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1. Опис навчальної дисципліни 

 

1. Шифр і назва галузі знань – 26 Цивільна безпека 

2. Код і назва спеціальності – 262 Правоохоронна діяльність 

3. Назва спеціалізації – - 

4. Назва дисципліни – Теорія і практика застосування заходів 

кримінально-правового характеру 

5. Тип дисципліни – вибіркова 

6. Код дисципліни – ВДПП 2.1.1. 

7. Освітній рівень, на якому 

вивчається дисципліна 

– другий  

8. Ступінь вищої освіти, що 

здобувається 

– магістр 

9. Курс / рік навчання – перший 

10. Семестр – перший 

11. Обсяг вивчення дисципліни:   

 1) загальний обсяг (кредитів ЄКТС 

/ годин) 

– 4,5/135 

 2) денна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – 46 

 % від загального обсягу – 34,07 

 лекційні заняття (годин) – 26 

 % від обсягу аудиторних годин – 56,5 

 семінарські заняття (годин) – 20 

 % від обсягу аудиторних годин – 43,5 

 самостійна робота (годин) – 89 

 % від загального обсягу – 65,9 

 тижневих годин:   

 аудиторних занять – 2 

 самостійної роботи – 4 

 3) заочна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – 26 

 % від загального обсягу – 19,25 

 лекційні заняття (годин) – 16 

 % від обсягу аудиторних годин – 61,5 

 семінарські заняття (годин) – 10 
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 % від обсягу аудиторних годин – 38,4 

 самостійна робота (годин) – 109 

 % від загального обсягу – 80,7 

 тижневих годин:   

 аудиторних занять – 2 

 самостійної роботи – 2 

12. Форма семестрового контролю – екзамен 

13. Місце дисципліни в логічній схемі:   

 1) попередні дисципліни – НПФ 1.3.1.4. Кримінальне право; 

НПФ 1.3.1.9. Кримінальний процес;  

ПФПР 2.2.3.5. Кримінально-виконавче 

право 

 2) супутні дисципліни – ОДПП 1.2.5. Застосування стандартів 

Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод у кримінальному 

провадженні  

 3) наступні дисципліни –  

14. Мова вивчення дисципліни – українська. 

    

2. Заплановані результати навчання 

 

Навчальна дисципліна «Теорія і практика застосування заходів кримінально-правового 

характеру» забезпечує досягнення таких результатів навчання, передбачених освітньо-професійною 

програмою «Магістр правоохоронної діяльності»: 

РН-11 Розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах 

юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній 

діяльності  

РН-12 Надавати кваліфіковані юридичні висновки та консультації в конкретних сферах 

правоохоронної діяльності 

 

Після завершення вивчення дисципліни здобувач повинен: 

1. Знання  
(здатність запам’ятовувати або відтворювати факти (терміни, конкретні факти, 

методи і процедури, основні поняття, правила і принципи, цілісні теорії тощо) 

1.1) відтворювати термінологічну базу, зокрема, зміст понять: «заходи кримінально-

правового характеру», «застосування заходів кримінально-правового характеру», 

«покарання», «мета покарання», «судимість», «призначення покарання», 

«звільнення від кримінальної відповідальності», «звільнення від покарання», 

«звільнення від відбування покарання», «примусові заходи медичного характеру», 

«примусові заходи виховного характеру», «примусове лікування», «спеціальна 

конфіскація», «обмежувальні заходи, що застосовуються до осіб, які вчинили 

домашнє насильство», «заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних 

осіб»;  

1.2) описувати історичний розвиток системи заходів кримінально-правового характеру в 

Україні та досвід кримінального законодавства зарубіжних країн у цій частині;  

1.3) знати класифікації заходів кримінально-правового характеру; 

1.4) відтворювати загальний механізм та особливості призначення покарання, підстави та 

порядок звільнення від кримінальної відповідальності, звільнення від покарання та його 

відбування, застосування примусових заходів медичного характеру, примусових заходів 

виховного характеру, примусового лікування, спеціальної конфіскації, обмежувальних 

заходів, що застосовуються до осіб, які вчинили домашнє насильство, заходів 

кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб; 
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1.5) знати положення постанов Пленуму Верховного Суду України з питань 

застосування заходів кримінально-правового характеру, рішення ЄСПЛ щодо 

застосування заходів кримінально-правового характеру, рішення Касаційного 

кримінального суду у складі Верховного Суду України, стан судової практики; 

