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ПЕРЕДМОВА 
 
1. Розроблено проєктною групою Луганського державного 

університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка відповідно до Закону 
України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 р., постанови Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження Національної рамки кваліфікації» від 
23 листопада 2011 р. № 1341, постанови Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» від 30 
грудня 2015 р. № 1187. 

Програма відповідає третьому (освітньо-науковому) рівню вищої 
освіти та дев’ятому рівню за Національною рамкою кваліфікації. 
 

Введено вперше: програма була впроваджена у 2017 році відповідно 
до рішення вченої ради Луганського державного університету внутрішніх 
справ імені Е.О. Дідоренка від 29.12.2016, протокол № 6. До програми були 
внесені зміни та доповнення відповідно до рішень вченої ради Університету 
від 28 березня 2019 року, протокол № 12 (введено в дію Наказом ЛДУВС 
імені Е.О. Дідоренка від 01.04.2019 № 83), 28 листопада 2019 року, протокол 
№ 4 (введено в дію Наказом ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка від 02.12.2019 № 
410), 30 липня 2020 року, протокол № 13 (введено в дію Наказом ЛДУВС 
імені Е.О. Дідоренка від 31.07.2020 № 283). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
Розроблено проєктною групою Луганського державного університету 

внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка у такому складі: 
Керівник: 
Дудоров Олександр Олексійович – гарант освітньої програми, доктор 

юридичних наук, професор, завідувач НДЛ 
склад: 
Письменський Євген Олександрович – доктор юридичних наук, 

професор, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін факультету 
підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції України; 

Нестерович Володимир Федорович – доктор юридичних наук, доцент, 
завідувач кафедри державно-правових дисциплін загальноуніверситетських 
кафедр; 

Бондар Володимир Сергійович – кандидат юридичних наук, доцент, 
декан факультету підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції 
України; 

Ревенко Ольга Ігорівна – кандидатка юридичних наук, заступниця 
начальника відділу організації наукової роботи; 

Якименко Інна Вікторівна – ад’юнкт денної форми навчання; 
Кострицький Віталій Володимирович – слідчий суддя – суддя-спікер 

Луганського апеляційного Суду. 

 
 



 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗОВНІШНЮ АПРОБАЦІЮ 

Рецензії зовнішніх стейкхолдерів: 

Погорецький М.А. – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 
правосуддя Інституту права Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка; 

Федоренко В.Л. – доктор юридичних наук, професор, директор Науково-
дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної 
власності Міністерства юстиції України, Заслужений юрист 
України; 

Цуцкірідзе М.С. – заступник Голови Національної поліції України – 
начальник Головного слідчого управління. 

 
Рецензії-відгуки професійних стейкхолдерів: 

Михайленко Д.Г. – доктор юридичних наук, доцент, суддя Апеляційної 
палати Вищого антикорупційного суду; 

Загиней-Заболотенко З.А. – доктор юридичних наук, доцент, начальник 
відділу єдності правових позицій правового управління ІІІ 
департаменту аналітичної та правової роботи апарату 
Верховного Суду 

 
Освітньо-наукова програма запроваджена з 2016 року. 
 
Термін перегляду освітньо-наукової програми – за необхідності. 
Актуалізовано: 

Дата 
перегляд
у ОНП /  
внесення 
змін  
до ОНП 

29.12.2016. 
Схвалено 
Вченою радою 
ЛДУВС ім. 
Е.О. Дідоренка 

28.03.2019. 
Доповнено склад
проєктної групи; 
доповнено 
освітню та 
наукову 
складову такими 
напрямами як 
криміналістика, 
судоустрій; 
прокуратура та 
адвокатура; 
конституційне 
право; 
муніципальне 
право. 

28.11.2019. 
Доповнено 
пропозиціями  
професійних 
стейкхолдерів 

31.07.2020. 
Доповнено 

пропозиціями 

зовнішніх 
стейкхолдерів

ПІБ 
гаранта 
ОНП 

Микола 
Карчевський 

Олександр 
Дудоров 

Олександр 
Дудоров 

Олександр 
Дудоров 

 
 



 

ВСТУП 
 
Освітньо-наукова програма (далі – ОНП) підготовки доктора філософії 

(PhD) на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за спеціальністю 081 
«Право» Луганського державного університету внутрішніх справ імені 
Е.О. Дідоренка (далі – університет) є документом, у якому визначено: 

- обсяг кредитів Європейської кредитної трансферно- накопичувальної 
системи (далі – ЄКТС), потрібний для здобуття відповідного ступеня вищої 
освіти; 

- перелік компетентностей доктора філософії в галузі права; 
- нормативний зміст підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти, 

сформульований у термінах навчання; 
- форми атестації здобувачів третього рівня вищої освіти; 
- складові системи внутрішнього забезпечення якості підготовки 

здобувача третього рівня вищої освіти в університеті.  
 
Освітньо-наукова програма (далі – ОНП) поширюється на структурні 

підрозділи Луганського державного університету внутрішніх справ імені 
Е.О. Дідоренка, що надають освітні послуги з підготовки доктора філософії 
(спеціальність 081 «Право»). 

Виконання освітньо-наукової програми є необхідною умовою академічної 
підготовки фахівця кваліфікації доктора філософії за спеціальністю 081 Право. 

Програма встановлює: 
- нормативний зміст навчання у Луганському державному університеті 

внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, обсяг і рівень засвоєння у процесі 
підготовки відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики 
«доктор філософії» з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 «Право»; 

- перелік освітніх компонент, які формують підготовку доктора 
філософії; 

- термін навчання. 
Програма призначена для підготовки доктора філософії та атестації 

випускника аспірантури Луганського державного університету внутрішніх 
справ імені Е.О. Дідоренка. 

 
 



 

1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 
підготовки за третім (освітньо-науковим) ступенем вищої освіти – 

доктор філософії – у галузі 08 «Право» 
«Educational and scientific program Law» 

зі спеціальності 081 «Право»  
 

1 – Загальна інформація 
Повна назва закладу 
вищої освіти, а 
також структурного 
підрозділу, у якому 
здійснюється 
навчання 

Луганський державний університет внутрішніх справ імені 
Е.О. Дідоренка, 
відділ організації наукової роботи, 
аспірантура 
Luhansk State University of Internal Affairs named after 
E.O. Didorenko, 
Department of Organization of Academic Activity, 
Graduate School 

Ступінь вищої 
освіти та  
назва кваліфікації 

Ступінь вищої освіти: доктор філософії  
Спеціальність: 081 Право 
081 "Law", Educational and scientific program Law, Academic 
Level of Doctor of Philosophy, Doctor of Philosophy of Law  

Офіційна назва 
освітньо-наукової 
програми 

Освітньо-наукова програма «Право» для підготовки здобувачів 
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктора 
філософії – за спеціальністю 081 «Право» 

Тип диплому та 
обсяг освітньої 
програми 

Диплом доктора філософії, одиничний. 
Обсяг освітньої складової – 40 кредитів ЄКТС. 

Наявність 
акредитації 

- 

Цикл/рівень 
програми  

НРК України – 8-й рівень вищої освіти 
FQ-EHEA – третій цикл,  
ЕQF-LLL – 8-й рівень 

Передумови  Без обмежень доступу до навчання. Умови вступу визначають 
Правила прийому до аспірантури (ад’юнктури) Луганського 
державного університету внутрішніх справ імені 
Е.О. Дідоренка. 
Для вступу осіб, які завершили навчання на другому 
(магістерському) рівні вищої освіти або пройшли підготовку за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» за спеціальністю 
081 «Право», передбачене вступне фахове випробування та 
вступний іспит з іноземної мови. 
Для осіб, які здобули ступінь магістра (освітньо-
кваліфікаційний рівень спеціаліста) за іншою спеціальністю для 
вступу передбачено додаткове фахове випробування, програма 
якого містить ключові питання базових дисциплін, що 
формують компетенції магістра права, вступне фахове 
випробування та вступний іспит з іноземної мови. 
Наявність освітнього ступеня «магістр» або освітньо-
кваліфікаційного рівня «спеціаліст» 

Мова(и) навчання і 
оцінювання  

Українська мова 

Термін дії освітньої 4 роки 

 
 



 

програми 
Форма навчання Денна/заочна 
Назва закладу вищої 
освіти, який  
бере участь у 
забезпеченні  
програми  
(заповнюється для 
програм подвійного  
і спільного 
дипломування) 

 

Офіційна назва 
освітньої програми,  
ступінь вищої освіти 
та назва 
кваліфікації ЗВО-
партнера мовою  
оригіналу  
(заповнюється для 
програм подвійного  
і спільного 
дипломування) 

 

Інтернет-адреса 
постійного 
розміщення опису 
освітньої програми 

https://lduvs.edu.ua/aspirantura/ 

2 – Мета освітньої програми 

Мета програми  
(з урахуванням 
рівня кваліфікації) 

Підготувати висококваліфікованого, конкурентоспроможного, 
інтегрованого у європейський і світовий освітньо-науковий 
простір фахівця, здатного до самостійної науково-
дослідницької, науково-організаційної, науково-педагогічної 
роботи в закладах вищої освіти і науково-дослідних установах, 
а також практичної діяльності у сфері права. 

3 – Характеристика освітньої програми 
Предметна область 
(галузь знань /  
спеціальність 
програми) 

08 – Право  
081 – Право 

Орієнтація освітньо-
наукової програми 

Програма має освітньо-наукову (академічну) орієнтацію та 
спрямована на формування в аспірантів: навичок активного 
дослідника, який  здатний вміло комплексно використовувати 
різні методи наукового пізнання для вирішення поставлених 
дослідницьких завдань; високого рівня пошуку та опрацювання 
різних джерел у науково-дослідній роботі; викладацьких, 
комунікаційних та аналітичних навиків. 

Основний фокус 
освітньо-наукової 
програми 

Здобуття аспірантами теоретичних знань, умінь, навичок та 
інших компетентностей, достатніх для продукування нових 
ідей, вирішення комплексних проблем у сфері професійної 
та/або дослідницько-інноваційної діяльності, творчого підходу 
та пошуку альтернативних рішень, виконання самостійного 
наукового дослідження, результати якого міститимуть наукову 
новизну і матимуть значення для юридичної теорії та практики 

 
 



 

правозастосування. 
Ключові слова: кримінальне право, кримінально-виконавче 
право, кримінологія, конституційне право, муніципальне право, 
кримінальний процес, криміналістика, право, права людини, 
приватне право, публічне право, судова експертиза та 
оперативно-розшукова діяльність. 

