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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Силабус  розроблений  на  підставі  навчальної  програми  Кримінально-правові
основи  кваліфікації  правопорушень  ,   затвердженої  на  засіданні  Вченої  ради
ХНПУ імені Г.С. Сковороди протокол №   від «30»червня 2020 року

Розробник  силабусу:  кандидат  юридичних  наук,  доцент,  доцент  кафедри
кримінально-правових дисциплін Т.А. Павленко

Силабус  затверджений  на  засіданні  кафедри  кримінально-правових  дисциплін
Протокол №1 від «31» серпня 2020  року



2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА НАЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПІБ викладача Павленко Тетяна Анатоліївна
Кафедра Кримінально-правових дисциплін 
Посада доцент
Науковий ступінь кандидат юридичних наук
Вчене звання доцент
Наукові інтереси Кримінально-правова політика; об’єкт 

кримінального правопорушення; кримінальна 
відповідальність за кримінальні 
правопорушення проти життя та здоров’я

Навчальний корпус вул. Алчевських, 29
Адреса вул. Алчевських, 29
№ кабінету ауд. 311
Контактна інформація: +380677030885
e-mail: t.pavlenko@hnpu.edu.ua

3. ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 Відвідання  лекцій  та  занять  є  важливою  складовою  навчання.
Очікується, що всі здобувачі відвідають лекції і практичні заняття. Здобувач
має намагатись відвідати всі лекційні та практичні заняття.

 Відсутність на лекційному та практичних заняттях дозволяється
лише  за  поважними  причинами,  які  підтверджуються  відповідними
документами.

 Про відсутність на лекційному та практичних заняттях здобувач
має намагатись попередити заздалегідь.

 Здобувачу  рекомендується  доповідати  на  всіх  практичних
заняттях.

 Здобувачу  рекомендується  не  використовувати  телефон  для
спілкування  під  час  начальних  занять.  У  разі  необхідності  телефонної
розмови  під  час  навчальних  занять,  здобувач  зобов’язаний  залишити
аудиторію, щоб не заважити іншим здобувачам здобувати знання.

 Здобувач має виконувати всі завдання самостійно, дотримуючись
норм  академічної  доброчесності.  У  випадку  виявлення  плагіату,  завдання
вважається невиконаним.

 Здавати та захищати самостійні завдання,  передбачені  робочою
програмою, здобувачі мають у встановлені строки.

 Здобувач  має  системно  та  регулярно  переглядати  лекційний
матеріал,  навчальну  та  наукову  літературу,  відеокурси,  які  пропонується
переглянути для опанування матеріалу навчальної дисципліни.

 Здобувач  має  обов’язково  бути  присутнім  на  модульних
контролях.
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 Суворо  заборонено  порушувати  принципи,  стандарти,  правила
академічної доброчесності  як під час навчання,  так і  під час академічного
спілкування.  Порушення  академічної  доброчесності  тягне  за  собою
притягнення  до  академічної  відповідальності  відповідно  до  чинного
законодавства і Кодексу академічної доброчесності Університету.

 Здобувач успішно навчається, якщо послідовно набирає кредити,
необхідні для здобуття бажаної кількості.

 Накопичувальний бал за даною дисципліною має бути не нижче
60. Якщо накопичувальний бал за даною дисципліною нижче 60, здобувач
вважається неуспішним та може бути відрахованим відповідно до Положення
про організацію освітнього процесу в Університеті.

4. ПРЕРЕКВІЗИТИ І ПОСТРЕКВІЗИТИ
НАВЧАЛЬНОЇДИСЦИПЛІНИ

Пререквізіти  (Prerequisite)  –  Принципи  та  процедури  судочинства  в  Україні,
Юридична аргументація.

Постреквізіти  (Postrequisite)  –  Правове  регулювання  адвокатської
діяльності, Застосуванні рішень ЄСПЛ в правозастосовній практиці.

5. ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Призначення  навчальної  дисципліни  «Кримінально-правові  основи
кваліфікації  правопорушень» полягає  у  тому, щоб  розібратися  у  питанні
особливостей  кваліфікації  правопорушень.  Кваліфікація  діяння  є  центральною
частиною  науки  кримінального  права  та  процесу,  застосування  закону   про
кримінальну  відповідальність  на  практиці.  Кваліфікація  кримінального
правопорушення  –  це  найскладніший  вид  правозастосування.  Жодна  інша
діяльність не вимагає врахування такої кількості конкретних обставин вчиненого,
такого  досконалого  знання  спеціальних  кримінально-правових  та  інших
законодавчих  норм,  судової  практики,  зокрема  постанов  Пленуму  Верховного
суду тощо. Саме в цій діяльності припускається й найбільша кількість помилок.
Більшість  вироків  змінюється  і  скасовується  через  неправильну  кваліфікацію
правопорушень.  Причому  до  помилки  в  кваліфікації  кримінального
правопорушення призводить неврахування чи неправильна оцінка якоїсь однієї,
іноді незначної обставини чи ознаки злочину. Між тим правильна кваліфікація
має вирішальне значення в процесі здійснення кримінального судочинства. Курс
«Кримінально-правові  основи  кваліфікації  правопорушень»  завершує  вивчення
матеріального кримінального права України і має на меті формування у студентів
наукового  бачення  сучасних  проблем  правозастосування,  дослідження
дискусійних  положень  щодо  кваліфікації  окремих  видів  кримінальних
правопорушень,  формування  професійного  розуміння  слідчо-прокурорської  та
судової  практики  у  боротьбі  зі  злочинністю.  Навчальний  курс  «Кримінально-
правові  основи  кваліфікації  правопорушень» включає  лекції,  обговорення



міжнародних стандартів, національного законодавства та провідних досліджень у
цій сфері, практичні заняття, неформальні формати навчання, а також кейси для
вирішення, приклади кращих практик і рекомендовані до перегляду фільмів. Він
побудований  таким  чином,  щоб  у  доступній  та  інтерактивній  формі  охопити
ключові  питання  кваліфікації  правопорушень,  провести  детальний  юридичний
аналіз кримінально-правових норм, що містяться у КК України, із урахуванням
останніх змін.  

Мета вивчення навчальної дисципліни.
Метою  викладання  навчальної  дисципліни  «Кримінально-правові  основи

кваліфікації  правопорушень» є  вивчення   теоретичних  і  практичних  проблем
кваліфікації кримінальних правопорушень. 

Завдання вивчення навчальної дисципліни.
- формування у студентів необхідних умінь і навичок практичної діяльності з

кваліфікації кримінальних правопорушень як важливої складової правозастосовної
діяльності.



ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ
«ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ ТА ЗАБОРОНА ДИСКРИМІНАЦІЇ У

СФЕРІ ПРАЦІ»

Сформовані компетентності Результати навчання за дисципліною
Методи

оцінювання
Методи навчання

ЗК1.  Здатність  до  абстрактного  мислення,
аналізу та синтезу.

ПРН  1.  Оцінювати  природу  та  характер
суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння
меж та механізмів їх правового регулювання. 

Відвідування лекцій оглядова лекція

ЗК2.  Здатність  проводити  дослідження  на
відповідному рівні. 

ПРН  2.  Співвідносити  сучасну  систему
цивілізаційних  цінностей  з  правовими
цінностями,  принципами  та  професійними
етичними стандартами. 

Відвідування 
семінарських занять

проблемна лекція

ЗК3.  Здатність  до  пошуку,  оброблення  та
аналізу інформації з різних джерел. 

ПРН  3.  Проводити  збір,  інтегрований  аналіз  та
узагальнення  матеріалів  з  різних  джерел,
включаючи  наукову  та  професійну  літературу,
бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші,
та  перевіряти  їх  на  достовірність,
використовуючи сучасні методи дослідження.

Відвідування 
практичних занять

обговорення

ЗК6.  Здатність  генерувати  нові  ідеї
(креативність). 

