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1. Коротка анотація до навчальної дисципліни 

Предметом вивчення навчальної дисципліниє правове регулювання 

юрисдикційної діяльності компетентних органів Національної поліції України, 

визначення суб’єктів кримінальної правової юрисдикційної діяльності, їх 

повноважень, а також з’ясування особливостей кримінальної відповідальності за 

правопорушення у сфері кримінальної правової юрисдикційної діяльності. 

Формами навчанняє лекції (відеолекції), практичні, семінарські заняття 

(аудиторно або в режимі он-лайн, з використанням відео-конференції, за 

допомогою Skype, Zoom, інших освітніх веб-технологій, інтерактивних 

електронних курсів, блогів, чатів, форумів та ін.). 

Ключовими питаннями, що підлягають вивченню, є такі: кримінально-

правовий захист юрисдикційної діяльності; кримінально-правовий захист 

юрисдикційної діяльності на різнихстадіях попередньої протиправної діяльності; 

кримінально-правовий захист юрисдикційної діяльності таспівучасть у 

кримінальному правопорушенні; кримінально-правовий захист юрисдикційної 

діяльності приреалізації інституту обставин, що виключаютьпротиправність 

діяння; кримінальна відповідальність суб’єктів юрисдикційної діяльності; 

кримінально-правова охоронасуб’єктів юрисдикційноїдіяльності; поняття та 

значення юрисдикції; система органів досудового розслідування; юрисдикційні 

засоби врегулювання та вирішення правових спорівв Україні; юрисдикція суду в 

кримінальному провадженні; сучасна кримінально-виконавча політика України; 

юрисдикція органів та установвиконання покарань; особливості 

виконанняпопередньогоув’язнення під варту; особливості звільнення від 

відбуванняпокарання,здійсненнянагляду та контролюза звільненими. 

 

2. Мета та цілі навчальної дисципліни 

Метою викладаннянавчальної дисципліни «Кримінальна правова 

юрисдикційна діяльність» є вивчення актуальних питань юрисдикційної 

діяльності, визначення поняття, видів та повноважень суб’єктів кримінальної 

правової юрисдикційної діяльності, а також з’ясування особливостей 

кримінальної відповідальності за правопорушення у сфері кримінальної правової 

юрисдикційної діяльності, виявлення спірних питань щодо кваліфікації 

правопорушень у сфері кримінальної правової юрисдикційної діяльності, вміння 

тлумачити закон про кримінальну відповідальність та положення постанов 

Пленуму Верховного Суду, навичок самостійного аналізу, тлумачення 



відповідних кримінальних процесуальних норм та їх правильного застосування у 

правозастосовній практиці. 

Основними цілями вивчення «Кримінальна правова юрисдикційна 

діяльність» є: засвоєння слухачами законодавчого визначення основних понять 

кримінальної правової юрисдикційної діяльності, удосконалення знань 

найважливіших інститутів та положень Особливої частини Кримінального 

кодексу України; відпрацювання навичок самостійного комплексного аналізу 

окремих складів правопорушень у сфері кримінальної правової юрисдикційної 

діяльності, а також вміння визначення конкретних елементів відповідних складів 

правопорушень у сфері кримінальної правової юрисдикційної діяльності в процесі 

їх кваліфікації, відпрацювання навичок та умінь правильного застосування 

отриманих теоретичних та методичних знань під час вирішення конкретних 

ситуаційних задач та подальшої кваліфікації суспільно небезпечних діянь, 

формування у слухачів науково обґрунтованих знань про тенденції розвитку 

кримінального законодавства України, навчання слухачів правильному 

орієнтуванню в чинному кримінальному законодавстві, набуття вміння 

застосовувати норми кримінального права при кваліфікації правопорушень у 

сфері кримінальної правової юрисдикційної діяльності, активізація аналітичної 

діяльності слухачів, поглиблення навичок самостійного аналізу норм 

кримінального процесуального права, удосконалення методики застосування 

теоретичних знань, чинного законодавства і положень кримінального 

процесуального закону при вирішенні практичних ситуацій щодо здійснення 

кримінального провадження. 

 

3. Формат навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна проводиться в очній (offline) та змішаній (blended) 

формах відповідно до структури освітнього процесу, тематичного плану та 

розкладу занять. 

