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1. Опис навчальної дисципліни 

1. Шифр і назва галузі знань – 29 Міжнародні відносини 

2. Код і назва спеціальності – 293 Міжнародні відносини 

3. Назва спеціалізації – Не передбачено 

4. Назва дисципліни – Порівняльне кримінальне право і процес 

5. Тип дисципліни – Обов’язкова 

6. Код дисципліни – ОДПП 1.2.15 

7. Освітній рівень, на якому 

вивчається дисципліна 

– перший  

8. Ступінь вищої освіти, що 

здобувається 

– бакалавр 

9. Курс / рік навчання – третій 

10. Семестр – шостий  

11. Обсяг вивчення дисципліни:   

 1) загальний обсяг (кредитів ЄКТС / 

годин) 

– 3 / 90 

 2) денна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – 44 

 % від загального обсягу – 49 

 лекційні заняття (годин) – 24 

 % від обсягу аудиторних годин – 55 

 семінарські заняття (годин) – 20 

 % від обсягу аудиторних годин – 45 

 самостійна робота (годин) – 46 

 % від загального обсягу – 51 

 тижневих годин:   

 аудиторних занять – 1 

 самостійної роботи – 1 

 3) заочна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) –  

 % від загального обсягу –  

 лекційні заняття (годин) –  

 % від обсягу аудиторних годин –  

 семінарські заняття (годин) –  

 % від обсягу аудиторних годин –  

 самостійна робота (годин) –  

 % від загального обсягу –  

 тижневих годин:   

 аудиторних занять –  

 самостійної роботи –  

12. Форма семестрового контролю – екзамен 

13. Місце дисципліни в логічній схемі:   

 1) попередні дисципліни – ОДПП 1.2.1 Теорія держави і права 

  – ОДПП 1.2.10 Кримінальне право 

 2) супутні дисципліни – ОДПП 1.2.14 Матеріальне право 

Європейського Союзу 

 3) наступні дисципліни 

 

– ВД 2.1.28. Адвокатура в Україні та 

інших правових системах 

ВД 2.1.29. Основи адвокатської 

діяльності 

14. Мова вивчення дисципліни – українська 

 



2. Заплановані результати навчання 

Навчальна дисципліна «Порівняльне кримінальне право і процес» 

забезпечує досягнення таких результатів навчання, передбачених освітньо-

професійною програмою «Бакалавр міжнародного права»: 

ПРН-6 Здатність самостійно планувати та здійснювати увесь комплекс дій, 

необхідних для фахового надання юридичної послуги. 

ПРН-19 Здатність здійснювати юридичної експертизи проектів 

нормативно-правових актів на предмет їх відповідності діючому законодавству, 

міжнародним договорам України та міжнародному праву загалом. 

 

Після завершення вивчення дисципліни  

здобувач повинен продемонструвати: 

1. Знання  

(здатність запам’ятовувати або відтворювати факти (терміни, конкретні 

факти, методи і процедури, основні поняття, правила і принципи, цілісні 

теорії тощо) 

1.1) знати головні системи кримінального права і кримінально-правової 

політики сучасних зарубіжних держав, їхній стан і розвиток 

1.2) відтворювати визначення понятійно-термінологічного апарату 

зарубіжного кримінального права; 

1.3) знати підстави кримінальної відповідальності за конкретні кримінальні 

правопорушення, характер та ступіть їх небезпеки за законодавством 

зарубіжних держав; 

1.4)  знати основні системи кримінального процесу зарубіжних країн; 

1.5) відтворювати визначення (дефініції) основних понять теорії 

вітчизняного та зарубіжного кримінального процесу 

2. Розуміння 

(здатність розуміти та інтерпретувати вивчене, уміння пояснити факти, 

правила, принципи; перетворювати словесний матеріал у, наприклад, 

математичні вирази; прогнозувати майбутні наслідки на основі отриманих 

знань) 

2.1) пояснювати зміст дефініцій основних термінів, що розкривають суть 

кримінального права зарубіжних  держав; 

2.2) розуміти значення порівняльно-правових досліджень для 
вдосконалення національного кримінального законодавства; 

2.3) аналізувати склад конкретного кримінального правопорушення і 

відмежовувати його від суміжних; 

2.4) пояснювати особливості кримінально-правового регулювання процесів 

та явищ. 

