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Силабус курсу 

«Висновки Верховного Суду щодо застосування норм кримінального права» 

2022/2023 навчального року 
 

Назва курсу Висновки Верховного Суду щодо застосування норм кримінального 

права 

Адреса викладання 

курсу 

м. Львів, вул. Січових Стрільців, 14 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Юридичний факультет, кафедра кримінального права і кримінології 

Галузь знань, шифр 

та назва 

спеціальності 

08 – Право; 081 – Право 

Викладачі курсу Сень Ірина Зеновіївна, кандидат юридичних наук, асистент кафедри 

кримінального права і кримінології 

Контактна 

інформація 

викладачів 

iryna.sen@lnu.edu.ua 

https://law.lnu.edu.ua/employee/sen-iryna-zynovijivna 

юридичний факультет, кафедра кримінального права і кримінології 

Консультації по 

курсу відбуваються 

Консультації проводяться особисто у приміщенні кафедри (вул. Січових 

Стільців, 14, ауд. 203) відповідно до графіку, затвердженого кафедрою на 

поточний семестр. 

Також можливі он-лайн консультації через Zoom. Для погодження часу 

он-лайн консультацій слід писати викладачу в Телеграм або на 

електронну пошту. 

Сторінка курсу Сторінка курсу з’явиться на сторінці кафедри, якщо його виберуть 

необхідна кількість студентів, до 01.09.2022 року. 

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання та 

вміння, обов’язкові для того, щоб стати успішним юристом, який 

практикує у галузі кримінальної юстиції. Тому у курсі представлено як 

огляд висновків Верховного Суду щодо застосування норм 

кримінального права, так і процесів та інструментів, які потрібні для 

аргументування правових позицій у кримінальному праві з 

використанням зазначених висновків.  

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Висновки Верховного Суду щодо застосування норм 

кримінального права» є вибірковою дисципліною з спеціальності 081 – 

Право для освітньої-професійної програми Бакалавра, яка викладається в 

8 (восьмому) семестрі в обсязі 3,5 (трьох з половиною) кредитів (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення вибіркової дисципліни «Висновки Верховного Суду 

щодо застосування норм кримінального права» є ознайомлення студентів 

із висновками щодо застосування норм кримінального права, викладених 

у постановах Верховного Суду, для формування навиків обґрунтування та 

мотивування правових рішень у сфері кримінального права з їх 

використанням. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Завидняк В.І. Правові положення Верховного Суду як основа 

застосування судового прецеденту в кримінальних провадженнях. 

Ірпінський юридичний часопис: науковий журнал. 2019. Вип. 1. С. 164-
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171. 

Дудоров О.О. Проблема єдності судової практики у справах про 

шахрайство. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 

2018. № 3 (108). С. 80-97. 

Правові висновки Верховного Суду (кримінальна юрисдикція) за 2018 рік 

/ упоряд. Н.О. Антонюк, С.І. Кравченко. Київ : Алерта, 2019. 342 с. 

Правові висновки Верховного Суду (кримінальна юрисдикція) за 2019 рік 

/ упоряд. Н.О. Антонюк, С.І. Кравченко. Київ : Алерта, 2020. 402 с. 

Дайджест судової практики Великої Палати Верховного Суду у 

кримінальних провадженнях (справах) за 2018 рік / упоряд. Н.О. 

Антонюк; відпов. за вип. Г.М. Зеленов. Київ, 2019. 27 с. URL: 

https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/dajd_vs_2018.pdf (дата 

звернення: 28.03.2021). 

Зведений дайджест судової практики Великої Палати Верховного Суду за 

2019 рік. Київ, 2020. 50 с. URL: 

https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/dajdzhest_VP_za_2019.pdf (дата 

звернення: 28.03.2021). 

Дайджест правових позицій Великої Палати Верховного Суду у справах, 

у яких ВП ВС відступила від висновків щодо застосування норм права у 

подібних правовідносинах, викладених в раніше ухвалених рішеннях 

ВСУ або ВП ВС, чи підтвердила їх. Рішення, внесені до ЄДРСР за період 

з 01.01.2018 по 10.03.2020. Київ, 2020. 109 с. URL: 

https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/Daidjest_vidstupiv.pdf (дата 

звернення: 28.03.2021). 

Огляд судової практики об’єднаної палати Касаційного кримінального 

суду у складі Верховного Суду. Рішення, внесені до ЄДРСР за 2018–2019 

роки / упоряд. правове управління (ІІІ) департаменту аналітичної та 

правової роботи апарату Верховного Суду. Київ, 2019. 42 с. URL:  

https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/Oglyad_KKS_VS_2018_2019.pdf 

(дата звернення: 28.03.2021). 

Огляд судової практики об’єднаної палати Касаційного кримінального 

суду у складі Верховного Суду за 2020 рік / упоряд. правове управління 

(ІІІ) департаменту аналітичної та правової роботи апарату Верховного 

Суду. Київ, 2021. 52 с. URL: 

https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/ 

Ogliad_KKS_2020.pdf (дата звернення: 28.03.2021). 

Огляд судової практики Касаційного кримінального суду у складі 

Верховного Суду (актуальна практика). Рішення, внесені до ЄДРСР, за 

2020 рік / упоряд. правове управління (ІІІ) департаменту аналітичної та 

правової роботи апарату Верховного Суду. Київ, 2020. 56 с. URL: 

https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/ 

Oglyad_KKS_2020.pdf (дата звернення: 28.03.2021). 

