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Опис навчальної дисципліни 

Цілі та 

особливості 

навчальної 

дисципліни  

Основна мета навчальної дисципліни — навчити здобувачів вищої освіти 

розуміти зміст кримінального закону і застосовувати норми кримінального 

права до конкретних життєвих ситуацій.  

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

 понятійно-термінологічний апарат кримінального права; 

 законодавчі межі криміналізації суспільно небезпечних діянь; 

 підстави кримінальної відповідальності за конкретні кримінальні 

правопорушення, характер та ступіть їх небезпеки; 

 положення постанов Пленуму Верховного Суду України з питань 

застосування кримінального законодавства, стан судової практики, в т.ч. 

практики Європейського Суду з прав людини; 

 особливості кримінальної відповідальності залежну від виду 

кримінального правопорушення, від ознак його складу. 

Програмні 

компетентності, 

які здобуваються 

під час вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Загальні компетентності: 

3К-1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

3К-2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК-7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Спеціальні (фахові) компетентності: 

СК-6. Уміння надавати юридичні висновки й консультації з питань 

міжнародного права, національного права України та інших держав; 

визначати юридичні ризики тих або інших зовнішньополітичних або 

зовнішньоекономічних ініціатив, підбирати шляхи їхньої мінімізації. 

Результати 

навчання 

ПРН-14. Здатність демонструвати необхідні знання та розуміння сутності й 

змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей 

національного права; міжнародного публічного і міжнародного приватного 

права; європейського права і права Європейського Союзу. 

Місце дисципліни 

в логічній схемі 

(Пререквізити і 

постреквізити 

навчальної 

дисципліни)  

Курс навчання – другий, семестр – перший-другий. 

Тип дисципліни - обов’язкова. 

Для успішного опанування дисципліни студенти повинні володіти знаннями 

навчальних дисциплін: - відсутні.  

Дисципліна вивчається паралельно із такими спорідненими навчальними 

дисциплінами: - відсутні. 

Знання цієї навчальної дисципліни можуть допомогти в опануванні 

навчальних дисциплін: ОДПП 1.2.15. Порівняльне кримінальне право і процес 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

6 кредитів ЄКТС / 180 годин, у тому числі, самостійної роботи – 90 години, 

лекційних - 50 години, семінарських - 40 години.  

Форма навчання  денна 

Тижневе 

навантаження 
4 години (1 лекція та 1 семінарських заняття згідно розкладу), 4 години 

самостійної роботи на тиждень 

Мова викладання українська 

Формат вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Лекції, семінарські заняття, виконання самостійної роботи, консультації, 

залік, екзамен тощо.  

Для осіб із особливими освітніми потребами, у разі необхідності,  

розробляється індивідуальний формат вивчення навчальної дисципліни.  

Необхідне 

обладнання 
Мультимедійний проектор, комп’ютер, фліпчарт тощо.  

Програмне Операційна система Microsoft Office 365, Zoom, Google Meet 
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забезпечення  

Зміст навчальної 

дисципліни та 

організація 

поточного та 

підсумкового 

контролю 

Години  

(лек. / сем. / 

СРС) 

Тема Методи навчання та 

форми поточного 

контролю 

Максимальна 

кількість балів 

Загальна частина 

2/1/3 

Тема 1. 

Кримінальне 

право як галузь 

права. 

Кримінальний 

закон.  

Лекційні заняття - усний 

виклад, дискусійні 

обговорення 

проблемних питань. 

Семінарські заняття - 

бліц-опитування, 

дискусійні обговорення 

проблемних питань, 

вирішення ситуаційних 

завдань, кейсів, 

повідомлення про 

виконання самостійної 

роботи (у тому числі, 

індивідуальних 

завдань). 

Самостійна робота - 

робота з 

першоджерелами, в 

тому числі з 

оформленням 

результату у вигляді 

реферату, есе, 

повідомлення. 

Лекції – 0,8 

Семінарські 

заняття – 2,5 

СРС – 1,6 

2/1/3 

Тема 2. Поняття 

кримінального 

правопорушення 

та кримінальної 

відповідальності 

Лекційні заняття - усний 

виклад, дискусійні 

обговорення 

проблемних питань. 