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 юридичну природу заходів кримінально-правового характеру та їх 

співвідношення з суміжними правовими категоріями; 

2.2) класифікувати заходи кримінально-правового характеру за різними критеріями; 

2.3) пояснювати зміст кожного заходу кримінально-правового характеру, передбаченого 

кримінальним законодавством України; 

2.4) вести дискусію з проблем застосування заходів кримінально-правового характеру; 

2.5) визначати перспективи удосконалення кримінального законодавства в частині 

застосування заходів кримінально-правового характеру 

3. Застосування знань  
(здатність використовувати вивчений матеріал у нових ситуаціях (наприклад, 

застосувати ідеї та концепції для розв’язання конкретних задач) 

3.1) застосовувати при вирішенні практичних завдань норми кримінального законодавства та 

положення постанов Пленуму Верховного Суду України, рішень Касаційного 

кримінального суду у складі Верховного Суду України (інших роз’яснень судової практики), 

рішень ЄСПЛ щодо застосування заходів кримінально-правового характеру; 

3.2) встановлювати фактичні обставини, що впливають на застосування того чи іншого заходу 

кримінально-правового характеру; 

3.3) відображати застосування загальних та спеціальних засад призначення покарання в 

мотивувальній частині вироку; 

3.4) мотивувати застосування тих чи інших заходів кримінально-правового характеру; 

3.5) готувати проекти процесуальних документів щодо застосування тих чи інших заходів 

кримінально-правового характеру 

3.6.) надавати кваліфіковані консультації щодо застосування тих чи інших заходів кримінально-

правового характеру 

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) аналізувати вироки (ухвали, постанови) судів в частині застосування тих чи інших 

заходів кримінально-правового характеру та встановлювати відповідність 

прийнятих рішень відповідним кримінальним правовим та процесуальним нормам; 

4.2) аналізувати основні тенденції судової практики в частині застосування заходів 

кримінально-правового впливу; 

4.3) аналізувати погляди науковців щодо перспектив розвитку заходів кримінально-

правового характеру в Україні; 

4.4) виявляти невідповідність положень постанов Пленуму Верховного Суду України та 

інших роз’яснень судової практики щодо застосування  заходів кримінально-

правового характеру відповідним кримінальним та кримінальним процесуальним 

нормам, а також колізію законодавчих норм або їх невідповідність положенням 

міжнародного права або сучасним потребам практики;  

5. Синтез 
(здатність поєднувати частини разом, щоб одержати ціле з новою системною 

властивістю) 
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5.1) аргументувати застосування тієї чи іншої законодавчої норми при вирішенні 

практичних ситуацій; 

5.2) визначати можливість або необхідність застосування тих чи інших заходів 

кримінально-правового характеру при вирішенні практичної ситуації; 

5.3) узагальнювати основні тенденції судової практики в частині застосування  заходів 

кримінально-правового характеру та визначати типові її недоліки та шляхи їх подолання; 

5.4) розробляти пропозиції щодо удосконалення кримінального та кримінального 

процесуального законодавства, які регламентують застосування заходів 

кримінально-правового характеру; 

6. Оцінювання 
(здатність оцінювати важливість матеріалу для конкретної цілі) 

6.1) оцінювати вироки (ухвали, постанови) судів в частині застосування тих чи інших 

заходів кримінально-правового характеру з точки зору їх  відповідності відповідним 

кримінально-правовим нормам; 

6.2) оцінювати  фактичні обставини, що впливають на застосування тих чи інших заходів 

кримінально-правового характеру; 

6.3) використовувати набуті знання для розроблення пропозицій щодо удосконалення 

норм кримінального законодавства, які регламентують застосування тих чи інших 

заходів кримінально-правового характеру; 

6.4) використовувати набуті знання при складанні проектів процесуальних документів;  

6.5) критикувати виступи колег у ділових іграх 

7. Створення (творчість) 
(здатність до створення нового культурного продукту, творчості в умовах 

багатовимірності та альтернативності сучасної культури) 

7.1) складати процесуальні документи, що стосуються  застосування заходів кримінально-

правового характеру за результатами вирішення практичної ситуації; 

7.2) складати аналітичні звіти щодо тенденцій судової практики в частині застосування 

заходів кримінально-правового впливу; 

7.3) складати пропозиції до роз’яснень судової практики застосування кримінального 

законодавства в частині застосування заходів кримінально-правового характеру; 

7.4) розробляти пропозиції щодо удосконалення кримінально-правових норм, що 

стосуються застосування заходів кримінально-правового характеру; 

7.5) проводити ділові  ігри 

 

1. Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Поняття, види та функції заходів кримінально-правового характеру 

Заходи кримінально-правового характеру як правові наслідки кримінально протиправного 

діяння. Співвідношення поняття «заходи кримінально-правового характеру» з суміжними 

юридичними категоріями. Визначення поняття «заходи кримінально-правового характеру». Ознаки 

заходів кримінально-правового характеру.  

