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Назва навчальної 

дисципліни 
Кримінальне право (частина 1) 

Викладач 

Лекції, консультації: Нікіфорова Тетяна Іванівна, к.ю.н., доцент 

(t_nikiforova@univer.km.ua). 

Семінарські заняття, консультації: Нікіфорова Тетяна Іванівна, к.ю.н., доцент 

(t_nikiforova@univer.km.ua) 

Контактна 

інформаціята 

науковий 

профіль 

викладача 

Електронна адреса: t_nikiforova@univer.km.ua 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9769-973X 

GoogleScholar: 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&pli=1&user=rpZMlYsAAAAJ 

Інформаційні 

ресурси  

Код для приєднання в Google клас «ЗФ Кримінальне право»: hnza3gl. 

Електронна бібліотека: http://elibrary.univer.km.ua/index.php 

Консультації  

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю електронною поштою у 

робочі дні з 9.00 до 17.00 

Нікіфорова Тетяна Іванівна (t_nikiforova@univer.km.ua) 

Консультації до заліку, екзамену: напередодні заліку, екзамену згідно із 

затвердженим розкладом. 

 

Опис навчальної дисципліни 

Цілі та 

особливості 

навчальної 

дисципліни  

Кримінальне право – це навчальна дисципліна, яка вивчає основи 

кримінально-правової кваліфікації та застосування заходів кримінально-

правового характеру. Кримінальне право визначає, які протиправні діяння є 

кримінальними правопорушеннями (кримінальними проступками та 

злочинами) та які заходи можуть бути застосовані з боку держави до осіб, які 

вчинили відповідні діяння. Вивчення кримінального права забезпечує 

здобувачів знаннями та навичками, що необхідні практику, який 

спеціалізується у сфері кримінальної юстиції (суддя, захисник, державний 

обвинувач, слідчій). Знання кримінального права дає змогу захистити себе у 

повсякденному житті від протиправних посягань. 

У процесі вивчення дисципліни перед здобувачами освіти ставляться цілі 

здобуття наступних знань та вмінь: 

- знати визначення понятійно-термінологічного апарату кримінального 

права; 

- знати норми кримінального законодавства, положення постанов 

Пленуму Верховного Суду України з питань застосування 

http://www.univer.km.ua/faculty.php?dekid=1
https://orcid.org/0000-0002-9769-973X
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&pli=1&user=rpZMlYsAAAAJ
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кримінального законодавства, стан судової практики; 

- класифікувати кримінальні правопорушення; 

- вміти встановлювати наявність ознак складу кримінального 

правопорушення; 

- вміти виділяти ознаки елементів складу кримінального 

правопорушення; 

- розрізняти особливості кримінальної відповідальності залежну від виду 

кримінального правопорушення, від ознак його складу; 

- складати формулу кваліфікації кримінального правопорушення; 

- застосовувати знання при кваліфікації множинності кримінальних 

правопорушень, співучасті, встановленні обставин, що виключають 

злочинність діяння; 

- застосовувати ті чи інші заходи кримінально-правового характеру, 

залежно від конкретної ситуації 

Програмні 

компетентності, 

які здобуваються 

під час вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Здатність аналізувати 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 з 

питань застосування кримінального законодавства; аргументувати застосування 

тієї чи іншої законодавчої норми при вирішенні практичних ситуацій. 

Знати законодавство Європейського Союзу, міжнародно-правові акти з питань 

кримінального права, практику міжнародної співпраці щодо протидії 

злочинності. 

Здатність застосовувати норми кримінального законодавства, інших 

нормативних правових актів, рішень судової практики при вирішенні 

конкретних практичних ситуацій, складати формулу кримінально-правової 

кваліфікації, застосовувати заходи кримінально-правового характеру. 

Здатність надавати консультації з кримінально-правових питань. 

Здатність розробляти пропозиції щодо удосконалення кримінального 

законодавства, складати пропозиції роз’яснень судової практики щодо 

застосування кримінального законодавства. 

Результати 

навчання 

Результати навчання визначено робочою програмою дисципліни 

«Кримінальне право» (розміщені у Google класі «ЗФ Кримінальне право»: 

hnza3gl) та в електронній бібліотеці університету 

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

Місце 

дисципліни в 

логічній схемі 

(Передреквізтти і 

постреквізтти 

навчальної 

дисципліни) 

Курс навчання – 3-й, семестр – 5-6-й. 

Тип дисципліни - обов’язкова. 

Для успішного опанування дисципліни студенти повинні володіти знаннями 

навчальних дисциплін: Теорія держави і права, Організація судових та 

правоохоронних органів. 

Знання цієї навчальної дисципліни слугуватимуть базою для подальшого 

вивчення дисциплін: Кримінальне право (частина 2), Кримінально-виконавче 

право, Кримінологія, Кримінальний процес, Теорія і практика кримінально-

правової кваліфікації, Теорія і практика застосування заходів кримінально-

правового характеру. 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

8 кредитів ЄКТС / 240 годин, у тому числі, самостійної роботи - 200 годин, 

лекційних - 28 годин, семінарських - 12 годин. 

