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ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни «Сучасна правова доктрина» за напрямом підготовки 
«Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» складена відповідно до 
освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії(PhD) спеціальності081 Право. 
 

1. Опис навчальної дисципліни 
 

 1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 
Викладання навчальної дисципліни «Сучасна правова доктрина» за напрямом 

«Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» має на меті формування 
у здобувачів третього рівня вищої освіти (PhD) знань з актуальних питань сучасного 
кримінального права України, вітчизняних та прогресивних іноземних теорій протидії 
злочинності, знайомство з сучасними науковими досягненнями в галузі національного 
кримінального права, набуття вмінь самостійного виявлення й критичного осмислення 
загальнотеоретичних і практичних проблем розвитку кримінального права і законодавства про 
кримінальну відповідальність, тенденцій і закономірностей його застосування, оцінки й опису 
їх як предмету наукового дослідження, проведення його комплексної розробки із 
застосуванням сучасних досягнень теорії й методології кримінального права та принципів 
правової держави, оприлюднення, фахового обговорення одержаних наукових результатів та 
впровадження їх у сферу кримінально-правового законотворення та правозастосування, 
набуття здатності самостійно, на високому методичному та професійному рівні викладати 
кримінально-правові дисципліни у вищій школі на високому методичному та професійному 
рівні. 

У свою чергу, це передбачає формування у аспірантів таких загальних 
компетентностей: 

(ЗК-1) знання та розуміння предметної галузі, здатність сумлінно виконувати професійні 
обов’язки, діяти відповідно до етичних мотивів та чинного законодавства;   

(ЗК-2) здатність вдосконалювати й розвивати свій інтелектуальний і загальнокультурний 
рівень, уміння набувати нові знання, використовуючи сучасні інформаційно-освітні 
технології; 

(ЗК-3)уміння мислити евристично, самостійно; здатність до гіпотетичного та 
інноваційного мислення, генерування нових ідей;  

(ЗК-4) вміння працювати з інформацією та фактичним матеріалом для вирішення 
проблеми дослідження; формувати теоретичні та інформаційні бази наукового дослідження; 

(ЗК-5) уміння оперувати концептуальними знаннями щодо проведення науково-
дослідної роботи; уміння використовувати сучасні наукові методи, як теоретичні, так і 
емпіричні, виходячи із завдань конкретного дослідження; 

(ЗК-6) уміння комбінувати відомі методи та способи рішення; встановлювати причинно-
наслідкові зв’язки; аналізувати та порівнювати результати дослідження з попередніми 
досягненнями дослідників з обраної теми; 

(ЗК-7) здатність формулювати завдання та складати програму дослідження, 
опрацьовувати одержані результати, відтворювати їх у формі якісних наукових текстів (тези, 
статті, дисертаційне дослідження), які відповідають встановленим стандартам; 

(ЗК-8) володіння навичками ділового спілкування рідною й іноземними мовами на 
високому професійному рівні, знання та розуміння наукової правничої термінології; 

(ЗК-9) уміння вести наукову дискусію та спір, відстоювати власні погляди в 
максимально ефективній, переконливій, коректній і тактовній формі, інтелектуальна чесність і 
вміння працювати з критикою; 

(ЗК-10) уміння працювати у викладацькому колективі вищого навчального закладу, 
ефективно виконувати усі види викладацької роботи, забезпечувати студентам сприятливі 
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умови навчання;кваліфіковане володіння педагогічними методиками та інноваційними 
підходами щодо форми й змісту викладання юридичних дисциплін. 

 
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 

      
      

 
(ФК-3.1.) виявляти глибокі й системні теоретичні та емпіричні знання кримінально-

правових, кримінологічних, кримінально-виконавчих явищ і процесів; поглиблене розуміння 
кримінально-правових, кримінологічних, кримінально-виконавчих проблем, системи 
національного кримінального права, кримінології, кримінально-виконавчого права, теорії та 
практики протидії злочинності кримінально-правовими, кримінологічними, кримінально-
виконавчими засобами (у т.ч. глибоке знання наукової літератури за кримінально-правовим 
профілем); 

(ФК-3.2.) здатність брати участь у розробці проектів кримінально-правових, 
кримінально-виконавчих, кримінологічних актів, здійснювати наукове тлумачення 
кримінально-правових, кримінально-виконавчих, кримінологічних актів, надавати 
рекомендації щодо їх удосконалення;  

(ФК-3.3.) здатність кваліфіковано застосовувати кримінально-правові, кримінально-
виконавчі, кримінологічні акти у різних сферах юридичної діяльності; у межах посадових 
обов’язків забезпечувати професійний захист прав і свобод людини і громадянина, власності, 
громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від 
кримінальних правопорушень, забезпечувати мир і безпеку людства, запобігання 
кримінальним правопорушенням;  

(ФК-3.4.) здатність кваліфіковано здійснювати наукові дослідження в галузі 
кримінального права, кримінології, кримінально-виконавчого права; викладати кримінально-
правові дисципліни на високому теоретичному й методичному рівні; ефективно здійснювати 
політико-правове виховання; 

(ФК-3.5.) здатність до міжнародної науково-педагогічної мобільності за кримінально-
правовим профілем. 