2.5 розуміти критерії класифікації правових систем в цілому, та 

кримінального права і процесу зарубіжних країн зокрема 

3. Застосування знань  

(здатність використовувати вивчений матеріал у нових ситуаціях 

(наприклад, застосувати ідеї та концепції для розв’язання конкретних задач) 



3.1) використовувати теорії, методи і прийоми порівняльного правознавства 

в правозастосовчій діяльності 

3.2) встановлювати ключові відмінності між основними інститутами 

кримінального права залежно від правових систем сучасності; 

3.3) застосовувати отримані знання при оцінці конкретних ситуацій, що 

виникають у ході правозастосовної діяльності; 

3.4) давати власну кримінально-правову оцінку конкретних життєвих 

ситуацій (фактичних обставин); 

3.5) встановлювати підстави та умови прийняття процесуальних рішень та 

провадження процесуальних дій 

4. Аналіз 

(здатність розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх взаємозв’язки 

та організаційну структуру, бачити помилки й огріхи в логіці міркувань, 

різницю між фактами і наслідками, оцінювати значимість даних) 

4.1) всебічно аналізувати юридичні казуси, ґрунтуючись на відповідних 

джерелах кримінального права (кодексах, законах, статутах, судовій 

практиці, інших джерелах тощо) в зарубіжних державах;  

4.2) здійснювати порівняльно-правовий аналіз основних інститутів 
кримінального права України та зарубіжних держав. 

4.3) класифікувати кримінальні правопорушення зарубіжних держав; 

4.4) виділяти ознаки елементів складу кримінального правопорушення 

зарубіжних держав; 

4.5) розподіляти підстави звільнення від кримінальної відповідальності та 

підстави звільнення від покарання; 

4.6) розрізняти особливості кримінальної відповідальності залежну від виду 

кримінального правопорушення, від ознак його складу. 

4.7) аналізувати сучасні тенденції розвитку юридичної практики, 

формулювати і аргументувати свою точку зору по спірних питаннях 

теорії і практики кримінального права зарубіжних держав 

4.8) виявляти помилки правозастосування під час аналізу процесуальних 

документів 

5. Синтез 

(здатність поєднувати частини разом, щоб одержати ціле з новою 

системною властивістю) 

5.1) аргументувати потребу застосування конкретної кримінально-правової 

норми; 

5.2) призначати  основні і додаткові покарання. 

5.3) здійснювати перевірку наявних у кримінальному провадженні доказів 

на основі аналізу їх форми, змісту та інших властивостей; 

5.4) мотивувати ухвалені процесуальні рішення 

5.5) робити висновки про наявність чи відсутність суперечностей у правовій 

позиції опопента 
 

6. Оцінювання 

(здатність оцінювати важливість матеріалу для конкретної цілі) 



6.1) оцінювати юридичну силу норми кримінального закону в часі, просторі, 

за колом осіб; 

6.2) оцінювати юридичну природу вчиненого кримінального 

правопорушення; 

6.3) встановлювати можливість застосування правових підстав для 

звільнення від кримінальної відповідальності, від покарання; 

6.4 робити оцінку сукупності доказів  кримінальномуу провадженні 

7. Створення (творчість) 

(здатність до створення нового культурного продукту, творчості в умовах 

багатовимірності та альтернативності сучасної культури) 

7.1) здійснювати пошук і систематизацію норм кримінального права 

зарубіжних держав; ; 

7.2) здійснювати кримінально-правову оцінку вчиненого діяння; 

7.3) складати основні процесуальні документи 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1.Поняття порівняльне кримінальне право, його предмет та 

значення. Джерела порівняльного кримінального права 

     Поняття порівняльного кримінального права, його предмет і метод, 

значення. Кримінально-правова система, її поняття та структура. 

Різноманітність та типи кримінально-правових систем: романо-германська 

(континентальна), англо-американська, соціалістична, традиційно-релігійна 

(мусульманська).  Їх основні риси та особливості. Основні тенденції розвитку 

сучасного кримінального  права.  Загальна  характеристика  джерел  

порівняльного кримінального  права. Дія кримінального закону у часі та 

просторі, принципи його дії: територіальний, громадянства, реальний, 

універсальний. Зворотня дія закону. Екстрадиція. 