Особливості 
освітньо-наукової 
програми 

Програма акцентована на проведення таких предметних 
напрямів досліджень (у межах спеціальності 081 «Право»): 
- конституційне право, муніципальне право; 
- кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче 
право; 
- криміналістика; судова експертиза; 
- судоустрій; прокуратура та адвокатура. 
Особливості ОНП також полягають в тому, що: 
- здобувачі набувають досвід організації самостійної 
дослідницької діяльності під час написання дисертації на 
здобуття ступеня доктора філософії; 
- передбачена можливість виконання досліджень на замовлення 
(насамперед органів та підрозділів МВС, а так само органів 
виконавчої влади і місцевого самоврядування, органів 
правопорядку, інших організацій і установ); 
- уможливлюється збір емпіричного матеріалу для досліджень 
на основі договорів про співпрацю ЛДУВС імені Е.О. 
Дідоренка з органами та підрозділами МВС; 
- вона враховує специфіку галузевої структури правової 
системи держави (з акцентом на конституційно-правові, 
муніципальні та кримінально-правові відносини, а також 
відносини, які виникають у сферах судоустрою; прокуратури та 
адвокатури). 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 
Придатність до 
працевлаштування 

Відповідно до Національного класифікатора України: 
Класифікатор професій (ДК 003:2010) здобувач PhD після 
закінчення навчання за освітньо-науковою програмою 081 
Право може займати відповідну посаду наукового чи науково-
педагогічного працівника. 
Робота у галузі управління та адміністрування за посадами у 
підрозділах наукових установ, профільних кафедрах ЗВО, в 
органах державної та місцевої влади, юридичних фірмах, 
міжнародних організаціях (урядових та неурядових), на 
підприємствах та в організаціях, правоохоронних і 
правозахисних структурах, органах влади та місцевого 
самоврядування, юридичних особах публічного і приватного 
права (посади, що передбачають творчий підхід до вирішення 
проблем, наявність аналітичного способу мислення та 
спроможність прийняття ефективних організаційних, 
управлінських рішень). 

Подальше навчання 
(академічні права 
здобувачів) 

 

Можливість навчатися в докторантурі. Можливість підвищення 
кваліфікації й отримання додаткової освіти за сертифікованими 
програмами та програмами післядипломної освіти, а також 
навчання впродовж життя: 
- підготовка на 9-му кваліфікаційному рівні Національної рамки 
кваліфікацій в галузі правових наук; 

 



 

- навчання на 9-ому кваліфікаційному рівні Національної рамки 
кваліфікацій у споріднених спеціальностях; 
- освітні програми, дослідницькі гранти та стипендії, що 
містять додаткові наукові та освітні компоненти. 

Посади, які може обіймати доктор філософії у галузі права відповідно до 
класифікатора  

1. Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі) 
1210.1 21447   Директор (начальник) організації 

(дослідної, конструкторської, 
проектної) 

1210.1 21422   Директор курсів підвищення 
кваліфікації 

1210.1 21425   Директор лабораторії 
1210. 21435  75 Директор науково-дослідного 

інституту 
1229.1 Керівники виборчих та інших основних підрозділів 

 1229.1  76 Завідувач сектору 
1229.1 23932  80 Начальник (завідувач) підрозділу 
1231 Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних 

та адміністративних підрозділів та інші керівники
1231 24157  1 Начальник юридичного відділу 
1237. Керівники науково-дослідних підрозділів та підрозділів з 

науково-технічної підготовки виробництва
1237. Керівники науково-дослідних підрозділів та підрозділів з 

науково-технічної підготовки виробництва та інші керівники 
1237.1. Головні фахівці – керівники науково-дослідних підрозділів та 

підрозділів науково-технічної підготовки виробництва та інші 
керівники 

1237.2. Начальники (завідувачі) науково-дослідних підрозділів та 
підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші 
керівники 

1237.2. 21988   Завідувач (начальник) відділу 
(науково-дослідного, 
конструкторського, проектного 
та ін.) 

 21958  81 Завідувач лабораторії (науково-
дослідної, підготовки 
виробництва) 

 24030   Начальник (завідувач) сектору 
(науково-дослідного, 
конструкторського та ін.) 

 23795   Начальник дослідної лабораторії 
 23853   Начальник лабораторії (науково-

дослідної, дослідної та ін.) 
1238. Керівники проєктів та програм 
1239 Керівники інших функціональних підрозділів 
2. Професіонали 
23. Викладачі 
231. Викладачі університетів та закладів вищої освіти 
2310. Викладачі університетів та закладів вищої освіти 
2310.1. Професори та доценти 

 
 



 

2310.2 Інші викладачі університетів та закладів вищої освіти 
2310.2 20199 -  Асистент 
2310.2 -   Викладач університету та 

закладу вищої освіти 
24. Інші професіонали 
2421. Професіонали в галузі правознавства та прокурорського 

нагляду 
2421.1. Наукові співробітники (правознавство) 
2419.3   76 Спеціаліст-юрисконсульт 
2421.1    Молодший науковий 

співробітник 
2421.1 23667 -  Науковий співробітник 
2421.1    Науковий співробітник-

консультант 
 Інші професіонали у галузі правознавства 
2429 25392   Експерт 
2429    Судовий експерт 
2429    Фахівець з дізнання 

Фахівець підготовлений до роботи за КВЕД 009:2010 
Код КВЕД 

Розділ Назва 
Група 
Клас 

Підклас 
Код 
ISIC 

М  Професійна, наукова та технічна діяльність М 

69.10 

 Діяльність у сфері права: 
- юридичне представництво інтересів однієї 

сторони, що виступає проти іншої сторони в 
судах або інших судових органах, як особисто 
членами колегії адвокатів, так і під їх 
керівництвом; консультаційні послуги та 
представництво в кримінальних провадженнях; 

- загальні консультації та складання 
юридичних документів: свідоцтв про реєстрацію 
підприємств, статутів підприємств та інших 
документів, пов’язаних зі створенням 
підприємств; підготовку різних юридичних 
документів; 

- діяльність державних та приватних 
нотаріусів, судових виконавців, експертів. 

69 

72  Наукові дослідження та розробки 72 
  Цей розділ включає три види діяльності з 

наукових досліджень і розробок: 
- фундаментальні дослідження: наукова 

теоретична та (або) експериментальна діяльність, 
спрямована на одержання нових знань про 
закономірності розвитку природи 

 

5 – Викладання та оцінювання 
Викладання та 
навчання 

Загальний стиль навчання – активний, що дає можливість 
аспірантам обирати навчальні дисципліни в межах 
спеціальності, а також організовувати час для індивідуальної 
дослідницької роботи.  

 
 



 

Такий стиль передбачає: студентоцентроване навчання, 
самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання, спільну 
діяльність з науковим керівником як технологію психолого-
педагогічної взаємодії. 
Форми проведення занять: лекції, семінарські, практичні 
заняття, самостійна робота, інші інноваційні форми 
колективного та індивідуального навчання. 
Під час двох перших років навчання 60 % часу, а також під час 
двох наступних років – весь навчальний час відводиться на 
виконання дисертаційної роботи. 
Основними підходами до викладання та навчання 
аспірантів (ад’юнктів) є самонавчання, проблемно-орієнтоване 
навчання, а саме: 
- використання лекційних курсів, семінарів та консультацій із 
навчальних дисциплін; 
- самостійна робота з літературними джерелами у наукових 
бібліотеках України; 
- використання дистанційних курсів навчання та електронних 
ресурсів за допомогою мережі Інтернет; 
- індивідуальні консультації фахівців ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка, 
установ НАПрН України, профільних закладів вищої освіти; 
- залучення до консультування аспірантів (ад’юнктів) 
провідних фахівців профільної галузі; 
- інформаційна підтримка участі аспірантів (ад’юнктів) в 
конкурсах на отримання наукових стипендій і грантів. 

Оцінювання Оцінювання результатів навчання відбувається за результатами 
поточного (на заняттях) та підсумкового (заліки, екзамени, 
проходження практики) контролю.  
Застосовується 100-бальна шкала оцінювання, система ECTS 
(А, В, С, D, E, F, FХ), а також національна система (відмінно, 
добре, задовільно, незадовільно). 
Оцінюються усні виступи, наукові доповіді, тези доповідей, 
презентаційні демонстрації, вирішення практичних завдань, 
вправ, тестів, моделювання ситуацій, письмові, реферативні та 
інші творчі роботи. 
Періодичне оцінювання: щорічна атестація у спосіб звітування 
про хід виконання освітньо-наукової програми та 
індивідуального плану наукової роботи здобувача, зокрема 
щодо підготовки наукових публікацій у фахових виданнях та у 
наукових виданнях, які включені до міжнародних 
наукометричних баз, участі у науково-практичних 
конференціях, семінарах та круглих столах. 
Підсумкове оцінювання: попередній захист дисертації. 
Остаточне оцінювання: публічний захист (демонстрація) 
дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії у 
галузі права. 

6 – Програмні компетентності 
Інтегральна 
компетентність 

Здатність вирішувати комплексні проблеми у сфері професійної 
та/або дослідницько-інноваційної діяльності, продукувати нові 
теоретичні та прикладні ідеї, приймати відповідні організаційні 
та управлінські рішення у сфері правничої освіти та/або 
юридичної практики, що супроводжується глибоким 

 
 



 

переосмисленням наявних і створенням нових цілісних знань 
та/або професійною діяльністю. 

Загальні 
компетентності 
(ЗК) 

ЗК 1. Здатність методологічного осмислення і творчого пошуку 
шляхів вирішення актуальних світоглядних та прикладних 
проблем – юридичної науки і практики  
ЗК 2. Здатність обирати оптимальні методи для свого 
дослідження, аналізувати й узагальнювати його результати. 
ЗК 3. Здатність критично аналізувати, оцінювати та синтезувати 
нові і складні ідеї (Формування тверджень / Making judgements)  
ЗК 4. Здатність застосовувати закони формальної логіки в 
процесі інтелектуальної діяльності  
ЗК 5. Здатність вивчати іноземний досвід і працювати у 
міжнародному просторі; використовувати іншомовні джерела у 
професійній сфері  
ЗК 6. Навички спілкування рідною та іноземною мовами в 
діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою та 
громадськістю в певній галузі наукової та/або професійної 
діяльності (Комунікативні навички / Communication skills). 
ЗК 7. Здатність використовувати новітні інформаційні 
технології  
ЗК 8. Здатність реалізувати педагогічні техніки на рівні 
підготовки здобувачів освітнього ступеня “бакалавр” і 
“магістр” 
ЗК 9. Здатність кваліфіковано формулювати результати власних 
наукових пошуків  
ЗК 10. Здатність до ініціювання інноваційних комплексних 
проектів, лідерство та повна автономність під час їхньої 
реалізації. Соціальна відповідальність за результати прийняття 
стратегічних рішень. Здатність саморозвиватися і 
самовдосконалюватися впродовж життя, відповідальність за 
навчання інших (Навики навчання / Learning skills) 
ЗК 11. Здатність ідентифікувати об’єкти авторського права 
(або) суміжних прав, знати їх правову охорону та захист в 
Україні та світі 
ЗК 12. Здатність до планування, розроблення та реалізації 
науково-дослідних проектів інноваційного характеру, співпраці 
зі стейкхолдерами, зацікавленими у реалізації наукового 
продукту 

Спеціальні (фахові)  
компетентності (СК) 

СК 1.  Здатність кваліфікувати явища і події правової дійсності, 
а також розуміти характер процесів, що відбуваються у 
правовій системі держави як галузевій структурі. 
СК 2. Здатність виконувати самостійні оригінальні дослідження 
у певній галузі права та досягати наукових результатів, що 
створюють нові знання  
СК 3. Здатність експертно оцінювати і тлумачити нормативно-
правові акти й розробляти пропозиції щодо їх удосконалення  
СК 4. Здатність кваліфіковано аналізувати правильність 
застосування нормативно-правових актів у різних сферах 
юридичної практики  
СК 5. Здатність розуміти механізми впливу законодавства на 
різні сфери суспільних відносин, бачити прогалини і проблеми 
та моделювати варіанти їх усунення  

 
 



 

СК 6. Здатність фахово вести наукову та професійну дискусію 
за напрямом виконуваного дослідження  
СК 7. Здатність давати кваліфіковані юридичні висновки та 
консультації в конкретних юридичних випадках і ситуаціях  
СК 8. Здатність приймати обґрунтовані та ефективні 
стратегічно-управлінські рішення з питань правозастосовної 
діяльності  
СК 9. Здатність зіставляти правові норми в межах інституту, 
галузі, системи права, а також різних правових систем 
сучасності 
СК 10. Здатність практично застосовувати знання і норми 
чинного законодавства у дослідницько-пошуковій, науково-
педагогічній, організаційно-управлінській та юридично-
прикладній діяльності. 
 