 
1.3. Кількість кредитів – 6 
 
1.4. Загальна кількість годин – 180 

 Основні завдання вивчення дисципліни «Сучасна кримінально-правова доктрина» 
за напрямом «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» полягають 
у формуванні в аспірантів таких фахових компетентностей:
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1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

Обов’язкова професійна 
Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 
1-й 1-й 

Семестр 
1-й 1-й 

Лекції 
15 год. 8 год. 

Семінарські заняття 
15 год. 6 год. 

Лабораторні заняття 
- - 

Самостійна робота 
150 год. 166 год. 

Індивідуальне завдання 
+ + 

 

1.6. Заплановані результати навчання 
Згідно з вимогами освітньо-наукової програми, в результаті вивчення дисципліни 

«Сучасна правова доктрина» (за напрямом «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
виконавче право») аспіранти мають досягти таких програмних результатів: 

ПРН 1. Демонструвати системний науковий світогляд, уміння креативно мислити, 
формулювати висновки і розробляти рекомендації, пропонувати неординарні підходи з 
використанням новітніх технології у розв’язанні поставлених завдань; 

ПРН 2. Знати систему національного права, методи і зміст правового регулювання у 
різних галузях національного права; 

ПРН 3. Узагальнювати, критично мислити й аналізувати явища та проблеми, які 
вивчаються, проявляти гнучкість у прийнятті рішень на основі логічних аргументів та 
перевірених фактів в умовах обмеженого часу і ресурсів на засадах загальнонаукової 
методології; 

ПРН 4.Ідентифікувати наукові та практичні проблеми, готувати наукові тексти та 
доповіді, здійснювати публічну апробацію результатів досліджень як державною так і 
іноземними мовами, демонструвати усну та письмову комунікацію; 

ПРН 5. Знати основні юридичні школи, що склалися у відповідній сфері правових 
досліджень; 

ПРН 6.Демонструвати лідерські якості, навички міжособистісної взаємодії, вміння 
працювати в команді дослідників, ефективно спілкуватися на професійному та соціальному 
рівнях, дотримуючись принципів наукової етики; 

ПРН 7. Аналізувати зарубіжний досвід правового регулювання у відповідній сфері; 
ПРН 8.Знати систему вищої освіти в Україні, специфіку професійно-педагогічної 

діяльності викладача вищої школи; використовувати законодавче та нормативно-правове 
забезпечення вищої освіти, сучасні засоби і технології організації та здійснення освітнього 
процесу, різноманітні аспекти виховної роботи зі студентами, інноваційні методи навчання. 
Критично оцінювати власні наукові розробки при впровадженні у навчальний процес; 

ПРН 9. Знати юридичну (у т.ч. судову) практику за напрямом діяльності; 
ПРН 10. Демонстрування прихильності просуванню цінності науки; проведення роботи з 
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правової освіти, надання довідок і консультацій працівникам органу публічної влади, 
підприємства, установи, організації про чинне право, а також висновків з правових питань; 
надання допомоги з оформлення документів правового характеру; 

ПРН 11. Використовувати практичний досвід прийняття виважених і обґрунтованих з 
точки зору правових вимог рішень як у стандартних, так і в нестандартних умовах юридичної 
діяльності; 

ПРН 12. Застосовувати на постійній основі деонтологічні правила і керівні принципи 
наукових досліджень в галузі права з урахуванням таких аспектів, як необхідність дотримання 
авторських прав, недоторканності приватного життя, професійної таємниці та належних 
дослідницьких практик тощо;  

ПРН 13. Опрацьовувати, аналізувати і синтезувати великі обсяги даних; 
ПРН 14. Застосовувати свої професійні навички дослідження в неакадемічному 

середовищі; 
ПРН 15. Оперувати концептуальними знаннями щодо проведення науково-дослідної 

роботи; 
ПРН 16. Продукувати оригінальні, придатні до публікування у фахових виданнях 

наукові розробки у галузі права, демонструвати самостійне мислення, достатнє для обрання 
теми і відповідних методів дослідження; 

ПРН 17.Коректно формулювати наукову проблему та дослідницькі завдання, визначати 
актуальність та новизну наукової роботи;  

ПРН 18. Відбирати, порівнювати, співставляти необхідну інформацію і фактичний 
матеріал для підготовки та проведення дослідження відповідно до поставленої мети та 
визначених завдань; 

ПРН 19. Демонструвати ефективне освоєння відповідних методик і технологій, 
необхідних для досліджень у правовій сфері, таких як функціоналізм, критицизм, 
компаративістика тощо; 

ПРН 20. Правильно інтерпретувати нові факти, що з’являються у відповідній галузі 
юридичної науки і практики; 

ПРН 21. Самостійно обирати і застосовувати методи юридичної науки та алгоритм 
діяльності у практичних ситуаціях згідно з правовими стандартами у відповідній сфері; 

ПРН 22. Представляти підсумки проведеної роботи у вигляді звітів, тез і доповідей на 
конференціях, статей, оформлених у відповідності з існуючими вимогами; реалізовувати 
наукову комунікацію у письмовій та усній формах; 

