
Опис  

вибіркового блоку навчальних дисциплін «Кримінальне право» 

освітньо-професійної програми «Право» для здобувачів освітнього 

ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 081 «Право» заочної форми 

навчання 

 

 Вибірковий блок навчальних дисциплін «Кримінальне право» для 

здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» денної форми навчання за 

спеціальністю 081 «Право» поєднує навчальні дисципліни, зорієнтовані на 

поглиблення теоретичних знань щодо окремих інститутів Загальної та 

Особливої частин кримінального права, набуття знань щодо впливу на 

кримінальне право практики Європейського суду з прав людини, а також на 

формування практичних фахових навичок застосування окремих інститутів 

Загальної та Особливої частин кримінального права.   

 Відповідно до опису освітньо-професійної програми «Право» 

викладання зазначених навчальних дисциплін забезпечує досягнення 

здобувачами освіти програмних результатів навчання 2, 4, 5, 8, 10, 15, 19, 23, 

що визначені Стандартом вищої освіти за спеціальністю 081 Право для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженим Наказом 

Міністерства освіти і науки України № 644 від 20.07.2022 р., а саме: 

● здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої 

проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання; 

● формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої 

проблеми; 

● давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з 

достатньою обґрунтованістю; 

● використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та 

всебічного встановлення певних обставин; 

● вільно спілкуватися державною та іноземною мовами як усно, так і 

письмово, правильно вживаючи правничу термінологію; 

● вільно використовувати для професійної діяльності доступні 

інформаційні технології і бази даних; 

● демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту 

основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права; 



● надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та 

інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях. 

  

Перелік дисциплін 

 

1. Кримінально-правові аспекти практики Європейського суду з прав 

людини. Дисципліна передбачає ознайомлення студентів з історією 

становлення міжнародного права прав людини та міжнародних 

правозахисних інституцій, місцем у цьому процесу ЄКПЛ та ЄСПЛ; 

положеннями ЄКПЛ, з яких випливають негативні та позитивні зобов'язання 

держави у сфері кримінального права, та практикою їх тлумачення ЄСПЛ; 

місцем та значенням ЄКПЛ в правовій системі України; підходами до 

врахування ЄКПЛ та практики ЄСПЛ при застосуванні кримінального права 

в українській кримінально-правовій доктрині та судовій практиці; 

проблемами відповідності положень кримінального законодавства України 

вимогам ЄКПЛ. 

2. Проблеми кримінальної відповідальності за кримінальні 

правопорушення, вчинені в умовах збройного конфлікту. Дисципліна 

передбачає ознайомлення студентів з особливостями правової кваліфікації 

різних видів кримінальних правопорушень, що вчиняються в умовах 

збройного конфлікту (злочини проти основ національної безпеки, 

кримінальні правопорушення проти громадської безпеки, військові 

кримінальні правопорушення, кримінальні правопорушення проти миру, 

безпеки людства та міжнародного правопорядку), особливостями 

застосування заходів кримінально-правового характеру у справах про 

зазначені кримінальні правопорушення, значенням міжнародного права для 

правильного застосування норм кримінального права у справах про такі 

кримінальні правопорушення. 

3. Проблеми застосування окремих заходів кримінально-правового 

характеру. Дисципліна передбачає ознайомлення студентів з системою 

заходів кримінально-правового характеру за чинним кримінальним правом, 

розмежуванням цих засобів між собою, особливостями застосування окремих 

заходів кримінально-правового характеру з урахуванням положень 

кримінального законодавства, позицій та тенденцій судової практики, позицій 

доктрини кримінального права. 



4. Проблеми кваліфікації співучасті в кримінальному правопорушенні. 

Дисципліна передбачає ознайомлення студентів з положенням кримінального 

закону України щодо співучасті та інших особливих форм вчинення 

кримінального правопорушення, підходами судової практики до їх 

застосування, положеннями доктринального вчення про співучасть та інші 

особливі форми вчинення кримінального правопорушення, загальними 

тенденціями регламентації співучасті за кримінальним правом держав 

континентальної Європи та за міжнародним кримінальним правом, набуття 

навичок застосування норм застосування норм щодо співучасті та інших 

особливих форм вчинення кримінального правопорушення. 

 