Семінарські заняття - 

бліц-опитування, 

дискусійні обговорення 

проблемних питань, 

вирішення ситуаційних 

завдань, кейсів, 

повідомлення про 

виконання самостійної 

роботи (у тому числі, 

індивідуальних 

завдань). 

Самостійна робота - 

робота з 

першоджерелами, в 

тому числі з 

оформленням 

результату у вигляді 

реферату, есе, 

повідомлення. 

Лекції – 0,8 

Семінарські 

заняття – 2.5 

СРС – 1,6 

2/2/4 

Тема 3. 

Об’єктивні ознаки 

складу 

кримінального 

правопорушення 

Лекційні заняття - усний 

виклад, дискусійні 

обговорення 

проблемних питань. 

Семінарські заняття - 

бліц-опитування, 

дискусійні обговорення 

Лекції – 0,9 

Семінарські 

заняття – 5 

СРС – 1,7 
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проблемних питань, 

вирішення ситуаційних 

завдань, кейсів, 

повідомлення про 

виконання самостійної 

роботи (у тому числі, 

індивідуальних 

завдань). 

Самостійна робота - 

робота з 

першоджерелами, в 

тому числі з 

оформленням 

результату у вигляді 

реферату, есе, 

повідомлення. 

2/2/4 

Тема 4. 

Суб’єктивні 

ознаки складу 

кримінального 

правопорушення 

Лекційні заняття - усний 

виклад, дискусійні 

обговорення 

проблемних питань. 

Семінарські заняття - 

бліц-опитування, 

дискусійні обговорення 

проблемних питань, 

вирішення ситуаційних 

завдань, кейсів, 

повідомлення про 

виконання самостійної 

роботи (у тому числі, 

індивідуальних 

завдань). 

Самостійна робота - 

робота з 

першоджерелами, в 

тому числі з 

оформленням 

результату у вигляді 

реферату, есе, 

повідомлення. 

Лекції – 0,9 

Семінарські 

заняття – 5 

СРС – 1,7 

2/2/4 

Тема 5. Стадії 

вчинення 

кримінального 

правопорушення.  

 

Лекції – 0,9 

Семінарські 

заняття – 5 

СРС – 1,7 

2/2/4 

Тема 6. 

Співучасть у 

кримінальному 

правопорушенні 

 

Лекції – 0,9 

Семінарські 

заняття – 5 

СРС – 1,7 

2/2/4 

Тема 7. 

Множинність 

кримінальних 

правопорушень 

 

Лекції – 0,8 

Семінарські 

заняття – 5 

СРС – 1,7 

2/1/4 

Тема 8. 

Обставини, що 

виключають 

кримінальну 

протиправність 

 

Лекції – 0,8 

Семінарські 

заняття – 2,5 

СРС – 1,6 
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діяння 

2/1/4 

Тема 9. 

Звільнення від 

кримінальної 

відповідальності 

 

Лекції – 0,8 

Семінарські 

заняття – 2,5 

СРС – 1,6 

2/2/4 

Тема 10. Поняття, 

мета, види та 

порядок 

призначення 

покарань 

 

Лекції – 0,8 

Семінарські 

заняття – 5 

СРС – 1,7 

2/2/4 

Тема 11. 

Звільнення від 

покарання і його 

відбування. 

Погашення та 

зняття судимості 

 

Лекції – 0,8 

Семінарські 

заняття – 5 

СРС – 1,7 

2/2/4 

Тема 12. Інші 

заходи 

кримінально-

правового 

характеру. 

Обмежувальні 

заходи. Заходи 

кримінально-

правового 

характеру щодо 

юридичних осіб. 

Особливості 

кримінальної 

відповідальності 

та покарання 

неповнолітніх 

 

Лекції – 0,8 

Семінарські 

заняття – 5 

СРС – 1,7 

Особлива частина 

1/1/4 

Тема 13. Поняття 

та структура 

Особливої частини 

КК України. 

Кваліфікація 

злочинів. 