ПРН 23. Застосовувати наукові розробки, наукову, педагогічну, навчально-методичну 
практику на заняттях з юридичних дисциплін; ефективно застосовувати методи, засоби, 
прийоми педагогічного впливу, методики виховання і викладання юридичних дисциплін; 

ПРН 24. Визначати цілі, зміст, принципи, способи правового регулювання у відповідній 
сфері; 

ПРН 25. Оперувати методичними принципами та категоріями в науковому дослідженні; 
ПРН 26. Керувати правовою роботою в органі публічної влади, на підприємстві, в 

установі, організації, надавати правову допомогу його структурним підрозділам і громадським 
організаціям; 

ПРН 27. Брати участь у роботі з розробки нормативних правових актів, підготовці 
експертних висновків про їх юридичну обґрунтованість. Роботи в трудовому колективі, 
планування та розподілу часу на виконання завдань; 

ПРН 28. Демонстрування прихильності просуванню цінності науки; проведення роботи з 
правової освіти, надання довідок і консультацій працівникам органу публічної влади, 
підприємства, установи, організації про чинне право, а також висновків з правових питань; 
надання допомоги з оформлення документів правового характеру; 

ПРН 29. Здійснення довідково-інформаційної роботи з правових питань із 
застосуванням технічних засобів, а також організації обліку чинних правових актів; 

ПРН 30. Впровадження інноваційних методик у навчальний процес; 
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ПРН 31. Виконання наукових досліджень з правової тематики; 
ПРН 32. Розробки документів офіційного листування; підготовки обґрунтованих 

відповідей на звернення з правових питань; 
ПРН 33. Формулювання і вирішення завдань, які виникають під час науково-

дослідницької і науково-педагогічної діяльності, що потребують поглиблених професійних 
знань. 
 
 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 Розділ 1. Сучасні проблеми розвитку кримінально-правової системи України 
 Тема 1. Актуальні тенденції розвитку кримінального права України  
Проблеми розуміння кримінального права. Місце кримінального права у національній 

кримінально-правовій системі. «Квазікримінальне право». Предмет кримінального права та 
його трансформації в сучасних умовах. Проблема запиту на кримінальне право. Проблеми 
модернізації кримінального права.  

Методологічні основи сучасного кримінального права. Проблеми методу і методології 
в кримінально-правових дослідженнях. Проблеми співвідношення публічного і приватного в 
кримінальному праві. 

Сучасні теоретичні питання джерел кримінального права. Поліджерельність 
кримінального права та проблеми, які вона детермінує. 

Принципи кримінального права. Види принципів кримінального права. Значення 
принципів кримінального права для галузевої правотворчості і правозастосування.  

  
Тема 2. Актуальні питання вчення про кримінальний закон та його застосування  
 
Кримінальний закон як джерело кримінального права. Темпоральні властивості 

кримінального закону. Просторові властивості кримінального закону. Структура і система 
кримінального закону. Кримінальний закон та інші джерела кримінального права. 
Кримінальний закон та публічна влада. 

Теоретичні основи якості кримінального законодавства. Моніторинг якості 
кримінального законодавства.  

Поняття застосування кримінального закону. Застосування кримінального закону як 
форма індивідуального кримінально-правового регулювання. Види застосування 
кримінального закону. 

Кваліфікація злочинів як найпоширеніший вид застосування диспозицій кримінального 
закону. Кваліфікація позитивної посткримінальної поведінки. Інші види кримінально-правової 
оцінки діяння.  

Застосування санкцій норм кримінального права. Призначення покарання. 
Застосування інших заходів кримінально-правового впливу. Значення національної судової 
практики та практики Європейського суду з прав людини  
для застосування кримінального закону. 
 

 Розділ 2. Сучасні доктринальні проблеми вчення про кримінально протиправне 
діяння та його форми 

 Тема 1. Сучасні проблеми вчення про кримінально протиправні діяння 
Розвиток вчення про кримінальне правопорушення у вітчизняній кримінально-правовій 

теорії. Кримінальне правопорушення у національному кримінальному законодавстві. 
Кримінальне правопорушення в міжнародно-правовому контексті. Кримінальні та  інші 
правопорушення. Кримінальне правопорушення й інші види кримінально значимої девіантної 
поведінки. 
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Криміналізація та декриміналізація. Теоретичні проблеми детермінант криміналізації. 
Криміналізація та пеналізація. 

Протиправність та її місце в структурі кримінального правопорушення. Обставини, які 
анулюють кримінальну протиправність діяння. Суспільна небезпечність та її сучасні 
інтерпретації. Інші ознаки кримінального правопорушення. 

Індивідуальний і колективний суб’єкт кримінального правопорушення. 
Проблеми категоризації кримінального правопорушення. Сучасна кримінально-правова 

доктрина про кримінальні проступки.  
 

 Тема 2. Актуальні питання вчення про форми кримінального правопорушення 
Групове кримінальне правопорушення. Інститут співучасті у кримінальному 

правопорушенні. Розвиток інституту співучасті в кримінально-правовій доктрині. Теоретичні 
проблеми кримінально-правової природи співучасті у кримінальному правопорушенні. 
Проблеми суб’єктивної сторони співучасті у кримінальному правопорушенні. Типологія 
співучасників. Проблеми застосування інституту співучасті. 

