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СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

« Кримінальна відповідальність за злочини 

 проти життя та здоров’я особи» 
 

Спеціальність: _262_ «_Правоохоронна діяльність _» 
 

Рівень вищої освіти 
 

Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни* Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр  Весняний  семестр 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість годин 
3 кредити/90 годин 

Мова викладання 

(українська, англійська) 

Українська 

Що буде вивчатися (предмет 

навчання) 

Законодавчі та інші нормативно-правові акти, що регулюють 

правовідносини у сфері застосування кримінальної відповідальності 

за злочини проти життя та здоров’я особи. Практика призначення 

покарання за злочини проти життя та здоров’я особи відповідно до 

кримінального законодавства України. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Вивчення основ застосування кримінальної відповідальності за 

злочини проти життя та здоров’я особи. Закріплення практичних 

навичок для застосування цих знань у конкретних життєвих 

ситуаціях, формування правової культури при практичному 

застосуванні норм кримінального законодавства. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Після вивчення дисципліни здобувачі освіти повинні знати: 

-норми кримінального кодексу України; 

-нормативно-правові акти кримінально-правового значення, які 

стосуються вирішення спірних питань при кваліфікації злочинів 

проти життя та здоров’я особи; 

-особливості кримінальної відповідальності за певні види 

злочинів проти життя та здоров’я особи; 

-особливості призначення покарання за ці злочини; 

вміти: 

-самостійно визначати кваліфікуючі ознаки злочинів проти життя 

та здоров’я особи; 

-працювати з державними реєстрами, що містять інформацію 



 

 
 

 кримінально-правового характеру; 

-працювати з правовими джерелами; 
-вирішувати правові ситуації на практиці, кваліфікувати злочини 

проти життя та здоров’я особи. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Знання основних засад застосування кримінальної  

відповідальності до осіб, що вчинили злочини проти життя та 

здоров’я особи. Вміння визначати кваліфікуючі ознаки при 

кваліфікації цих злочинів. Вміння самостійно визначати, в яких 

межах може бути призначене покарання за певний злочин проти 

життя та здоров’я особи та чим повинен керуватися суд при 

вирішенні цього. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Поняття злочинів проти життя та здоров’я 

особи. Об’єктивні ознаки злочинів проти життя особи. Суб’єктивні 

ознаки злочинів проти життя особи. Особливості кваліфікації 

злочинів проти життя особи. Об’єктивні ознаки злочинів проти 

здоров’я особи. Суб’єктивні ознаки злочинів проти здоров’я особи. 

Особливості кваліфікації злочинів проти здоров’я особи. 

Види занять: лекції, практичні заняття 
Методи навчання: навчальна дискусія, ноозасоби, креативні 
технології, інноваційні методики, дидактичні матеріали. 

Форми навчання: очна, дистанційна 

Пререквізити Кримінальне право, кримінальний процес, основи судових та 

правоохоронних органів 

Пореквізити Теоретичні основи кваліфікації злочинів; актуальні проблеми 

кримінального права; кримінальне порівняльне право 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію НТБ 

НАУ 

Начальна та наукова література: 

1. Кузнецов В. В., Савченко А.В. Теорія кваліфікації злочинів : 
підручник. К. : Алерта, 2012. 316 с. 

2. Кваліфікація злочинів, підслідних органам внутрішніх справ: 
[підручник] / Коваленко В. В., Джужа О. М., Савченко А. В., 
Вартилецька І. А., Кісілюк Е. М., Кришевич О. В., Кузнецов В. В., 

Микитчик О. В., Останін В. О., Смаглюк О. В. / За заг. ред. В. 

В.Коваленка; за наук. ред. О. М.Джужи. К.: Атіка, 2011. 648 с. 

3. Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: 
Навч. посібник.– К.: Юрінком Інтер, 2006 . – 704 с. 

Локація та матеріально- 

технічне забезпечення 

Аудиторія практичного навчання 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

Кафедра кримінального права і процесу 

Факультет юридичний 
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Робоче місце: 1-448 
 

Оригінальність навчальної 
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