Доктринальні підходи до систематизації заходів кримінально-правового характеру. 

Класифікація (систематизація) заходів кримінально-правового характеру. 

Поняття та ознаки функцій кримінально-правових заходів. Функції окремих видів заходів 

кримінально-правового характеру. 

Поняття, мета, стадії та суб’єкти застосування заходів кримінально-правового характеру. 

Історичний розвиток системи заходів кримінально-правового характеру в Україні. Заходи 

кримінально-правового характеру за законодавством зарубіжних країн. 

 

Тема 2. Поняття та система покарань за кримінальним правом України. Судимість 

Поняття та ознаки покарання. Мета покарання. Концепції мети покарання.  
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Система покарань. Класифікації покарань. Основні покарання. Додаткові покарання. 

Покарання, які можуть бути застосовані як основні, так і як додаткові. Особливості застосування 

окремих видів покарань. 

Судимість та її значення. Кримінально-правові та загальноправові наслідки судимості. 

Погашення судимості. Строки погашення судимості. Обчислення строків погашення судимості. 

Зняття судимості. 

 

Тема 3. Теорія і практика призначення покарання  

Юридична природа призначення покарання. Принципи призначення покарання. Методи 

призначення покарання. 

Загальні засади призначення покарання. Спеціальні правила призначення покарання. 

Призначення покарання за сукупністю кримінальних правопорушень та за кількома вироками. 

Правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув'язнення. Обчислення строків 

покарання. Призначення покарання окремим категоріям підсудних. 

 

Тема 4. Теорія і практика звільнення від кримінальної відповідальності 

Правова природа звільнення особи від кримінальної відповідальності. Поняття, підстави, 

види, правові наслідки звільнення від кримінальної відповідальності. Порядок звільнення від 

кримінальної відповідальності. 

Загальні види звільнення від кримінальної відповідальності.  Особливості звільнення від 

кримінальної відповідальності неповнолітніх. Спеціальні види звільнення від кримінальної 

відповідальності. 

 

Тема 5. Теорія і практика звільнення від покарання та його відбування 

Поняття та правова природа звільнення від покарання та його відбування. Підстави 

звільнення від покарання та його відбування. Види звільнення від покарання та його відбування. 

Звільнення від покарання особи у зв’язку із втратою нею суспільної небезпечності. 

Звільнення від покарання у зв’язку з декриміналізацією діяння.  Звільнення від відбування 

покарання з випробуванням. Особливості звільнення від відбування покарання з випробуванням.  

вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до семи років. Звільнення від відбування покарання 

у зв’язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку. Умовно-дострокове 

звільнення від відбування покарання. Заміна невідбутої частини покарання більш м`яким. 

Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей у віці до трьох років. 

Звільнення від покарання за хворобою. Звільнення від покарання на підставі закону України про 

амністію або акта про помилування. 

 

Тема 6. Теорія і практика застосування примусових заходів виховного характеру 

Поняття примусових заходів виховного характеру. Мета та підстави застосування 

примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх осіб. Звільнення неповнолітнього від 

кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру. 

Звільнення неповнолітнього від покарання із застосуванням примусових заходів виховного 

характеру. Застосування примусових заходів виховного характеру до осіб, які не досягли віку 

кримінальної відповідальності. 

Застереження; обмеження дозвілля і встановлення особливих вимог до поведінки 

неповнолітнього; передача неповнолітнього під нагляд батьків чи осіб, які їх заміняють, чи під 

нагляд педагогічного або трудового колективу за його згодою, а також окремих громадян на їхнє 

прохання; покладення на неповнолітнього, який досяг п'ятнадцятирічного віку і має майно, кошти 

або заробіток, обов'язку відшкодування заподіяних майнових збитків; направлення неповнолітнього 

до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і підлітків. 

