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3. ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 Відвідання занять всіх форм є важливою складовою навчального
процесу. Їх відвідання забезпечує належну глибину та осяжність засвоєння
матеріалу

 Відсутність на лекційному та практичних заняттях дозволяється
лише  за  поважними  причинами,  які  підтверджуються  відповідними
документами.

 Про відсутність на лекційному та практичних заняттях здобувач
за можливістю попереджає заздалегідь.

 Здобувачу  рекомендується  доповідати  на  всіх  практичних
заняттях.

 Здобувачу  рекомендується  не  використовувати  телефон  для
спілкування  під  час  начальних  занять.  У  разі  необхідності  телефонної
розмови  під  час  навчальних  занять,  здобувач  зобов’язаний  попередити
викладача та залишити авдиторію.

 Здобувач має виконувати всі завдання самостійно, дотримуючись
норм академічної доброчесності.  У випадку виявлення проявів академічної
недоброчесності, завдання вважається невиконаним. Порушення академічної
доброчесності тягне за собою притягнення до академічної відповідальності
відповідно до чинного законодавства  і  Кодексу академічної  доброчесності
Університету.

 Засвідчувати  наявність  знань,  що   передбачені  робочою
програмою, здобувачі мають у встановлені строки.

 Здобувач  має  системно  та  регулярно  переглядати  лекційний
матеріал,  навчальну  та  наукову  літературу,  відеокурси,  які  пропонується
переглянути для опанування матеріалу навчальної дисципліни.

 Здобувач  має  в  обов’язковому  порядку  скласти  модульні
контролі.



 Здобувач вважається таким, що успішно засвоїв матеріал, якщо
він послідовно набирає бали у встановленій кількості.

 Накопичувальний бал за даною дисципліною має бути не нижче
60. Якщо накопичувальний бал за даною дисципліною нижче 60, здобувач
вважається неуспішним та може бути відрахованим відповідно до Положення
про організацію освітнього процесу в Університеті.

4. ПРЕРЕКВІЗИТИ І ПОСТРЕКВІЗИТИ
НАВЧАЛЬНОЇДИСЦИПЛІНИ

Пререквізіти  (Prerequisite)  –  Юридичне  аргументування,  Принципи  та
процедури судочинства.

Постреквізіти  (Postrequisite)  –  Правове  регулювання  адвокатської
діяльності.

5. ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Призначення  навчальної  дисципліни  «Кримінально-правовий  захист
особистих  та  соціально-економічних  прав  людини» полягає  у  тому,  на  даний
момент  розвитку  сучасного  демократичного  світу  захист  прав  і  свобод людини
виступає  необхідною  ознакою  кожного  розвинутого  суспільства.  Тому,   захист
прав  і  свобод  набуває  особливого  значення.  Одним  із  найдієвіших  механізмів
захисту прав і свобод – є їх захист кримінально-правовими засобами.  Тільки їх
вдале та належне застосування забезпечить зменшення рівня правопорушень в цій
сфері і збільшить запобіжний влив кримінального права.

Вивчення  представленого  курсу  надасть  здобувачам  необхідних  навичок
для забезпечення захисту своїх прав і свобод, а також прав і свобод інших осіб.
Забезпечить розуміння про кримінально-правовий захист окремих прав і свобод у
механізмі державного регулювання. 

Мета вивчення навчальної дисципліни. Метою викладання  навчальної
дисципліни «Кримінально-правовий  захист  особистих  та  соціально-
економічних прав людини є виявлення загальних і специфічних характеристик
основних  прав  і  свобод  людини  і  громадянина  як  комплексного  об’єкта
кримінально-правової  охорони,  а  також проблемних питань,  які  виникають  при
забезпеченні  кримінально-правової  охорони у даній сфері;  поглиблене вивчення
здобувачами  вищої  освіти  норм  Конституції  України,  Кримінального  кодексу
України,  Європейської  Конвенції  з  захисту  прав  людини  тощо;  вивчення
зарубіжного  досвіду  кримінально-правової  охорони  прав  і  свобод  людини  і
громадянина; засвоєння законодавчого місця і ролі норм та інститутів Загальної і
Особливої  частини  закону  про  кримінальну  відповідальність  в  забезпеченні
кримінально-правової  охорони  прав  і  свобод  людини  і  громадянина,  а  також
закладення  вміння  орієнтуватися  у  їх  кримінологічному  та  кримінально-
виконавчому забезпеченні; надання характеристики кримінально-правової охорони