Конституційне право, муніципальне право 
СК 11. Здатність до аналізу динаміки сучасних конституційно-
правових відносин, з метою виявленню та усуненню колізій та 
прогалин у чинному законодавстві України. 
СК 12: Готовність до системного вивчення та узагальнення 
практики реалізації українського та зарубіжного 
конституційного законодавства, його взаємодії з іншими 
галузями національного права; 
СК 13: Здатність здійснювати експертизу проектів нормативних 
правових актів, у тому числі з метою виявлення в них 
положень, які сприяють створенню дискримінаційних умов для 
окремих груп населення. 
СК 14. Здатність викладати навчальні конституційно-правові 
дисципліни на високому теоретичному та методичному рівні на 
всіх рівнях освіти та формувати у здобувачів вищої освіти 
високий рівень правосвідомості, громадянської відповідальності, 
прихильності ідеалам демократії, верховенства права та прав 
людини. 

 
Кримінальне право та кримінологія; кримінально-

виконавче право 
СК 15. Здатність до моделювання та правильного застосування 
кримінально-правових норм. 
СК 16. Здатність до проведення наукових досліджень у сфері 
кримінального та кримінально-виконавчого права, 
кримінології. 
СК 17. Готовність до навчально-виховної діяльності з 
кримінально-правових дисциплін. 
СК 18. Здатність до експертно-консультаційної роботи з питань 
кримінального та кримінально-виконавчого права. 
СК 19. Готовність до забезпечення законності та правопорядку 
у сфері кримінально-правових відносин. 

 
Криміналістика та судова експертиза 

СК 20. Володіння методологією системного багатофакторного 
наукового аналізу у сфері криміналістики, судово-експертної 
діяльності. 

 
 



 

СК 21. Здатність проведення наукового дослідження в області 
криміналістики, судової експертизи; тому числі з 
використанням новітніх інформаційно-телекомунікаційних 
технологій. 
СК 22. Здатність до формування системи цілепокладання при 
моделюванні дослідницької діяльності в області 
криміналістики, судово-експертної діяльності. 
СК 23. Здатність до розробки новітніх методів дослідження та 
їх самостійного застосування в наукових дослідженнях з 
проблем техніко-криміналістичного та судово-експертного 
забезпечення досудового розслідування та судового розгляду 
кримінальних проваджень. 
 
      Судоустрій; прокуратура та адвокатура 
СК 24. Здатність використовувати сучасний методологічний 
інструментарій  дослідження судоустрою, прокуратури та 
адвокатури, впроваджувати результати доктринальних 
напрацювань в площину нормотворчої та правозастосовної 
діяльності, на високому рівні забезпечувати викладання 
навчальних дисциплін відповідно до профілю своєї освітньо-
наукової спеціалізації. 
СК 25. Здатність критично аналізувати, порівнювати та 
розробляти нові моделі організації та функціонування судової 
влади, прокуратури та адвокатури, визначати магістральні 
тенденції та закономірності правового розвитку  в цій сфері. 
СК 26. Здатність розв’язувати комплексні теоретичні проблеми 
в сфері організації та діяльності судової влади, прокуратури та 
адвокатури, системно генерувати нові підходи та пропозиції за 
напрямом своєї дисертаційної праці. 
7 – Програмні результати навчання 

Програмні результати 
навчання (ПРН) 

ПРН 1. Вміння застосовувати сучасні педагогічні та 
психологічні методики в управлінській, педагогічній, 
науковій чи юридичній практиці. 

ПРН 2. Вміння адаптувати новітні теорії, концепції, підходи 
щодо розуміння сутності та специфіки категорій 
кримінального права, конституційного права, 
кримінального процесуального права, криміналістики до 
різних галузей юриспруденції, а також сучасні 
загальносвітові тенденції – до правової системи 
України. 

ПРН 3. Вміння аналізувати ефективність процесів 
державотворення та функціонування державного 
механізму. 

ПРН 4. Володіння практичними навичками комунікативної 
стратегії та вміння застосовувати її технології у 
правотворчій і правозастосовній діяльності. 

ПРН 5. Вміння застосовувати теоретичні знання для побудови 
моделей вирішення (у тому числі процесуального 
забезпечення) прикладних проблем кримінального 
права, конституційного права, криміналістики, 
судоустрою, прокуратури та адвокатури. 

ПРН 6. Вміння діагностувати стан злочинності в державі, 

 
 



 

аналізувати перспективи реалізації сучасної державної 
політики, спрямованої на запобігання та протидію 
вчиненню протиправних дій). 

ПРН 7. Вміння критично оцінювати чинне вітчизняне 
конституційне, кримінальне, кримінальне процесуальне 
законодавство, законодавство, що регулює сфери 
судоустрою, прокуратури та адвокатури, а також знати 
практику його застосування. 

ПРН 8. Наявність практичних навиків та аналітичних 
здібностей у розумінні механізмів впливу законодавства 
на суспільні відносини, вміння грамотно застосовувати 
юридичні методи при вирішенні конкретно поставленої 
наукової та практичної задачі. 

ПРН 9. Вміння використовувати облікову інформацію з 
українських та зарубіжних архівів, бібліотечних 
каталогів, баз даних, а також найновіші ІКТ-ресурсу для 
акумулювання матеріалу, корисного для дослідження, та 
здійснювати її критичний аналіз. 

ПРН 10. Розробляти та презентувати план дослідження для 
вирішення дисертаційних завдань. 

ПРН 11. Вміння презентувати результати власного наукового 
дослідження на науково-практичних заходах та через 
наукові видання, у тому числі іноземною мовою (у 
монологічному та діалоговому режимі). 

ПРН 12. Підготовка та прилюдний захист дисертації. 
ПРН 13. Демонструвати академічну доброчесність, діяти 

відповідно до вимог Положення про академічну 
доброчесність університету. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Кадрове 
забезпечення 

Відповідає кадровим вимогам щодо забезпечення провадження 
освітньої діяльності у сфері вищої освіти згідно з чинним 
законодавством України (Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності закладів освіти» від 30 грудня 2015 р. 
№ 1187 (зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ 
№ 347 від 10.05.2018 та № 180 від 03.03.2020). 
До складу проектної групи освітньо-наукової програми входять 
3 доктори наук (з них 2 професори і 1 доцент) та 1 кандидат 
наук (з них 1 доцент). 
Гарант ОНП (керівник проєктної групи): доктор юридичних 
наук, професор О.О. Дудоров, має стаж наукової та науково-
педагогічної роботи понад 25 років, є визнаним фахівцем із 
досвідом дослідницької діяльності в галузі кримінального 
права. 
У складі групи забезпечення спеціальності «Право» є члени 
Науково-консультативної ради при Верховному суді тощо. 
Усі науково-педагогічні працівники, залучені до забезпечення 
освітньо-наукової програми, є штатними працівниками ЛДУВС 
імені Е.О. Дідоренка, мають науковий ступінь і вчене звання та 
підтверджений рівень наукової і професійної активності. 
Усі науково-педагогічні працівники, що забезпечують 
підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

 
 



 

(PhD) за освітньо-науковою програмою «Право» відповідають 
профілю і напряму навчальних дисциплін, що викладаються; 
мають наукові ступені та (або) вчені звання; необхідний 
науково-педагогічний стаж та досвід практичної роботи; 
відповідають не менш 7 пунктам Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності щодо кадрового забезпечення 
підготовки PhD кафедр: кримінально-правових дисциплін; 
організації судових та правоохоронних органів; державно-
правових дисциплін; іноземних мов; соціально-гуманітарних 
дисциплін, факультету підготовки фахівців для підрозділів 
Національної поліції України. Прикладний характер ОНП 
передбачає залучення юристів-практиків за напрямом 
програми, що забезпечує зв’язок правничої науки та юридичної 
практики. 

Матеріально-
технічне 
забезпечення 

Відповідає технологічним вимогам щодо матеріально-
технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої 
освіти згідно з чинним законодавством України (Постанова 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних 
умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30 
грудня 2015 р., № 1187 (зі змінами, внесеними згідно з 
Постановою КМУ № 347 від 10.05.2018 та № 180 від 
03.03.2020). 
Забезпеченість приміщеннями для проведення навчальних 
занять на кожного аспіранта перевищує норму на 11,1 м2. 
Університет має комп’ютерні аудиторії та необхідне 
мультимедійне обладнання. Аспірантам надається доступ до 
всіх ресурсів навчального середовища ЛДУВС імені Е.О. 
Дідоренка, зокрема до обладнання для дистанційного навчання 
та комунікації; відкритий навчальний простір, місця для 
індивідуальної роботи, простір для спілкування і групової 
роботи 

Інформаційне та 
навчально-
методичне 
забезпечення 

Відповідає технологічним вимогам щодо навчально-
методичного та інформаційного забезпечення освітньої 
діяльності у сфері вищої освіти згідно з чинним законодавством 
України (Постанова Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої 
діяльності закладів освіти» від 30 грудня 2015 р., № 1187 (зі 
змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 347 від 
10.05.2018 та № 180 від 03.03.2020). 
Аспірантам доступні всі ресурси Наукової бібліотеки ЛДУВС 
імені Е.О. Дідоренка, методичне забезпечення усіх навчальних 
дисциплін, корпоративні сервіси університету 

9 – Академічна мобільність 
Національна 
кредитна 
мобільність 

 

Міжнародна 
кредитна 
мобільність 

Укладено договори про співробітництво у сфері наукової 
діяльності та підготовки кадрів між ЛДУВС імені 
Е.О. Дідоренка та: 
- Жешувський Університет (Республіка Польща) з 4.07.2019. 

Навчання іноземних На загальних умовах 

 
 



 

здобувачів вищої 
освіти 

 
 



 

2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ ТА 
ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

 
У таблиці наведений перелік навчальних дисциплін, визначені блоки 

змістовних модулів, що входять до кожної із них, встановлена кількість 
навчальних годин/кредитів їх вивчення.  

Цикл професійної та практичної підготовки, крім обов’язкових 
дисциплін, містить дисципліни вільного вибору, які аспірант вибирає, 
виходячи із напряму наукового дослідження. 

