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Короткий 

опис 

навчальної 
дисципліни 

Наявність науково обґрунтованої кримінальної політики є однією з 

необхідних передумов забезпечення діяльності державних органів та 

громадськості в сфері протидії злочинності. Створення такої політики 

можливе тільки за умови належного розроблення та поєднання всіх її 

видів (кримінально-правової, кримінально-процесуальної, кримінально-

виконавчої та кримінологічної), які повинні будуватися на врахуванні 

особливостей доктринального, законодавчого та правозастосовного рівнів 

їх реалізації. Обов’язковою умовою побудови національної кримінальної 

політики є дослідження сучасних світових тенденцій в сфері протидії 

злочинності. З метою закріплення отриманих знань здобувачі виконують 

практичні завдання 

 

Мета 
навчальноїд

исципліни 

формування у фахівців уявлення про стан політики у сфері протидії злочинності 

та тенденції її розвитку в Україні та світі 

 

Мова 

викладання 
українська 

 

 
Навчальне 

навантаження 

Лекції, 

год. 

Практичні заняття, 

год. 

Самостійна 

робота, год. 

Обсяг, 

кредити 

ЄКТС 

Денна форма 20 10 60 3 

Заочна форма 4 4 82 3 



 

Зв’язок з програмними результатами навчання 

Шифр 

РН 

Підсумкові результати навчання цієї навчальної дисципліни деталізують  

такі програмні результати навчання: 

ПРНК01 
застосувати сучасні інформаційні технології для пошуку, обробки та організації 

наукової інформації 

ПРНК02 інтерпретувати сучасні гуманітарні дискурси 

ПРНК03 розробити та застосувати наукову методологію дослідження 

ПРНК05 
виділяти особливості сучасних загальнотеоретичних концепцій у сфері тлумачення 

держави та права як суспільного явища чи окремих його галузей та інститутів 

ПРНК06 
продемонструвати інтегральне розуміння закономірностей та тенденцій розвитку 

філософії та теорії права, доктрини верховенства права, окремих правових галузей та 

інститутів 

ПРНК07 

пояснювати та інтерпретувати різні прояви правової ідеї та сучасної держави зі 

встановленням зв’язку між сучасним станом та новітніми процесами і тенденціями 

розвитку правової системи як явища або її окремих елементів 

ПРНК08 
демонструвати глибинне розуміння доктрини прав людини, людиномірності та 

людиноцентризму, правової політики та способів реалізації правових приписів 

ПРНА03 розв’язувати наукові проблеми на основі досягнень сучасної гносеології 

ПРНА06 
пояснювати фундаментальні аспекти правової реальності та засади і завдання 

функціонування права як соціального явища 

ПРНА07 
розкривати та застосовувати міждисциплінарні знання та творчі здібності до 

формування нових наукових ідей в сфері науки держави і права 

ПРНА09 
концептуалізувати відомості про вітчизняну правову традицію та поширювати ідеї 

оновлення в українському праві та державі 

ПРНА10 

узагальнювати закономірності розвитку української юриспруденції з точки зору 

поєднання в ній теоретичних концепцій та юридичної практики з подальшим 

формуванням відповідних концепцій щодо особливостей функціонування держави та 

права 

ПРНП04 

інтегрувати знання і вирішити комплексні дослідницькі задачі, пов’язані з 

філософськими, загальнотеоретичними та практичними аспектами функціонування 

держави, права в цілому та окремих його галузях та інститутах 

ПРНП05 
удосконалити існуючі філософсько-правові, теоретичні та практичні концепти, 

конструкти та теорії функціонування держави і права 

ПРНП06 
адаптувати наукові здобутки та навички наукового обґрунтування до формування 

пропозицій щодо вдосконалення сфери функціонування права 

 

 

 



 

Результати навчання 

Символ 

ПРН 

Після успішного завершення цього модуля здобувач 

вищої освіти буде: 

Методи 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

досягнення ПРН 

ПРНК02, 

ПРНК06, 
ПРНА06,  

демонструвати розуміння тенденцій розвитку 

кримінального права 

лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота, 

консультації 

поточне 

оцінювання 

на практичних 

заняттях, 

перевірка 

самостійної 

роботи, 

екзамен 

ПРНК01, 

ПРНП04 

узагальнювати окремі характеристики кримінальної 

політики 

ПРНА03, 

ПРНА09, 
ПРНП06 

застосовувати положення теорії 
криміналізації/декриміналізації, 

пеналізації/депеналізації при формулюванні норм 

кримінального закону 

ПРНК05, 

ПРНП05 

встановлювати прогалини у чинному законодавстві 

та надавати рекомендації щодо їх усунення 

ПРНК08, 
ПРНП06 

аналізувати практику Європейського суду з прав 

людини, національну судову практику та практику 
правоохоронних органів з метою оцінки її 

ефективності 

ПРНК03, 

ПРНА07,  

планувати власні наукові дослідження з 

урахуванням новітніх тенденцій 

ПРНК06, 

ПРНА10 

розробляти стратегію сумісної діяльності науковців, 

громадськості, правозастосовувачів та законодавця 

для вирішення актуальних питань діяльності з 
протидії злочинності 

ПРНК07, 

ПРНП06 

оцінювати світові тенденції у сфері протидії 

злочинності та доцільність їх запозичення 

 
 

Зміст навчання 

Тема 
зап/п 

Назва теми 
Посилання на ПРН 

модуля 
Л/ПЗ/СРЗ, год.  

(денна ф/н) 
Л/ПЗ/СРЗ, год.  