прав і  свобод людини та громадянина при вчинені  окремих видів кримінальних
правопорушень

Основними  завданнями вивчення дисципліни «Кримінально-правовий
захист особистих та соціально-економічних прав людини» є: 

 дослідження кримінально-правового розуміння інституту прав і свобод
людини і громадянина;

– ретроспективний аналіз розвитку охоронюваного змісту прав і свобод
людини і громадянина;

– з’ясування  охорони  змісту  прав  і  свобод  людини  і  громадянина  в
сучасному кримінальному міжнародному праві;

– вивчення досвіду кримінально-правової охорони прав і свобод людини
і громадянина за законодавством країн ЄС;

– з’ясування сутності і завдань кримінальної політики у сфері охорони
прав і свобод людини і громадянина;

– дослідження  місця  і  ролі  норм  та  інститутів  Загальної  і  Особливої
частини  закону  про  кримінальну  відповідальність  в  забезпеченні
кримінально-правової охорони прав і свобод людини і громадянина;

– визначення  кримінологічного  та  кримінально-виконавчого
забезпечення прав і свобод людини і громадянина;

– надання характеристики кримінально-правовій охороні прав і свобод
людини  та  громадянина  при  вчинені  злочинів  у  сфері  службової,
господарської та іншої діяльності;

-  визначення  ролі  кримінальної  відповідальності,  покарання та  інших
заходів  кримінально-правового  характеру  при  охороні  прав  та  свобод
людини.



ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ
«ПОРІВНЯЛЬНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО»

Сформовані компетентності Результати навчання за дисципліною
Методи

оцінювання
Методи навчання

ЗК1.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та
синтезу.

ПРН1. Оцінювати  природу  та  характер
суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння
меж та механізмів їх правового регулювання.

Оцінка відповіді на 
практичному занятті

лекція

ЗК2.  Здатність  застосовувати  знання  у
практичних ситуаціях.

ПРН 2. Співвідносити сучасну систему 
цивілізаційних цінностей з правовими 
цінностями, принципами та професійними 
етичними стандартами.

Модульна 
контрольна робота

виконання науково-
дослідної роботи

ЗК3.  Знання  та  розуміння  предметної
області  та  розуміння  професійної
діяльності.

ПРН  3.Проводити  збір,  інтегрований  аналіз  та
узагальнення  матеріалів  з  різних  джерел,
включаючи  наукову  та  професійну  літературу,
бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші,
та  перевіряти  їх  на  достовірність,
використовуючи сучасні методи дослідження.

Тестові завдання Вирішення завдання

ЗК4.  Здатність  спілкуватися  державною
мовою як усно, так і письмово. ПРН 4. Здійснювати презентацію свого 

дослідження з правової теми, застосовуючи 
першоджерела та прийоми правової інтерпретації 
складних комплексних проблем, що постають з 
цього дослідження, аргументувати висновки

ЗК6. Навички використання інформаційних
і комунікаційних технологій.  ПРН 6. Обґрунтовано формулювати свою 

правову позицію, вміти опонувати, оцінювати 
докази та наводити переконливі аргументи.

ЗК7.  Здатність  вчитися  і  оволодівати
сучасними знаннями. ПРН 7 Дискутувати зі складних правових 

проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти 
їх розв’язання.