 

Тема 2. Поняття, ознаки та кваліфікація кримінальних правопорушень 

(злочинних  діянь) у кримінальному праві зарубіжних  держав. Склад 

кримінального правопорушення, його зміст, види,  функції та значення 

Поняття  кримінального правопорушення  (злочинного  діяння),  його 

ознаки. Класифікація кримінальних правопорушень (злочинних діянь) та її 

критерії. Поділ кримінального правопорушення на злочин та проступок у 

зарубіжних державах. Об’єктивні ознаки кримінального правопорушення 

(злочинного діяння). Об’єкт, його види, значення. Об’єктивна сторона, її зміст 

та конструкції. Діяння у кримінальному праві та його наслідки. Суб’єктивні 

ознаки злочинного діяння. Суб’єкт злочинного діяння. Фізичні та юридичні 

особи як суб’єкти кримінальної відповідальності. Спеціальний суб’єкт 

злочинного діяння. Вік, з якого може наступати кримінальна відповідальність 

(«загальний», «знижений», «абсолютний»). Обмежена осудність, її значення. 

Особливості та види відповідальності юридичних осіб у кримінальному 



праві. Суб’єктивна сторона. Концепції вини в кримінальному праві. Поняття, 

форми і види вини. Умисел та необережність як форми вини, їх види. Форми 

вини в країнах романо-германської системи кримінального права. 

 

Тема 3. Стадії вчинення умисного злочинного діяння у кримінальному 

праві зарубіжних держав 

Стадії вчинення кримінального правопорушення (злочинного діяння): 

поняття,ознаки, види. Готування до злочинного діяння: поняття та ознаки. 

Замах на злочинне діяння та його види. Відмежування замаху на злочин 

(злочинне діяння) від готування до злочину (злочинного діяння). Вирішення 

питань караності за готування та замах на злочин (злочинне діяння). 

Караність попередньої злочинної діяльності в якості самостійного 

(«усіченого») злочину. Добровільна відмова, її поняття, ознаки та правові 

наслідки. Дійове каяття, його значення для кримінальної відповідальності та 

призначення покарання. 

 

Тема 4. Співучасть у злочиних діяннях  в кримінальному праві України 

та  зарубіжних держав 

          Поняття та ознаки співучасті в кримінальному праві. Об’єктивні та 

суб’єктивні ознаки співучасті . Підходи до визначення поняття співучасті в 

кримінальному праві країн англо-американської та романо-германської 

систем кримінального права. Види співучасників. Поняття та види виконавця 

злочину. Інші співучасники (організатор, підбурювач, пособник). Види 

пособництва. Форми співучасті. Співвиконавство та співучасть у широкому 

розумінні слова. Відповідальність співучасників злочину (злочинного діяння): 

підстава та межі. Причетність до злочину (злочинного діяння): її види, 

відмінність від співучасті. 

 

Тема 5. Обставини, що виключають злочинність діяння в 

кримінальному праві України та зарубіжних держав 

Поняття та система обставин, що виключають злочинність діяння. 

Поділ обставин: що виключають протиправність та що виключають вину. 

Необхідна оборона, її законодавче конструювання в кримінальному праві 

різних зарубіжних країн. Умови правомірності необхідної оборони, 

відповідальність за перевищення її меж. Крайня необхідність: законодавча 

регламентація та умови правомірності, відповідальність за перевищення її 

меж. Інші обставини, що виключають злочинність діяння: затримання особи, 

що вчинила злочин, виконання наказу або розпорядження, фізичний чи 

психічний примус, виправданий ризик та ін. 



Тема 6. Покарання та інші заходи кримінально-правового впливу в 

кримінальному праві України та зарубіжних держав 

Поняття, ознаки та мета покарання. Різноманітність підходів до 

визначення поняття і мети покарання в кримінальному праві зарубіжних 

країн. Закріплення мети покарання крім КК і в Конституції (Іспанія, Італія), 

КПК (Франція). Основні теорії покарання: абсолютні, відносні та змішані 

(ФРН); відплати, виправлення та залякування для попередження злочинів 

(превенція: загальна та спеціальна) у країнах англо-американської правової 

системи. Система покарань. Поділ покарань на основні, додаткові та 

змішані. Визначення підсистем покарання щодо : неповнолітніх, 

військовослужбовців, юридичних осіб. Окремі види покарань. Міжнародно-

правові рекомендації щодо застосування смертної кари (резолюція 

Генеральної Асамблеї ООН 18.12.2007 р.). Позбавлення волі (пожиттєво, на 

визначений строк, арешт) та штраф (його види та розміри, можливість заміни 

штрафу позбавленням волі) як основні види покарання. Інші альтернативні 

позбавленню волі покарання (конфіскація майна (загальна та спеціальна); 

різні види позбавлення прав: позбавлення права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю, позбавлення політичних або цивільних прав, 

позбавлення права керувати транспортним засобом, призупинення майнових 

та сімейних прав (інтердикт) та ін. Особливості покарань щодо юридичних 

осіб (штраф, конфіскація майна, ліквідація та ін.). 