Jacob M. Carpenter. Persuading with precedent: Understanding and improving 

analogies in legal argument. URL: 

https://www.capitallawreview.org/article/3836.pdf (дата звернення: 

28.03.2021). 

Lamond Grant. Precedent and Analogy in Legal Reasoning / The Stanford 

Encyclopedia of Philosophy. URL: https://plato.stanford.edu/entries/legal-reas-

prec/ (дата звернення: 28.03.2021). 
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Тривалість курсу 105 год 

Обсяг курсу 39 годин аудиторних занять, з них 13 годин лекцій, 26 годин практичних 

занять. 66 годин самостійної роботи 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде: 

1) Знати основні висновки щодо застосування норм кримінального права, 

викладені у постановах Верховного Суду; 

2) Вміти:  

- обґрунтовано формулювати свою правову позицію у кримінальному 

праві з використанням висновків щодо застосування норм права, 

викладених у постановах Верховного Суду, опонувати, оцінювати докази 

та наводити переконливі аргументи на її підтвердження; 

- дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і 

обґрунтовувати варіанти їх розв’язання з використанням висновків щодо 

застосування норм кримінального права, викладених у постановах 

Верховного Суду; 

- аналізувати та оцінювати практику застосування Верховним Судом 

інститутів кримінального права; 

- інтегрувати необхідні знання висновків щодо застосування норм 

кримінального права, викладених у постановах Верховного Суду, та 

розв’язувати із їх використанням складні задачі правозастосування у 

сфері кримінальної юстиції. 

Ключові слова Верховний Суд; висновки щодо застосування норм права; кримінальне 

право 

Формат курсу Очний 

 Проведення лекцій, практичних занять та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми 1. Правове значення висновків щодо застосування норм кримінального 

права, викладених у постановах Верховного Суду. 

2. Висновки Верховного Суду щодо підстави кримінальної 

відповідальності. 

3. Висновки Верховного Суду щодо заходів кримінально-правового 

характеру. 

4. Висновки Верховного Суду щодо кримінальних правопорушень проти 

особи. 

5. Висновки Верховного Суду щодо кримінальних правопорушень проти 

суспільства. 

6. Висновки Верховного Суду щодо кримінальних правопорушень проти 

власності і господарської діяльності. 

7. Висновки Верховного Суду щодо кримінальних правопорушень проти 

держави та проти здоров’я населення. 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік в кінці семестру 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з загальної та 

особливої частин кримінального права, достатніх для сприйняття 

категоріального апарату матеріального кримінального права. 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

Методи навчання: загальнонаукові і спеціальні методи пізнання 

правових явищ: логічний, проблемний, дослідницький, евристичний, 

ситуаційний, метод Сократа, групова дискусія, опрацювання аналітичних 

завдань, підготовка експертних висновків із проблемних питань, 
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під час викладання 

курсу 

ділові/рольові ігри; кейс-стаді, дебати, практика з майбутньої професії, 

самостійна робота з літературою, Інтернет-ресурсами (самонавчання); 

методики з правової оцінки поведінки чи діяльності індивідів і 

соціальних груп, ідентифікації правової проблеми та її вирішення на 

основі принципів права.  

Освітні технології: інформаційно-комунікативні технології, 

аудіовізуальні технології, інтерактивні та мережеві технології, 

контекстного навчання, ситуативного моделювання, проектні технології, 

навчання як дослідження, модульно-блочного навчання. 

Необхідне 

обладнання 

У випадку он-лайн навчання – обладнання, що дає можливість 

підключитися до Zoom-конференції (комп’ютер, планшет, телефон). У 

випадку очного навчання – проектор, дошка, маркер. 

Критерії 

оцінювання (окремо 

для кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 

наступним співвідношенням: 

- практичні заняття: 25% семестрової оцінки; максимальна кількість 

балів – 50; 

- модуль: 25% семестрової оцінки; максимальна кількість балів – 50; 

- залік: 50% семестрової оцінки; максимальна кількість балів – 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів – 100. 

 

Методи оцінювання: усне опитування, експрес-опитування, розв’язання 

тестових завдань, практичних завдань/задач, підготовка і захист наукових 

робіт за ініціативою студента, peer review, захист кейсу, самооцінка 

студента за питаннями для самоконтролю, колоквіум, усний модуль. 

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на 

використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в 

роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади 

можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. 

Відвідання занять та активність у аудиторії є важливою складовою 

навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні 

заняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість 

відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 

дотримуватися усіх строків, визначених для виконання усіх видів 

письмових робіт, передбачених курсом.  

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, 

буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі 

третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої 

літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали, набрані на поточному 

оцінюванні, виконанні письмового завдання та бали за модуль. При 

цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність 

студента під час практичного заняття. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до заліку 

чи екзамену 

Підсумкова оцінка знань проводиться за результатами поточної 

успішності та результатами здачі модуля. 

Перелік питань та завдань на модуль будуть розміщені на веб-сторінці 



 5 

кафедри кримінального права і кримінології. 

Опитування Анкету-відгук з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 

 

 

Асистент кафедри 

кримінального права і кримінології, 

кандидат юридичних наук       Ірина Сень 