ПРН  4.  Здійснювати  презентацію  свого
дослідження  з  правової  теми,  застосовуючи
першоджерела та прийоми правової інтерпретації
складних  комплексних  проблем,  що  постають  з
цього дослідження, аргументувати висновки.

Робота на 
практичному занятті

виконання
дослідницької

роботи

ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення. ПРН 6. Обґрунтовано формулювати свою правову
позицію,  вміти  опонувати,  оцінювати  докази  та
наводити переконливі аргументи. 

Робота на 
практичному занятті

проблемна дискусія

ЗК8. Здатність спілкуватися з представниками
інших  професійних  груп  різного  рівня  (з
експертами  з  інших  галузей  знань/видів
економічної діяльності). 

ПРН  7.  Дискутувати  зі  складних  правових
проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти
їх розв’язання.

Виконання 
модульної роботи

виконання
дослідницької

роботи

ЗК10.  Здатність  розробляти  проекти  та ПРН  8.  Оцінювати  достовірність  інформації  та Виконання завдань вирішення завдання



управляти ними. надійність  джерел,  ефективно  опрацьовувати  та
використовувати  інформацію  для  проведення
наукових досліджень та практичної діяльності. 

для самостійної 
роботи

в дослідницькому
контексті 

СК1.  Здатність  застосовувати  принципи
верховенства  права  для  розв’язання  складних
задач  і  проблем,  у  тому  числі,  у  ситуаціях
правової невизначеності. 

ПРН 9. Генерувати нові ідеї та використовувати
сучасні технології у наданні правничих послуг. 

Робота  на
практичному занятті

презентація
навчального заняття

СК5.  Здатність  використовувати  сучасні
правові  доктрини  та  принципи  у
правотворчості  та  в  процесі  застосовування
інститутів  публічного  і  приватного  права,  а
також кримінальної юстиції. 

ПРН  10.  Аналізувати  взаємодію  міжнародного
права та міжнародно-правових систем з правовою
системою  України  на  основі  усвідомлення
основних сучасних правових доктрин, цінностей
та принципів функціонування права. 

Виконання  завдань
для  самостійної
роботи

вирішення завдання
в дослідницькому

контексті

СК6.  Здатність  обґрунтовувати  та  мотивувати
правові рішення, давати розгорнуту юридичну
аргументацію.

ПРН  11.  Використовувати  передові  знання  і
методики  у  процесі  правотворення  та
правозастосування  інститутів  публічного  та
приватного права і кримінальної юстиції. 

Робота  на
практичному занятті

презентація
навчального заняття

СК9.  Здатність  застосовувати
міждисциплінарний  підхід  в  оцінці  правових
явищ та правозастосовній діяльності. 

ПРН 12. Проводити порівняльно-правовий аналіз
окремих інститутів права різних правових систем,
враховуючи  взаємозв’язок  правової  системи
України з правовими системами Ради Європи та
Європейського Союзу. 

Робота  на
практичному занятті

презентація
навчального заняття

СК10.  Здатність  ухвалювати  рішення  у
ситуаціях, що вимагають системного, логічного
та функціонального тлумачення норм права, а
також  розуміння  особливостей  практики  їх
застосування. 

ПРН  13.  Аналізувати  та  оцінювати  практику
застосування окремих правових інститутів.

Робота  на
практичному занятті

вирішення  завдання
в  дослідницькому
контексті

СК12.  Здатність  розвивати  та  утверджувати
етичні  стандарти  правничої  діяльності,
стандарти  професійної  незалежності  та
відповідальності правника.

ПРН   14.  Обґрунтовувати  правову  позицію  на
різних стадіях правозастосування.

Виконання  завдань
для  самостійної
роботи

вирішення  завдання
в  дослідницькому
контексті

СК13.  Здатність  доносити  до  фахівців  і
нефахівців  у  сфері  права  інформацію,  ідеї,

ПРН  15.  Мати  практичні  навички  розв’язання
проблем, пов’язаних з реалізацією процесуальних

Робота  на
практичному занятті

вирішення  завдання
в  дослідницькому



зміст проблем та характер оптимальних рішень
з належною аргументацією.