Інші заходи кримінально-правового характеру (заходи безпеки), 

поняття, відмежування від покарання. Превентивний кримінально-правовий 

вплив. Окремі види «заходів безпеки (виправлення)» у кримінальному праві 

романо-германської правової системи. Види заходів безпеки та виправлення, 

що пов’язані з позбавленням волі та що не пов’язані з позбавленням волі. 

Інститут пробації. Інші заходи кримінально-правового характеру в 

кримінальному законодавстві України. 

 

Тема 7. Загальна характеристика системи Особливої частини 

кримінального права України та зарубіжних держав 

Особлива частина як система кримінально-правових інститутів та 

норм, що визначають поняття та ознаки конкретних видів злочинних діянь і 

покарань за їх вчинення в сучасному кримінальному праві. Поняття, критерії 

побудови, структура та значення Особливої частини. Зв’язок норм Особливої 

частини з нормами Загальної частини. 

 

Тема 8. Кримінальна відповідальність за окремі види злочинних 

діянь в Україні та  зарубіжних державах 

Кримінальна відповідальність за окремі види злочинних діянь. Загальна 

характеристика, особливості національної кримінально-правової 

регламентації. Злочинні діяння проти особи. Злочинні діяння проти життя та 

здоров’я  особи. Злочинні діяння проти волі особи. Злочинні діяння проти 

статевої свободи та статевої недоторканності особи. Злочинні діяння проти 



політичних тата інших прав і свобод людини і громадянина. Злочини проти 

власності, комп’ютерні, господарські та екологічні злочинні діяння за 

кримінальним законодавством держав континентальної Європи. Злочинні 

діяння проти безпеки, громадського порядку, релігії, моральності, здоров’я 

населення. Злочинні діяння у публічній сфері. Злочинні діяння проти безпеки 

держави. Злочинні діяння проти порядку управління. Службові (посадові) 

злочинні діяння. Злочинні діяння проти правосуддя. Військові злочинні 

діяння. Злочинні діяння проти міжнародного правопорядку.   

 

Тема 9.  Поняття порівняльного кримінального процесу 

Основні властивості кримінального процесуального права як галузі 

права. Ключові поняття теорії кримінального процесу.  

Основи методології порівняльно-правових досліджень у сфері 

кримінальної юстиції. Правові системи та правові сім’ї. Критерії поділу 

правових систем, їх спільні а відмінні ознаки.  

Правове регулювання засад кримінального провадження в Україні та  

зарубіжних державах 

 

Тема 10.  Суб’єкти кримінального провадження в Україні та 

зарубіжних державах 

Поняття і класифікація суб’єктів кримінального провадження. 

Процесуальний статусу суд. Суд присяжних. Органи, які здійснюють 

кримінальне переслідування. Учасники процесу, які мають власний інтерес у 

кримінальному провадженні. Інші учасники процесу. Відводи. 

 

Тема 11. Докази і доказування в Україні та зарубіжних державах 

Методологічні основи теорії доказів. Поняття “докази”. Класифікація 

доказів. Властивості доказів. Обставини, які підлягають доказуванню у 

кримінальному провадженні. Процес доказування. Обов’язок доказування. 

Показання. Речові докази. Висновок експерта. Документи. 

 

Тема 12. Заходи забезпечення кримінального провадження в 

Україні та  зарубіжних державах 

Заходи забезпечення кримінального провадження. Поняття “заходи 

забезпечення кримінального провадження”, їх класифікація. Загальні правила 

застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Гарантії 

дотримання прав людини при застосуванні заходів забезпечення 

кримінального провадження. 

 

Тема 13. Початок кримінального провадження та досудове 

розслідування в Україні та  зарубіжних державах 

Кримінальне переслідування злочину і особи. Проблеми початкового 

етапу досудового розслідування. Підозра і публічне обвинувачення. Зміна 

підозри. Процесуальні рішення в стадії досудового розслідування. 

Доказування в стадії досудового розслідування. Слідчі (розшукові) та інші 



процесуальні дії. Поняття загальних положень досудового розслідування. 

Органи, які здійснюють досудове розслідування. 