Тести, дискусійні 

питання та кейси, 

індивідуальні 

завдання, практичні 

завдання із 

використанням ІКТ 

Лекція – 0,4 

Семінарське 

заняття – 2,5 

СРС –1,7 

1/1/4 

Тема 14. 

Кримінальні 

правопорушення 

проти  основ 

національної 

безпеки України 

Тести, дискусійні 

питання та кейси, 

індивідуальні 

завдання, практичні 

завдання із 

використанням ІКТ 

Лекція – 0,4 

Семінарське 

заняття – 2,5 

СРС –1,7 

2/2/2 

Тема 15. 

Кримінальні 

правопорушення  

проти життя та 

здоров’я особи 

Тести, дискусійні 

питання та кейси, 

індивідуальні 

завдання, практичні 

завдання із 

використанням ІКТ 

Лекція – 0,8 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 0,8 

         

 

Тема 16. 

Кримінальні 

Тести, дискусійні 

питання та кейси, 

Лекція – 0,8 

Семінарське 
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          2/1/3 

 

правопорушення  

проти волі, честі та 

гідності особи. 

Кримінальні 

правопорушення 

проти статевої 

свободи та статевої 

недоторканості особи  

індивідуальні 

завдання, практичні 

завдання із 

використанням ІКТ 

 

 

 

заняття – 2,5 

СРС –1,3 

 

 

 

 

 

 

          2/1/3 

 

Тема 17. 

Кримінальні 

правопорушення  

проти виборчих, 

трудових та інших 

особистих прав і 

свобод людини і 

громадянина 

Тести, дискусійні 

питання та кейси, 

індивідуальні 

завдання, практичні 

завдання із 

використанням ІКТ 

 

Лекція – 0,8 

Семінарське 

заняття – 2,5 

СРС –1,3 

 

 

  

 

2/1/3 

 

Тема 18. 

Кримінальні 

правопорушення 

проти власності 

Тести, дискусійні 

питання та кейси, 

індивідуальні 

завдання, практичні 

завдання із 

використанням ІКТ 

 

Лекція – 0,8 

Семінарське 

заняття – 2,5 

СРС –1,3 

 

 

 

 

2/1/3 

 

Тема 19. 

Кримінальні 

правопорушення у 

сфері 

господарської 

діяльності 

Тести, дискусійні 

питання та кейси, 

індивідуальні 

завдання, практичні 

завдання із 

використанням ІКТ 

 

Лекція – 0,8 

Семінарське 

заняття – 2,5 

СРС –1,3 

 

 

 

1/1/4 

Тема 20. 

Кримінальні 

правопорушення 

проти довкілля. 

Тести, дискусійні 

питання та кейси, 

індивідуальні 

завдання, практичні 

завдання із 

використанням ІКТ 

 

Лекція – 0,4 

Семінарське 

заняття – 2,5 

СРС –1,8 

 

 

 

2/1/3 

 

Тема 21. 

Кримінальні 

правопорушення 

проти громадської 

безпеки 

Тести, дискусійні 

питання та кейси, 

індивідуальні 

завдання, практичні 

завдання із 

використанням ІКТ 

Лекція – 0,8 

Семінарське 

заняття – 2,5 

СРС – 1,3 

 

 

1/2/2 

 

Тема 22. 

Кримінальні 

правопорушення 

проти безпеки 

виробництва. 

Кримінальні 

правопорушення 

проти безпеки 

руху та 

експлуатації 

Тести, дискусійні 

питання та кейси, 

індивідуальні 

завдання, практичні 

завдання із 

використанням ІКТ 

 

Лекція – 0,4 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 0,9 
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транспорту 

 

 

 

2/2/2 

Тема 23. 

Кримінальні 

правопорушення 

проти громадського 

порядку та  

моральності. 

Кримінальні 

правопорушення у 

сфері обігу 

наркотичних 

засобів, 

психотропних 

речовин, їх 

аналогів або 

прекурсорів та 

інші злочини 

проти здоров’я 

населення 

Тести, дискусійні 

питання та кейси, 

індивідуальні 

завдання, практичні 

завдання із 

використанням ІКТ 

 

Лекція – 0,8 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 0,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/2/2 

Тема 24. 