функцій суб’єктів правозастосування. контексті

СК15.  Здатність  самостійно  готувати  проекти
актів  правозастосування,  враховуючи  вимоги
щодо  їх  законності,  обґрунтованості  та
вмотивованості.  

ПРН  16.  Брати  продуктивну  участь  у  розробці
проектів  нормативно-правових  актів,
обґрунтовувати  суспільну  обумовленість  їх
прийняття, прогнозувати результати їх впливу на
відповідні суспільні відносини. 

ПРН  17.  Інтегрувати  необхідні  знання  та
розв’язувати  складні  задачі  правозастосування  у
різних сферах професійної діяльності.

Робота  на
практичному занятті

презентація
навчального заняття



6. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Розподіл годин/тем за видами занять

№ з/п Назва теми/розділу дисципліни

Форми організації навчання в
годинах
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1.
Поняття кримінально-правової кваліфікації. Склад кримінального 
правопорушення – юридична підстава кваліфікації 2 2 9 6

2. Кваліфікація  незакінченої злочинної діяльності 2 2 10 32
3. Кваліфікація кримінальних правопорушень, вчинених у співучасті 2 4 10 6

4.
Кваліфікація кримінальних правопорушень при конкуренції 
кримінально-правових норм 2 2 8 66

5. Кваліфікація діянь при множинності кримінальних правопорушень 2 2 8 17
6. Кваліфікація кримінальних правопорушень проти особи 2 4 12 17
7. Кваліфікація кримінальних правопорушень проти власності 4 4 12 6

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

№
з/п

Назва теми лекції
Кількість

годин

Форма проведення
(оглядова, проблемна та

ін.)
Завдання для студентів до лекції

1. Поняття кримінально-правової 
кваліфікації. Склад кримінального
правопорушення – юридична 
підстава кваліфікації

2 оглядова Правове визначення терміну «кваліфікація».  Місце
кваліфікації у процесі застосування правових норм
та  їх  співвідношення.   Структура  та  види
кваліфікації  злочинів.  Фактична  та  нормативна



підстава кваліфікації кримінальних правопорушень

2.

Кваліфікація  незакінченої 
злочинної діяльності

2 оглядова

Поняття  закінченого  кримінального
правопорушення.  Диференціація  моменту
закінчення кримінального правопорушення.
Види попередньої злочинної діяльності. Відмінність
між  видами  попередньої  злочинної  діяльності,
виявлення  умислу,  закінченим  кримінальним
правопорушенням.  Підстави  кримінальної
відповідальності за попередню злочинну діяльність.

3.

Кваліфікація кримінальних 
правопорушень, вчинених у 
співучасті

2 проблемна

Значення  поняття  «співучасть».  Випадки,  коли
вчинення кримінального правопорушення кількома
особами не є співучастю.
Підстава  кримінальної  відповідальності  за
кримінальні правопорушення, вчинені у співучасті.
Вимоги  для  кваліфікації  кримінальних
правопорушень, вчинених у співучасті.

4.

Кваліфікація кримінальних 
правопорушень при конкуренції 
кримінально-правових норм

2 проблемна

Поняття  та  ознаки  конкуренції  кримінально-
правових  норм.  Види  та  причини  існування
конкуренції  кримінально-правових  норм.
Відмінність конкуренції від колізії.

5.

Кваліфікація діянь при 
множинності кримінальних 
правопорушень

2 проблемна

Ознаки множинності кримінальних правопорушень.
Відмежування  множинності  від  одиночного
кримінального  правопорушення  (елемента
множинності).  Питання кваліфікації  окремих видів
одиничних  кримінальних  правопорушень
(продовжуваний, тривалий, складений). 
Види  множинності  (сукупність,  повторність,
рецидив).  Вимоги  до  кваліфікації  множинності
кримінальних правопорушень.