ЗК8.  Здатність  бути  критичним  і
самокритичним. ПРН 10. Аналізувати взаємодію міжнародного 

права та міжнародно-правових систем з правовою
системою України на основі усвідомлення 
основних сучасних правових доктрин, цінностей 
та принципів функціонування права

ЗК9. Здатність працювати в команді.
ПРН 11. Використовувати передові знання і 
методики у процесі правотворення та 
правозастосування інститутів публічного та 
приватного права і кримінальної юстиції.

ЗК10.  Здатність  діяти  на  основі  етичних
міркувань (мотивів). ПРН 13. Аналізувати та оцінювати практику 

застосування окремих правових інститутів.

ЗК11.  Здатність  реалізувати  свої  права  і
обов’язки  як  члена  суспільства,
усвідомлювати  цінності  громадянського
(вільного  демократичного)  суспільства  та
необхідність  його  сталого  розвитку,
верховенства права, прав і свобод людини і
громадянина в Україні.

ПРН 16. Брати продуктивну участь у розробці 
проектів нормативно-правових актів, 
обґрунтовувати суспільну обумовленість їх 
прийняття, прогнозувати результати їх впливу на 
відповідні суспільні відносини.

СК1.  Здатність  застосовувати  принципи
верховенства  права  для  розв’язання  складних
задач  і  проблем,  у  тому  числі,  у  ситуаціях
правової невизначеності.

СК2. Здатність аналізувати та оцінювати вплив
правової  системи  Європейського  Союзу  на
правову систему України.



СК4.  Здатність  оцінювати  взаємодію
міжнародного права та міжнародних правових
систем з правовою системою України. 
СК5.  Здатність  використовувати  сучасні
правові  доктрини  та  принципи  у
правотворчості  та  в  процесі  застосовування
інститутів  публічного  і  приватного  права,  а
також кримінальної юстиції.
СК6.  Здатність  обґрунтовувати  та  мотивувати
правові рішення, давати розгорнуту юридичну
аргументацію.
СК10.  Здатність  ухвалювати  рішення  у
ситуаціях, що вимагають системного, логічного
та функціонального тлумачення норм права, а
також  розуміння  особливостей  практики  їх
застосування
.  СК12.  Здатність  розвивати  та  утверджувати
етичні  стандарти  правничої  діяльності,
стандарти  професійної  незалежності  та
відповідальності правника.

СК13.  Здатність  доносити  до  фахівців  і
нефахівців  у  сфері  права  інформацію,  ідеї,
зміст проблем та характер оптимальних рішень
з належною аргументацією. 

СК14.  Здатність  самостійно  готувати  проекти
нормативно-правових  актів,  обґрунтовувати
суспільну  обумовленість  їх  прийняття,
прогнозувати  результати  їх  впливу  на
відповідні суспільні відносини.
СК15.  Здатність  самостійно  готувати  проекти
актів  правозастосування,  враховуючи  вимоги
щодо  їх  законності,  обґрунтованості  та



вмотивованості.



6. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Розподіл годин/тем за видами занять

№ з/п Назва теми/розділу дисципліни

Форми організації навчання в
годинах
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1.   Поняття кримінальної відповідальності, її ознаки та підстави 2 2

2. Система заходів кримінально-правового характеру у механізмі 
реалізації кримінальної відповідальності. 8 8

3. Покарання, його поняття та ознаки. Система кримінальних 
покарань. 2 2

4. Обмежувальні заходи в праві. 10 10
5. Інші заходи кримінально-правового характеру у кримінальному праві. 10 10

6.  Ретроспективний аналіз розвитку охоронюваного змісту прав і 
свобод людини і громадянина. 10 10

7.  Сутність і завдання кримінальної політики у сфері охорони прав і 
свобод людини і громадянина. 10 10

8. Кримінологічне та кримінально-виконавче забезпечення прав і свобод 
людини і громадянина. 10 10

