результатом вивчення не менше 5-

ти копій обвинувальних вироків судів з Єдиного державного реєстру 

судових рішень за вказаною темою. 

 

ТЕМА10. Проблеми застосування кримінального законодавства, яке 

передбачає відповідальність за злочини проти власності: 

1. Підгодовувати та подати до друку фахову статтю (у співавторстві із 

викладачем) або доповідь на конференцію; 

2. Підгодовувати аналітичну довідку за результатом вивчення не менше 10-

ти наукових статей за вказаною темою; 
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3. Підгодовувати аналітичну довідку за результатом вивчення не менше 5-

ти копій обвинувальних вироків судів з Єдиного державного реєстру 

судових рішень за вказаною темою. 

 

ТЕМА11. Проблеми застосування кримінального законодавства, яке 

передбачає відповідальність за злочини проти громадської безпеки та проти 

громадського порядку: 

1. Підгодовувати та подати до друку фахову статтю (у співавторстві із 

викладачем) або доповідь на конференцію; 

2. Підгодовувати аналітичну довідку за результатом вивчення не менше 10-

ти наукових статей за вказаною темою; 

3. Підгодовувати аналітичну довідку за результатом вивчення не менше 5-

ти копій обвинувальних вироків судів з Єдиного державного реєстру 

судових рішень за вказаною темою. 

 

ТЕМА12. Проблеми застосування кримінального законодавства, яке 

передбачає відповідальність за посягання на безпеку руху та експлуатації 

транспорту: 

1. Підгодовувати та подати до друку фахову статтю (у співавторстві із 

викладачем) або доповідь на конференцію; 

2. Підгодовувати аналітичну довідку за результатом вивчення не менше 10-

ти наукових статей за вказаною темою; 

3. Підгодовувати аналітичну довідку за результатом вивчення не менше 5-

ти копій обвинувальних вироків судів з Єдиного державного реєстру 

судових рішень за вказаною темою. 

 

Примітка: завдання для самостійної та індивідуальної роботи 

доводяться до відома слухачів на початку вивчення дисципліни 
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Критерії оцінювання самостійної роботи слухачів 

 

Бал

и  
Пояснення 

5 

Виконані всі вимоги до написання наукової роботи: позначені проблема й 

обґрунтована її актуальність, зроблений аналіз різних точок зору на 

проблему й логічно викладена власна позиція, сформульовані висновки, 

тема розкрита повністю, витриманий обсяг, дотримані вимоги до 

зовнішнього оформлення, дані правильні відповіді на додаткові питання  

4 

Виконані всі формальні вимоги до написання наукової роботи: 

витриманий обсяг, дотримані вимоги до зовнішнього оформлення. 

Проблема позначена, але не достатньо обґрунтована її актуальність, 

зроблений короткий аналіз різних точок зору на проблему й викладена 

власна позиція, сформульовані висновки, тема розкрита достатньо повно, 

дані правильні відповіді на додаткові питання  

3 

Основні вимоги до наукової роботи виконані, але при цьому допущені 

деякі недоліки. Не обґрунтовано актуальність проблеми, висновки не чіткі. 

Наявні певні неточності у викладенні матеріалу. Вимоги щодо оформлення 

дотримано.  

2 

Основні вимоги до наукової роботи виконані, але при цьому допущені 

недоліки. Зокрема, є неточності у викладі матеріалу; відсутні логічна 

послідовність у судженнях; не витриманий обсяг; є недоліки в оформленні; 

на додаткові питання при захисті дані неповні відповіді.  

1 

Є істотні відступи від вимог до наукової роботи. Зокрема: тема розкрита 

лише частково; допущені фактичні помилки в змісті наукової роботи або 

при відповіді на додаткові питання; під час захисту відсутній висновок.  

0 
Тема наукової роботи не розкрита, виявляється істотне нерозуміння 

проблеми. 
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Критерії оцінювання індивідуальної роботи слухачів 

 

Бал

и  
Пояснення 

5 

Відображена світоглядна позиція автора, його погляд на сутність 

проблеми. Проблема розкрита на теоретичному рівні, у зв'язках і з 

обґрунтуваннями, з точним і повним використанням фахових термінів і 

понять у контексті відповіді. Робота логічна, послідовна, композиційно 

чітка. Дано аргументацію своєї думки з опорою на факти громадського 

життя або особистий досвід. 

4 

Представлено власну точку зору (позицію, ставлення) при розкритті 

проблеми. Проблема розкрита на теоретичному рівні, з обґрунтуваннями, з 

достатнім використанням фахових термінів і понять у контексті відповіді. 

Власна думка аргументована фактами громадського життя або особистим 

досвідом.  

3 

Представлено власну точку зору при розкритті проблеми. Проблема 

розкрита з використанням основних термінів і понять у контексті відповіді 

(теоретичні зв'язки й обґрунтування не присутні або явно не 

простежуються). Дано аргументацію своєї думки з опорою на факти.  

2 

Проблема розкрита при формальному використанні фахових термінів. 

Власна думка не достатньо аргументована фактами громадського життя 

або власним досвідом.  

1 
Представлено власну позицію за даною проблематикою на побутовому 

рівні без аргументації.  

0 
Проблема не розкрита або дана інформація (факти громадського життя або 

особистого досвіду) не в контексті завдання. 

 

 

 

 

 

 