6. Кваліфікація кримінальних 
правопорушень проти особи

2 проблемна Актуальні питання кваліфікації умисного вбивства,
яке вчинене при відсутності  як обтяжуючих,  так і
пом’якшуючих  обставин  та  умисного  вбивства,
вчиненого за обтяжуючих обставин. 



Відмежування  корисливого  вбивства  від  вбивства,
вчиненого під час розбою. Особливості кваліфікації
умисного вбивства з хуліганських мотивів. Умисне
вбивство,  вчинене  на  замовлення  і  за  попереднім
зговором групою осіб або організованою групою.

7.

Кваліфікація кримінальних 
правопорушень проти власності 

4 проблемна

Загальні засади кваліфікації  розкрадань.  Суспільна
сутність  розкрадання.  Предмети  розкрадання:
майно, гроші, цінні папери, які вже перебувають у
власності  певної  особи.  Поняття  користі  і
корисливого  мотиву  кримінального
правопорушення.  Визначення  моменту  закінчення
крадіжки,  грабежу,  розбою.  Форми  та  види
розкрадань.
Кваліфікуючі  ознаки  розкрадань.  Особливості
кваліфікації  крадіжка.  Відмежування  крадіжки  від
грабежу.  Кваліфікуючі  ознаки:  повторність,
вчинення  групою  осіб,  особливо  небезпечним
рецидивістом, у великих розмірах, з проникненням
у приміщення чи інше сховище.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ/ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№
з/п

Назва теми заняття
Кількість

годин
Форма проведення Завдання для студентів до заняття

1.

Поняття кримінально-правової 
кваліфікації. Склад кримінального 
правопорушення – юридична 
підстава кваліфікації

2 обговорення Згідно методичних рекомендацій

2. Кваліфікація  незакінченої злочинної
діяльності

2 обговорення, вирішення
завдання в

Згідно методичних рекомендацій



дослідницькому контексті

3.
Кваліфікація кримінальних 
правопорушень, вчинених у 
співучасті

4 обговорення, вирішення
завдання в

дослідницькому контексті

Згідно методичних рекомендацій

4.
Кваліфікація кримінальних 
правопорушень при конкуренції 
кримінально-правових норм

2 обговорення, вирішення
завдання в

дослідницькому контексті

Згідно методичних рекомендацій

5.
Кваліфікація діянь при множинності 
кримінальних правопорушень

2 проблемна дискусія,
вирішення завдання в

дослідницькому контексті

Згідно методичних рекомендацій

6.
Кваліфікація кримінальних 
правопорушень проти особи

4 проблемна дискусія,
вирішення завдання в

дослідницькому контексті 

Згідно методичних рекомендацій

7.
Кваліфікація кримінальних 
правопорушень проти власності 

4 обговорення,
вирішення завдання в

дослідницькому контексті

Згідно методичних рекомендацій

7. КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Вид діяльності здобувача
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кі
ль

кі
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ба

лі
в

Відвідування лекцій 8 8 8

Відвідування семінарських занять

Відвідування практичних занять 10 10 10

Робота на семінарському занятті

Робота на практичному занятті 16 10 16

Виконання завдань для 

самостійної роботи
10 2 10

Виконання модульної роботи 30 1 30

Виконання ІНДЗ 26 2 26

Р
а
з
о
м

100 33 100

Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання

Тривалість проведення: 2  години.

Завдання складається з:
І. Теоретична частина (питання для перевірки отриманих знань): складається з 1 запитання, яке оцінюється максимально 8

балів. 
Приклад 1. Види та значення кримінально-правової кваліфікації. 
2. Практична частина (завдання для виявлення рівня сформованості умінь та практичних навичок професійної діяльності) –



максимальна оцінка 15 балів.
3. Тестові завдання – максимальна оцінка 7 балів.
Всього – максимальна оцінка 30 балів.