 
Таблиця – Перелік навчальних дисциплін 

 
Назва навчальної 

дисципліни 
Кількість навчальних 

годин (кредитів) 
Блоки змістовних модулів 

Теоретичні та філософські 
проблеми права 

5 (150) 

 

Педагогічна практика 3 (90) 
Оволодіння 

загальнонауковими 
(філософськими) 

компетентностями 
Професійна педагогіка 
юридичного фаху (за 

вибором) 
3 (90) 

Іноземна мова (здобуття 
мовних компетентностей, 
достатніх для подання та 
обговорення результатів 

наукової роботи іноземною 
мовою 

Іноземна мова у правових 
дослідженнях 

6 (180) 

Методологія наукової 
роботи 

3 (90) 

Науковий стиль 
української мови та основи 

редагування наукового 
тексту 

2 (60) Набуття універсальних 
навичок дослідника 

Академічна доброчесність 
та право інтелектуальної 

власності 
3 (90) 

Учення про кримінальні 
правопорушення 

4 (120) 

Учення про кримінально-
правовий вплив 

4 (120) 

Актуальні проблеми 
особливої частини 

кримінального права 
7 (210) 

Актуальні проблеми 
кримінально-виконавчого 

права 
4 (120) 

Набуття фахових 
компетентностей у галузі 

кримінального права 

Актуальні проблеми  
кримінології 

4 (120) 

Набуття фахових 
компетентностей у галузях 

Актуальні проблеми 
конституційного права 

7 (210) 

 



 

 

Актуальні проблеми 
виборчого права 

4 (120) 
конституційного та 

муніципального права 
Актуальні проблеми 

муніципального права 
4 (120) 

Теоретико-правові 
проблеми організації 

адвокатури та прокуратури 
в Україні 

4 (120) 

Актуальні проблеми 
криміналістики 

7 (210) 

Набуття фахових 
компетентностей у галузі 
криміналістики та судової 
експертизи, судоустрою, 

прокуратури та адвокатури Актуальні проблеми 
використання спеціальних 

знань у кримінальному 
провадженні 

4 (120) 

 
2.1. Перелік компонент ОП 

 

Код ОК 
 

Компоненти освітньо-наукової програми 
(навчальні дисципліни, курсові проекти 

(роботи), практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 
кредитів 
вивчення 
навчаль-

них 
дисциплін 

Форма 
підсумково

го 
контролю 

Л
огічна 
послід
овність 
вивчен

ня 
навчал

ьної 
дисцип

ліни 
(семест

ри) 

1 2 3 4 5 

1. ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 
ОК.01 Іноземна мова у правових дослідженнях 6 екзамен 1 
ОК.02 Теоретичні та філософські проблеми права 5 екзамен 1 
ОК.03 Методологія наукової роботи 3 екзамен 1 

ОК.04 
Науковий стиль української мови та основи 

редагування наукового тексту 
2 екзамен 1 

ОК.05 
Академічна доброчесність та право 

інтелектуальної власності 
3 залік 2 

ОК.06 Професійна педагогіка юридичного фаху 3 екзамен 3 
ОК.06 Педагогічна практика 3 залік 3 
Всього 25 

 
2. ЦИКЛ ФАХОВИХ (ВИБІРКОВИХ) КОМПОНЕНТІВ 

ВК.01 Вибіркова дисципліна № 1 4 екзамен 3 

ВК.02 Вибіркова дисципліна № 2 4 екзамен 3 

ВК.03 Вибіркова дисципліна № 3 7 екзамен 3 

Всього 15 
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ СКЛАДОВОЇ 

ПРОГРАМИ 
40 

 

 



 

2.2. Структурно-логічна схема ОП 
 

1. ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ 
Іноземна мова у правових дослідженнях 

Теоретичні та філософські проблеми права 
Методологія наукової роботи 

Науковий стиль української мови та основи редагування наукового тексту 
Академічна доброчесність та право інтелектуальної власності 

Професійна педагогіка юридичного фаху 
Педагогічна практика 

 
2. ВИБІРКОВІ (ФАХОВІ) КОМПОНЕНТИ 

Учення про кримінальні правопорушення 
Учення про кримінально-правовий вплив 

Актуальні проблеми особливої частини кримінального права 
 Актуальні проблеми кримінально-виконавчого права 

Актуальні проблеми кримінології 
Актуальні проблеми конституційного права 

Актуальні проблеми виборчого права 
Актуальні проблеми муніципального права 

Теоретико-правові проблеми організації адвокатури та прокуратури в Україні  
Актуальні проблеми криміналістики 

Актуальні проблеми використання спеціальних знань у кримінальному провадженні 
 

Підсумкова атестація: 
Захист дисертаційної роботи доктора філософії 

 
2.3. Перелік компонент наукової складової ОНП 

 

 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
Семестр 

Елементи 
наукової 
складової 1 2 3 4 5 6 7 8 
Розроблення 
плану 
дослідження 

Х        

Підготовка 
розділів 
дисертаційного 
дослідження 

 Х Х Х Х Х Х  

Підготовка 
наукових 
публікацій у 
фахових 
виданнях 

 Х Х Х Х Х   

Участь у 
наукових 
конференціях 

 Х Х Х Х Х Х  

Підготовка 
публікації у 
науковому 
виданні, яке 
включене до 

     Х   

 



 

однієї з 
міжнародних 
наукометричних 
баз, перелік яких 
визначає МОН 
Оформлення 
результатів 
наукового 
дослідження та 
захист 
дисертації 

      Х Х 

 
 



 

3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Атестація здобувачів освітнього рівня доктора філософії спеціальності 
081 «Право» проводиться у формі публічного захисту дисертаційної роботи, 
яка здійснюється спеціалізованою вченою радою Луганського державного 
університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка (або іншого закладу 
вищої освіти), утвореною для проведення разового захисту, та завершується 
одержанням документу встановленого зразка про присудження йому 
наукового ступеня доктор філософії, присвоєння кваліфікації доктора 
філософії в галузі права. Здобувач ступеня доктора філософії має право на 
вибір спеціалізованої вченої ради. До атестації допускаються аспіранти, які 
виконали всі вимоги освітньо-наукової програми та індивідуального 
навчального плану. 

Вимоги до дисертаційної роботи. Дисертація на здобуття ступеня 
доктора філософії є самостійним розгорнутим дослідженням, що пропонує 
розв’язання комплексної проблеми у сфері права, що передбачає глибоке 
переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або 
професійної практики. Дисертаційна робота не повинна містити академічного 
плагіату, фабрикації та фальсифікації. Дисертаційна робота має бути 
розміщена на сайті закладу вищої освіти (наукової установи). Дисертаційна 
робота має відповідати іншим вимогам, встановленим чинним 
законодавством.  

Вимоги до публічного захисту дисертаційної роботи. Вимоги щодо 
процедури та особливих умов проведення публічного захисту визначаються 
Кабінетом Міністрів України та Національним агентством із забезпечення 
якості вищої освіти. 

 
 



 

4. ВИМОГИ ДО НАЯВНОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 
4.1. Метою системи внутрішнього забезпечення якості освітньої 

діяльності та вищої освіти у ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка є досягнення 
позитивної динаміки якості підготовки здобувачів вищої освіти шляхом 
забезпечення відповідності освітньої діяльності вимогам стандартів вищої 
освіти та/або договорам про надання освітніх послуг. 

4.2. Завданнями системи внутрішнього забезпечення якості освітньої 
діяльності та вищої освіти є: 

● формування, оновлення і вдосконалення нормативної та методичної 
бази забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти в Університеті;  

● моніторинг змісту та якості вищої освіти;  
● контроль за дотриманням якості освітньої діяльності;  
● моніторинг якості технологій навчання, ресурсного потенціалу 

Університету та управління відповідними ресурсами і процесами;  
● моніторинг стану освітнього середовища Університету;  
● формування і вдосконалення механізмів прозорості освітньої 

діяльності та оприлюднення інформації щодо її результатів;  
● розробка та удосконалення процедур забезпечення якості освітніх 

програм, що реалізуються;  
● розробка рекомендацій щодо підвищення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти, їх впровадження тощо. 
4.3. Система забезпечення якості вищої освіти у ЛДУВС 

імені Е.О. Дідоренка ґрунтується на таких засадах: 
● усвідомлення усіма учасниками освітнього процесу 

відповідальності за якість вищої освіти;  
● прийняття, на основі аналізу повної та об’єктивної інформації, 

обґрунтованих управлінських рішень;  
● делегування керівникам на всіх рівнях управління університетом 

відповідних функцій і повноважень із забезпечення якості освітньої 
діяльності та вищої освіти, а також відповідальності за роботу системи;  

● встановлення зворотного зв’язку у ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка з 
учасниками освітнього процесу та стейкхолдерами;  

● системне навчання учасників освітнього процесу;  
● максимальне урахування вимог до якості вищої освіти всіх 

зацікавлених сторін. 
4.4. Змістова складова системи внутрішнього забезпечення якості 

освіти включає:  
● політику забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти;  
● розроблення, затвердження і моніторинг освітніх програм;  
● забезпечення якості освітньої діяльності на етапах: доступу до 

освіти, навчання за освітньою програмою та атестації здобувачів вищої 

 
 



 

освіти;  
● кадрове забезпечення освітньої діяльності;  
● ресурсне забезпечення освітньої діяльності;  
● інформаційне забезпечення управління освітньою діяльністю;  
● забезпечення академічної доброчесності. 
4.5. Матрицю відповідності програмних компетентностей компонентам 

освітньої програми подано у додатку 1. 
4.6. Матрицю забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 

відповідними компонентами освітньої програми подано у додатку 2. 
 
 
5. ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКИХ 

БАЗУЄТЬСЯ ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА 
5.1. Нормативно-правові акти: 
5.1.1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради 

України 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. 
Ст. 141. 

5.1.2. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. Офіційний 
веб-сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon.rada.gov.ua. 

5.1.3. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 556-VII. 
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon.rada.gov.ua. 

5.1.4. Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої 
діяльності: постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1187. 
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon.rada.gov.ua. 

5.1.5. Про затвердження Положення про акредитацію вищих 
навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих 
професійних училищах: постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2012 
№ 978. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: 
http://zakon.rada.gov.ua. 

5.1.6. Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за 
якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти: постанова Кабінету 
Міністрів України від 29.04.2015 № 266. Офіційний веб-сайт Верховної Ради 
України. URL: http://zakon.rada.gov.ua. 

5.1.7. Про затвердження Національної рамки кваліфікацій: постанова 
Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1341. Офіційний веб-сайт 
Верховної Ради України. URL: http://zakon.rada.gov.ua. 

5.1.8. Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного 
зразка: постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 193. 
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon.rada.gov.ua. 

5.1.9. Національний класифікатор України. Класифікатор професій ДК 
003:2010: Наказ Держспоживстандарту України 28.07.2010 № 327. Офіційний 
веб-сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon.rada.gov.ua. 

5.1.10. Про затвердження Положення про акредитацію освітніх 
програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти: наказ 

 
 



 

Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019 № 977, зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України 08 серпня 2019 р. за № 880/33851. Офіційний 
веб-сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon.rada.gov.ua 

5.1.11. Про особливості запровадження переліку галузей знань і 
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266: 
наказ Міністерства освіти і науки України від 06.11.2015 № 1151, 
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.11.2015 за № 1460/27905. 
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon.rada.gov.ua 

5.1.12. Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти 
ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових 
установах): постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. 
№ 261. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: 
http://zakon.rada.gov.ua  

5.1.13. Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти 
ступеня доктора філософії та доктора наук у науково-дослідних установах, 
що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, та 
вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, які 
здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ України і 
Національної поліції України: наказ МВС України від 28.11.2017 № 963, 
зареєстрований в Міністерстві Юстиції України 19 грудня 2017 р. за 
№ 1534/31402. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: 
http://zakon.rada.gov.ua 

 
5.2 Нормативні документи ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка: 
5.2.1. Положення про аспірантуру в Луганському державному 

університеті внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, затверджене Вченою 
радою ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка 23.11.2017 (протокол № 5), введене в дію 
наказом ЛДУВС від 27.11.2017 № 256. URL: https://lduvs.edu.ua/wp-
content/uploads/Docs/aspirant. 