Інститут стадій кримінального правопорушення в теорії кримінального права та 
кримінальному законодавстві. Проблеми кримінальної відповідальності за готування до 
кримінального правопорушення та за замах на кримінальне правопорушення. Проблеми 
відмежування замаху на кримінальне правопорушення від готування до кримінального 
правопорушення та закінченого кримінального правопорушення. Відмежування добровільної 
відмови при незакінченому кримінальному правопорушенні від дійового каяття.    

Актуальні проблеми інституту множинності кримінальних правопорушень. Проблемні 
питання сукупності кримінальних правопорушень. Проблемні питання повторності 
кримінальних правопорушень. 

 
Розділ 3. Сучасні теоретичні проблеми кримінальної відповідальності та 

кримінально-правових наслідків кримінального правопорушення 
 
Тема 1. Актуальні теоретичні питання вчення про кримінальну відповідальність 
 

Проблеми дефініцій, сутності та змісту кримінальної відповідальності. Кримінальна 
відповідальність як один з видів юридичної відповідальності. Ознаки кримінальної 
відповідальності. Види кримінальної відповідальності. Функції кримінальної відповідальності. 
Кримінальна відповідальність як інтегративна категорія публічного права. 

Кримінальна відповідальність як взаємодія особи, яка вчинила кримінальне 
правопорушення, і спеціальних органів держави в межах кримінально-правових відносин. 
Кримінально-правові відносини: юридичний зміст, суб’єкти та об’єкт. Момент виникнення і 
закінчення кримінальної відповідальності. Форми реалізації кримінальної відповідальності. 

Проблеми визначення підстави кримінальної відповідальності. Морально-етичне і 
формально-юридичне обґрунтування кримінальної відповідальності особи, яка вчинила 
злочин. Питання свободи волі і кримінальна відповідальність. 

Єдина підстава кримінальної відповідальності за ч.1 ст.2 КК України. Фактична і 
юридична сторона в межах єдиної підстави кримінальної відповідальності. Матеріальна і 
процесуальна підстави кримінальної відповідальності. 

Кримінальна відповідальність та заходи кримінально-правового впливу. Проблема 
кримінальної відповідальності юридичних осіб.  

 
Тема 2. Актуальні питання кримінально-правових наслідків кримінального 

правопорушення 
 
Проблема змісту й структури кримінально-правових наслідків кримінального 

правопорушення. Види кримінально-правових наслідків кримінального правопорушення. 
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Покарання як типовий кримінально-правовий наслідок кримінального 
правопорушення. 

Доктринальні визначення звільнення  від кримінальної відповідальності та його 
сутності. Класифікації видів звільнення  від кримінальної відповідальності Проблема підстави 
(підстав) звільнення  від кримінальної відповідальності. Звільнення  від кримінальної 
відповідальності та суміжні інститути кримінального права. 

Судимість як соціально-правове явище. Співвідношення судимості і її правових 
наслідків. Зміст правових наслідків судимості. Правові форми припинення судимості. 

Інші заходи кримінально-правового характеру.  
Сучасні доктринальні проблеми спеціальної конфіскації.  
Проблеми кримінально-правової реституції. 
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3. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви розділів і тем Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 
л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Розділ 1. Сучасні доктринальні проблеми розвитку  

кримінально-правової системи України  
Тема 1. Актуальні 
тенденції розвитку 
кримінального права 
України  

30 2 2  + 21 30 2 2  + 26 

Тема 2. Актуальні 
питання вчення про 
кримінальний закон 
та його застосування 

30 2 2   21 30     30 

Разом за розділом 1 60 4 4   52 60 2 2  + 56 
Розділ 2. Сучасні проблеми вчення про 

кримінально протиправне діяння та його форми 
Тема 1. Сучасні 
проблеми вчення про 
кримінальне 
правопорушення й 
інші кримінально 
протиправні діяння 

30 4 4   22 30 2 2   26 

Тема 2. Актуальні 
питання вчення про 
форми 
кримінального 
правопорушення 

30 2 2   26 30 2    28 

Разом за розділом 2 60 6 6   48 60 4 2   54 
Розділ 3. Сучасні теоретичні проблеми кримінальної відповідальності та інших 

кримінально-правових наслідків кримінальних правопорушень 
Тема 1. Актуальні 
теоретичні питання 
вчення про 
кримінальну 
відповідальність 

30 3 3   24 30 2 2   26 

Тема 2. Актуальні 
питання 
кримінально-
правових наслідків 
кримінального 
правопорушення 

30 2 2   26 30     30 

Разом за розділом 3 60 5 5   50 60 2 2   56 
 Усього годин 180 15 15  + 150 180 8 6  + 166 
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4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

  Денна Заочна 
1 Актуальні тенденції розвитку кримінального права України 2 2 
2 Актуальні питання вчення про кримінальний закон та його 

застосування 
2 - 

3 Сучасні проблеми вчення про кримінальне правопорушення й 
інші кримінально протиправні діяння 

4 2 

4 Актуальні питання вчення про форми кримінального 
правопорушення 

2 - 

5 Актуальні теоретичні питання вчення про кримінальну 
відповідальність 

3 2 

6 Актуальні питання кримінально-правових наслідків 
кримінального правопорушення 

2 - 

 Разом   15 6 
 

5. Завдання для самостійної робота 
 

№ 
з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 
годин 

  денна заочна 
1 Підготовка до наукового семінару «Актуальні тенденції 

розвитку кримінального права України 
21 26 

2 Підготовка до наукового семінару «Актуальні питання вчення 
про кримінальний закон та його застосування».  