Кримінальні 

правопорушення у 

сфері охорони 

державної 

таємниці, 

недоторканності 

державних 

кордонів, 

забезпечення 

призову та 

мобілізації. 

Кримінальні 

правопорушення  

проти авторитету 

органів державної 

влади, органів 

місцевого 

самоврядування, 

об’єднань 

громадян та 

злочини проти 

журналістів.  

Кримінальні 

правопорушення у 

сфері 

використання 

електронно-

обчислювальних 

машин 

(комп’ютерів), 

систем та 

комп’ютерних 

мереж і мереж 

Тести, дискусійні 

питання та кейси, 

індивідуальні 

завдання, практичні 

завдання із 

використанням ІКТ 

 

Лекція – 0,8 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 0,9 
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електрозв’язку 

 

 

 

2/2/2 

Тема 25. 

Кримінальні 

правопорушення у 

сфері службової 

діяльності та 

професійної 

діяльності, 

пов’язаної з 

наданням 

публічних послуг 

Тести, дискусійні 

питання та кейси, 

індивідуальні 

завдання, практичні 

завдання із 

використанням ІКТ 

 

Лекція – 0,8 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 0,9 

 

 

2/1/3 

 

 

 

Тема 26. 

Кримінальні 

правопорушення 

проти правосуддя 

Тести, дискусійні 

питання та кейси, 

індивідуальні 

завдання, практичні 

завдання із 

використанням ІКТ 

 

Лекція – 0,8 

Семінарське 

заняття – 2,5 

СРС – 1,4 

 

 

 

 

 

2/1/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 27. 

Кримінальні 

правопорушення 

проти 

встановленого 

порядку несення 

військової служби 

(військові 

злочини).  

Кримінальні 

правопорушення 

проти миру, 

безпеки людства 

та міжнародного 

правопорядку  

Тести, дискусійні 

питання та кейси, 

індивідуальні 

завдання, практичні 

завдання із 

використанням ІКТ 

 

 

 

 

 

 

Лекція – 0,9 

Семінарське 

заняття – 2,5 

СРС –1,4 

 

 

 

 

 

 

 

Методи 

навчання та 

форми 

поточного 

контролю 

Методи навчання та форми поточного контролю, порядок накопичення балів 

визначені у робочій програмі та навчально-методичних матеріалах навчальної 

дисципліни «Кримінальне право» (в електронній бібліотеці університету 

(http://elibrary.univer.km.ua/index.php)) 

Під час лекційних занять застосовуються: 

1) традиційний усний виклад змісту теми; 

2) створення проблемних ситуацій; 

3) видача випереджальних завдань до лекції; 

4) слайдова презентація; 

5) експрес-опитування, діалог, дискусія; 

6) методи активного слухання та методи зворотного зв’язку. 

На семінарських та практичних заняттях застосовуються: 

1) дискусійне обговорення проблемних питань; 

2) вирішення ситуаційних завдань та кейсів із застосуванням сучасних 

інформаційних технологій; 

3) аналіз джерел національного та міжнародного права з урахуванням їх 

юридичної сили;  

4) моделювання організації та проведення навчальних занять із 

застосуванням сучасних інформаційних технологій; 
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5) методи активного слухання, диференціації та методи рефлексії. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни може 

проводитися у формах: 

1) усне або електронне (у тому числі тестове) бліц-опитування студентів 

щодо засвоєння матеріалу попередньої лекції; 

2) усне або електронне (у тому числі тестове) опитування на семінарських 

заняттях; 

3) виконання практичних завдань із застосуванням сучасних 

інформаційних технологій; 

4) складання та обговорення окремих процесуальних документів за 

ситуаційними завданнями; 

5) обговорення змодельованої частини організації та проведення 

навчальних занять із застосуванням сучасних інформаційних технологій;  

6) захист підготовленої презентації; 

7) обговорення виявлених колізії, прогалини, інших недоліків правового 

регулювання у джерелах національного та міжнародного права. 

Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних 

матеріалах дисципліни «Кримінальне право» (в електронній бібліотеці 

університету (http://elibrary.univer.km.ua/index.php) 

Залік усний 

Зразок залікового білета: 

1. Охарактеризуйте предмет кримінального правопорушення 

2. Зазвіть загальні та преміальні засади призначення покарання. 

Екзамен усно-письмовий.  

Зразок екзаменаційного білета: 

1. Дайте кримінально-правову характеристику умисного вбивства 

2. Проведіть розмежування крадіжки із розбоєм та грабежем.  

3. Розв’яжіть тестове завдання: 

«Хто з перелічених осіб може бути суб'єктом розголошення державної 

таємниці (ст. 328 КК)? 

А. будь-яка особа; 

Б. особа, якій зазначені відомості стали відомі випадково; 

В. особа, яка перебувала в державній установі і випадково підслухала розмову 

щодо відомостей, які становлять державну таємницю, і яка потім їх 

розголосила; 

Г. особа, якій зазначені відомості стали відомі від незнайомої особи; 

Д. особа, якій відомості, що становлять державну таємницю, були довірені або 

стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків.» 

Рекомендовані 

Інтернет 

джерела для 

самостійної 

роботи 
 

https://zakon.rada.gov.ua/ Інформаційно-пошукова система 

«Законодавство України» 

http://mon.gov.ua Веб-сайт Міністерства освіти і науки України 

http://disser.com.ua/ База даних дисертацій та авторефератів 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/ База даних Національної бібліотеки України 

імені Вернадського 

https://nrfu.org.ua/ Веб-сайт Національного фонду досліджень 

України 

https://www.scopus.com Наукометрична база даних Scopus 

http://uincit.uran.ua/ Система наукометричного моніторингу 

суб’єктів наукової діяльності України 

https://www.webofscience.com Наукометрична база даних Web of Science 

http://mon.gov.ua/
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http://www.freefullpdf.com/  База даних наукових публікацій 

https://www.base-search.net/ Bielefeld Academic Search Engine пошукова 

система академічних веб-ресурсів 

https://doaj.org/ Онлайн-каталог високоякісних журналів з 

відкритим доступом 

https://www.lib.umich.edu/ Бібліотека Мічиганського університету 

https://www.worldcat.org/search Бібліотечний каталог, який допомагає 

знаходити бібліотечні матеріали в Інтернеті 

Рекомендовані 

джерела для 

вивчення 

навчальної 

дисципліни  

1. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341 - IІІ 

URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2341-14  

2. Про застосування амністії в Україні: Закон України від 01.10.1996р. 

URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/392/96-%D0%B2%D1%80. 

3. Про порядок здійснення помилування: Положення затв. указом 

Президента України від 21.04.2015р. № 223/2015. 

URL:http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/223/2015. 

4. Про попереднє ув’язнення: Закон України від 30 червня 1993 р. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу :http: //zakon1.rada /gov.ua 

5. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць 

позбавлення волі: Закон України від 1 грудня 1994 р. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу :http: //zakon1.rada /gov.ua 

6. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними: Закон України від 

15.02.1995 р. // Відомості Верховної Ради України. 1995. № 10. Ст. 62. 

7. Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори: Закон 

України від 07.03.1995 р. № 60/95-ВР // Відомості Верховної Ради України.  

1995. № 10. Ст. 60. 

8. Рішення Конституційного Суду у справі про зворотну дію в часі 

законів та інших нормативно-правових актів №1рп/99 від 09.02.1999р. 

URL:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-99. 

9. Про застосування судами законодавства про відповідальність за 

втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність: 

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27.02.2004 р. №2 

URL:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-04. 

10. Про судову практику в справах про злочини проти життя та 

здоров'я особи: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 07.02.2003 

р. № 2 // Вісник Верховного Суду України. 2003. № 1. 

11. Про судову практику у справах про злочини проти статевої 

свободи та статевої недоторканості особи: Постанова Пленуму Верховного 

Суду України від 30.05.2008 р. № 5 // Вісник Верховного Суду України.  2008. 