5.2.2. Положення про організацію освітнього процесу в Луганському 
державному університеті внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 
затверджене Вченою радою ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка 27.05.2016 (протокол 
№ 10). URL: https://lduvs.edu.ua. 

5.2.3. Положення про використання технологій дистанційного навчання 
в освітньому процесі ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка, затверджене наказом 
ЛДУВС № 114 від 25.05.2015, останні зміни введені в дію наказом ЛДУВС 
від 03.09.2018 № 209. URL: https://lduvs.edu.ua/wp-
content/uploads/Docs/osvitniy. 

5.2.4. Положення про систему оцінювання знань здобувачів вищої 
освіти в ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка, затверджене Вченою радою ЛДУВС 
29.08.2018 (протокол № 1), введене в дію наказом ЛДУВС від 03.09.2018 
№ 209. URL: https://lduvs.edu.ua/wp-content/uploads/Docs/osvitniy_proces. 

 
 



 

5.2.5. Положення про практичну підготовку в Луганському державному 
університеті внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, затверджене Рішенням 
вченої ради Луганського державного університету внутрішніх справ імені 
Е. О. Дідоренка (протокол № 5 від «24» грудня 2019 року). Уведено в дію 
Наказом Луганського державного університету внутрішніх справ імені 
Е.О. Дідоренка № 441 від «27» грудня 2019 року URL: https://lduvs.edu.ua/wp-
content/uploads. 

5.2.6. Порядок організації атестації з використанням дистанційних 
технологій навчання у Луганському державному університеті внутрішніх 
справ імені Е.О. Дідоренка, затверджене Рішенням вченої ради Луганського 
державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка (протокол 
№ 9 від «26» березня 2020 року) URL: https://lduvs.edu.ua/wp-content/uploads. 

5.2.7. Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-
педагогічних працівників Луганського державного університету внутрішніх 
справ імені Е.О. Дідоренка, затверджене Рішенням вченої ради Луганського 
державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка (протокол 
№ 9 від «28» січня 2021 року), уведено в дію Наказом Луганського 
державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка № 42 від 
«29» січня 2021 року. URL: https://lduvs.edu.ua. 

5.2.8. Положення про комплекс навчально-методичного забезпечення 
навчальної дисципліни в ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка, затверджене 
Рішенням вченої ради Луганського державного університету внутрішніх 
справ імені Е. О. Дідоренка (протокол № 15 від «26» червня 2018 року). URL: 
https://lduvs.edu.ua/wp-content. 

5.2.9. Положення про академічну доброчесність у Луганському 
державному університеті внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка: 
затверджене Рішенням вченої ради Луганського державного університету 
внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка (протокол № 5 від «25» жовтня 2018 
р.). URL: https://lduvs.edu.ua/wp-content. 

 
 



 

 
 



 

 
 

Додаток 1 
Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам ОНП 

 
Програмні компетентності 

Загальні компетентності (ЗК) Спеціальні (фахові) компетентності (СК) 
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ОБОВ’ЯЗКОВА КОМПОНЕНТА      
ОК.01 +   + + + + +  +   + +  +  +    + +                
ОК.02 + + +  + +   + +   + +  + +  +                    
ОК.03 +  + + + +   + + + + + + + + + + + + + +                 
ОК.04 +   +  +   +                         +  +     
ОК.05 + +   +        +                         + + + + + + + +  + + +
ОК.06. + + + + + + + +  +  +   + + + +  + + +                 
ОК.07 +  + + + + + +  +  +   + + + +   + +                 

ВИБІРКОВА КОМПОНЕНТА ЗДОБУВАЧА    
ВК. 01 + + + + + + +   +  + + + + + + + + + + + +     + + + + +        
ВК. 02 + + + + + + +  +  + + + + + + + + + + + +     + + + + +        
ВК. 03 + + + + + + +  +  + + + + + + + + + + + +     + + + + +        
ВК. 04 + + + + + + +  +  + + + + + + + + + + + +     + + + + +        
ВК. 05 + + + + + + +  +  + + + + + + + +  +  +                 + + + + +
ВК. 06 + + + + + + +  + +  + + + + +  + + +  + + + + +             
ВК. 07 + + + + + + +  + +   +           + + +  + + +  + + + + +   

ВК. 08 + + + + + + +  + +   + + + +  + + +  + + + + +             
ВК. 09 + + + + + + +  + +  + + + + + + + + + + +              + + + 
ВК.10 + + + + + + +  +   + + + + + + + + +  +          + + + +    
ВК.11 + + + + + + +  +   + + + + + + + + +  +          + + + +    

 
 



 

 
 

 
Додаток 2 

Матриця відповідності програмних результатів навчання компонентам ОНП 
 

Програмні результати навчання 
Компоненти 

освітньої 
програми 

ПРН.1 ПРН.2 ПРН.3 ПРН.4 ПРН.5 ПРН.6 ПРН.7 ПРН.8 ПРН.9 ПРН.10 ПРН.11 ПРН.12 ПРН.13 

ОБОВ'ЯЗКОВА КОМПОНЕНТА 
ОК.01 +      +     + + 
ОК.02 +  +     +     + 
ОК.03 + +  + +  + + + + + + + 
ОК.04 +   +     +     
ОК.05        +    +  
ОК.06 + +  +      +   + 
ОК.07  +  +      +   + 

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ 
ВК.01 + +  + + + + + +  + + + 
ВК.02 + +  + +  + + +  + + + 
ВК.03 + +  + +  + + +  + + + 
ВК.04 + +  + +  + + +  + + + 
ВК.05    +  +  + +  + + + 
ВК.06 + + + + +  + + +  + + + 
ВК.07 + + + + +  + + +  + + + 
ВК.08 + + + + +  + + +  + + + 
ВК.09  +  + +  + + +  + + + 
ВК.10  +  + +  + + +  + + + 
ВК.11  +  + +  + + +  + + + 

 



 

Додаток 3 
 

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН  
 

ОК.01. Іноземна мова у правових дослідженнях 
Мета курсу: удосконалити набуті вміння перекладу іноземною мовою 

(англійська) наукової та науково-навчальної літератури; сформувати навички 
анотування та реферування іноземною мовою; навички з перекладу термінів, а 
також власних статей іноземною мовою; загальні та професійно-орієнтовані 
комунікативні мовленнєві компетентності (лінгвістичні, соціолінгвістичні й 
прагматичні) для забезпечення їхнього ефективного спілкування в 
академічному та професійному середовищі в усній і письмовій формах 
іноземної мови. 

Предмет курсу: науковий стиль сучасної іноземної мови.  
Зміст дисципліни: Іншомовний науковий текст. Жанри наукових 

досліджень, підготовлюваних англійською мовою. Композиції видів наукових 
текстів. Структура абзацу.  

Лексико-граматичні особливості іншомовного наукового тексту. 
Сполучні елементи іншомовного наукового тексту. Міжнародна, або 
інтернаціональна термінологія та її функції в юридичних текстах. Словники з 
юридичних проблем. 

Написання анотації іноземною мовою до дисертаційної роботи. Письмова 
та усна презентація науково-проектної роботи іноземною мовою. Правила 
написання англомовного академічного (наукового, професійного) тексту в 
системі взаємодії між читачем і автором. Прийоми роботи з текстовою 
інформацією (стаття, документ, книжка) та складовими (заголовок, зміст, 
анотація).  

Науково-ділова комунікація. Концепція академічного письма. Сучасні 
принципи академічної комунікації. Структура академічного тексту. 
Особливості організації складного речення в академічному тексті. Структура 
речень. Суб’єктно-об’єктні зв’язки. Сигнали переходу. Обмеження у 
використанні тире й двокрапки. Синтаксичний зв’язок у паралельних 
структурах. Шляхи забезпечення максимальної точності перекладу англійською 
мовою. 

Тренінг у підготовці анотацій до статей за дисертаційною темою. 
Місце в структурно-логічній схемі: викладається в І та ІІ семестрах. 

 
ОК.02. Теоретичні та філософські проблеми права 

Мета курсу: отримання майбутніми фахівцями філософсько-правових 
знань, формування у них філософсько-правового способу мислення, 
адекватного сучасним процесам демократизації суспільства, набуття навичок 
аналізу реальних правових процесів і вміння приймати обґрунтовані рішення 
щодо правових проблем. 

Предмет курсу: сутність права і закону та механізм виникнення 

 
 



 

правового закону, а також сутність держави та механізм її перетворення в 
правову державу. 

Зміст дисципліни: Методологія та інструментарій філософії права. 
Правова онтологія. Право як феномен культурно-цивілізаційного процесу. 
Правова гносеологія: парадигма, доктрина, істина в праві. Правова аксіологія. 
Ціннісний вимір права та система правових цінностей. Правова антропологія. 
Особистість і право. Філософські аспекти взаємодії права та влади. Діяльність 
правоохоронних органів як об’єкт філософсько-правового осмислення. 

Місце в структурно-логічній схемі: викладається в І та ІІ семестрах. 
 
ОК.03. Методологія наукової роботи 

Мета курсу: отримання майбутніми фахівцями знань про особливості 
наукової діяльності, формування науково-дослідницького мислення та вміння 
аналізувати соціально-правові явища; стимулювання в майбутніх юристів на 
основі науково-дослідницького мислення відповідального ставлення до своєї 
професійної діяльності. 

Предмет курсу: основні закономірності наукової діяльності загалом та 
наукового вивчення кримінально протиправної діяльності зокрема. 

Зміст дисципліни: Поняття, зміст і функції науки. Загальнонаукові та 
емпіричні методи дослідження. Методологія наукових досліджень. 
Усезагальний, загальнонаукові та конкретно-наукові методи досліджень. 
Кримінально протиправна діяльність як об’єкт наукового вивчення. Науки 
кримінального циклу. Законодавче забезпечення науково-дослідницької роботи. 
Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність». Етапи науково-
дослідних робіт: підготовчий, основний, завершальний. Планування науково-
дослідної роботи. Вибір та конкретизація теми. Характеристика проблемної 
ситуації. Формулювання мети та завдань наукового дослідження. Теоретичний 
апарат дослідження. Розробка робочих гіпотез. Завдання інформаційного 
забезпечення наукових досліджень Раціональні прийоми роботи з літературою. 
Підготовка наукового тексту. Презентація результатів дослідження. 

Місце в структурно-логічній схемі: викладається в І семестрі. 
 
ОК.04. Науковий стиль української мови та основи редагування наукового 
тексту 

Мета курсу: закласти основи писемного наукового мовлення в рамках 
наукової спеціальності; удосконалити набуту мовленнєву культуру та 
сформувати знання й уміння з продукування наукових текстів за затвердженою 
темою кандидатського дослідження. 

Предмет курсу: науковий стиль української мови. 
Зміст дисципліни: З історії формування наукового стилю української 

мови. Поняття про науковий стиль української мови. Давні книжні традиції в 
науковому стилі. Розвиток наукового стилю в ХІХ-поч. ХХ ст. Науковий стиль 
у 20-30-х роках ХХ ст. Сучасні тенденції мовного наукотворення.  

Мовні та жанрові особливості наукового стилю. 

 
 



 

Абстрагованість наукового стилю. Підкреслена логічність наукового 
стилю. Точність і однозначність наукового стилю. Якість наукового стилю. 
Об’єктивність викладу. Малі й великі жанри наукового стилю (монографія, 
стаття, реферат, анотація, дисертація, тези). Роль мовної особистості у 
формуванні наукового стилю. 