21 30 

3.  Підготовка до наукового семінару «Сучасні проблеми вчення 
про кримінальне правопорушення й інші кримінально 
протиправні діяння».  

22 26 

4. Підготовка до наукового семінару «Актуальні питання вчення 
про форми кримінального правопорушення».  

26 28 

5. Підготовка до наукового семінару «Актуальні теоретичні 
питання вчення про кримінальну відповідальність».  

24 26 

6. Підготовка до наукового семінару «Актуальні питання 
кримінально-правових наслідків кримінального 
правопорушення».  

26 30 

 Разом  150 166 
 

6. Індивідуальні завдання 
 

Індивідуальні завдання сприяють поглибленню і розширенню теоретичних знань 
здобувачів третього рівня вищої освіти (PhD) з окремих проблем сучасної кримінально-
правової доктрини, закріплюють навички самостійної роботи з навчальною та науковою 
літературою, кримінальним законодавством, судовою практикою. Виконання індивідуального 
завданні пропонується у формі наукового есе – вільного (не обов’язково вичерпного), але 
виразно суб’єктивного вираження власного розуміння теми, викладеного в письмовій формі.    

Орієнтовний перелік тем наукових есе:  
«Сучасне кримінальне право України: тенденції розвитку»;  
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«Нові криміногенні виклики та національне кримінальне право: готовність галузі до 
виконання функцій»;  

«Історія вітчизняного кримінального права»;  
«Сучасні уявлення про кримінальну відповідальність у вітчизняній доктрині 

кримінального права»; 
«Генезис національного кримінального законодавства»;  
«Принципи кримінального права та Кримінального кодексу України»; 
«Міжнародно-правова відповідність законодавства про кримінальну відповідальність 

України»;  
«Якість кримінального закону: проблеми оцінки»; 
«Кримінальний проступок: за і проти»; 
«Проблеми судової практики щодо справ про співучасть у кримінальному 

правопорушенні»; 
«Проблеми судової практики щодо справ про множинність кримінальних 

правопорушень»; 
«Проблеми судової практики щодо справ про незакінчені кримінальні правопорушення»;  
«Сучасний пропозицій про внесення змін і доповнень до Загальної частини 

Кримінального кодексу України щодо вдосконалення правової регламентації кримінально-
правових наслідків кримінального правопорушення». 

Типова структура есе: 
- титульна сторінка; 
- зміст; 
- вступ, в якому обґрунтовується актуальність та значення теми, говориться про стан 

розробки обраної проблеми наукою кримінального права, визначається об’єкт та предмет 
дослідження, заявляються дослідницькі завдання (які мають кореспондувати пунктам плану), 
зазначається структура та обсяг роботи;  

- основна частина, що складається з розділів (можливий поділ розділів на підрозділи); 
- висновки, що випливають з розгляду теми; 
- список використаних джерел (нормативних актів, літератури, правозастосовних актів, 

розташованих у алфавітному порядку). 
 Розглядаючи теоретичні питання теми, доцільно наводити приклади з практики 

застосування кримінального законодавства (зокрема, звертаючись до рішень судів України, 
розміщеними у відкритому доступі в Єдиному державному реєстрі судових рішень, інших 
джерел), аналізувати ефективність та несуперечливість застосування  теоретичних положень 
на практиці. 

 При використанні літературних та інших нормативних матеріалів є обов’язковими 
відповідні посилання на ці джерела у відповідності до встановлених правил (стандартів). 
Забороняється запозичення тексту з літературних та наукових творів без відповідного 
посилання на них. Відсутність посилань на використану літературу та запозичення тексту з 
чужих літературних творів без посилання на них кваліфікується як академічний плагіат і тягне 
за собою безумовне повернення роботи для повторного виконання або зміну теми роботи за 
вказівкою викладача, який перевіряє роботу. 

У список використаних нормативних актів та літератури вносяться реально використані 
під час виконання роботи джерела. Опис використаних джерел має відповідати діючим 
бібліографічним стандартам (з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 
8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні  положення та 
правила складання»).  

Текст роботи друкується на комп'ютері з одного боку аркуша білого паперу формату А4 
з використанням шрифтів текстового редактора Word розміру 14 з міжрядковим інтервалом 
1,5, залишаючи береги таких розмірів: лівий - 25 мм, правий - 10 мм, верхній - 20 мм, нижній - 
20 мм. 
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Обсяг роботи повинен становити 20–25 сторінок. До неї входять вступ, розділи 
(підрозділи) й висновки. 