 

Тема 7. Теорія і практика застосування примусових заходів медичного характеру 
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Поняття та мета примусових заходів медичного характеру. Особи, до яких застосовуються 

примусові заходи медичного характеру. Види примусових заходів медичного характеру. Надання 

амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку. Госпіталізація до психіатричного 

закладу із звичайним наглядом, з посиленим наглядом, із суворим наглядом. Продовження, зміна 

або припинення застосування примусових заходів медичного характеру. 

 

Тема 8. Теорія і практика застосування інших заходів кримінально-правового 

характеру: застосування примусового лікування, застосування спеціальної конфіскації, 

застосування обмежувальних заходів, що застосовуються до осіб, які вчинили домашнє 

насильство 

Поняття та ознаки примусового лікування в кримінальному законі України. Мета 

застосування примусового лікування. Поняття хвороби, що становить небезпеку для здоров'я інших 

осіб. Порядок здійснення примусового лікування. 

Поняття спеціальної конфіскації. Підстави застосування спеціальної конфіскації. Випадки 

застосування спеціальної конфіскації.  

Поняття та мета обмежувальних заходів, що застосовуються до осіб, які вчинили домашнє 

насильство. Підстави застосування обмежувальних заходів, що застосовуються до осіб, які вчинили 

домашнє насильство. Види обмежувальних заходів, що застосовуються до осіб, які вчинили 

домашнє насильство. 

 

Тема 9. Теорія і практика застосування заходів кримінально-правового характеру 

щодо юридичних осіб 

Доктринальні підходи до вирішення питання про застосування кримінально-правового 

впливу на юридичних осіб. Зарубіжна практика застосування кримінально-правового впливу на 

юридичних осіб. 

Підстави для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру. 

Юридичні особи, до яких застосовуються заходи кримінально-правового характеру. Підстави для 

звільнення юридичної особи від застосування заходів кримінально-правового характеру. Види 

заходів кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб. Загальні правила 

застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру. Застосування до 

юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру за сукупністю кримінальних 

правопорушень.  

 

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 

1

2 
13 14 

1. Поняття, види та 

функції заходів 

кримінально-правового 

характеру 

15 4 2 – – 9 15 2 - – – 12 



8 

 

2.  Поняття та система 

покарань за 

кримінальним правом 

України. Судимість 

15 2 2 – – 11 15 – 2 – – 12 

3. Теорія і практика 

призначення 

покарання.  

16 4 4 – – 8 16 2 2 – – 10 

4. Теорія і практика 

звільнення від 

кримінальної 

відповідальності 

14 2 2 – – 10 14 2 - – – 12 

5. Теорія і практика 

звільнення від 

покарання та його 

відбування 

15 4 2 – – 9 15 2 2 – – 10 

6. Теорія і практика 

застосування 

примусових заходів 

виховного характеру 

15 2 2 – – 11 15 - 2 – – 10 

7. Теорія і практика 

застосування 

примусових заходів 

медичного характеру 

15 2 2 – – 11 15 2 - – – 10 

8. Теорія і практика 

застосування інших 

заходів кримінально-

правового характеру: 

застосування 

примусового лікування, 

застосування 

спеціальної 

конфіскації, 

застосування 

обмежувальних заходів, 

що застосовуються до 

осіб, які вчинили 

домашнє насильство 

15 2 2 – – 11 15 2 2 – – 10 

9. Теорія і практика 

застосування заходів 

кримінально-правового 

характеру щодо 

юридичних осіб 

15 4 2 – – 9 15 2 2 – – 10 

 Усього годин: 135 26 20 – – 89 135 14 12 – – 109 

 

4.2. Аудиторні заняття 

4.2.1. Аудиторні заняття (лекції, семінарські 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 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. 



9 

 

 

4.3. Самостійна робота студентів 

4.3.1. Самостійна робота студентів денної форми навчання включає завдання до окремих тем 

та індивідуальні завдання.  

Самостійна робота студентів заочної форми навчання передбачена навчальним планом у 

формі  виконання домашньої контрольної роботи. 

4.3.2. Завдання для самостійної роботи студентів та методичні рекомендації до їх виконання 

визначаються в підрозділі 1.4 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

4.3.3. Студенти денної форми навчання виконують індивідуальні завдання у формі рефератів. 

4.3.4. 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. 