Терміни як лексичне ядро наукової літератури. Структура юридичних 
термінів. Частиномовна природа термінів. Мовна ґенеза термінів. Позиція 
термінів у структурі речення. Термінологічні галузеві словники. Словники 
інших типів (енциклопедичні, перекладні тощо). 

Формулювання заголовків до наукових текстів. 
Поняття «переклад». Теоретичні засади перекладу наукових текстів. 
Завдання й принципи наукового редагування. Взаємодія мовного 

редагування та мовного корегування. Чинні норми української мови як основа 
мовного корегування. 

Тренінг у підготовці малих форм наукової літератури малих жанрів. 
Місце в структурно-логічній схемі: викладається в І та ІІ семестрах.  

ОК.05. Академічна доброчесність та право інтелектуальної власності 
Мета курсу: належно оволодіти знаннями про сутність і стандарти 

академічної доброчесності в сучасному світі; законодавчі, організаційні та 
методологічні основи права інтелектуальної власності, оптимальний механізм 
використання його потенціалу для реального забезпечення академічної 
доброчесності в освітньому, науковому та творчому просторі України; 
поглибити навички самостійного наукового мислення. 

Предмет курсу: система загальних наукових знань про стандарти 
академічної доброчесності в сучасному світі, визначена з урахуванням новітніх 
підходів щодо їх регулювання; законодавчі, організаційні та теоретико-
методологічні основи права інтелектуальної власності. 

Зміст дисципліни: Академічна доброчесність: поняття, зміст, структура. 
Міжнародно-правові стандарти академічної доброчесності. Інституційні 
механізми підтримання академічної доброчесності в країнах розвиненої 
демократії (США, Велика Британія, ФРН, Франція).  

Проблеми забезпечення академічної доброчесності в освітньому, 
науковому й творчому просторі України. 

Роль і значення інтелектуальної діяльності та власності для суспільства. 
Інтелектуальна діяльність і соціально-економічний прогрес суспільства. 
Виникнення, становлення й розвиток інтелектуальної власності. Поняття права 
інтелектуальної власності. Зміст права інтелектуальної власності.  

Законодавство України про інтелектуальну власність. Міжнародні 
конвенції про інтелектуальну власність. Паризька конвенція про промислову 
власність. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів. 
Інші міжнародні конвенції та договори.  

Поняття авторського права. Види інтелектуальної діяльності, які 
охороняються авторським правом. Виникнення та здійснення авторського 
права, межі його чинності. Об’єкти авторського права. Авторське право на 

 
 



 

аудіовізуальні твори. Об’єкти, на які авторське право не поширюється. 
Особисті немайнові права. Майнові права автора. Виняткове право на 
використання твору. Способи використання твору. Строки чинності авторських 
прав. Наслідки припинення чинності авторських майнових прав. Обмеження 
авторських майнових прав. Вільне використання творів без зазначення імені 
автора. Вільне використання творів для навчання. Об’єкти авторського права. 
Об’єкти, на які авторське право не поширюється. Основні види творів науки, 
літератури й мистецтва, що охороняються авторським правом. Похідні твори та 
компіляції даних.  

Поняття і види суміжних прав. Умови охорони суміжних прав. Суб’єкти 
суміжних прав. Об’єкти суміжних прав. Строк чинності суміжних прав. 
Забезпечення колективного управління майновими правами авторів.  

Поняття промислової власності та її склад. Винахід, корисна модель, 
промисловий зразок як об’єкти цивільних прав. Суб’єкти права промислової 
власності. Винахідники, автори промислових зразків, їх правонаступники та 
спадкоємці. Особисті немайнові права винахідника й автора промислового 
зразка. Майнові права патентовласника. Право інтелектуальної власності на 
компонування інтегральної мікросхеми та засвідчення його набуття. Правова 
охорона комерційного найменування. Майнові права інтелектуальної власності 
на торговельну марку та строк їх чинності. 

Порушення авторського права і суміжних прав. Плагіат. Способи 
забезпечення позову в справах про порушення авторського права і суміжних 
прав. Способи цивільно-правового захисту авторського і суміжних прав. 
Відповідальність за порушення авторського права і суміжних прав. 

Місце в структурно-логічній схемі: викладається в І та ІІ семестрах. 
 
ОК.06. Професійна педагогіка юридичного фаху 

Мета курсу: отримання майбутніми фахівцями знань про зміст, 
структуру, форми та організацію юридичної освіти, формування у них 
педагогічного способу мислення, набуття навичок постановки та вирішення 
педагогічних проблем у сфері юридичної освіти. 

Предмет курсу: зміст, структура, форми та організація професійної 
педагогіки юридичного фаху. 

Зміст дисципліни: Правова сфера і педагогічна система суспільства. 
Види зв'язків правоохоронної діяльності з педагогікою. Предмет, цілі, завдання, 
система юридичної педагогіки. Методологія юридичної педагогіки. Педагогіка 
правової соціалізації та культури. Система юридичної освіти в Україні. 
Педагогічні моделі фахівців – випускників юридичних освітніх установ різних 
рівнів. Професійні вимоги до якості підготовки юристів. Педагогічний процес в 
юридичній освітній установі. Науково-змістовна складова педагогічного 
процесу. Технологічна складова освітнього процесу. Організаційна складова 
освітнього процесу. Управлінська складова освітнього процесу. Контроль 
педагогічного процесу. Основи методики викладання юридичних дисциплін. 

Місце в структурно-логічній схемі: викладається в І та ІІ семестрах. 

 
 

http://ibib.ltd.ua/nauchno-soderjatelnaya-sostavlyayuschaya.html
http://ibib.ltd.ua/nauchno-soderjatelnaya-sostavlyayuschaya.html
http://ibib.ltd.ua/upravlencheskaya-sostavlyayuschaya-obrazovateln.html


 

 
ВК.01. Учення про кримінальні правопорушення 

Мета курсу: належно оволодіти знаннями про сучасний стан і розвиток 
учення про кримінальне правопорушення, засвоїти пріоритети та принципи 
кримінально-правового регулювання, установити значення науки 
кримінального права для законотворчої та правозастосовної діяльності в цій 
сфері; поглибити навички самостійного наукового мислення. 

Предмет курсу: система загальних наукових знань про кримінальне 
правопорушення, визначена з урахуванням сучасних підходів до оцінки 
відповідної царини кримінально-правових явищ, переосмислення теоретичних 
положень про їх суть, кардинальні перетворення, що здійснюються в усіх 
сферах життєдіяльності українського суспільства та основні, фундаментальні 
закономірності виникнення, функціонування й розвитку вчення про 
кримінальне правопорушення. 

Зміст дисципліни: Кримінальне правопорушення і злочин. Кримінальне 
правопорушення і кримінальний проступок. Залежність поняття кримінального 
правопорушення від соціально-економічних відносин, що існують у суспільстві 
на певному етапі його розвитку. Історично мінливий характер кримінального 
правопорушення. Підходи до визначення поняття кримінального 
правопорушення. Криміналізація та декриміналізація суспільно небезпечних 
діянь. Визначення поняття кримінального правопорушення. Ознаки 
кримінального правопорушення (суспільна небезпека, протиправність, 
винність, караність), їх зміст і характеристика. Місце кримінального 
правопорушення в системі правопорушень. Відмежування кримінального 
правопорушення від інших правопорушень та від правомірної поведінки. 
Малозначне діяння. Класифікація кримінальних правопорушень.  

Склад кримінального правопорушення. Елементи (об’єкт складу 
кримінального правопорушення, об’єктивна сторона складу кримінального 
правопорушення, суб’єкт складу кримінального правопорушення, суб’єктивна 
сторона складу кримінального правопорушення), основні та факультативні 
ознаки складу кримінального правопорушення. Функції складу кримінального 
правопорушення. Види складів кримінального правопорушення. 
Співвідношення понять кримінального правопорушення і складу 
кримінального правопорушення.  

Стадії вчинення кримінального правопорушення. Закінчене кримінальне 
правопорушення. Незакінчене кримінальне правопорушення, його види та 
відмінність від закінченого. Готування до кримінального правопорушення. 
Відмежування готування до кримінального правопорушення від виявлення 
наміру («голого умислу»). Види готування. Замах на кримінальне 
правопорушення. Види замаху на кримінальне правопорушення (закінчений і 
незакінчений). Непридатний замах: його види та значення. Відмежування 
замаху на кримінальне правопорушення від готування до кримінального 
правопорушення та закінченого кримінального правопорушення. Кримінальна 
відповідальність за незакінчене кримінальне правопорушення. Особливості 

 
 



 

кваліфікації незакінченого кримінального правопорушення. Добровільна 
відмова при незакінченому кримінальному правопорушенні. Відмінність 
добровільної відмови від дієвого каяття.  

Співучасть у кримінальному правопорушенні. Відмінність співучасті від 
необережного співзаподіяння. Види співучасників. Виконавець 
(співвиконавець, посередній виконавець). Організатор. Підбурювач. Пособник. 
Підстави та межі кримінальної відповідальності співучасників. Особливості 
кваліфікації діянь співучасників. Форми співучасті в кримінальному праві. 
Вчинення кримінального правопорушення групою осіб без попередньої змови. 
Вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою 
змовою. Вчинення кримінального правопорушення організованою групою. 
Вчинення кримінального правопорушення злочинною організацією. 
Особливості кваліфікації діянь співучасників за різних форм співучасті. 
Співучасть у кримінальному правопорушенні зі спеціальним суб’єктом. 
Провокація кримінального правопорушення. Ексцес виконавця (співучасника). 
Безнаслідкова співучасть у кримінальному правопорушенні. Невдале 
підбурювання або пособництво. Кримінальна відповідальність організаторів та 
учасників організованої групи й злочинної організації. Особливості 
добровільної відмови співучасників. Причетність до кримінального 
правопорушення та її види. Відмежування причетності від співучасті. 

Множинність кримінальних правопорушень, її ознаки. Значення 
множинності кримінальних правопорушень у кримінальному праві. Види 
множинності кримінальних правопорушень. Поняття одиничного 
кримінального правопорушення, його види. Просте одиничне кримінальне 
правопорушення. Ускладнене одиничне кримінальне правопорушення 
(триваюче, продовжуване, складене). Повторність кримінальних 
правопорушень, її ознаки. Види повторності кримінальних правопорушень. 
Відмежування повторності від інших видів множинності кримінальних 
правопорушень. Правові наслідки повторності. Сукупність кримінальних 
правопорушень, її ознаки. Види сукупності кримінальних правопорушень. 
Відмежування сукупності від інших видів множинності кримінальних 
правопорушень і складених кримінальних правопорушень. Правові наслідки 
сукупності. Рецидив кримінальних правопорушень, її ознаки. Види рецидиву 
кримінальних правопорушень. Відмежування рецидиву від інших видів 
множинності кримінальних правопорушень. Правові наслідки рецидиву 
кримінальних правопорушень.  

Обставини, що виключають кримінальну протиправність діяння. 
Соціально-правова природа цих обставин. Необхідна оборона. Уявна оборона. 
Затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Крайня 
необхідність. Фізичний або психічний примус. Виконання наказу або 
доручення. Діяння, пов’язане з ризиком. Виконання спеціального завдання з 
попередження чи розкриття злочинної діяльності, організованої групи чи 
злочинної організації. Інші обставини, що виключають кримінальну 
протиправність діяння (згода «потерпілого», реалізація політичних прав, 
застосування агентом держави вогнепальної зброї, спеціальних засобів чи 
фізичної сили, заходи із запобігання чи розкриття кримінальних 
правопорушень). 