На останній сторінці роботи здобувач повинен поставити дату її подання на кафедру, 
власноруч вказати: «Робота виконана мною самостійно й не містить неправомірних текстових 
запозичень» та поставити особистий підпис. 

За результатами перевірки роботи викладач оцінює її наступним чином: Оцінка 
«відмінно» (10 балів): 

– здобувач показав глибокі, вичерпні знання матеріалу, розуміння сутності і 
взаємозв’язку явищ, процесів і подій, уміння використовувати системні наукові відомості, які 
отримані під час підготовки при обґрунтуванні змісту  проблемних питань; глибоке розуміння 
сутності та особливостей теми, розуміння значимості відповідних правових актів, уміння 
виявляти теоретичні проблеми обраної теми; 

Оцінка « добре» (7 балів): 
– здобувач показав тверді і достатньо повні знання всього матеріалу, який 

застосовувався роботі, правильне розуміння сутності і взаємозв’язку явищ (процесів), що 
розглядаються; уміння самостійно з використанням сучасних методик аналізувати і 
застосовувати основні положення теорії для вирішення поставлених завдань; 

Оцінка «задовільно» (5 балів): 
– здобувач показав тверді знання і розуміння матеріалу, який застосовувався у курсовій 

роботі; надав правильні і конкретні, без грубих помилок характеристики розглянутих 
проблем; уміння застосовувати теоретичні знання до вирішення основних практичних завдань; 
обмежено використовував аналітичний апарат при доведеннях; 

Оцінка «незадовільно» (0 балів): 
– здобувач припустився грубих помилок у наданій характеристиці, показав недостатнє 

розуміння сутності питань, що висвітлюються, невміння застосовувати одержані знання при 
вирішенні наукових завдань. У такому випадку робота повертається для повторного 
виконання та, в разі необхідності,  надається додаткова консультація щодо її теми. 

 
7. Методи контролю 

Методи контролю – це способи діагностичної діяльності, які дозволяють здійснювати 
зворотний зв’язок у процесі навчання з метою отримання даних про успішність навчання, 
ефективність навчального процесу. 

Контрольні заходи визначають відповідність рівня набутих аспірантами знань, умінь та 
навичок вимогам нормативних документів щодо вищої освіти.  

Самоконтроль призначений для самооцінки здобувачами вищої освіти якості засвоєння 
навчального матеріалу навчальної  дисципліни (розділу, теми). З цією метою в навчальних 
посібниках для кожної теми (розділу), а також у методичних розробках для семінарських 
занять передбачаються питання для самоконтролю.  

Кафедральний контроль проводиться з метою оцінки рівня підготовки аспірантів з 
навчальної дисципліни на різних етапах її вивчення і здійснюється у вигляді вхідного, 
поточного, рубіжного та семестрового контролю.  

В освітньому процесі використовуються такі види контролю результатів навчання: 
вхідний, поточний протягом семестру, контрольні роботи, передбачені навчальним планом, 
приймання індивідуальних завдань, курсових робіт, підсумковий семестровий, відстрочений 
контроль. 

Вхідний контроль проводиться перед вивченням нового курсу з метою визначення 
рівня підготовки аспірантів з дисциплін, які забезпечують цей курс. Вхідний контроль 
проводиться на першому занятті за завданнями, що відповідають програмам попереднього 
навчання. Результати контролю аналізуються на кафедральних (міжкафедральних) нарадах та 
засіданнях методичних комісій спільно з науково-педагогічними працівниками, які проводять 
заняття із забезпечувальною дисципліни. За результатами вхідного контролю розробляються 
заходи з надання індивідуальної допомоги аспірантам, коригування освітнього процесу.  
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Поточний контроль  проводиться на всіх видах аудиторних занять протягом семестру. 
Поточний контроль може проводитися у формі усного опитування або письмового контролю 
на практичних, семінарських заняттях, лекціях, у формі колоквіуму, виступів аспірантів при 
обговоренні питань на семінарських заняттях, у формі тестування тощо. Конкретні форми 
проведення поточного контролю та критерії оцінки рівня знань визначаються програмою 
навчальної дисципліни. Результати оцінювання роботи аспірантів мають бути доведені до 
відома аспірантів своєчасно.  

Підсумковий семестровий контроль з навчальної  дисципліни є обов’язковою формою 
оцінювання результатів навчання аспіранта. Він проводиться в терміни, встановлені графіком 
навчального процесу, та в обсязі навчального матеріалу, визначеного програмою навчальної 
дисципліни. Семестровий контроль проводиться у формі заліку або семестрового екзамену з 
конкретної навчальної дисципліни. Аспіранта допускають до семестрового контролю за умови 
виконання ним усіх видів робіт, передбачених навчальним планом на семестр з цієї 
дисципліни.  

Семестровий екзамен – форма підсумкового контролю з навчальної дисципліни за 
семестр, що спрямована на перевірку засвоєння теоретичного та практичного матеріалу. 
Екзамени складають за екзаменаційними білетами, затвердженими кафедрою. Викладач в 
обов'язковому порядку повинен ознайомити аспірантів зі змістом екзаменаційних питань, 
зразком екзаменаційного білету на початку вивчення навчальної дисципліни. 