На семінарських заняттях застосовуються: 

- дискусійне обговорення проблемних питань; 

- вирішення ситуаційних завдань; 

- складання процесуальних документів; 

- вирішення тестових завдань; 

- повідомлення про виконання індивідуальних завдань; 

-  проведення ділових ігор. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у формах: 

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

матеріалу попередньої лекції; 

2) усне опитування на практичних заняттях; 

3) вирішення ситуаційних завдань на практичних заняттях; 

4) складання процесуальних документів на практичних заняттях. 

Підсумковий семестровий контроль для денної форми навчання проводиться у формі усного 

екзамену. Структура екзаменаційного білету включає два теоретичних питання та одне ситуаційне 

завдання. 

Приклад екзаменаційного білету 

1. Поняття «заходи кримінально-правового характеру» та їх співвідношення з 

суміжними юридичними категоріями. 

2. Поняття та мета примусових заходів медичного характеру. 

3. Директор підприємства «Оскар» Матвій 15 червня 2014 року частину доходів 

підприємства скерував на фінансування терористичної групи (ч. 1 ст. 258-5 КК України). Коли 

спливають строки давності притягнення до кримінальної відповідальності та строки давності 

застосування заходів кримінально-правового характеру? 

Підсумковий семестровий контроль для заочної форми навчання проводиться у формі 

екзамену у виді тестування, з використанням інформаційних технологій.  

 

6. Схема нарахування балів 

6.1. Нарахування студентам балів за результатами навчання здійснюється за схемою, 

наведеною на рис. 

 

 Вивчення   
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 навчальної дисципліни  

     

 До 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 25балів – 

за результатами  

навчання під час 

семінарських 

(практичних, 

лабораторних) занять 

 

      

До 20 балів – 

за результатами  

самостійної роботи 

 До 40 балів – 

за результатами  

самостійної 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 13 лекційних занять за денною 

формою навчання, 8 – за заочною формою навчання. 

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

 

№ 

з/п 

Форма 

навчання 

Кількість 

лекцій за 

планом 

Кількість відвіданих лекцій 

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

1. Денна 13 0,8 1,5 2,3 3,1 3,8 4,6 5,4 6,2 6,9 7,7 8,5 9,2 10,0 

2. Заочна 8 0,7 1,4 2,1 2,9 3,6 4,3 5,0 х х х х х х 
 

6.3. З цієї навчальної дисципліни передбачено проведення 10 семінарських занять за денною 

формою навчання, 6 – за заочною 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 (в редакції, затвердженій рішенням вченої ради від 29 травня 2017 року, протокол № 14). 
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6.4. Перерозподіл кількості балів в межах максимально можливої кількості балів за 

самостійну роботу студентів та виконання індивідуальних завдань, наведено в наступних таблицях: 

Денна форма: 

№ 

з/п 
9 тем 

Номер теми Усьо

го 

балів 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1. 

Максимальна 

кількість балів за 

самостійну 

роботу 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

2.  

Максимальна 

кількість балів за 

індивідуальне 

завдання 

11 11 

 Усього балів  20 

Заочна форма: 

№ 

з/п 

 

Рівень виконання контрольної роботи 

 

Кількість балів 

1. Високий  36,5-40 

2. Достатній  
33-36 

29,5-32,5 

3. Середній  
25,5-29 

24-25 

4. Низький  
14-23,5 

0-13,5 

 

7. Рекомендована література 

7.1. Основна література 

7.1.1. Нормативно-правові акти 

1. Конституція України від 28 червня 1996 року. URL :: https://zakon.rada.gov.ua/  

2. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/ 

3. Європейська Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод 

(ратифікована Законом України № 475/97-ВР від 17 липня 1997 року). URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/ 

4. Кримінальний кодекс України від 05 квітня 2001 р. № 2341-III.  URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/ 

5. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11 липня 2003 р. № 1129-IV. URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/ 

6. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI. /URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/ 

7. Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх. 

Закон України від 8 липня 1999 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/ 

8. Про застосування амністії в України. Закон України від 1 жовтня 1996 року (в редакції від 

02.06 2011 року) // URL: https://zakon.rada.gov.ua/ 

9. Про психіатричну допомогу. Закон України від 22 лютого 2000 року  URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/ 

10. Положення про здійснення помилування. Затверджено Указом Президента України 

від 21 квітня 2015 року № 223/2015  URL: https://zakon.rada.gov.ua/ 

https://zakon.rada.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/
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11. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 

Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) 
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