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Опис  

вибіркового блоку навчальних дисциплін «Кримінальне право» 

освітньо-наукової програми «Право» для здобувачів освітнього ступеня 

«Магістр» за спеціальністю 081 «Право» денної форми навчання 

 

 Вибірковий блок навчальних дисциплін «Кримінальне право» для 

здобувачів освітнього ступеня «магістр» денної форми навчання за 

спеціальністю 081 «Право» поєднує навчальні дисципліни, зорієнтовані на 

поглиблення теоретичних знань щодо основних інститутів Загальної та 

Особливої частин кримінального права, формування теоретичних знань щодо 

здійснення кримінально-правової політики в України, набуття знань щодо 

міжнародного та порівняльного кримінального права, а також на розвиток 

практичних фахових навичок застосування окремих інститутів Загальної та 

Особливої частин кримінального права й формування здатності до 

самостійної наукової діяльності у сфері кримінального права. 

 Відповідно до опису освітньо-наукової програми «Право» викладання 

зазначених навчальних дисциплін забезпечує досягнення здобувачами освіти 

програмних результатів навчання 1–20, що визначені Стандартом вищої 

освіти за спеціальністю 081 Право для другого (магістерського) рівня вищої 

освіти, затвердженим Наказом Міністерства освіти і науки України № 643 від 

20.07.2022 р., а саме: 

● оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти 

розуміння меж та механізмів їх правового регулювання; 

● співвідносити сучасну систему цивілізаційних цінностей з правовими 

цінностями, принципами та професійними етичними стандартами; 

● 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; 

● здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми, 

застосовуючи першоджерела та прийоми правової інтерпретації 

складних комплексних проблем, що постають з цього дослідження, 

аргументувати висновки; 

● вільно спілкуватися правничою іноземною мовою (однією з офіційних 

мов Ради Європи) усно і письмово; 
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● обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, 

оцінювати докази та наводити переконливі аргументи; 

● дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і 

обґрунтовувати варіанти їх розв’язання; 

● оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно 

опрацьовувати та  використовувати інформацію для проведення 

наукових досліджень та практичної діяльності; 

● генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні 

правничих послуг; 

● аналізувати взаємодію міжнародного права та міжнародно-правових 

систем з правовою системою України на основі усвідомлення основних 

сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування 

права; 

● використовувати передові знання і методики у процесі правотворення 

та правозастосування інститутів публічного та приватного права і 

кримінальної юстиції; 

● проводити порівняльно-правовий аналіз окремих інститутів права 

різних правових систем, враховуючи взаємозв’язок правової системи 

України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу; 

● аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових 

інститутів; 

● обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування; 

● мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією 

процесуальних функцій суб’єктів правозастосування; 

● брати продуктивну участь у розробці проектів нормативно-правових 

актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, 

прогнозувати результати їх впливу на відповідні суспільні відносини; 

● інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі 

правозастосування у різних сферах професійної діяльності;   

● визначати актуальну практичну чи наукову проблему, планувати і 

виконувати дослідження на її вирішення, обирати релевантні 

методологію та джерела; 

● брати продуктивну участь у виконанні теоретичних та прикладних 

досліджень у галузі права; 
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● розробляти і викладати спеціальні дисципліни у закладах освіти, 

застосовувати сучасні освітні технології та методики. 

  

Перелік дисциплін 

 

1. Актуальні проблеми кримінально-правової кваліфікації. Дисципліна 

спрямована на поглиблене вивчення питань кваліфікації кримінальних 

правопорушень за основними інститутами Загальної частини кримінального 

права з урахуванням чинних законодавчих положень, актуальних тенденцій 

судової практики та положень доктрини кримінального права, а також на 

розвиток навичок закріплення результатів кримінально-правової кваліфікації 

в процесуальних документах. 

2. Проблеми кримінальної відповідальності. Дисципліна передбачає 

ознайомлення студентів    з основними проблемами кримінальної 

відповідальності як відносно самостійного явища («феномену») в правовій 

системі України; визначення та оцінку можливих підходів до розв'язання цих 

проблем з використанням теоретичних, нормативних та правозастосовних  

орієнтирів, а також спрямована на розвиток навичок застосування 

кримінальної відповідальності. 

3. Проблеми законодавчої та інтерпретаційної техніки закону України 

про кримінальну відповідальність. Дисципліна передбачає ознайомлення 

студентів із основними характеристиками законодавчої та інтерпретаційної 

техніки як окремих розділів (різновидів) юридичної техніки у сфері 

кримінального права; з’ясування особливостей і проблем законодавчої та 

інтерпретаційної техніки в законах України про кримінальну 

відповідальність (в основному  в Кримінальному кодексу України 2001 року); 

визначення можливих підходів до розв'язання окремих проблем спеціально-

юридичного та техніко-юридичного характеру Кримінального кодексу 2001 

року з використанням відповідних характеристик законодавчої та 

інтерпретаційної техніки.  