7.1. ВИДИ КОНТРОЛЮ іспит

7.2. ФОРМИ КОНТРОЛЮ усне опитування, бесіда з врахуванням набраних балів

7.3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ЗА СИСТЕМОЮ ECTS

Рейтингова
оцінка

Оцінка за стобальною
шкалою Значення оцінки

A 90 – 100 балів
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в

межах обов’язкового матеріалу з
можливими незначними недоліками

B 82 – 89 балів
Дуже добре – достатньо високий рівень

знань (умінь) в межах обов’язкового
матеріалу без суттєвих (грубих) помилок

C 74 – 81 балів Добре – в цілому добрий рівень знань
(умінь) з незначною кількістю помилок

D 69 – 73 балів

Задовільно – посередній рівень знань
(умінь) із значною кількістю недоліків,
достатній для подальшого навчання або

професійної діяльності

E 60 – 68 балів Достатньо – мінімально можливий
допустимий рівень балів знань (умінь)

FX 35 – 59 балів Незадовільно з можливістю повторного
складання – незадовільний рівень знань, з



можливістю повторного перескладання за
умови належного самостійного

доопрацювання

F 1 – 34 балів

Незадовільно з обов’язковим повторним
вивченням курсу – досить низький рівень

знань (умінь), що вимагає повторного
вивчення дисципліни

8. САМОСТІЙНА РОБОТА.

№
з/п

Назва теми/розділу Форми роботи Критерії оцінювання
Графік

консультацій

1 Поняття кримінально-
правової кваліфікації. 
Склад кримінального 
правопорушення – 
юридична підстава 
кваліфікації/ 
Кваліфікація діянь при 
множинності 
кримінальних 
правопорушень

Написання реферату за темою на вибір: Підстави 
кримінально-правової кваліфікації/Кваліфікація 
при помилці в потерпілому/Особливості 
кваліфікації при сукупності кримінальних 
правопорушень 

Вивчення методики та 
методології написання 
реферату.
Відображення власного 
розуміння суті питання, 
здатність самостійно 
використовувати 
літературні джерела, вміння
пов'язувати теоретичні 
положення з їх практичним 
застосуванням і 
формулювати критичні 
висновки.

Згідно графіку, 
затвердженому на
кафедрі, у 
месенджері 
Telegram за 
номером 
телефону 
викладача

2 Кваліфікація 
кримінальних 
правопорушень проти 
власності

Проведення аналізу вироків суду за  поточний рік 
за ст.ст. 185 КК України 
(https://reyestr.court.gov.ua/)

Вивчення нормативно-
правової бази, що 
регламентує 
відповідальність за 
крадіжку.
Письмове викладення 

Згідно графіку, 
затвердженому на
кафедрі, у 
месенджері 
Telegram за 
номером 



висновків аналізу вироків 
суду за ст. 185 КК України.

телефону 
викладача

3 Поняття кримінально-
правової кваліфікації. 
Склад кримінального 
правопорушення – 
юридична підстава 
кваліфікації/ 
Кваліфікація 
кримінальних 
правопорушень проти 
особи/ Кваліфікація 
кримінальних 
правопорушень проти 
власності

Написання тез доповідей на одну з наступних 
тематик:
1. Проблемні питання та значення правильної 
кримінально-правової кваліфікації.
2. Доведення до самогубства: особливості 
кваліфікації.
3. Крадіжка: питання кваліфікації.
4. Особливості кваліфікації шахрайства.

Вивчення методики та 
методології написання 
тез доповідей.
Обрання актуальної теми 
тез доповідей.
Повнота розкриття 
досліджуваної теми у 
тезах доповіді.
Публікації тез доповідей.

Згідно графіку, 
затвердженому на
кафедрі, у 
месенджері 
Telegram за 
номером 
телефону 
викладача

9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

9.1. Базові джерела

1. Авраменко  О.  В.  Стан  сильного  душевного  хвилювання  за  кримінальним  правом  України:  монографія  /  О.  В.
Авраменко. – Львів, Львівський державний університет внутрішніх справ, 2009. – 244 с.