№ 7. 

12. Про судову практику у справах про злочини проти власності: 

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 06.11.2009 р. № 10 // Вісник 

Верховного Суду України. 2009. № 12. 

13. Про судову практику у справах про контрабанду та порушення 

митних правил: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 03.06.2005 

р. № 8 // Вісник Верховного Суду України. 2005. № 6. 

14. Про деякі питання застосування законодавства про 

відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових 

платежів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 08.10.2004 р. № 

15 // Вісник Верховного Суду України. 2004. № 11. 

15. Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2341-14
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/392/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/223/2015
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-04
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поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, 

вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами: Постанова Пленуму 

Верховного Суду України від 26.04.2002 р. № 3 // Вісник Верховного Суду 

України. 2002. № 4. 

16. Про практику розгляду судами справ про корупційні діяння та інші 

правопорушення, пов'язані з корупцією: Постанова Пленуму Верховного Суду 

України від 25.05.1998 р. № 13 // Вісник Верховного Суду України. 1998.  

№ 3. 

17. Про практику застосування судами законодавства про кримінальну 

відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержанних злочинним 

шляхом: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15.04.2005 р. № 5 

// Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України з кримінальних справ 

(1973-2011): станом на 26 верес. 2011 р./ упоряд.: Ю.М. Грошевий, 

О.В. Капліна, В.І. Тютюгін.  Х.: Право, 2011. –(С.294-300) 456 с. 

18. Про практику застосування судами кримінального законодавства 

про повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслідки: 

Постанова Пленуму Верховного Суду України  від 04.06.2010р. №7. 

URL:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-10. 

19. Про практику застосування судами примусових заходів медичного 

характеру та примусового лікування: Постанова Пленуму Верховного Суду 

України  від 3.07.2005р. №7. [Електронний ресурс]. Режим доступу:  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-05. 

20. Про практику застосування судами України законодавства про 

звільнення особи від кримінальної відповідальності:  Постанова Пленуму 

Верховного Суду №12 від 23.12.2005р. [Електронний ресурс]. Режим доступу 

: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0012700-05. 

21. Про практику застосування судами України законодавства про 

погашення та зняття судимості: Постанова Пленуму Верховного Суду  від 

26.12.2003р. №16. [Електронний ресурс]. Режим  доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0016700-03.  

22. Про практику застосування судами України законодавства у 

справах про злочини неповнолітніх: Постанова Пленуму Верховного Суду 

України  від 16.04.2004р. №5. [Електронний ресурс]. Режим  доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/va005700-04. 

23. Про судову практику у справах про необхідну оборону: Постанова 

Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 № 1. [Електронний ресурс]. 

Режим  доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0001700-02 

24. Про практику призначення судами кримінального покарання: 

Постанова Пленуму Верховного Суду  від 24 жовтня 2003 р. №7. 

URL:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-03. 

25. Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, 

вчинені стійкими злочинними об'єднаннями: Постанова Пленуму Верховного 

Суду України від 23.12.2005р. №13 

URL:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0013700-05. 

26. Про практику розгляду судами справ про застосування примусових 

заходів виховного характеру: Постанова Пленуму Верховного Суду України 

від  15.05.2006р. №2. [Електронний ресурс]. Режим  доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-06. 

27. Про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і 

заміна невідбутої частини покарання більш м’яким: Постанова Пленуму 

Верховного Суду  від 26.04.2002р. №2. [Електронний ресурс]. Режим  

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-02. 

28. Про незалежність судової влади: постанова Пленуму Верховного 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-02
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Суду України № 8 від 13 червня 2007 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу 

: http://www.scourt.gov.ua. 

29. Про практику застосування судами запобіжного заходу у вигляді 

взяття під варту та продовження строків тримання під варту та продовження 

строків тримання під вартою на стадіях дізнання і досудового слідства: 

Постанова Пленуму Верховного Суду України № 4 від 25 квітня 2003 р. 

[Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua. 

30. Про застосування законодавства, яке забезпечує підозрюваному, 

обвинуваченому, підсудному право на захист: Постанова Пленуму 

Верховного Суду України № 10 від 7 липня 1995 р. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua. 

