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Мета навчальної 

дисципліни 

Основна мета навчальної дисципліни — забезпечення набуття 

студентами компетентностей та результатів навчання, пов’язаних зі 

здійсненням професійної діяльності у сфері кримінального 

судочинства. Існує два основних шляхи застосування кримінального 

права – це кримінально-правова кваліфікація і застосування заходів 

кримінально-правового характеру. Робота суду, прокуратури, 

адвокатури, правоохоронних органів спрямована саме на законне та 

справедливе застосування заходів кримінально-правового характеру, 

адже саме їх застосування визначає долю особи, яка вчинила діяння, 

передбачене КК України. 

Програмні 

компетентності, які 

здобуваються під час 

вивчення навчальної 

дисципліни відповідно до 

стандарту вищої освіти 

Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення 

 

Спеціальні (фахові) компетентності 

CК 2. Здатність аналізувати та оцінювати вплив правової системи 

Європейського Союзу на правову систему України 

СК 5. Здатність використовувати сучасні правові доктрини та 

принципи у правотворчості та в процесі застосовування інститутів 

публічного і приватного права, а також кримінальної юстиції 

СК 6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати 

розгорнуту юридичну аргументацію 

СК 10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають 



системного, логічного та функціонального тлумачення норм права, а 

також розуміння особливостей практики їх застосування 

СК 13. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері права 

інформацію, ідеї, зміст проблем та характер оптимальних рішень з 

належною аргументацією 

Результати навчання 

відповідно до стандарту 

вищої освіти 

РН 1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і 

виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання 

РН 3. 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 

РН 6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти 

опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи 

РН 7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і 

обґрунтовувати варіанти їх розв’язання 

РН 11. Використовувати передові знання і методики у процесі 

правотворення та правозастосування інститутів публічного та 

приватного права і кримінальної юстиції 

РН 12. Проводити порівняльно-правовий аналіз окремих інститутів 

права різних правових систем, враховуючи взаємозв’язок правової 

системи України з правовими системами Ради Європи та 

Європейського Союзу 

РН 13. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих 

правових інститутів 

РН 14. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях 

правозастосування 

РН 17. Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі 

правозастосування у різних сферах професійної діяльності. 

Зміст навчальної 

дисципліни 

Тема 1. Методологічні засади дослідження теорії та практики 

застосування заходів кримінально-правового характеру  

Тема 2. Теорія і практика призначення покарання. Судимість  

Тема 3. Теорія і практика звільнення від кримінальної відповідальності 

Тема 4. Теорія і практика звільнення від покарання та його відбування 

Тема 5. Теорія і практика застосування інших заходів кримінально-

правового характеру 

Тема 6. Теорія і практика застосування примусових заходів виховного 

характеру  

Тема 7. Теорія і практика застосування заходів кримінально-правового 

характеру щодо юридичних осіб 

 