 

4. Результати навчання 

Результати вивчення дисципліни деталізують програмні результати 

навчання, передбачені відповідним стандартом вищої освіти України, що 

забезпечує здобувачам вищої освіти набуття необхідних компетентностей. 

 

Компетентності відповідно до ІІ (магістерського) рівня вищої освіти зі 

спеціальності 081 «Право» 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або 

інноваційного характеру у сфері права. 

Загальні 

компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК2. Здатність проводити дослідження на 

відповідному рівні. 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел.  



ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

ЗК5. Здатність спілкуватися іноземною мовою у 

професійній сфері як усно, так і письмово.  

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК8. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з 

інших галузей знань/видів економічної діяльності).  

ЗК9. Здатність працювати в міжнародному контексті.  

ЗК10. Здатність розробляти проекти та управляти 

ними. 

Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності 

ФК1. Здатність застосовувати принципи 

верховенства права для розв’язання складних задач і 

проблем, у тому числі, у ситуаціях правової 

невизначеності.  

ФК2. Здатність аналізувати та оцінювати вплив 

правової системи Європейського Союзу на правову 

систему України.  

ФК3. Здатність аналізувати та оцінювати вплив 

Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод, а також практики 

Європейського суду з прав людини на розвиток 

правової системи та правозастосування в Україні.  

ФК4. Здатність оцінювати взаємодію міжнародного 

права та міжнародних правових систем з правовою 

системою України.  

ФК5. Здатність використовувати сучасні правові 

доктрини та принципи у правотворчості та в процесі 

застосовування інститутів публічного і приватного 

права, а також кримінальної юстиції.  

ФК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати 

правові рішення, давати розгорнуту юридичну 

аргументацію.  

ФК7. Здатність застосовувати знання та розуміння 

основних засад (принципів) та процедур судочинства 

в Україні.  

ФК8. Здатність застосовувати медіацію та інші 

правові інструменти альтернативного позасудового 

розгляду та вирішення правових спорів.  

ФК9. Здатність застосовувати міждисциплінарний 

підхід в оцінці правових явищ та правозастосовній 

діяльності.  

ФК10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, 

що вимагають системного, логічного та 

функціонального тлумачення норм права, а також 



розуміння особливостей практики їх застосування.  

ФК11. Здатність критично оцінювати ефективність 

представництва і захисту прав, свобод та інтересів 

клієнтів. 

ФК12. Здатність розвивати та утверджувати етичні 

стандарти правничої діяльності, стандарти 

професійної незалежності та відповідальності 

правника.  

ФК13. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у 

сфері права інформацію, ідеї, зміст проблем та 

характер оптимальних рішень з належною 

аргументацією.  

ФК14. Здатність самостійно готувати проекти 

нормативно-правових актів, обґрунтовувати 

суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати 

результати їх впливу на відповідні суспільні 

відносини.  

ФК15. Здатність самостійно готувати проекти актів 

правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх 

законності, обґрунтованості та вмотивованості. 
Додаткові фахові компетентності, визначені за 

освітньою програмою: 
ДФК16. Поглиблені знання про складові елементи 

системи права у межах обраної індивідуальної 

освітньої траєкторії. 

ДФК17. Здатність виробляти правові позиції для 

розв’язання правових проблем і практичних ситуацій 

ДФК18. Здатність брати участь у різноманітних 

практичних правових заходах, у тому числі 

міжнародного рівня, у фахових дискусіях із проблем 

окремих галузей права, законотворчості, 

правозастосування. 

 

Здобувачі вищої освіти ІІ (магістерського) рівня зі спеціальності 081 

«Право» повинні продемонструвати такі результати навчання: 

ПРН 1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти 

розуміння меж та механізмів їх правового регулювання.  

ПРН 2. Співвідносити сучасну систему цивілізаційних цінностей з правовими 

цінностями, принципами та професійними етичними стандартами.  

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.  

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.  

ПРН 5. Вільно спілкуватися правничою іноземною мовою (однією з офіційних 

мов Ради Європи) усно і письмово.  

ПРН 6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, 

оцінювати докази та наводити переконливі аргументи.  

ПРН 7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати 

варіанти їх розв’язання.  

ПРН 8. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно 

опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових 

досліджень та практичної діяльності.  

ПРН 9. Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні 

правничих послуг.  

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.  