9. Кримінально-правовий захист життя та здоров’я. 2 1
10 Кримінально-правовий захист національної безпеки. 2 1
11 Кримінально-правовий захист відносин власності. 2 1
12 Кримінально-правовий захист статевої свободи та недоторканості. 2 1

13 Кримінально-правовий захист виборчих, трудових та інших 
особистих прав і свобод людини. 10 10
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14 Кримінально-правовий захист прав та свобод людини у країнах 
європейського простору. 10 10

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

№
з/п

Назва теми лекції
Кількість

годин

Форма проведення
(оглядова, проблемна та

ін.)
Завдання для студентів до лекції

1.
Поняття кримінальної 
відповідальності, її ознаки та 
підстави

2 оглядова .

2. Кримінально-правовий захист 
життя та здоров’я 2 оглядова

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ/ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№
з/п

Назва теми заняття
Кількість

годин
Форма проведення Завдання для студентів до заняття

1. Покарання, його поняття та ознаки. 
Система кримінальних покарань.

2 бесіда 1. Дайте  поняття  покарання  згідно
положень чинного законодавства;



2. Визначте ознаки покарання;
3. Окресліть  запобіжний  вплив
покарання;
4. Покарання  як  захід  протидії
правопорушенням: форми та методи дії;
5. Визначення  дієвості  та

результативності покарання;
6. Система покарання: поняття ознаки;
7. Застосування  спеціальних  видів

покарань;
8. Класифікація покарань

2.

Кримінально-правовий захист 
національної безпеки

2 обговорення 1. Національна  безпека  як  об’єкт
кримінально-правової охорони;

2. Види національної безпеки;
3. Захист  національної  безпеки  як

передумова  захисту  інших  прав  і  свобод
особи;

4. Злочини  проти  основ  національної
безпеки;

5. Права  та  свободи  особи  як  додатковий
об’єкт злочинів проти основ національної
безпеки України.

3.

Кримінально-правовий захист 
відносин власності

2 обговорення 1. Відносини  власності  як  об’єкт
кримінально-правової охорони;

2. Правопорушення проти власності;
3. Предмети  власності  у  якості  предмету

правопорушень;
4. Попередження  правопорушень  проти

власності
4. Кримінально-правовий захист 

статевої свободи та недоторканості
2 обговорення 1.  статева  свобода  як  об’єкт  кримінального

правопорушення;
2.  статева  недоторканість  як  об’єкт
кримінального правопорушення;



3.  Новели  у  чинному  кримінальному
законодавстві  щодо  захисту  статевої  свобод
та недоторканості;
4.  Види  правопорушень  проти  статевої
свободи та недоторканості.

7. КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Вид діяльності здобувача
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Відвідування лекцій

Відвідування семінарських занять

Відвідування практичних занять

Робота на семінарському занятті

Робота на практичному занятті 20

Виконання завдань для 

самостійної роботи
60

Виконання модульної роботи

Р
а

100



з
о
м

Максимальна кількість балів 100

Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання

На  кожне  наступне  заняття  студенти  отримують  перелік  завдань,  який  мають  виконати.  Календарний  графік
виконання завдань встановлюється відповідно до розкладу занять.

7.1. ВИДИ КОНТРОЛЮ залік

7.2. ФОРМИ КОНТРОЛЮ усне опитування, перевірка рефератів

7.3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ЗА СИСТЕМОЮ ECTS

Рейтингова
оцінка

Оцінка за стобальною
шкалою Значення оцінки

A 90 – 100 балів
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в

межах обов’язкового матеріалу з
можливими незначними недоліками

B 82 – 89 балів
Дуже добре – достатньо високий рівень

знань (умінь) в межах обов’язкового
матеріалу без суттєвих (грубих) помилок

C 74 – 81 балів Добре – в цілому добрий рівень знань
(умінь) з незначною кількістю помилок

D 69 – 73 балів Задовільно – посередній рівень знань



(умінь) із значною кількістю недоліків,
достатній для подальшого навчання або

професійної діяльності

E 60 – 68 балів Достатньо – мінімально можливий
допустимий рівень балів знань (умінь)

FX 35 – 59 балів

Незадовільно з можливістю повторного
складання – незадовільний рівень знань, з
можливістю повторного перескладання за

умови належного самостійного
доопрацювання

F 1 – 34 балів

Незадовільно з обов’язковим повторним
вивченням курсу – досить низький рівень

знань (умінь), що вимагає повторного
вивчення дисципліни

8. САМОСТІЙНА РОБОТА.