2. Антонюк Н. Кримінальна відповідальність за заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою /
Н.О. Антонюк. – Львів: ПАЇС, 2008. – 216 с.

3. Акімов М.О. Деякі кваліфікуючі ознаки злочинів проти виборчих прав: наявні проблеми, шляхи їх вирішення [Текст]
/М. О. Акімов // Юридична наука. – 2018. – № 1. – С. 14–22.

4. Акімов М.О.  Кримінально-правова  оцінка позитивної  посткримінальної  поведінки у  злочинах проти виборчих прав
[Текст] /М. О. Акімов // Юридична наука. – 2018. – № 2. – С. 25–34.

5. Дітріх О. Особливості кримінально-правового змісту насильства у складі злочину, передбаченого ст. 187 КК України /
О. Дітрух // Юридична Україна. – 2008. – № 9. – С. 88-94.

6. Женунтій  В.І.,  Кришевич  О.В.  Проблемні  питання  кримінальної  відповідальності  за  посягання  на  здоров я  дітей᾽я дітей
/О.В.Кришевич //Захист прав людини: національний та міжнародно-правовий виміри[Текст]: ХVI Міжнародна науково-
практична конференція “Від громадянського суспільства – до правової держави”: Збірник тез доповідей. – Харків: ХНУ
імені В.Н.Каразіна, 2018. –С. 132 – 134.

7. Кваліфікація злочинів : навч. посіб. / Г. М. Анісімов, О. О. Володіна, І. О. Зінченко та ін. ; за ред. М. І. Панова. – Харків :
Право, 2016. – 356 с.

8. Кваліфікація злочинів : навч. посіб. / за ред. О. О. Дудорова, Є. О. Письменського. – Київ : Істина, 2010. – 430 с.
9. Кісілюк Е.М.  Генеза  кримінальної  відповідальності  за  злочини проти статевої  свободи та  статевої  недоторканності

особи/Е.М.Кісілюк //Актуальні проблеми кримінального права (пам яті професора П.П.Михайленка) [Текст]: тези доп.᾽я дітей
ІX Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 21 листоп. 2018 р.) /[редкол.: В.В. Чернєй, С.Д. Гусарєв, С.С. Чернявський та ін.]. –
Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2018. –С. 141-144.

10. Кісілюк  Е.М.,  Смаглюк  О.В.  Особливості  застосування  оціночних  понять  у  кримінальному  законодавстві  України.
Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». Київ:
НАУ, 2018. № 1 (46). С. 166–170.

11. Кримінальна відповідальність за катування в Україні та зарубіжних країнах [Текст]: навч. посіб. /за заг. ред. д.ю.н.,
проф. А.В.Савченка. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2018. – 240 с. 

12. Кримінальне  право  України.  Особлива  частина:  зб.  задач /  За  заг.  ред.  д.ю.н.,  проф.  Савченка  А.В.  та  к.ю.н.,  доц.
Мостепанюк Л.О. Київ: НАВС, 2018. 101 с.

13. Кримінальний кодекс України. Практика судів України з кримі- нальних справ, 2007-2008 / Укладач В.В. Сташис, В.І.
Тютюгін; за заг. ред. В.В. Сташиса. – К.: Юрінком Інтер, 2009.
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9.2. Додаткові ресурси

http://www.rada.gov.ua – Сайт Верховної Ради України. 
http://www.president.gov.ua – офіційне інтернет-представництво Президента України.
http://www.kmu.gov.ua – Урядовий портал (Кабінет Міністрів України).
www  .  mvs  .  gov  .  ua   – Міністерство внутрішніх справ України.
https://minjust.gov.ua – Міністерство юстиції України.
www.nbuv.gov.ua  – Національна бібліотеки ім. В.І. Вернадського. 
https  ://  www  .  ukma  .  edu  .  ua   – наукова бібліотека Національного університету «Києво-Могилянська академія».

10. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ/МОДУЛЯ

Комп’ютерний клас, програма Zoom, месенджер Telegram
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