 

Тема 14.  Судовий розгляд в Україні та зарубіжних державах 

Теоретичні засади та основні проблемні питання стадії підготовчого 

провадження. Теоретичні засади та основні проблемні питання стадії 

судового розгляду. Загальні умови судового розгляду. Межі судового 

розгляду. Вирішення питання про нове обвинувачення. Зміна обвинувачення 

в суді. Підстави і порядок відкладення судового розгляду і зупинення 

кримінального провадження. Порядок судового засідання. Основні частини 

судового засідання. Вирок та ухвала суду. Особливості правового 

регулювання спрощеного судового розгляду. 

 

Тема 15. Перегляд судових рішень в Україні та зарубіжних 

державах 

Поняття , види та загальні положення перегляду судових рішень в 

Україні. Апеляційне провадження. Касаційне провадження. Перегляд 

судових рішень за нововиявленими і виключними обставинами.  

Перегляд судових рішень в країнах англо-американської правової 

системи. Перегляд судових рішень в країнах континентальної правової 

системи. Перегляд судових рішень в пострадянських раїнах 

 

4. Структура вивчення навчальної дисципліни 

4.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

№ 

те-

ми 

Назва теми  

Кількість годин 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

У
сь

о
го

 у тому числі 

У
сь

о
го

 у тому числі 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Поняття порівняльне 

кримінальне право, його 

предмет та значення. 

Джерела порівняльного 

кримінального права 

4 1 1 – – 2       

2 Поняття, ознаки та 

кваліфікація кримінальних 

правопорушень (злочинних 

діянь) у кримінальному 

праві зарубіжних держав. 

Склад кримінального 

правопорушення, його 

зміст, види, функції та 

значення 

6 2 1 – – 3       



3 Стадії вчинення умисного 

злочинного діяння у 

кримінальному праві 

зарубіжних держав 

5 1 1 – – 3       

4 Співучасть у злочиних 

діяннях  в кримінальному 

праві України та  

зарубіжних держав 

5 1 1 – – 3       

5 Обставини, що 

виключають злочинність 

діяння в кримінальному 

праві України та 

зарубіжних держав 

6 2 1 – – 3       

6 Покарання та інші заходи 

кримінально-правового 

впливу в кримінальному 

праві України та 

зарубіжних держав. 

7 2 2 – – 3       

7 Загальна характеристика 

системи Особливої 

частини кримінального 

права України та 

зарубіжних держав. 

4 1 1 – – 2       

8 Кримінальна 

відповідальність за окремі 

види злочинних діянь в 

Україні та  зарубіжних 

державах. 

8 2 2 – – 4       

 Всього з порівняльного 

кримінального права 45 12 10   23       

9 Поняття порівняльного 

кримінального процесу 6 2 2   2       

10 Суб’єкти кримінального 

провадження в Україні та  

зарубіжних державах 
6 2 2   2       

11 Докази і доказування в 

Україні та зарубіжних 

державах 
7 2 2   3       

12 Заходи забезпечення 

кримінального 

провадження в Україні та  

зарубіжних державах 

6     6       

13 Початок кримінального 

провадження та досудове 

розслідування в Україні та  

зарубіжних державах 

7 2 2   3       



14 Судовий розгляд в Україні 

та зарубіжних державах 7 2 2   3       

15 Перегляд судових рішень 

в Україні та зарубіжних 

державах 
6 2    4       

 Всього з порівняльного 

кримінального процесу 45 12 10   23       

 Усього годин: 90 24 20 – – 46       

 

4.2. Аудиторні заняття 

 

4.2.1. Аудиторні заняття (лекції, семінарські (практичні) заняття) 

проводяться згідно з темами та обсягом годин, передбачених тематичним 

планом.  

4.2.2. Плани лекцій з передбачених тематичним планом тем 

визначаються в підрозділі 1.2 навчально-методичних матеріалів з 

дисципліни. 

4.2.3. Плани семінарських (практичних) занять з передбачених 

тематичним планом тем, засоби поточного контролю знань та методичні 

рекомендації для підготовки до занять  визначаються в підрозділі 1.3 

навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

 

4.3. Завдання для самостійної роботи студентів 

4.3.1. Завдання для самостійної роботи студентів та методичні 

рекомендації до їх виконання визначаються в підрозділі 1.4 навчально-

методичних матеріалів з дисципліни. 

4.3.2. Виконання індивідуальних завдань всіма студентами не є 

обов’язковим і може здійснюватися окремими студентами з власної 

ініціативи або за пропозицією викладача. 