№
з/п

Назва теми/розділу Форми роботи Критерії оцінювання
Графік

консультацій

1 Система  заходів
кримінально-правового
характеру  у  механізмі
реалізації  кримінальної
відповідальності

Написання реферату / публікація тез доповіді у 
науковому виданні

Зміст та повнота 
розкриття теми реферату.
Глибина та зміст наукової
доповіді

Згідно графіку, 
затвердженому на
кафедрі, у 
месенджері viber, 
Telegram за 
номером 
телефону 
викладача

2 Обмежувальні заходи в 
праві.

Написання реферату Зміст та повнота 
розкриття теми реферату.
Глибина та зміст наукової
доповіді

Згідно графіку, 
затвердженому на
кафедрі, у 
месенджері viber, 



Telegram за 
номером 
телефону 
викладача

3 Інші заходи 
кримінально-правового 
характеру у 
кримінальному праві.

Зміст та повнота 
розкриття теми реферату.
Глибина та зміст наукової
доповіді

Згідно графіку, 
затвердженому на
кафедрі, у 
месенджері viber, 
Telegram за 
номером 
телефону 
викладача

4 Ретроспективний 
аналіз розвитку 
охоронюваного змісту 
прав і свобод людини і 
громадянина

Написання реферату Зміст та повнота 
розкриття теми реферату.
Глибина та зміст наукової
доповіді

Згідно графіку, 
затвердженому на
кафедрі, у 
месенджері viber, 
Telegram за 
номером 
телефону 
викладача

5 Сутність і завдання 
кримінальної політики у
сфері охорони прав і 
свобод людини і 
громадянина.

Написання реферату Зміст та повнота 
розкриття теми реферату.
Глибина та зміст наукової
доповіді

Згідно графіку, 
затвердженому на
кафедрі, у 
месенджері viber, 
Telegram за 
номером 
телефону 
викладача



6 Кримінологічне та 
кримінально-виконавче 
забезпечення прав і 
свобод людини і 
громадянина.

Написання реферату Зміст та повнота 
розкриття теми реферату.
Глибина та зміст наукової
доповіді

Згідно графіку, 
затвердженому на
кафедрі, у 
месенджері viber, 
Telegram за 
номером 
телефону 
викладача

7 Кримінально-правовий 
захист виборчих, 
трудових та інших 
особистих прав і свобод 
людини

Написання реферату Зміст та повнота 
розкриття теми реферату.
Глибина та зміст наукової
доповіді

Згідно графіку, 
затвердженому на
кафедрі, у 
месенджері viber, 
Telegram за 
номером 
телефону 
викладача

8 Кримінально-правовий 
захист прав та свобод 
людини у країнах 
європейського простору.

Написання реферату із використанням положень 
законодавства зарубіжних країн та порівняння його 
положень із нормами чинного законодавства України/ 
публікація тез доповіді у науковому виданні

Зміст та повнота 
розкриття теми реферату.
Глибина та зміст наукової
доповіді

Згідно графіку, 
затвердженому на
кафедрі, у 
месенджері viber, 
Telegram за 
номером 
телефону 
викладача

