
ОПИС 
сертифікатної програми «КРИМІНАЛЬНА ЮСТИЦІЯ»  

 
Кафедра кримінального та кримінального процесуального права 

Сертифікатна програма «Кримінальна юстиція» пропонується кафедрою 

кримінального та кримінального процесуального права факультету правничих наук 

НаУКМАдля студентів магістеріумуй складається з десяти навчальних дисциплін, зокрема: 

1) нормативні навчальні дисципліни: 

- Практичні проблеми кримінальної юстиції (4 кредити); 

- Навчальні судові процеси: кримінальне судочинство (3 кредити); 

2) вибіркові навчальні дисципліни (по 3 кредити): 

- Кримінально-правова кваліфікація: практикум; 

- Індивідуалізація кримінальної відповідальності; 

- Розслідування корупційних правопорушень; 

- Корупційні правопорушення: проблеми правозастосування; 

- Застосування Європейської конвенції з прав людини та практики Страсбурзького 

Суду у діяльності захисника; 

- Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження; 

- Злочини у сфері економіки: адвокатська практика; 

- Антикорупційний комплаєнс. 

Для отримання сертифікату студентам необхідно прослухати нормативні та не 

менше 4-х вибіркових навчальних дисциплін й набрати 20 кредитів. 

Основні напрями реалізації сертифікатної програми 

«КРИМІНАЛЬНА ЮСТИЦІЯ» 

• Рівень кваліфікації, для якого пропонується сертифікатна програма 
Магістр 
• Спеціальні положення про визнання попереднього навчання 

(формального, неформального, неофіційного) 

Немає 

• Профіль програми 

Програма дає можливість отримати цілісні знання щодо функціонування системи 

кримінальної юстиції, органів досудового розслідування, прокурора, захисника, суду, 

практичних проблем, які в ній виникають, та способів їх вирішення. Магістри зможуть 

застосувати набуті знання в таких сферах правничої діяльності, як правосуддя, публічне 

обвинувачення і захист у кримінальномупровадженні. У них буде сформовано розуміння 

практичних проблем побудови і реформування системи цих органів та діяльності вказаних 

посадових осіб, законодавчої основи, інституційного блоку, освітньої і кадрової, науково- 

методичної, фінансової і матеріальної бази, інформаційного забезпечення. 

• Ключові результати навчання 

1. Знання з предметної області 

- визначення кримінальної юстиції, її ознак, системи та законодавчих основ; 

- застосування норм матеріального і процесуального права на досудових і судових 

стадіях кримінального провадження; 

- правильна правова оцінка корупційних і пов’язаних з ними кримінальних 

правопорушень 

- реалізація основних напрямів методики розслідування та надання міжнародної 

правової допомоги; 

- розгляд кримінальних справ у суді; 

- освітня і кадрова, науково-методична, фінансова і матеріальна бази, інформаційне 
забезпечення системи кримінальної юстиції. 



 

2. Когнітивні уміння та навички з предметної області 

- вміння застосовувати набуті знання в практичній діяльності; 

- навички пошуку та застосування нормативно-правових актів та інших джерел 

інформації; 

- вправність самостійно та професійно аналізувати конкретні правовідносини та 

застосовувати до них відповідні нормативно-правові акти; 

- вмінняробити обґрунтовані юридичні висновки з конкретних питань; 

- уміння складати процесуальні документи; 

- вміння виступати перед аудиторією, навички вести переговори в розв’язання 

спірних ситуацій та врегулюванні спорів; 

- навички пошуку, а також письмової та усної аргументації прийнятих 

процесуальних рішень та обраної правової позиції. 

3. Практичні навички з предметної області 

- вміння аналізувати сучасний стан та тенденції розвитку системи кримінальної 

юстиції, зокрема і в компаративному аспекті; 

- вміннявирішувати практичні проблеми інституційного блоку, а такожтлумачення 

та застосування законодавства; 

- вміння прогнозувати зміни в системі і подальший розвиток системи кримінальної 

юстиції на основі аналізу й узагальнення комплексу політичних, економічних та 

соціально-психологічних факторів. 

- вміння вирішувати практичні проблеми законодавчого та іншого нормативно- 

правового забезпеченняу кримінальному провадженні; 

- вміння кваліфікувати корупційні та пов’язані з ними кримінальні 

правопорушення, здійснювати по них досудове розслідування й направляти матеріали 

кримінального провадження до суду. 

4. Загальні уміння та навички 
Навички професійної комунікації, взаємодії в команді та індивідуальної роботи. 

• Положення про екзамени, оцінювання і оцінки 
Положення «Про рейтингову систему оцінювання знань». 

• Вимоги до випуску 
Завершена навчальна програма обсягом 20 кредитів ЄКТС. 

• Форма навчання 
Денна. 

• Керівник програми 

Декан факультету правничих наук, доцент кафедри кримінального та кримінального 

процесуального права Д. С. Азаров 


