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Силабус навчальної дисципліни  

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ 

ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ОСОБИ ЗА  

КРИМІНАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ»  
  

Спеціальність: 081 Право  

Галузь знань: 08 Право   

Рівень вищої освіти  Другий (магістерський)  

Статус дисципліни  Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку  

Семестр  Весняний  семестр 

Обсяг дисципліни,  кредити 

ЄКТС/години  

3 кредити/90 годин  

Мова викладання  українська  

Що буде вивчатися  

(предмет вивчення)  

Правила і принципи кримінально-правової кваліфікації під час 

застосування норм про відповідальність за злочини проти життя та 

здоров’я особи, законодавчі та інші нормативно-правові акти, які 

регулюють правовідносини у сфері відповідальності за злочини 

проти життя та здоров'я особи та правильність застосування цих 

нормативних актів.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета)  

Метою викладання навчальної дисципліни є закріплення 

теоретичних знань в галузі кримінально-правової охорони життя та 

здоров'я особи та практичних навичок для їх застосування в 

конкретних життєвих ситуаціях, формування правової культури 

під час практичного застосування цих норм кримінального 

законодавства.  

Чому можна навчитися  

(результати навчання)  

Набути сукупність знань, умінь, навичок та компетенції у 

сфері кримінально-правової оцінки злочинів проти життя та 

здоров’я особи.  

- запам’ятати: основні принципи і правила 

кримінальноправової кваліфікації, дефініції кримінально-правових 

понять, ознаки злочинів проти життя та здоров’я;   

- знати: розуміти пояснення основних ідей чи концепцій, що 

лежать у підґрунті правильного застосування кримінального 

закону, тлумачення кримінально-правових понять зі сфери 

злочинів проти життя та здоров’я;  

- застосовувати: виконувати практичні завдання, кейси, 

використовувати отримані знання у нових і незвичних ситуаціях і 

умовах;  

- аналізувати: створювати зв’язки між правовими позиціями 

під час кваліфікації, порівнювати розв’язання кейсів, створювати 

аналогічні правові позиції у нових умовах кейсу.  



Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності)  

- здатність до абстрактного, логічного та критичного 

мислення, аналізу і синтезу під час вирішення юридичних 

питань у продовж виконання своїх професійних обов’язків 

як фахівець-юрист;  

- здатність застосовувати знання в професійній діяльності у 

стандартних та окремих нестандартних ситуаціях;  
 

 - здатність проведення досліджень, уміння грамотно і точно 

формулювати та висловлювати свої позиції, належним чином 

їх обґрунтовувати, брати участь в аргументованій професійній 

дискусії;  

- навички реалізації та застосування норм матеріального 

кримінального права;  

- уміння застосувати знання у практичній діяльності при 

моделюванні правових ситуацій;  

- здатність визначати належні та прийнятні для юридичного 

аналізу факти;  

- здатність виявляти проблеми правового регулювання і 

пропонувати способи їх вирішення, включаючи подолання 

юридичної невизначеності  

- навички консультування з правових питань.  

Навчальна логістика  Зміст дисципліни:  
Модуль 1. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки складів злочинів проти 

життя та здоров’я особи. Особливості кваліфікації злочинів проти 

життя та здоров’я особи.  

Тема 1. Об’єкт складів злочинів проти життя та здоров’я особи  

Тема 2. Об’єктивна сторона складів злочинів проти життя особи.  

Тема 3. Об’єктивна сторона складів злочинів проти здоров’я особи. 

Тема 4. Суб’єктивна сторона складів злочинів проти життя та 

здоров’я особи.  

Тема 5. Суб’єкт складів злочинів проти життя та здоров’я особи. 

Тема 6. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки складів 

злочинів проти життя та здоров’я особи.  

Тема 7. Особливості кваліфікації злочинів проти життя особи.  

Тема 8. Особливості кваліфікації злочинів проти здоров’я особи.  

Види занять: лекції, практичні заняття  
Методи навчання: навчальна дискусія, ноозасоби, креативні 

технології, інноваційні методики. Форми навчання: очна,  

дистанційна  

Пререквізити  «Теорія права», «Кримінальне право», «Теоретичні основи 

кваліфікації злочинів», «Теорія доказів в кримінальному праві».  

Пореквізити  «Особливості складання процесуальних документів у кримінальному 

праві», «Адвокатська техніка».  



Інформаційне забезпечення  

з репозитарію та фонду  

НТБ НАУ  
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2015. – 197 c.  

Грищенко О.В. Кримінально-правова характеристика побоїв і 

мордування (ст. 126 КК України) [Текст] : автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук : 12.00.08 / О.В. Грищенко; Нац. акад. прав. наук 

України, НДІ вивч. проблем злочинності ім. В.В. Сташиса. – Харків, 

2014. – 20 с.  

Денисова О.В. Кримінально-правова характеристика катування 

[Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / О.В. 

Денисова; Акад. адвокатури України. – Київ, 2014. – 24 с.  

Катеринчук К.В. «Тілесні ушкодження» чи «шкода здоров`ю»:  

юридичний та судово-медичний погляди / К.В. Катеринчук, І.О.  

Юхимець // Інформація і право. – 2017. – № 2 (21). – С. 133– 143.   

 Корнієнко Є.В. Кримінально-правова характеристика 

зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної 

інфекційної хвороби: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд.. юрид. наук : 12.00.08 «Кримінальне право і кримінологія; 

кримінально-виконавче право» / Корнієнко Є.В.//  К., 2013. – 17 c.  

Сибаль О.Б. Кримінально-правова характеристика заподіяння 

шкоди життю та здоров'ю особи під час зайняття спортом: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / О.Б. Сибаль; Львів. 

держ. ун-т внутр. справ. – Львів, 2015. – 19 с.  

Уварова Н.В. Кримінальна відповідальність за злочини проти 

життя та здоров’я особи, вчинені з мотивів расової, національної 

чи релігійної нетерпимості: дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 

кримінальновиконавче право»/ Уварова Н.В. – Дніпропетровськ, 

2012. – 213 с.  

Чеботарьова Г.В. Кримінально-правова охорона правопорядку 

у сфері медичної діяльності: автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня доктр. юрид. наук : 12.00.08 «Кримінальне право і 

кримінологія; кримінально-виконавче право» / Г.В. Чеботарьова. – 

Київ, 2011. – 396 с.  

Шевченко Є.В. Злочини з похідними наслідками в 
кримінальному праві : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 /  

Є.В. Шевченко; Національна юридична академія України ім.  

Ярослава Мудрого. – Х., 2002. – 20 с.  

Локація та 

матеріальнотехнічне 

забезпечення  

Аудиторія практичного навчання  

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика  

Залік, тестування  

Кафедра  кримінального права і процесу  

Факультет  юридичний   
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