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Назва курсу Відповідальність за кримінальні правопорушення у сфері 

службової діяльності 

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 

081 Право 

Викладачі курсу Марін Олександр Костянтинович, кандидат юридичних наук, 
доцент 

Контактна 

інформація 

викладачів 

oleksandr.marin@lnu.edu.ua ; 
https://law.lnu.edu.ua/employee/marin-oleksandr-

kostyantynovych м. Львів, вул. Січових Стільців, 14, кімн.204 

Консультації по 

курсу відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн 

консультації через MS Teams, Messenger, Telegram або 
подібні ресурси. Для погодження часу он-лайн консультацій 

слід писати на електронну пошту. 

Сторінка курсу https://law.lnu.edu.ua/course/vidpovidalnist-za-zlochyny-u-sferi-

sluzhbovoji-diyalnosti-ta-profesijnoji-diyalnosti-povyazanoji-z-
nadannyam-publichnyh-posluh  

Інформація про 

курс 

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам 
необхідні знання, обов’язкові для того, щоб мати можливість 

надавати кримінально-правову оцінку вчиненій поведінці, 

що становить собою кримінальні правопорушення у сфері 
службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної із 

наданням публічних послуг. Тому у курсі представлено як 

огляд нормативно-правової регламентації складів 

відповідних правопорушень, так і процесів та інструментів, 
які потрібні для належної їх кримінально-правової оцінки та 

реалізації кримінальної відповідальності за їх вчинення.  

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Відповідальність за кримінальні 

правопорушення у сфері службової діяльності та професійної 

діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг» є 
нормативною дисципліною з спеціальності Право для 

освітньо-професійної програми ОР Магістр , яка 

викладається в 1-му семестрі в обсязі 4-ох кредитів (за 
Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення цієї дисципліни є ознайомлення студентів з 

mailto:oleksandr.marin@lnu.edu.ua
https://law.lnu.edu.ua/employee/marin-oleksandr-kostyantynovych
https://law.lnu.edu.ua/employee/marin-oleksandr-kostyantynovych
https://law.lnu.edu.ua/course/vidpovidalnist-za-zlochyny-u-sferi-sluzhbovoji-diyalnosti-ta-profesijnoji-diyalnosti-povyazanoji-z-nadannyam-publichnyh-posluh
https://law.lnu.edu.ua/course/vidpovidalnist-za-zlochyny-u-sferi-sluzhbovoji-diyalnosti-ta-profesijnoji-diyalnosti-povyazanoji-z-nadannyam-publichnyh-posluh
https://law.lnu.edu.ua/course/vidpovidalnist-za-zlochyny-u-sferi-sluzhbovoji-diyalnosti-ta-profesijnoji-diyalnosti-povyazanoji-z-nadannyam-publichnyh-posluh


 3 

теоретичними та практично-прикладними проблемами 

кримінально-правової оцінки кримінальних правопорушень у 

сфері службової діяльності та професійної діяльності, 
пов’язаної із наданням публічних послуг та шляхами їх 

вирішення у теорії кримінального права, правозастосовній 

практиці та законодавстві. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Рекомендована література подана у навчально-методичному 

комплексі дисципліни. 
Марін О. Відповідальність за кримінальні правопорушення у 

сфері службової діяльності та професійної діяльності, 

пов’язаної із наданням публічних послуг: Навчальний 

посібник. Київ: Дакор, 2021. 272 с. 

Тривалість курсу 120 год. 

Обсяг курсу 32/18 годин аудиторних занять. З них 16/10 годин лекцій, 
16/8 годин практичних занять та 88/102 годин самостійної 

роботи 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде вміти :  

- проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення 

матеріалів з різних джерел, вміти працювати з відкритими 
даними, перевіряти їх на достовірність, використовуючи 

сучасні методи дослідження (ПРН3.); 

- здійснювати самостійні дослідження з питань права, 

презентувати і аргументувати їх результати, застосовуючи 
доктринальні та нормативні джерела та прийоми правової 

інтерпретації складних комплексних проблем (ПРН4.); 

- використовувати передові знання, зокрема щодо природи, 
сутності інститутів кримінальної юстиції, а також і сучасні 

методики їх використання у процесі застосування права 

(ПРН11.); 

- аналізувати та оцінювати практику застосування окремих 
правових інститутів, прогнозувати перспективи їх розвитку 

та шляхи удосконалення правового регулювання (ПРН13.). 

Ключові слова Кримінальні правопорушення, кримінальна відповідальність, 

службова діяльність, публічні послуги. 

Формат курсу Очний/заочний  

 Проведення лекцій, практичних занять, дискусій, написання 

письмових робіт, узагальнень судової практики тощо. 

Теми Тема 1. Поняття та система кримінальних правопорушень у 

сфері службової діяльності; 
Тема 2. Загальна характеристика кримінальних 

правопорушень у сфері службової діяльності; 

Тема 3. Зловживання можливостями спеціального статусу у 
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системі кримінальних правопорушень у сфері службової 

діяльності; 

Тема 4. Специфічні форми зловживання можливостями 
спеціального статусу; 

Тема 5. Відповідальність за підкуп у кримінальному праві 

України; 

Тема 6. Відповідальність за службову недбалість у 
кримінальному праві України; 

Тема 7. Диференціація кримінальної відповідальності за 

кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності; 
Тема 8. Проблеми реалізації кримінальної відповідальності 

за кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 

теорії та філософії права, кримінального права (загальна та 

особлива частина), адміністративного та цивільного права та 
кримінального процесуального права дисциплін, достатніх 

для сприйняття категоріального апарату кримінальної 

відповідальності, розуміння доктринальних джерел та 
судової практики 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – 
групові проекти, спільні розробки, навчальні спільноти і т. 

д.) проектно-орієнтоване навчання, дискусія. 

Необхідне 

обладнання 

Із урахуванням особливостей навчальної дисципліни. 

Вивчення курсу може не потребувати використання 

програмного забезпечення, крім загально вживаних програм і 
операційних систем. 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються за наступним співвідношенням:  

- контрольні заміри (модулі): 50% семестрової оцінки; 

максимальна кількість балів 50; 
- середньозважена поточна успішність: 50% семестрової 

оцінки – максимальна кількість балів 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 
 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають 

декілька видів письмових робіт (узагальнення судової 

практики, есе, вирішення кейсу). Академічна 



 5 

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 є важливою 

складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають 
усі лекції і практичні зайняття 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 тестуванні, самостійній роботі та бали 

підсумкового тестування. При цьому обов’язково 
враховуються присутність на заняттях та активність студента 

під час практичного заняття; недопустимість пропусків та 

запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, 

планшетом чи іншими мобільними пристроями під час 
заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 
толеруються. 

 

Питання до заліку 

чи екзамену. 

Питання для заліку наведено на сторінці курсу. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано 

перед початком та по завершенню курсу. 

 
Доцент кафедри кримінального права 

і кримінології        Олександр Марін 