ПРН 11. Використовувати передові знання і методики у процесі правотворення та 

правозастосування інститутів публічного та приватного права і кримінальної 

юстиції.  

ПРН 12. Проводити порівняльно-правовий аналіз окремих інститутів права різних 

правових систем, враховуючи взаємозв’язок правової системи України з 

правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу.  

ПРН 13. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових 

інститутів.  

ПРН 14. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування.  

ПРН 15. Мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією 

процесуальних функцій суб’єктів правозастосування.  

ПРН 16. Брати продуктивну участь у розробці проектів нормативно-правових 

актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати 

результати їх впливу на відповідні суспільні відносини.  

ПРН 17. Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі 

правозастосування у різних сферах професійної діяльності. 

Додаткові програмні результати навчання, визначені за освітньою програмою: 

ДПРН 18. Узагальнювати результати власних наукових досліджень у формі 

наукових звітів різних форм (тез, статей, доповідей, презентацій). 

ДПРН 19. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і 

методів до конкретних ситуацій професійної діяльності. 

ДПРН 20. Проводити підготовку доказової бази з урахуванням існуючих засобів 

доказування, аргументувати обрану правову позиції, вмотивувати рішення 

уповноваженого суб’єкта. 

ДПРН 21. Професійно захищати, представляти інтереси клієнтів у різних 

правових ситуаціях у судах, органах прокуратури, нотаріальних органах, поліції, 

органах державної влади, місцевого самоврядування, дипломатичних 

представництвах, перед фізичними, юридичними особами незалежно від 

організаційно-правової форми та підпорядкування. 



5. Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 6 год. 

семінарські заняття 28 год. 

практичні заняття 30 год. 

самостійна робота 71 год.  

 

6. Ознаки навчальної дисципліни: 

Рік 

викладання 
семестр спеціальність 

рік 

навчання 

здобувачів 

вищої 

освіти 

Нормативний/ 

вибірковий 

2021 2 право 1 вибіркова 

дисципліна  

 

7. Пререквізити: 

філософія праворозуміння та логіка юридичної аргументації, сучасні 

методології науково-правових досліджень, педагогіка та психологія освітньої 

діяльності, право Європейського Союзу, юридична компаративістика, реалізація 

кримінального законодавства України, реалізація законодавства у сфері 

економіки, право інтелектуальної власності, реалізація кримінального 

законодавства України 

Постреквізити 

професійна етика та комунікативна компетентність правника, 

криміналістичне забезпечення досудового розслідування, особливості фінансової 

розвідки, сучасні аспекти договірного права, конкурентне право, сучасні аспекти 

застосування норм адміністративного права, корпоративне право та основи 

корпоративної розвідки 

 

8. Технічне та програмне забезпечення/обладнання. 

З боку здобувачів вищої освіти: наявні технічні та комп’ютерні 

пристрої з можливістю роботи в 

мережі Internet. 

З боку науково-педагогічних 

працівників та навчального 

закладу: 

наявні технічні та комп’ютерні 

пристрої з можливістю роботи в 

мережі Internet, використання 

доступних освітніх он-лайн платформ, 

відповідне навчально-методичне 

забезпечення (навчальна та робоча 

програма навчальної дисципліни 

«Кримінальна правова юрисдикційна 

діяльність», плани-конспекти 



проведення занять, методичні 

розробки організації самостійної та 

роботи здобувачів вищої освіти, 

тестові завдання для проведення 

поточного та підсумкового контролю 

засвоєння теоретичних знань тощо. 

 

9. Політики курсу. 

Досягається за допомогою наступних складових: 

1) здобувач вищої освіти має погодитися на дотримування принципів 

академічної доброчесності; 

2) самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми 

потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і 

можливостей); 

3) посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей; 

4) надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

(наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела 

інформації; 

5) засвоєння тем пропущених лекційних занять здійснюється шляхом 

відпрацюванняздобувачем вищої освіти (співбесіда, реферат, презентація, доповідь 

тощо). Пропущені практичні та (або) семінарські заняття, незалежно від причини 

пропуску, та незадовільні оцінки здобувач вищої освіти відпрацьовує науково-

педагогічному працівникові згідно з графіком консультацій до складання 

підсумкового контролю з обов'язковою відміткою у журналі групи. 