(заочна ф/н) 

Тема 1. Основні напрями розвитку 

кримінально-правових вчень: від 

появи до сьогодення 

ПРНК01, ПРНК02, 

ПРНК05, ПРНК06, 

ПРНК07, ПРНК08, 

ПРНА06, ПРНА09, 

ПРНА10, ПРНП04, 

ПРНП05, ПРНП06 

2/0/3 0/0/5 

Тема 2. Поняття та основні характеристики 

кримінальної політики 

ПРНК01, ПРНК02, 

ПРНК05, ПРНК06, 

ПРНК07, ПРНК08, 

ПРНА03, ПРНА06, 

ПРНА07, ПРНА09, 
ПРНА10, ПРНП04, 

ПРНП05, ПРНП06 

2/2/3 0/2/4 

Тема 3. Місце кримінально-правової 

політики у діяльності з протидії 

злочинності  

ПРНК01, ПРНК02, 

ПРНК05, ПРНК06, 

ПРНК07, ПРНК08, 

ПРНА03, ПРНА06, 

ПРНА07, ПРНА09, 

ПРНА10, ПРНП04, 

ПРНП05, ПРНП06 

2/0/3 2/0/4 



 

Тема 4 Криміналізація та декриміналізація 

як основні методи кримінально-

правової політики  

ПРНК01, ПРНК02, 

ПРНК05, ПРНК06, 

ПРНК07, ПРНК08, 

ПРНА03, ПРНА06, 

ПРНА07, ПРНА09, 

ПРНА10, ПРНП04, 
ПРНП05, ПРНП06 

2/2/3 0/2/4 

Тема 5. Пеналізація та депеналізація у 

законотворчій діяльності 

ПРНК01, ПРНК02, 

ПРНК05, ПРНК06, 

ПРНК07, ПРНК08, 

ПРНА03, ПРНА06, 

ПРНА07, ПРНА09, 

ПРНА10, ПРНП04, 

ПРНП05, ПРНП06 

2/0/3 0/0/4 

Тема 6. Актуальні питання юридичної 

техніки у кримінальній політиці  

ПРНК01, ПРНК02, 

ПРНК05, ПРНК06, 

ПРНК07, ПРНК08, 

ПРНА03, ПРНА06, 

ПРНА07, ПРНА09, 

ПРНА10, ПРНП04, 
ПРНП05, ПРНП06 

2/0/3 0/0/4 

Тема 7. Сучасні тенденції кримінальної 

законотворчості  

ПРНК01, ПРНК02, 

ПРНК05, ПРНК06, 

ПРНК07, ПРНК08, 

ПРНА03, ПРНА06, 

ПРНА07, ПРНА09, 

ПРНА10, ПРНП04, 

ПРНП05, ПРНП06 

2/2/3 2/0/4 

Тема 8. Наукові дослідження у кримінально-

правовій сфері 

ПРНК01, ПРНК02, 

ПРНК03, ПРНК05, 

ПРНК06, ПРНК07, 

ПРНК08, ПРНА03, 

ПРНА06, ПРНА07, 
ПРНА09, ПРНА10, 

ПРНП04, ПРНП05, 

ПРНП06 

2/2/3 0/0/4 

Тема 9. Доктринальні засади правореалізації 

у сфері протидії злочинності 

ПРНК01, ПРНК02, 

ПРНК05, ПРНК06, 

ПРНК07, ПРНК08, 

ПРНА03, ПРНА06, 

ПРНА07, ПРНА09, 

ПРНА10, ПРНП04, 

ПРНП05, ПРНП06 

2/2/3 0/0/5 

Тема 10. Міжнародна кримінальна політика ПРНК01, ПРНК02, 

ПРНК05, ПРНК06, 

ПРНК07, ПРНК08, 
ПРНА03, ПРНА06, 

ПРНА07, ПРНА09, 

ПРНА10, ПРНП04, 

ПРНП05, ПРНП06 

2/0/3 0/0/4 
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Інформаційні ресурси: 

1. Верховна Рада України – www.rada.gov.ua 

2. Європейський суд з прав людини – www.echr.coe.int  

3. Єдиний держаний реєстр судових рішень – www.reyestr.court.gov.ua 

4. eNUOLAIR – депозитарій (архів) НУ ОЮА - http://dspace.onua.edu.ua 

 

Дотримання 
вимог 

академічної 

доброчесності 

Дотримання академічної доброчесності передбачає: 

 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); 

 посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей; 

 дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

 надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

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

інформації. 

Основні засади дотримання академічної доброчесності в НУ “ОЮА” визначено 

у Положенні про дотримання академічної доброчесності в НУ «ОЮА»: 
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-

akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua 

 

Оцінювання 

Вид оцінювання % 

Лекційні заняття 10 

Практичні заняття 20 

Написання есе 30 

Екзамен 40 

Всього 100 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.echr.coe.int/
http://www.reyestr.court.gov.ua/
http://dspace.onua.edu.ua/


 

 

100-бальною шкалою 
Шкала за 

ECTS 

За національною шкалою 

Екзамен залік 

90-100 (10-12) A Відмінно 

зараховано 

82-89 ( 8-9) B 
Добре 

74-81(6-7) C 

64-73 (5) D Задовільно (достатньо) 

60-63 (4) E 
Незадовільно з можливістю 

повторного складання 

35-59 (3) Fx 
Незадовільно з обов’язковим 

повторним курсом не зараховано 

1-34 (2) F Задовільно (достатньо) 

 

Вимоги викладача: 

вимоги до відвідування 

занять 

Регулярне відвідування лекційних та практичних занять, попереднє 

ознайомлення з рекомендованою літературою, правовими джерелами 

та судовою практикою 

 

 