4. Проблеми кримінальної відповідальності за кримінальні 

правопорушення проти особистих благ людини. Дисципліна передбачає 

ознайомлення з особливостями охорони особистих благ людини засобами 

кримінального права, класичними та некласичними проблемами кваліфікації 

кримінальних правопорушень проти особистих благ людини та проти сім’ї, 
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тенденціями законотворчої та судової практики в цій сфері, особливостями 

кримінально-правової охорони особистих благ та інтересів сім’ї  в іноземних 

правових системах, а також спрямована на розвиток навичок застосування 

кримінальної відповідальності у справах про кримінальні правопорушення 

проти особистих благ людини. 

5. Міжнародне та порівняльне кримінальне право. Дисципліна передбачає 

вивчення основних інститутів Загальної частини міжнародного 

кримінального права та порівняльно-правовій характеристиці основних 

інститутів Загальної частини іноземного кримінального права держав, які 

належать до різних правових сімей, спрямована на формування уявлення про 

вплив міжнародного та порівняльного кримінального права на кримінальне 

право України. 

6. Історія кримінального права України. Дисципліна передбачає вивчення 

системи та значення історії кримінального права як галузі права, галузі 

законодавства, юридичної науки та навчальної дисципліни; основних форм 

історичних джерел кримінального права та змісту основних інститутів 

кримінального права, що певним чином відображуються у цих джерелах, а 

також основних тенденцій становлення і розвитку цих інститутів. 

Аналізується зміст відповідних наукових концепцій та підходів. Вивчається 

та оцінюється інформація з першоджерел з точки зору актуальності та 

наступності, а також з позиції здатності використання для здійснення 

подальшого самостійного вивчення основних інститутів кримінального 

права, передбачених у відповідних історичних джерелах, що забезпечить 

можливість самостійного правового аналізу особливостей застосування цих 

джерел у певний період часу та розв'язувати питання про значення 

відповідного історичного джерела кримінального права для сучасного 

кримінального права. 

7. Джерела кримінального права України. Дисципліна передбачає 

ознайомлення студентів з основними положеннями та проблемами 

доктринального вчення про джерела кримінального права, особливостями 

функціонування кримінального права в конституційно-правовому та 

міжнародно-правовому вимірах, значенням судової практики (зокрема 

практики Верховного Суду) для прогресивного розвитку кримінального 

права, а також спрямована на розвиток навичок застосування кримінального 

закону з урахуванням правил про його чинність у часі та просторі. 
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8. Проблеми боротьби з організованою злочинністю. Дисципліна 

передбачає ознайомлення з феноменом організованої злочинності, 

кримінологічними й правовими засадами протидії їй та спрямована на: 

отримання знань про сутність, причини й ознаки організованої злочинності 

та практичні проблеми протидії їй в Україні та світі, ознаки організованих 

злочинних угруповань та їх види; формування розуміння особливостей 

регулювання сфери протидії організованій злочинності як у національному, 

так і в міжнародному законодавстві, набуття вміння критично оцінювати стан 

та прогнозувати розвиток державної політики у сфері протидії організованій 

злочинності; вміння виробляти власні практичні підходи та рекомендації до 

вирішення загальноправових, кримінально-правових та кримінально-

виконавчих проблем такої протидії; набуття здатності використовувати 

набуті теоретичні знання та практичні навички при проведенні наукових 

досліджень. 

9. Актуальні питання кримінально-правової політики. Дисципліна 

передбачає ознайомлення студентів з основними основні теоретичними, 

правозастосовними та законодавчими проблемами та тенденціями 

кримінально-правової політики України, основними етапами розвитку 

кримінально-правової політики України; спрямована на формування 

розуміння ризиків та переваг, які слід враховувати при виробленні рішень у 

сфері кримінально-правової політики.  

10. Проблеми кримінальної відповідальності за злочини у сфері 

господарської діяльності. Дисципліна спрямована на вивчення поняття, 

видів та загальної характеристики кримінальних правопорушень у сфері 

господарської діяльності, зокрема проступки, що посягають на: встановлений 

порядок здійснення господарської діяльності взагалі та окремих її видів; 

фінансову діяльність; встановлений порядок формування та витрачання 

бюджетних коштів; встановлений порядок виготовлення і використання 

документів в господарській діяльності; встановлений порядок обігу цінних 

паперів; встановлений порядок реалізації споживачам товарів; свободу 

конкуренції; встановлений порядок використання засобів індивідуалізації 

учасників господарського обороту, товарів, послуг, комерційної таємниці як 

об'єктів права інтелектуальної власності та деякі інші.  

11. Проблеми кримінальної відповідальності за кримінальні 

правопорушення проти власності. Дисципліна передбачає ознайомлення з 
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особливостями охорони власності засобами кримінального права, 

класичними та некласичними проблемами кваліфікації кримінальних 

правопорушень проти власності, тенденціями законотворчої та судової 

практики в цій сфері, особливостями кримінально-правової охорони 

власності в іноземних правових системах, а також спрямована на розвиток 

навичок застосування кримінальної відповідальності у справах про 

кримінальні правопорушення проти особистих благ людини 

12. Теоретичні основи кримінально-правової кваліфікації. Дисципліна 

передбачає ознайомлення студентів з поняттям, ознаками, механізмом, 

видами, принципами кримінально-правової кваліфікації; основними етапами 

теоретичної дискусії щодо кримінально-правової кваліфікації; місцем 

кримінально-правової кваліфікації в механізмі застосування норм 

кримінального права; значенням кримінально-правової правової кваліфікації 

для професійної діяльності юриста. 