 

10. Схема навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи в розрізі 

тем 

Тема 1. Кримінально-

правовий захист 

юрисдикційної 

діяльності 

Лекція: наочне представлення 

за допомогою ноутбука, 

проектора. 

 

Підготовка до дискусії за питаннями: 

1. Які основні відмінності 

закінченого кримінального 

правопорушення від попередньої 

кримінально протиправної 

діяльності? 

2. Визначте правила кваліфікації 

закінченого кримінального 

правопорушення. 

3. Як відмежовувати попередню 

кримінально протиправну діяльність 

від виявлення умислу? 

4. Як кваліфікується готування 

до кримінального правопорушення 

при альтернативному та 

неконкретизованому умислі? 

5. Як кваліфікується невдала 



співучасть? 

Тема 2. Кримінально-

правовий захист 

юрисдикційної 

діяльності на різних 

стадіях  попередньої 

протиправної 

діяльності 

Семінарське заняття: 

індивідуальні та групові 

опитування; перевірка 

засвоєння теоретичного 

матеріалу, письмова перевірка. 

Практичне заняття: здобувач 

вищої освіти вирішує практичні 

завдання з опрацювання 

актуальних проблем 

застосування кримінального 

законодавства України щодо 

кримінально-правової 

кваліфікації, які 

демонструються аудиторії, 

відповідають на завдання, 

поставлені викладачем або 

групою за вирішеним 

завданням. 

Підготовка до дискусії за питаннями: 

1. Які основні відмінності 

закінченого кримінального 

правопорушення від попередньої 

кримінально протиправної 

діяльності? 

2. Визначте правила кваліфікації 

закінченого кримінального 

правопорушення. 

3. Як відмежовувати попередню 

кримінально протиправну діяльність 

від виявлення умислу? 

4. Як кваліфікується готування 

до кримінального правопорушення 

при альтернативному та 

неконкретизованому умислі? 

5. Як кваліфікується невдала 

співучасть? 

Тема 3. Кримінально-

правовий захист 

юрисдикційної 

діяльності та 

співучасть у 

кримінальному 

правопорушенні. 

Семінарське заняття: 

індивідуальні та групові 

опитування; перевірка 

засвоєння теоретичного 

матеріалу, письмова перевірка. 

Практичне заняття: здобувач 

вищої освіти вирішує практичні 

завдання з опрацювання 

актуальних проблем 

застосування кримінального 

законодавства України щодо 

кримінально-правової 

кваліфікації, які 

демонструються аудиторії, 

відповідають на завдання, 

поставлені викладачем або 

групою за вирішеним 

завданням 

Підготовка до дискусії за питаннями: 

1. Як відмежовувати 

попередню кримінально протиправну 

діяльність від виявлення умислу? 

2. Які є правила кваліфікації 

кримінального правопорушення, 

вчиненого групою осіб? 

3. Як кваліфікуються дії особи, 

яка створила злочинну організацію з 

метою вчинення тяжкого чи особливо 

тяжкого кримінального 

правопорушення, а також здійснювала 

керівництво такою організацією? 

4. Які є правила кваліфікації 

кримінального правопорушення, 

вчиненого за попередньою змовою 

групою осіб? 

5. Як кваліфікуються дії 

підбурювача, якщо він виконує ще й 

функцію пособника кримінального 

правопорушення? 

Тема 4. Кримінально-

правовий захист 

юрисдикційної 

діяльності при 

реалізації інституту 

обставин, що 

виключають 

протиправність 

діяння 

Семінарське заняття: 

індивідуальні та групові 

опитування; перевірка 

засвоєння теоретичного 

матеріалу, письмова перевірка. 

Практичне заняття: здобувач 

вищої освіти вирішує практичні 

завдання з опрацювання 

актуальних проблем 

застосування кримінального 

законодавства України щодо 

кримінально-правової 

Підготовка до дискусії за питаннями: 

1. Які умови правомірності 

необхідної оборони? 

2. Що означає перевищення меж 

необхідної оборони? 

3. В якому випадку закон дозволяє 

застосовувати зброю, інші засоби та 

предмети незалежно від наслідків? 

4. Чи є випадки, коли уявна оборона 

виключає кримінальну 

відповідальність? 

5. Чим відрізняється необхідна 



кваліфікації, які 

демонструються аудиторії, 

відповідають на завдання, 

поставлені викладачем або 

групою за вирішеним 

завданням. 