Максимальна сума балів, яку може набрати аспірант при складанні екзамену (заліку) з 
навчальної дисципліни, складає 40. 

Оцінка підсумкового контролю виставляється за національною шкалою як сума балів, 
набраних здобувачем вищої освіти протягом семестру при виконанні контрольних заходів, 
передбачених програмою навчальної дисципліни (практики) та балів, набраних при складанні 
семестрового екзамену.  

Максимальна сума балів, які може набрати аспірант при вивченні навчальної дисципліни 
(проходженні практики), складає 100. 

 
Питання, які виносяться на складання підсумкового контролю: 

 
1. Проблеми розуміння кримінального права та кримінально-правової доктрини.  
2. Види кримінального права. 
3. Місце кримінального права у національній кримінально-правовій системі.  
4. Предмет кримінального права та його трансформації в сучасних умовах.  
5. Методологічні основи сучасної кримінально-правової доктрини. 
6. Проблеми методу і методології в кримінально-правових дослідженнях. 
7. Сучасні теоретичні питання джерел кримінального права.  
8. Принципи кримінального права та їх значення.  
9. Проблеми вчення про кримінальний закон як джерело кримінального права.  
10. Темпоральні властивості кримінального закону в кримінально-правовій доктрині і 

законодавстві. 
11. Просторові властивості кримінального закону в кримінально-правовій доктрині і 

законодавстві. 
12. Кримінальний закон та інші джерела кримінального права. 
13. Теоретичні основи якості кримінального законодавства.  
14. Теоретичні основи застосування кримінального закону.  
15. Види застосування кримінального закону. 
16. Теоретичні основи кваліфікації кримінальних правопорушень. 
17. Доктринальні розробки проблем кваліфікації позитивної посткримінальної 

поведінки.  
18. Проблеми застосування санкцій норм кримінального права.  
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19. Значення національної судової практики та практики Європейського суду з прав 
людини  
для застосування кримінального закону. 

20. Розвиток вчення про кримінальне правопорушення у вітчизняній кримінально-
правовій доктрині.  

21. Кримінальне правопорушення й інші види кримінально значимої девіантної 
поведінки. 

22. Теоретичні проблеми детермінант криміналізації суспільно небезпечних діянь. 
23. Протиправність та обставини, які її анулюють кримінальну протиправність діяння.  
24. Суспільна небезпечність та її сучасні інтерпретації в кримінально-правовій доктрині. 
25. Теоретичні проблеми категоризації кримінальних правопорушень. 
26. Сучасний стан теоретичної розробки інституту співучасті у кримінальному 

правопорушенні 
27. Основні теоретичні проблеми кримінально-правової природи співучасті у 

кримінальному правопорушенні.  
28. Типологія співучасників в доктрині кримінального права: національний і зарубіжний 

досвід. 
29. Проблеми застосування інституту співучасті. 
30. Інститут стадій кримінального правопорушення в теорії кримінального права та 

кримінальному законодавстві.  
31. Проблеми кримінальної відповідальності за готування до кримінального 

правопорушення та за замах на кримінальне правопорушення.  
32. Теоретичні питання юридичної природи і правових наслідків добровільної відмови 

при незакінченому кримінальному правопорушенні. 
33. Сучасні проблеми інституту множинності кримінальних правопорушень.  
34. Проблеми дефініцій, сутності та змісту кримінальної відповідальності.  
34. Кримінально-правові відносини: склад та види.  
35. Дискусійні питання форм реалізації кримінальної відповідальності. 
36. Проблеми визначення підстави кримінальної відповідальності в теорії кримінального 

права. 
37. Проблема кримінальної відповідальності юридичних осіб.  

38. Проблема змісту й структури кримінально-правових наслідків кримінального 
правопорушення.  

39. Види кримінально-правових наслідків кримінального правопорушення в доктрині й 
законодавстві. 

40. Теоретичні проблеми покарання як типового кримінально-правового наслідку 
кримінального правопорушення. 

41. Доктринальні проблеми звільнення  від кримінальної відповідальності. 
42. Судимість як соціально-правове явище. 
43. Інші заходи кримінально-правового характеру в законодавстві й теорії 

кримінального права.  
44. Сучасні доктринальні проблеми спеціальної конфіскації.  
45. Проблеми кримінально-правової реституції. 
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8. Схема нарахування балів 
 

Денна форма 
 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання Екзамен 
 Сума Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3 Індивідуальне 

завдання Разом 

Т1 Т2 Т1 Т2 Т1 Т2     
8 8 8 8 8 10 10 60 40 100 
Т1, Т2 ...  – теми розділів. 

 
Заочна форма 

 
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання Екзамен 

 Сума Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3 Індивідуальне 
завдання Разом 

Т1 Т2 Т1 Т2 Т1 Т2     
   25  25 10 60 40 100 
Т1, Т2 ...  – теми розділів. 