Форма навчання  заочна 

Мова 

викладання 
українська 

Формат Лекції, семінарські заняття, виконання самостійної роботи, консультації, 
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вивчення 

навчальної 

дисципліни 

екзамен/залік тощо. 

Для осіб із особливими освітніми потребами, у разі необхідності,  

розробляється індивідуальний формат вивчення навчальної дисципліни. 

Необхідне 

обладнання 
Мультимедійний проектор, комп’ютер. 

Зміст навчальної 

дисципліни та 

організація 

поточного та 

підсумкового 

контролю 

Методи навчання та форми поточного контролю, порядок накопичення балів 

визначені у робочій програмі та навчально-методичних матеріалах навчальної 

дисципліни «Кримінальне право» (розміщені у Google класі «ЗФ Кримінальне 

право»: hnza3gl) та в електронній бібліотеці університету 

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

Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних 

матеріалах дисципліни «Кримінальне право» (розміщені у Google класі «ЗФ 

Кримінальне право»: hnza3gl) та в електронній бібліотеці університету 

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

Екзамен усний. Структура екзаменаційного білету включає три теоретичних 

питання. 

Рекомендовані 

джерела для 

вивчення 

навчальної 

дисципліни  

1. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. URL  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text 

2. 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/laws/show/995_004#Text 

3. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05 квітня 2001 

р. № 2341-III. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text 

4. Брич Л. П. Теорія розмежування складів злочинів: монографія.  

Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. 712 с. 
URL : http://nbuviap.gov.ua/images/dorobku_partneriv/Bruch.pdf 

5. Грищук В.К. Кримінальне право України: Загальна частина: навч. 

посіб. для студентів, курсантів, аспірантів, докторантів, наук.-пед. 

працівників юрид. фак.закл. вищ. освіти. Видання 2-ге, змінене та 

доповнене. Хмельницький, 2019. 665 с.  

6. Дудоров О.О. Кримінальне право: теорія і практика (вибрані 

праці). К.: Ваіте, 2017. 872 с. URL : 

http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/10299 

7. Дудоров О.О., Хавронюк М.І. Кримінальне право: навчальний 

посібник / За заг. ред. М.І. Хавронюка. К.: Ваіте, 2014. 944 с. URL : 
https://www.osce.org/files/f/documents/8/9/358166.pdf 

8. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України 

11-те вид., перероб. і доповн. / За ред.. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. 

К.: «ВД «Дакор», 2019. 1384 с. 

9. Нікіфорова Т.І. Теорія і практика застосування заходів 

кримінально-правового характеру: навчальний посібник. Хмельницький: 

Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 

2020. 175 с. ISBN 978-617-7572-35-9 // URL : 

http://www.univer.km.ua/statti/Posibnik_TPZZKPKh.pdf 

10. Питання кримінального права у рішеннях Конституційного 

Суду України: навч. посібник / упоряд. Л.П. Брич, О.І. Денькович, Л.В. 

Курило, В.Є. Ясеницький; вид. друге доп. Львів: ЛьвДУВС, 2015. 264 с. 

 

Інформаційні ресурси в Інтернеті 

1.http://www.rada.gov.ua 

2.http://www.president.gov.ua  

http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/10299
http://www.univer.km.ua/statti/Posibnik_TPZZKPKh.pdf
http://www.president.gov.ua/
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3.http://www.kmu.gov.ua 

4.http:// supreme.court.gov.ua 

5.http://www.court.gov.ua  

6.http:// http://www.gp.gov.ua  

7.http://www.nbuv.gov.ua  

8.http://www.reyestr.court.gov.ua 

9. https://minjust.gov.ua 

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, затвердженим рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14, 

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

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

Лекційні заняття – письмово дати відповідь на питання лекції. 

Семінарські заняття - письмово вирішити практичні завдання до семінарських 

занять, згідно навчально-методичних матеріалів навчальної дисципліни 

Критерії 

оцінювання 

1. Положення про організацію освітнього процесу у ХУУП, 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=47). 

2. Положення про систему рейтингового оцінювання результатів освітньої 

діяльності здобувачів вищої освіти у Хмельницькому університеті управління 

та права наказом від 19.02.2019 р. №74/19 

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

Можливість 

визнання 

результатів 

неформальної 

освіти 

Студенту визнаються результати участі у: конференціях за тематикою, 

пов’язаною з навчальною дисципліною, у порядку, визначеному Положенням 

про організацію освітнього процесу у ХУУП, 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=47).. 

Політика 

академічної 

доброчесності 

Розділ «Академічна доброчесність» на сайті Університету 

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. 

 

Викладач                              _____________ Т.І. Нікіфорова 

 

Затверджено на засіданні кафедри кримінального права та процесу 

26 серпня 2020 року, протокол № 1 

Завідувач кафедри ___________ Л.П. Брич 

                                                                                       (підпис)                             (ініціали та прізвище) 

_____________________________________ 

Обліковий обсяг – 0,27 ум.др.арк. 
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