оборона від крайньої необхідності? 

Тема 5. Кримінальна 

відповідальність 

суб’єктів 

юрисдикційної 

діяльності 

Семінарське заняття: 

індивідуальні та групові 

опитування; перевірка 

засвоєння теоретичного 

матеріалу, письмова перевірка. 

Практичне заняття: здобувач 

вищої освіти вирішує практичні 

завдання з опрацювання 

актуальних проблем 

застосування кримінального 

законодавства України щодо 

кримінально-правової 

кваліфікації, які 

демонструються аудиторії, 

відповідають на завдання, 

поставлені викладачем або 

групою за вирішеним 

завданням. 

Підготовка до дискусії за питаннями: 

1. Неправомірна вигода як предмет 

кримінального правопорушення: 

проблемні питання тлумачення. 

2. Нематеріальні активи: проблемні 

питання визначення. 

3. Службова особа публічного права 

як суб’єкт кримінального 

правопорушення у сфері службової 

діяльності. 

4. Службова особа приватного права 

як суб’єкт кримінального 

правопорушення у сфері професійної 

діяльності. 

Тема 6. Кримінально-

правова охорона 

суб’єктів 

юрисдикційної 

діяльності 

Семінарське заняття: 

індивідуальні та групові 

опитування; перевірка 

засвоєння теоретичного 

матеріалу, письмова перевірка. 

Практичне заняття: здобувач 

вищої освіти вирішує практичні 

завдання з опрацювання 

актуальних проблем 

застосування кримінального 

законодавства України щодо 

кримінально-правової 

кваліфікації, які 

демонструються аудиторії, 

відповідають на завдання, 

поставлені викладачем або 

групою за вирішеним 

завданням 

Підготовка до дискусії за питаннями: 

1. Актуальні проблеми зловживання 

владою або службовим становищем.  

2. Перевищення влади або службових 

повноважень працівником 

правоохоронного органу.  

3. Бездіяльність працівника 

правоохоронного органу щодо 

незаконної діяльності з організації 

або проведення азартних ігор, 

лотерей.  

4. Службове підроблення. 

5. Декларування недостовірної 

інформації.  

6. Службова недбалість.  

7. Актуальні проблеми прийняття 

пропозиції, обіцянки або одержання 

неправомірної вигоди службовою 

особою.  

Тема 7. Поняття та 

значення юрисдикції 

Лекція: он-лайн./oф-лайн 

Практичні і семінарські заняття: 

індивідуальні або групові 

опитування; дискусія, аналіз та 

вирішення конкретних 

практичних ситуацій; 

тестування. 

Теми рефератів, доповідей: 

1. Поняття та значення 

кримінальної процесуальної 

юрисдикції. 

2. Співвідношення галузевої 

юрисдикції. 

3. Характеристика видів юрисдикції. 

Питання для самоконтролю: 



1. Ґенеза поняття «юрисдикція». 

2. Кодифіковані джерела 

вітчизняного кримінально-

процесуального права щодо 

визначення юрисдикції. 

3. Міжнародні документи, що 

визначають юрисдикційну діяльність. 

Тема 8. Система 

органів досудового 

розслідування 

Практичні і семінарські заняття: 

індивідуальні або групові 

опитування; аналіз конкретних 

практичних ситуацій (аналіз 

ситуації, даної у вигляді 

текстового або усного 

матеріалу, відеофільму, або 

аналіз варіантів вирішення 

проблеми, вибір оптимального 

варіанту); підготовка проєктів  

кримінально-процесуальних 

документів; тестування; захист 

реферату; індивідуальна або 

групова презентація. 

Теми рефератів, доповідей: 

1. Сутність завдань 

кримінального провадження. 

2. Досудове розслідування як 

стадія кримінального провадження. 

3. Дізнання як форма 

розслідування кримінального 

провадження. 

4. Місце проведення досудового 

розслідування. 

5. Поняття та види підслідності 

кримінальних проваджень. 

6. Вирішення спорів про підслідність 

у кримінальному провадженні. 

Питання для самоконтролю: 

1. В чому полягає предметна 

підслідність. 

2. В чому полягає територіальна 

підслідність. 

3. В чому полягає інстанційна 

підслідність. 

Тема 9. 