Місце в структурно-логічній схемі: викладається в ІІ та ІІІ семестрах. 
 

 
 



 

ВК.02. Учення про кримінально-правовий вплив 
Мета курсу: належно оволодіти знаннями про основні тенденції, 

закономірності розвитку кримінального права та проблеми його застосування 
щодо кримінально-правового впливу на осіб, які вчинили суспільно небезпечні 
діяння; поглибити навички самостійного наукового мислення. 

Предмет курсу: система загальних наукових знань про заходи 
кримінально-правового впливу. 

Зміст дисципліни: Загальні засади кримінально-правового впливу за 
законодавством України. Досвід зарубіжних держав у регулюванні та 
застосуванні заходів кримінально-правового впливу.  

Поняття, система та заходи кримінально-правового впливу. Кримінально-
правовий вплив на кримінальні правопорушення (злочинність) та кримінально-
правовий вплив за відсутності складу кримінального правопорушення. 
Каральні й некаральні заходи кримінально-правового впливу. Примус та 
заохочення як парні способи реалізації кримінально-правового впливу. Заходи 
кримінально-правового впливу, які застосовують у межах кримінальної 
відповідальності та поза нею.  

Кримінальна відповідальність як типовий захід кримінально-правового 
впливу. Поняття та ознаки кримінальної відповідальності. Форми реалізації 
кримінальної відповідальності. Підстава кримінальної відповідальності. 
Кримінальна відповідальність та кримінально-правові відносини. Суб’єкти та 
зміст кримінально-правових відносин. 

Проблеми застосування окремих заходів кримінально-правового впливу.  
Покарання та його призначення. Еволюція кримінальних покарань та 

ефективність їх застосування. Диференціація покарання. Проблема смертної 
кари. Загальні та спеціальні засади призначення покарання. 

Загальні види звільнення від кримінальної відповідальності. Спеціальні 
види звільнення від кримінальної відповідальності. Звільнення від покарання та 
його відбування. Співвідношення звільнення від кримінальної відповідальності 
й звільнення від покарання та його відбування. Види звільнення від покарання 
та його відбування.  

Судимість. Примусові заходи медичного характеру. Примусові заходи 
виховного характеру. Примусове лікування. Обмежувальні заходи. Спеціальна 
конфіскація. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб. 

Особливості кримінально-правового впливу на неповнолітніх. 
Здобутки науки кримінального права в удосконаленні заходів 

кримінально-правового впливу.  
Місце в структурно-логічній схемі: викладається в ІІІ семестрі. 

 
ВК.03. Актуальні проблеми особливої частини кримінального права 

Мета курсу: належно оволодіти знаннями про сучасний стан і розвиток 
особливої частини кримінального права, засвоїти пріоритети, передумови, 
підстави й принципи криміналізації та декриміналізації діянь, установити 
значення науки кримінального права для законотворчої та правозастосовної 

 
 



 

діяльності в цій сфері; поглибити навички самостійного наукового мислення. 
Предмет курсу: система загальних наукових знань про особливу частину 

кримінального права, визначена з урахуванням сучасних підходів до оцінки 
діянь як кримінальних правопорушень, переосмислення теоретичних положень 
про їх суть, кардинальні перетворення, що здійснюються в усіх сферах 
життєдіяльності українського суспільства та основні, фундаментальні 
закономірності виникнення, функціонування й розвитку особливої частини 
кримінального права. 

Зміст дисципліни: Загальна характеристика особливої частини 
кримінального права. Поняття, ознаки, система та значення особливої частини 
кримінального права України. Наскрізні проблеми побудови особливої частини 
кримінального законодавства України.  

Кримінальні правопорушення проти життя й здоров’я особи. Кримінальні 
правопорушення проти волі, честі та гідності особи. Кримінальні 
правопорушення проти статевої свободи й статевої недоторканності особи. 
Кримінальні правопорушення проти виборчих, трудових та інших особистих 
прав і свобод людини й громадянина. Кримінальні правопорушення проти 
власності. Кримінальні правопорушення у сфері господарської та пов’язаної з 
нею діяльності. Кримінальні правопорушення у сфері службової та професійної 
діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. Корупційні 
правопорушення та кримінальні правопорушення, пов’язані з корупцією. 
Кримінальні правопорушення у сфері використання комп’ютерів, 
комп’ютерних систем і мереж та мереж електрозв’язку. Кримінальні 
правопорушення проти загальної громадської безпеки. Кримінальні 
правопорушення проти безпеки виробництва. Кримінальні правопорушення 
проти безпеки руху та експлуатації транспорту. Кримінальні правопорушення 
проти довкілля. Кримінальні правопорушення проти громадського порядку та 
моральності. Кримінальні правопорушення проти здоров’я населення. 
Кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки та кримінальні 
правопорушення проти безпеки держави. Кримінальні правопорушення проти 
порядку управління (авторитету органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування та об’єднань громадян). Кримінальні правопорушення проти 
правосуддя. Кримінальні правопорушення проти встановленого порядку 
несення військової служби. Кримінальні правопорушення проти миру, безпеки 
людства та міжнародного правопорядку. 

Місце в структурно-логічній схемі: викладається в ІІІ семестрі. 
 
ВК.04. Актуальні проблеми кримінально-виконавчого права 

Мета курсу: належно оволодіти знаннями про сучасний стан і розвиток 
кримінально-виконавчого права, засвоїти пріоритети й тенденції кримінально-
виконавчої політики, установити значення науки кримінально-виконавчого 
права для законотворчої та правозастосовної діяльності в цій сфері; поглибити 
навички самостійного наукового мислення. 

Предмет курсу: система загальних наукових знань про загальні засади 

 
 



 

кримінально-виконавчої політики та виконання покарань, визначена з 
урахуванням сучасних підходів до її здійснення, переосмислення теоретичних 
положень про предмет, завдання та методи кримінально-виконавчої політики; 
комплекс теоретичних положень щодо особливостей виконання покарань; 
основні, фундаментальні закономірності виникнення, функціонування та 
розвитку кримінально-виконавчого права. 

Зміст дисципліни: Кримінально-виконавча політика в Україні як складова 
частина політики в галузі боротьби із кримінально протиправною діяльністю та 
соціальної політики держави загалом. Цілі, завдання та методи кримінально-
виконавчої політики. Фактори, що впливають на її формування та розвиток. 
Суб’єкти формування та розвитку кримінально-виконавчої політики, її форми й 
механізм реалізації. 

Кримінально-виконавче право як галузь права. Ознаки кримінально-
виконавчого права. Виникнення кримінально-виконавчого права. Предмет і 
методи кримінально-виконавчого права України. Завдання й головні функції 
кримінально-виконавчого права та їхня реалізація в діяльності органів та 
установ виконання покарань. Принципи кримінально-виконавчого права, його 
поняття. Система кримінально-виконавчого права. Загальна та Особлива 
частини, їхні особливості та взаємозв’язок. Кримінально-виконавче право в 
системі права України. Кримінально-виконавче право й суміжні галузі права: 
конституційне право, кримінальне процесуальне право, кримінальне право, 
адміністративне право, міжнародне право тощо. Роль кримінально-виконавчого 
права в побудові громадянського суспільства, соціальної, правової, 
демократичної держави. 

Проблеми ресоціалізації засуджених. Застосування засобів виправлення й 
ресоціалізації засуджених. Надання допомоги засудженим у трудовому та 
побутовому влаштуванні. Надання допомоги особам, звільненим з місць 
відбування покарання. Контроль за поведінкою осіб, звільнених від відбування 
покарання з випробуванням. 

Види та загальна характеристика покарань, не пов’язаних з позбавленням 
волі. 

Соціальні аспекти, кримінально-правова характеристика позбавлення волі. 
Позбавлення волі та довічне позбавлення волі. 

Місце в структурно-логічній схемі: викладається в ІІІ семестрі. 
 

ВК.05. Актуальні проблеми кримінології. 
Мета курсу: формування ґрунтовних знань про сучасну методологію і 

методику кримінологічної науки, здобуття навичок самостійного комплексного 
аналізу криміногенної ситуації, формування науково обґрунтованих уявлень 
про специфіку розробки та впровадження заходів запобігання злочинності у 
сучасному світі. 

Предмет курсу: система загальних наукових знань про кримінально 
протиправну діяльність (злочинність) як соціально-правове явище. 

Зміст дисципліни: Еволюція наукових підходів до вивчення злочинності. 

 
 



 

Основні кримінологічні парадигми: релігійна, кримінально-правова, 
антропологічна, соціологічна. Дискусія про об’єкт кримінології. Основні 
елементи предметного поля кримінології. Кримінологія і науки карного циклу. 
Зв’язок кримінології із соціологією і правом, філософією, економікою, 
психологією, педагогікою. Кримінологія і демографія. Кримінологія і 
статистика.  

Сучасні методи кримінологічних досліджень. Програмування досліджень. 
Соціологічні, психологічні, статистичні методики. Віктимологічні дослідження. 
Аналіз соціальних мереж. Сучасні методики кримінологічного прогнозування. 
Проблеми інформаційного забезпечення правоохоронної діяльності.  

Особистісні, соціальні та правові фактори кримінально протиправної 
поведінки. Правове, соціологічне та психологічне розуміння злочину. 
Кримінально протиправна поведінка і соціальна дія. Криміногенні 
характеристики особистості. Дитяча злочинність як об’єкт кримінологічного 
дослідження. Гендерні аспекти сучасної кримінально протиправної діяльності 
(злочинності). 

Відтворення стійких форм злочинності у сучасному світі. Проблеми 
експансії кримінальної субкультури. Фактори рецидивної злочинності. 
Еволюція злочинного професіоналізму. Організована злочинність в Україні і 
світі.  

Проблеми загальносоціальної профілактики кримінальних правопорушень. 
Системний підхід до проблем декриміналізації суспільства. Принципи 
здійснення декриміналізації (законність, демократизм, гуманізм і 
справедливість, науковість). 

Реформування правоохоронних структур і протидія кримінально 
протиправній діяльності (злочинності). Кримінально-правовий контроль у 
системі профілактики кримінально протиправної діяльності (злочинності). 
Проблема ефективності правоохоронної діяльності. Громадська думка про 
роботу поліції. Проблеми взаємодії правоохоронних органів з населенням. 

Проблеми протидії злочинності у глобалізованому світі. Взаємозв'язок 
кримінальних явищ із загальносоціальними тенденціями розвитку. Глобалізація 
кримінальних процесів. Транснаціональна злочинність. Глобальні зміни 
структури злочинності. Кіберзлочинність. Міжнародний тероризм та 
екстремізм. Міжнародний досвід контролю кримінальної динаміки.  

Місце в структурно-логічній схемі: викладається в II та ІІІ семестрах. 
 

ВК.06. Актуальні проблеми конституційного права 
Мета курсу: оволодіння актуальними проблемами галузі і науки 

конституційного права; вивчення основних конституційно-правових інститутів, 
закономірностей процесу державно-правового розвитку на сучасному етапі; 
розуміння актуальних проблем чинного конституційного законодавства; 
вироблення умінь давати точну та об’єктивну оцінку державно-правовим 
явищам; формування умінь щодо використання конституції, іншого 
конституційного законодавства у практичному житті, в межах своєї компетенції 

 
 



 

кваліфікувати обставини справи, враховуючи правовий статус людини і 
громадянина, форми демократії, статус органів державної влади і місцевого 
самоврядування, особливості адміністративно-територіального устрою різних 
держав. 