31. Про деякі питання, що виникають при застосуванні судами 

законодавства, яке передбачає оскарження до суду санкції прокурора на 

арешт: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 10 від 30 вересня 

1994 р. [Електронний ресурс].  Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua. 

32. Про судову практику в справах про злочини, пов’язані з 

порушенням режиму відбування покарань в місцях позбавлення волі: 

Постанова Пленуму Верховного Суду України № 2 від 26 березня 1993 

р.  [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua. 

33. Про практику застосування судами України законодавства у 

справах про порушення правил адміністративного  нагляду: Постанова 

Пленуму Верховного Суду України № 3 від 28 березня 1986 р. [Електронний 

ресурс]. Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua. 

34. Про практику застосування судами України законодавства у 

справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації 

транспорту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті: 

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23.12.2005 р. № 14 // Вісник 

Верховного Суду України. 2006. № 1. 

35. Про практику застосування судами України законодавства у 

справах про злочини проти безпеки виробництва: Постанова Пленуму 

Верховного суду України від 12.06.2009 р. № 7 // Вісник Верховного Суду 

України. 2009. №8. 

36. Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів: 

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 р. №4 // Вісник 

Верховного Суду України. 2002. № 4. 

37. Про судову практику у справах про хуліганство: Постанова 

Пленуму Верховного Суду України від 22.12.2006 р. № 10 // Вісник 

Верховного Суду України. 2007. № 2. 

38. Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, 

що перебувають у незаконному обігу (Таблиця 1.1). Невеликі, великі та 

особливо великі розміри психотропних речовин, що перебувають у 

незаконному обігу (Таблиця 1.2). Великі та особливо великі розміри 

прекурсорів, що перебувають у незаконному обігу (Таблиця 1.3): Затв. 

наказом МОЗ України від 01.08.2000 р. № 188 // Офіційний вісник України. – 

2000. № 34. Ст. 1468. 

 

Політика щодо 

дедлайнів та 

здобуття балів за 

пропущені 

заняття  

Здобуття балів за пропущені лекції та семінарські заняття відбувається у 

порядку, визначеному Положенням про організацію освітнього процесу у 

ХУУП імені Леоніда Юзькова, затвердженим рішенням вченої ради від 

29.05.2017 р., протокол №14, введеним в дію наказом від 06.06.2017 р. № 

279/17 (з наступними змінами) (http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158). 

http://www.scourt.gov.ua/
http://www.scourt.gov.ua/
http://www.scourt.gov.ua/
http://www.scourt.gov.ua/
http://www.scourt.gov.ua/
http://www.scourt.gov.ua/
http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158
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Критерії 

оцінювання 

1. Положення про організацію освітнього процесу у ХУУП імені Леоніда 

Юзькова, затверджене рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14, 

введене в дію наказом від 06.06.2017 р. № 279/17  

(http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158). 

2. Положення про систему рейтингового оцінювання результатів освітньої 

діяльності здобувачів вищої освіти у Хмельницькому університеті управління 

та права імені Леоніда Юзькова наказом від 19.02.2019 р. №74/19 

(http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf). 

Можливість 

визнання 

результатів 

неформальної 

освіти  

Передбачена можливість визнання результатів неформальної освіти 

Політика 

академічної 

доброчесності 

Розділ «Академічна доброчесність» на сайті ХУУП імені Леоніда Юзькова 
http://univer.km.ua/page.php?pid=188 

Політика 

врегулювання 

конфліктів 

Етичний кодекс Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова, затверджений рішенням вченої ради університету 27 травня 

2020 року, протокол № 9, введений в дію наказом від 27.05.2020 р. № 201/20  

(http://www.univer.km.ua/) 

Зворотній зв’язок 

1) Під час аудиторних занять, консультацій. 

2) За допомогою анкетування після завершення вивчення навчальної 

дисципліни, регулярних анкетувань студентів, що проводяться в університеті. 
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Обліковий обсяг – 0,5 ум.др.арк. 
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