Юрисдикційні засоби 

врегулювання та 

вирішення правових 

спорівв Україні 

 

Практичні і семінарські заняття: 

індивідуальні або групові 

опитування; аналіз конкретних 

практичних ситуацій (аналіз 

ситуації, даної у вигляді 

текстового або усного 

матеріалу, відеофільму, або 

аналіз варіантів вирішення 

проблеми, вибір оптимального 

варіанту); підготовка проєктів  

кримінально-процесуальних 

документів; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тестування; захист реферату; 

Питання для самоконтролю: 

1. Основні положення 

Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод. 

2. Форми юрисдикційного 

захисту прав громадян. 

3. Суб’єкти 

юрисдикційного захисту прав. 

4. Вирішення правових 

спорів в Україні. 

 



індивідуальна або групова 

презентація. 

Тема 10. Юрисдикція 

суду в 

кримінальному 

провадженні 

Практичні і семінарські заняття: 

індивідуальні або групові 

опитування; аналіз конкретних 

практичних ситуацій (аналіз 

ситуації, даної у вигляді 

текстового або усного матеріалу, 

відеофільму, або аналіз варіантів 

вирішення проблеми, вибір 

оптимального варіанту); 

підготовка проєктів  

кримінально-процесуальних 

документів; тестування; захист 

реферату; індивідуальна або 

групова презентація. 

Теми рефератів, доповідей: 

1. Юрисдикція Конституційного Суду 

України. 

2. Компетенція судів загальної 

юрисдикції. 

3. Владні повноваження як 

структурний елемент кримінальної 

процесуальної компетенції. 

4. Сутність судового контролю.  

Питання для самоконтролю: 

1. Охарактеризуйте функцію 

правосуддя за інстанційністю. 

2. Визначте юрисдикцію на стадії 

виконання судових рішень. 

3. Поясніть юрисдикцію у сфері 

правової допомоги згідно з 

міжнародними договорами. 

Проаналізуйте  положення ЗУ «Про 

судоустрій та статус суддів», де 

визначається юрисдикція. 

Тема 11. Сучасна 

кримінально-

виконавча політика 

України 

 

Практичні і семінарські заняття: 

індивідуальні або групові 

опитування; дискусія, аналіз та 

вирішення конкретних 

практичних ситуацій; тестування. 

Теми рефератів, доповідей: 

1. Форми реалізації кримінально-

виконавчої політики. 

2. Фактори, які визначають стратегію, 

основні напрямки формування і 

розвиток кримінально-виконавчої 

політики. 

3. Основні принципи кримінально-

виконавчої політики. 

4. Стратегія та сучасні тенденції 

розвитку кримінально-виконавчої 

політики України. 

 

Тема 12. Юрисдикція 

органів та установ 

виконання покарань 

 

Лекція: он-лайн./oф-лайн 

Практичні і семінарські заняття: 

індивідуальні або групові 

опитування; дискусія, аналіз та 

вирішення конкретних 

практичних ситуацій; тестування. 

Теми рефератів, доповідей: 

1. Міжнародний контроль за 

діяльністю органів і установ виконання 

покарань. 

2. Правові основи, форми і зміст 

контролю органів державної влади й 

органів місцевого самоврядування за 

діяльністю органів і установ виконання 

покарань. 

3. Судовий контроль за діяльністю 

органів і установ виконання покарань. 

6. Цілі і форми відомчого контролю. 

4. Прокурорський нагляд за 

дотриманням законів адміністрацією 

органів і установ виконання покарань. 

 

Тема 13. Особливості 

виконання 

попереднього 

Практичні і семінарські заняття: 

індивідуальні або групові 

опитування; дискусія, аналіз та 

Теми рефератів, доповідей: 

1. Поняття та цілі режиму в слідчих 

ізоляторах, основні його вимоги. 



ув’язнення під варту вирішення конкретних 

практичних ситуацій; тестування. 

2. Правове регулювання тримання в 

слідчих ізоляторах засуджених до 

позбавлення волі, які працюють по 

господарському обслуговуванню.  

3. Порядок переведення осіб, 

засуджених до позбавлення волі, із 

слідчих ізоляторів у кримінально-

виконавчі установи. 

 

Тема 14. Особливості 

звільнення від 

відбування 

покарання,здійснення 

нагляду та контролю 

за звільненими 

Практичні і семінарські заняття: 

індивідуальні або групові 

опитування; дискусія, аналіз та 

вирішення конкретних 

практичних ситуацій; 

тестування. 