9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА



9.1. Базові джерела
Базова

1. Баулін Ю. В. Вибрані праці / Ю. В. Баулін. – Х. : Право, 2013. – 928 с.
2. Берзін П.С. Кримінальне право України. Загальна частина. Підручник: у 3х т. Т.1.: Загальні засади. 2-ге вид. Київ: ВД «Дакор», 2019.
526 с.
3. Вереша Р. В. Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посіб. / Р. В. Вереша. –  2-ге вид. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 320
с
4. Генрих Н. В. Предмет и метод уголовно-правового регулирования: история, теория и практика : монография / Н. В. Генрих. – М. :
Норма : Инфра-М, 2011. – 320 с.
5. Грищук В. К. Кримінальна відповідальність юридичних осіб : порівн.-прав. дослідж. : монографія / В. К. Грищук, О. Ф. Пасєка. –  Л. :
ЛДУВС, 2013. – 248 с.
6. Демидова  Л.  М. Проблеми  кримінально-правової  відповідальності  за  заподіяння  майнової  шкоди  в  Україні  (майнова  шкода  як
злочинний наслідок): теорія, закон, практика : монографія / Л. M. Демидова. – Х. : Право, 2013. – 752 с.
7. Житний О. О. Кримінальне право України в міжнародному вимірі (порівняльно-правовий аналіз) : монографія / О. О. Житний. – Х. :
Одіссей, 2013. – 376 с
8. Музика А. А. Предмет злочину: теоретичні основи пізнання : монографія / А. А. Музика, Є. В. Лащук. –Х. : ПАЛИВОДА А. В., 2011.
– 192 с.

9.2. Додаткові ресурси
1. Андрушко П.П. Об’єкт кримінально-правової охорони, об’єкт злочину, об’єкт злочинного посягання та об’єкт злочинного впливу:
основний зміст понять та їх співвідношення // Адвокат. 2011. №11. С. 5-11.
2. Бесчастний В.М. Кримінологічне забезпечення протидії злочинності в Україні: монографія. Харків: «В справі», 2017. 360 с. 
3. Грищук В.К. Філософсько-правове розуміння відповідальності людини: монографія. – 2-ге вид., переробл. і доповн.  – Хмельницький:
Хмельницький університет управління та права, 2013. – 768 с.    
4. Максимів  О.Д.  Теоретичні  засади  політики  України  у  сфері  протидії  злочинності.   дисертація  на  здобуття  наукового  ступеня
кандидата юридичних наук:   12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Львів, 2016.
5. Наден О.В. Теоретичні основи кримінально-правового регулювання в Україні:  монографія. – Харків: Право, 2012. – 266 с
6. Орлов Ю.В. Політико-кримінологічна теорія протидії злочинності : монографія.  Харків : Діса плюс, 2016. 656 с.
7. Політика у сфері боротьби зі злочинністю України: теоретичні та прикладні проблеми: монографія / за заг. ред. проф. П.Л. Фріса та
проф. В.Б. Харченка. Івано-Франківськ – Харків : Вид-во Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2016. 419 с.



8. Шапченко С.Д. Механізми кримінально-правового регулювання в правовій системі України: основні режими функціонування // Ві-
сник Київського національного університету. Юридичні науки. Вип. 45- 48. 2002. С. 198 - 203.

1. http://zakon.rada.gov.ua – Законодавство України
2. http://www.president.gov.ua – офіційне інтернет-представництво Президента України 
3. http://www.kmu.gov.ua – Урядовий портал (Кабінет Міністрів України) 
4. http://mvs.gov.ua – Міністерство внутрішніх справ 
5. http://www.minjust.gov.ua – Міністерство юстиції України
 6. http://www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського 7. http://www.rada.kiev.ua – Бібліотека Верховної Ради
України
7. http://www.scilib.univ.kiev.ua – бібліотека Київського національного університету ім. Тараса Шевченка 
8. http://www.ukma.kiev.uа – наукова бібліотека Національного університету Києво- Могилянська академія
9. http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/index.htm – Форум права (електронне наукове фахове видання) 

10. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ/МОДУЛЯ

Комп’ютерний клас, програма Zoom, месенджер Telegram, viber.
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