 
Критерії оцінювання усної відповіді.  
Поточний контроль здійснюється, зокрема, у формі опитування та перевірки результатів 

виступів на семінарських та практичних заняттях в чотирибальній шкалі оцінок: 
Оцінка «відмінно» (8 балів)  ставиться за наступних умов: 
- аспірант активно працює протягом усього практичного заняття; 
- дає повний, правильний, послідовний, зв'язний, обґрунтований виклад питання, що 

супроводжується правильними прикладами з доктринальних джерел та посиланням на чинне 
законодавство; 

- все, що викладається, повинно свідчити про глибоке розуміння і орієнтацію в явищах і 
процесах, що вивчаються; 

- правильні вичерпні відповіді на додаткові питання викладача. 
Оцінка «добре» (6 балів) ставиться за наступних умов: 
- аспірант активно працює протягом практичного заняття; 
- дає правильний, повний виклад змісту підручника і матеріалу, поданого викладачем, 

але на додаткові контрольні питання, які ставить викладач для з'ясування глибини розуміння і 
вміння орієнтуватися в явищах і процесах, відповідає лише з деякою допомогою викладача чи 
колег; 

- недостатньо вичерпні відповіді на додаткові запитання викладача. 
Оцінка «задовільно» (4 бали)  ставиться за наступних умов:  
- аспірант на занятті поводить себе пасивно, відповідає лише за викликом викладача; 
- в цілому виявляє знання основного навчального матеріалу, що розглядається, але під 

час відповіді допускає помилки і усвідомлює їх тільки після вказівка викладача; 
- відповіді на запитання дає не одразу, а тільки після деякого напруження пам'яті, при 

чому відповіді нечіткі; 
- не в змозі без допомоги викладача вивести співвідношення з іншими проблемами 

дисципліни, що вивчається; 
Оцінка «незадовільно» (0 балів) ставиться за наступних умов: 

- аспірант припускається грубих помилок при викладі матеріалу і не виправляє ці помилки 
навіть при вказівці на них викладача; 
- виявляє нерозуміння навчального матеріалу і як наслідок цього – повна відсутність навичок 
як в аналізі явищ, так і у подальшому виконанні практичних завдань. 
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Шкала оцінювання 
 

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для екзамену для заліку 
90 – 100 відмінно   

 
зараховано 70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 
 

9. Рекомендована література 
 

Основна література 
 

1. Актуальні проблеми кримінального права: навч. посіб. / В.М. Попович, П.А. Трачук, 
А.В. Андрушко, С.В. Логін. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 256 с. 
2. Альбрехт Петер-Алексис. Забытая свобода. Принципы уголовного права в европейской 
дискуссии о безопасности / Петер-Алексис Альбрехт ; [пер. с нем. Г. Г. Мошака]. – Х. : Право, 
2012. – 184 с. 
3. Бажанов М. И. Назначение наказания по советскому уголовному праву / М. И. Бажанов. 
– К. : Вища школа, 1980. – 216 с. 
4. Баулін Ю. В. Звільнення від кримінальної відповідальності : монографія / Ю. В. Баулін. – 
К. : Атіка, 2004. – 296 с. 
5. Баулін Ю. В. Кримінально-правова наука в Україні: стан та перспективи / Ю. В. Баулін // 
Правова система України: історія, стан та перспективи : у 5 т. – Х. : Право, 2008. – Том 5 : 
Кримінально-правові науки. Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю в Україні / За заг. ред. 
В. В. Сташиса. – С. 785–792. 
6. Баулін Ю. В. Тенденції розвитку сучасного кримінального права України / Ю. В. Баулін 
// Юридичний вісник України. – 2007. – № 15 (14–20 квітня). – С. 1, 8–9.  
7. Баулін Ю. В. Кримінально-правова система України: загальна характеристика / 
Ю. В. Баулін // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення 
законодавства України про кримінальну відповідальність: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 
(м. Харків, 11–12 жовтня 2012 р.) / ред. кол. : В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. 
ред.) та ін. – Х. : Право, 2012. – С. 62–64.  
8. Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях / Ч. Беккариа ; сост. и предисл. 
B. C. Овчинского. – М. : ИНФРА-М, 2004. – VI, 184 с. 
9. Борисов В. І. Склад злочину як правова модель / В. І. Борисов // Вісник Академії 
адвокатури України. – 2009. – Число 1(14). – С. 254–256. 
10. Гацелюк В. А. Реализация принципов уголовного права Украины: проблемы и 
перспективы : препринт / В. А. Гацелюк. – Луганск : РИО ЛАВД, 2003. – 152 с. 
11. Генрих Н. В. XII конгресс ООН и перспективы развития уголовного права / 
Н. В. Генрих // Международное уголовное право и международная юстиция. – 2010. – № 2. – 
С. 3–6. 
12. Гізімчук С. В. Співвідношення принципів та засобів кримінального права / С. В. Гізімчук 
// Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовної 
діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні : матеріали наук. конф. (м. Харків, 15 
травня. 2009 р.) / ред. кол. В. І. Борисов (голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2009. – С. 64–67. 
13. Голіна В. В. Судимість : монографія / В. В. Голіна. – Х. : Харків юридичний, 2006. – 384 
с. 
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14. Гребеньков Г. В. Методологія кримінально-правових досліджень : науково-практичний 
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