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Кафедра кримінально-правових дисциплін юридичного факультету 

приймає участь у забезпеченні здобуття вищої, післядипломної освіти і 

задоволенні інших освітніх потреб здобувачів вищої освіти та інших осіб, які 

навчаються в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна. 

На кафедрі викладаються дисципліни «Кримінальне право. Загальна 

частина»; «Кримінальне право. Особлива частина»; «Кримінологія»; 

«Криміналістика»; «Судова медицина та психіатрія»; «Кримінально-

виконавче право»; «Актуальні питання діяльності кримінальної юстиції»; 

«Кримінально-правова політика України; «Кримінальний процес»; «Судові та 

правоохоронні органи України»; «Представництво і захист в кримінальному 

процесі»; «Нотаріат і адвокатура»; «Кваліфікація кримінальних 

правопорушень»; «Складання кримінально-процесуальних документів»; 

«Міжнародне кримінальне право». 

Основна місія кафедри кримінально-правових дисциплін – через освіту й 

науку забезпечувати набуття особами, що навчаються в Університеті, 

ґрунтовних знань про правові засоби захисту прав і свобод громадянина, 

держави, суспільства, виховання майбутніх юристів у дусі принципового й 

професійного ставлення до закону, грамотного використання його в 

практичній діяльності. 

Науково-педагогічний склад кафедри представляють 3 професорів, 4 

доценти, 2 старші викладачі. Роботу кафедри забезпечують 1 особа з числа 

допоміжного персоналу. 

Пріоритетні напрями роботи кафедри на 2021–2022 рр. 

1. Навчально-методичний напрям: 

1.1. Удосконалити курси, призначені для підготовки здобувачів третього 

рівня вищої освіти (доктор філософії) за спеціальністю 081 Право («Сучасна 



кримінально-правова доктрина», «Сучасні тенденції розвитку національної 

пенітенціарної системи», «Кримінально-правові дослідження окремих видів 

злочинів», «Кримінологічна політика в Україні», «Методологія та методика 

кримінологічних досліджень», «Альтернативи притягненню до кримінальної 

відповідальності», «Актуальні питання судового контролю в кримінальному 

провадженні», «Актуальні питання доказування в кримінальному 

провадженні», «Міжнародні стандарти прав людини у сфері кримінального 

провадження»);  

1.2. Постійно оновлювати й удосконалювати методичне забезпечення 

навчальних дисциплін, які викладаються кафедрою, з урахуванням змін 

освітніх програм та новел галузевого законодавства; 

1.3. Забезпечити оновлення навчального контенту з дисциплін, що 

викладаються кафедрою, шляхом підготовки навчальних посібників та 

підручників; 

1.4. Забезпечити адаптацію навчальних курсів до сучасних вимог щодо 

реального забезпечення викладання навчальних дисциплін за вибором 

студентів; 

1.5. Впроваджувати практично-орієнтовані форми роботи при 

викладанні навчальних дисциплін у вигляді різноманітних форм активної 

групової підготовки у професійному та комунікативному аспектах, 

забезпечити поєднання пояснювально-ілюстративних та інтерактивних 

методів навчання; 

1.6. Продовжити впровадження інноваційних навчальних технологій у 

процес викладання навчальних дисциплін, електронного супроводження 

освітньої діяльності; 

1.7. Розробити й впровадити практику проведення 

мультидисциплінарних занять (ділових ігор, моделювання проблемних 

правозастосовних ситуацій під час кримінальних проваджень). 

 

 



2. Науковий напрям: 

2.1. Брати участь у формуванні стратегічних напрямків наукових 

досліджень юридичного факультету та Університету. А також у їх реалізації; 

2.2. Спрямовувати науково-дослідницьку діяльність кафедри у напрямку 

реалізації актуальних завдань правової політики України щодо протидії 

новітнім кримінальним викликам і загрозам (в сфері забезпечення охорони 

національної безпеки, суверенітету недоторканності держави, інформаційної 

безпеки), а також забезпечення європейської інтеграції кримінально-

правової системи України;  

2.3. Підвищити рівень публікаційної активності викладачів, забезпечити 

подання науково-педагогічними працівниками кафедри, аспірантами 

матеріалів до періодичних друкованих та електронних наукових фахових 

видань; 

2.4. Викладачам кафедри брати участь у підготовці та атестації науково-

педагогічних; 

2.5. Сприяти розвитку наукових шкіл професорів кафедри; 

2.6. Організувати та провести науково-практичну конференцію 

«Актуальні питання кримінальної політики Євросоюзу». 

 

3. Професійно-виховний напрям: 

3.1. Брати участь у здійсненні профорієнтаційних заходів, які 

проводяться Університетом та факультетом; 

3.2. Залучати до проведення навчальних занять представників 

стейкхолдерів – судових і правоохоронних органів; 

3.3. Брати участь в розробці програм навчальної та виробничої практики 

студентів юридичного факультету та в керівництві практикою; 

3.4. У межах роботи студентського наукового гуртка кафедри залучати 

студентів до індивідуальних і колективних наукових розробок; 

3.5. Популяризувати наукові знання та новітні наукові розробки у галузі 

кримінально-правових дисциплін в студентському середовищі. 



4. Міжнародний та міжвузівський напрям: 

 

4.1. Забезпечити комунікацію і взаємодію з аналогічними підрозділами 

(кафедрами) провідних вищих навчальних закладів України, укладаючи 

договори про співробітництво; 

4.2. Брати участь у наукових та науково-практичних заходах, які 

проводяться вітчизняними й зарубіжними науковими й навчальними 

установами;  

4.3. Об’єднати науковий потенціал кафедри щодо розробки наукових 

проектів з метою участі у міжнародних програмах із надання відповідних 

грантів.  

5. Кадрово-організаційний напрям: 

5.1. Забезпечити кількісний і якісний кадровий склад кафедри для 

здійснення навчального процесу; 

5.2. Орієнтувати викладачів кафедри на підвищення особистого науково-

кваліфікаційного рівня (одержання наукових ступенів, вчених звань); 

5.3. Залучати до навчального процесу провідних фахівців у сфері наук 

кримінально-правового циклу; 

5.4. Підвищувати кваліфікацію викладачів кафедри, забезпечувати їх 

стажування у правоохоронних органах, провідних навчальних закладах; 

5.5. Брати участь у підготовці наукових кадрів, сприяти підготовці й 

захисту дисертаційних досліджень аспірантами кафедри; 

5.6. Сприяти поповненню викладацького складу кафедри кращими 

випускниками аспірантури. 

 

Претендент  

на посаду завідувача кафедри                              Олександр ЖИТНИЙ 