Теми рефератів, доповідей: 

1. Допомога засудженим, звільненим 

від відбування покарання, у 

трудовому і побутовому 

улаштуванні. 

2. Правова природа та підстави 

встановлення адміністративного 

нагляду в місцях позбавлення волі. 

3. Правові підстави і порядок 

здійснення контролю за поведінкою 

осіб, звільнених від відбування 

покарання з випробуванням. 

 

11. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система оцінювання 

навчальної дисципліни 

Участь в роботі впродовж 

семестру/екзамен – 60/40, тобто 100 бальна 

за семестр: 

«відмінно» – здобувач демонструє 

повні і глибокі знання навчального 

матеріалу, достовірний рівень розвитку 

умінь та навичок, правильне й обґрунтоване 

формулювання практичних висновків, 

наводить повний обґрунтований розв’язок 

прикладів та задач, аналізує причинно-

наслідкові зв’язки; вільно володіє 

науковими термінами; 

«добре» – здобувач демонструє повні 

знання навчального матеріалу, але допускає 

незначні пропуски фактичного матеріалу, 

вміє застосувати його до розв’язання 

конкретних прикладів та задач, у деяких 

випадках нечітко формулює загалом 

правильні відповіді, допускає окремі 

несуттєві помилки та неточності розв‘язках; 

«задовільно» – здобувач володіє 

більшою частиною фактичного матеріалу, 

але викладає його не досить послідовно і 

логічно, допускає істотні пропуски у 

відповіді, не завжди вміє правильно 

застосувати набуті знання до розв’язання 

конкретних прикладів та задач, нечітко, а 

інколи й невірно формулює основні 

твердження та причинно-наслідкові зв’язки; 



«незадовільно» – здобувач не володіє 

достатнім рівнем необхідних знань, умінь, 

навичок, науковими термінами 

Вимоги до письмової роботи (за 

умови наявності) 

Написання рефератів, доповідей, 

презентацій, тощо здійснюється відповідно 

до запропонованої тематики викладачем, з 

урахуванням програми навчальної 

дисципліни. 

Семінарські та практичні заняття Під час проведення семінарів 

(практичних занять) здобувачі працюють у 

такому форматі:  

1) викладач оголошує вступну промову, 

перевіряє наявність здобувачів та оголошує 

навчальні питання заняття; 

2) надається можливість оголошення 

доповідей, рефератів, презентацій тощо; 

3) здобувачі відповідають на навчальні 

питання (практичні завдання), після 

кожного з них інші здобувачі вносять свої 

пропозиції та доповнення, а також задають 

додаткові запитання; 

4) викладач підводить підсумки, 

відповідає на запитання здобувачів, 

оголошує оцінки та оголошує тему та 

завдання наступного заняття. 

Умови допуску до підсумкового 

контролю 

Відсутність невідпрацьованих 

пропусків занять та незадовільних оцінок, а 

також наявність більше 50% оцінок на 

аудиторних заняттях. 

 

Оцінювання компетентності з навчальної роботи здобувача з дисципліни 

здійснюється шляхом встановлення відповідного рівня знань за кожне навчальне 

заняття та виставлення балів від 2 до 5 (табл. 1).  
Таблиця 1  

Аудиторна робота 

(поточне накопичення балів) 

Підсумковий 

контроль 

Підсумкова 

кількість балів 

 екзамен  

 Max 60% Мах 40% 

 

 

Мах 100% 

 

 
Тема 1. Тема 2. Тема 3. … Тема 14. 

Самостійна робота 

    
 



Для занесення результатів компетентності здобувача у відомість обліку 

успішності, залікову книжку здобувача використовується таблиця співвідношення 

між рейтингом здобувача та ECTS оцінками (табл. 2). 
Таблиця 2 

Шкала оцінювання 

 

Оцінка в 

балах 
Оцінка за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 

90-100 відмінно   А відмінне виконання 

85-89 
добре  

B вище середнього рівня 
75-84 C загалом хороша робота 
66-74 

задовільно  
D непогано 

60-65 
E виконання відповідає 

мінімальним критеріям 
35-59 

незадовільно 

Fx необхідне перескладання 

1-34 
F необхідне повторне вивчення 

курсу 
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