4.3.3. Тематика індивідуальних завдань та методичні рекомендації до їх 

виконання визначаються в підрозділі 1.5 навчально-методичних матеріалів з 

дисципліни. 

4.3.5. Індивідуальні завдання виконуються в межах часу, визначеного 

для самостійної роботи студентів, та оцінюються частиною визначених в 

розділі 6 цієї програми кількості балів, виділених для самостійної роботи. 

 

5. Методи навчання та контролю 

 

Під час лекційних занять застосовуються: 

1) традиційний усний виклад змісту теми; 

2) слайдова презентація; 

3) дискусія. 

На семінарських та практичних заняттях застосовуються: 

1) дискусійне обговорення проблемних питань; 

2) вирішення ситуаційних завдань; 



3) складання та розгляд окремих процесуальних документів. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни може 

проводитися у формах: 

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

щодо засвоєння матеріалу попередньої лекції; 

2) усне або письмове (у тому числі тестове) опитування на 

семінарських заняттях; 

3) виконання поточних контрольних робіт у формі тестування; 

4) складання та обговорення окремих процесуальних документів за 

ситуаційними завданнями; 

5) захист підготовленого публічного виступу. 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі усного 

екзамену.  

Структура екзаменаційного білету: два теоретичних питання, тестові 

завдання.  

 

Приклад екзаменаційного білету: 

1. Поняття порівняльного кримінального права, його предмет і метод, 

значення. 

2.  Апеляційне провадження за законодавством України та зарубіжних 

держав 

3. Яка класифікація злочинів у французькому законодавстві? 

А) злочини і проступки 

Б) проступки і правопорушення 

В) злочини і правопорушення 

 

6. Схема нарахування балів 

 

 6.1. Нарахування балів студентам з навчальної дисципліни 

здійснюється відповідно до такої схеми: 

 Вивчення  
навчальної дисципліни  

    

 100 балів  
    

      

Очна (денна, вечірня)  

форма навчання 

 Заочна (дистанційна) форма 

навчання 
      

до 10 балів – 

за результатами навчання 

під час лекцій 

 до 5 балів – 

за результатами навчання 

під час лекцій 
     

до 40 балів – 

за результатами навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 до 25 балів – 

за результатами навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 

      

до 20 балів – 

за результатами самостійної 

 до 40 балів – 

за результатами самостійної 

 



роботи роботи 
      

       

 до 30 балів – 

за результатами складання 

семестрового контролю 

  

 

6.2. Обсяг балів, здобутих студентом під час лекцій з навчальної 

дисципліни, обчислюється у пропорційному співвідношенні кількості 

відвіданих лекцій і кількості лекцій, передбачених навчальним планом, і 

визначається згідно з додатками 1 і 2 до Положення про організацію 

освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права імені 

Леоніда Юзькова.   

З цієї навчальної дисципліни передбачено проведення 12 лекційних 

занять за денною формою навчання.  

Отже, студент може набрати під час лекцій таку кількість балів: 
 

№ 

з/

п 

Форма 

навчанн

я 

Кількість 

лекцій 

за 

планом 

Кількість відвіданих лекцій 

  1 2    3 4 5  6 7 8 9  10 11 12 

1. Денна 
(шостий 

семестр) 

 
12 

 

1 

      

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

6.3. З цієї навчальної дисципліни передбачено проведення 10 

семінарських занять за денною формою навчання. 

За результатами семінарського (практичного) заняття кожному 

студенту до відповідного документа обліку успішності виставляється 

кількість балів від 0 до 5 числом, кратним 0,5, яку він отримав протягом 

заняття. 

Критерії поточного оцінювання знань студентів наведені у п. 4.3.8. 

Положення про організацію освітнього процесу в Хмельницькому 

університеті управління та права імені Леоніда Юзькова. 

6.4. Перерозподіл кількості балів в межах максимально можливої 

кількості балів за самостійну роботу студентів та виконання індивідуальних 

завдань, наведено в наступній таблиці: 
 

№ 

з/п 
8 тем 

Номер теми 
Усього 

балів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

1. 

Максимальна кількість 

балів за самостійну 

роботу 

  

денна форма навчання 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

   

2. 

Максимальна кількість 

балів за індивідуальне 

завдання 

  

денна форма навчання 9 9 



   

3. 

Усього балів   

денна форма навчання  20 
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