Предмет курсу: система загальних наукових знань про конституційно-
правові відносини, які виникають у зв’язку з формуванням органів публічної 
влади, реалізацією влади та утвердженням прав і свобод людини та 
громадянина. 

Зміст дисципліни: Актуальні проблеми науки та галузі конституційного 
права. Проблеми забезпечення верховенства конституції та її застосування. 
Засади конституційного ладу. Місце та роль конституційних прав і свобод та 
обов'язків у сучасному конституціоналізмі. Конституційно-правові засади 
виборів. Конституційно-правові засади референдумів та інших форм 
безпосередньої демократії. Конституційно-правові засади парламентаризму. 
Конституційно-правові засади Глави держави та виконавчої влади. 
Утвердження конституційного контролю. Актуальні проблеми конституційно-
правових засад територіального устрою. Конституційно-правові засади 
місцевого самоврядування. 

Місце в структурно-логічній схемі: викладається в ІІІ семестрі. 
 
ВК.07. Актуальні проблеми виборчого права 
Мета курсу: оволодіння актуальними проблемами науки виборчого права 

України; основних засад виборчого права України на сучасному етапі; 
оволодіння актуальними проблемами чинного виборчого законодавства та 
вироблення умінь користуватися ним, зокрема, під час проведення різних видів 
виборів в Україні. 

Предмет курсу: система загальних наукових знань про конституційно-
правові відносини, які виникають у зв’язку з виборним формуванням органів 
публічної влади шляхом прямого та загального голосування виборців. 

Зміст дисципліни: Актуальні проблеми виборчого права України. 
Джерела виборчого права України. Суб’єкти виборчого права України. 
Конституційно-правові засади проведення виборів в Україні. Принципи 
виборчого права України. Конституційно-правові засади діяльності виборчих 
комісій в Україні. Конституційно-правові засади виборчого процесу в Україні. 
Конституційно-правові засади застосування виборчої системи в Україні. 
Порушення та захист виборчого права в Україні. 

Місце в структурно-логічній схемі: викладається в ІІІ семестрі. 
 
ВК.08. Актуальні проблеми муніципального права 
Мета курсу: оволодіння актуальними проблемами науки муніципального 

права; розуміння місцевого самоврядування як важливої риси демократичного 
суспільства; ознайомлення з проблемами забезпечення реальної участі 
територіальних громад і кожного громадянина в управлінні. 

 
 



 

Предмет курсу: система загальних наукових знань про місцеве 
самоврядування, забезпечення реальної участі територіальних громад і кожного 
громадянина в управлінні на місцевому рівні.  

Зміст дисципліни: Актуальні проблеми науки муніципального права. 
Комунальне управління. Правові засади організації місцевого самоврядування. 
Система та правовий статус суб’єктів муніципального права. Виконавчі органи 
місцевого самоврядування як суб’єкти комунального управління. 
Організаційно-правові засади проходження служби в органах місцевого 
самоврядування. Система та повноваження органів місцевого самоврядування в 
господарсько-економічних сферах. Система та повноваження органів місцевого 
самоврядування в соціальній і гуманітарно-культурній сферах. Система та 
повноваження органів місцевого самоврядування у сферах охорони 
громадського порядку та адміністративно-політичної діяльності. Реформа 
місцевого самоврядування. 

Місце в структурно-логічній схемі: викладається в ІІІ семестрі. 
 
ВК.09. Теоретико-правові проблеми організації адвокатури та 

прокуратури в Україні 
Мета курсу: оволодіти знаннями про сучасний стан і тенденції розвитку 

адвокатури та прокуратури в Україні, їх соціальну та правову природу, 
проблеми організації та функціонування, напрями реформування, поглибити 
навички самостійного доктринального аналізу. 

Предмет курсу: система загальних наукових знань про організацію 
адвокатури та прокуратури в Україні. 

Зміст дисципліни: Актуальні проблеми розвитку інституту адвокатури в 
сучасних умовах. Генеза правових і доктринальних засад адвокатури. 
Національні і міжнародно-правові стандарти адвокатури та адвокатської 
діяльності. Трансформація мети, завдань і функцій адвокатури в умовах 
державно-правової реформи. Концептуальні основи принципів організації і 
діяльності адвокатури, їх зміст, система та класифікація. Практичні труднощі 
забезпечення незалежності адвокатури. Безоплатна правова допомога. 
Актуальні питання взаємодії адвокатури з органами державної влади (суд, 
прокуратура, Міністерство юстиції України та інші).  

Проблеми правового статусу адвоката. Системи адвокатур Європи та світу. 
Архітектоніка української системи адвокатури. Адвокатське самоврядування. 
Громадські об’єднання адвокатів та їх місце в системі адвокатури України. 
Організаційні форми і види адвокатської діяльності. Шляхи оптимізації 
системної побудови адвокатури України. Організаційно-правові проблеми 
надання адвокатом професійної правничої допомоги у кримінальному 
провадженні. Організація представницької роботи адвоката у цивільному 
процесі. Специфіка організації роботи адвоката в адміністративному, 
господарському та конституційному судочинстві, використання ним 
можливостей міжнародних механізмів захисту прав людини. 

 
 



 

Роль і місце прокуратури в системі державних органів України. Правові 
основи організації та діяльності прокуратури. Сучасні доктрини 
прокурорського нагляду. Принципи організації та діяльності органів 
прокуратури України. Теоретичні підходи щодо класифікації функцій 
прокуратури. Правові засоби прокурорської діяльності.  

Проблеми побудови системи прокуратури України. Організація роботи в 
прокуратурі України. Планування роботи в органах прокуратури, контроль та 
аналіз її виконання. Облік, звітність, напрями оптимізації ефективності та 
оцінювання прокурорської роботи. Актуальні проблеми реалізації функцій 
прокуратури у різних видах юрисдикційних проваджень. Тактико-методичні 
основи діяльності прокурора. Шляхи удосконалення організації та 
функціонування прокуратури. 

Місце в структурно-логічній схемі: викладається в ІІІ семестрі. 
 
ВК.10. Актуальні проблеми криміналістики 
Мета курсу: поглиблене вивчення найбільш актуальних проблем 

сучасної криміналістики, судово-експертної теорії та практики; теорії та 
практики оперативно-розшукової діяльності; визначення можливих варіантів їх 
вирішення для використання в науковій та практичній діяльності в усіх сферах 
та областях правової теорії та правозастосування, в яких затребувані ці знання. 

Предмет курсу: .  
Зміст дисципліни: Наукові проблеми загальних положень науки 

криміналістики. Наукові проблеми методології криміналістики. Наукові 
проблеми загальних положень криміналістичної техніки. Наукові проблеми 
криміналістичної фотографії та відеозапису. Наукові проблеми 
криміналістичної трасології. Наукові проблеми криміналістичної габітоскопії. 
Наукові проблеми криміналістичного зброєзнавства. Наукові проблеми 
криміналістичного документознавства. Наукові проблеми загальних положень 
криміналістичної тактики. Наукові проблеми вербальних слідчих (розшукових) 
дій. Наукові проблеми нонвербальних слідчих (розшукових) дій. Наукові 
проблеми слідчих (розшукових) дій складного (змішаного) характеру. Наукові 
проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення розслідування. Наукові 
проблеми загальних положень криміналістичної методики. Наукові проблеми 
методики розслідування кримінальних правопорушення проти людини. Наукові 
проблеми методики розслідування кримінальних правопорушень проти 
загальних (спільних) інтересів людини, суспільства та держави. Наукові 
проблеми методики розслідування кримінальних правопорушень проти 
громадської безпеки, міжнародного правопорядку та інтересів держави. 
Наукові проблеми методики розслідування кримінальних правопорушень проти 
суспільства. 

Місце в структурно-логічній схемі: викладається в ІІІ семестрі. 
 
ВК.11. Актуальні проблеми використання спеціальних знань у 

кримінальному провадженні 

 
Мета курсу: належно оволодіти знаннями про основні тенденції та 

 



 

 
 

закономірності становлення, сучасного стану і розвитку інституту спеціальних 
знань у кримінальному провадженні; поглибити навички самостійного 
наукового мислення. 

Предмет курсу: система загальних наукових знань про кримінальні 
процесуальні і криміналістичні аспекти використання спеціальних знань у 
кримінальному провадженні. 

Зміст дисципліни: Загальні засади використання спеціальних знань у 
кримінальному провадженні. Поняття, сутність та ґенеза використання 
спеціальних знань у кримінальному судочинстві. Професійний досвід та 
навички. Юридичні знання. Основні та допоміжні форми використання 
спеціальних знань. Процесуальні форми використання спеціальних знань. Не 
процесуальні форми використання спеціальних знань. Безпосереднє 
застосування стороною кримінального провадження  власних спеціальних 
знань. Правові межі використання спеціальних знань у кримінальному 
судочинстві 

Спеціаліст у кримінальному провадженні. Участь спеціаліста у проведенні 
слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій. Висновок 
спеціаліста. Основні види допомоги спеціаліста.  

Судова експертиза. Судовий експерт. Поняття, предмет, об’єкти та 
класифікація судових експертиз. Методи і методики проведення судової 
експертизи. Ідентифікаційні, діагностичні, ситуаційні дослідження.  

Призначення судової експертизи. Система державних судово-експертних 
установ. Види зразків для порівняльного дослідження, тактичні особливості їх 
отримання. Матеріали кримінального провадження, необхідні для проведення 
судових експертиз. Вибір експертної установи  (експерта) під час призначення 
експертизи. Структура постанови про призначення експертизи та зміст її 
частин. Вимоги до питань, що ставляться на вирішення експертизи. 
Особливості призначення та проведення повторних, комісійних та комплексних 
експертиз. 

Основні напрямки та сутність взаємодії слідчого з експертом під час 
підготовки матеріалів для експертизи, призначення та проведення експертизи. 
Права експерта під час проведення судової експертизи. 

Структура та зміст висновку експерта. Додатки до висновку експерта, їх 
види, призначення та правила оформлення. Види висновків експерта та 
можливості їх використання під час розслідування.  

Стадії перевірки та оцінки висновку експерта. Підстави, мета та зміст 
допиту експерта. 

Проблеми призначення та проведення окремих видів судових експертиз 
(трасологічних, балістичних, почеркознавчих, портретних та ін.). Різновиди 
даних видів судових експертиз. Ідентифікаційні та неідентифікаційні завдання, 
що вирішуються такими експертизами, методики їх проведення.  

Основні умови правомірності використання спеціальних знань. 
Місце в структурно-логічній схемі: викладається в ІІІ семестрі.



 

Додаток 4 
 

Тематика наукових досліджень на третьому (освітньо-науковому) рівні 
вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» 

 
Напрям 1. «Конституційне право, муніципальне право» 
Конституційно-правова характеристика парламентського контролю у 
сфері місцевого самоврядування. 
Конституційно-правові засади проведення громадських обговорень в 
Україні. 
Конституційно-правові засади громадської експертизи в Україні. 
Конституційно-правові засади громадського контролю за виборами в 
Україні. 
Конституційно-правові засади взаємодії органів публічної влади з 
інститутами громадянського суспільства. 
 
Напрям 2. «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
виконавче право» 
Сучасна кримінально-правова політика України. 
Форми існування кримінального права. 
Система заходів кримінально-правового впливу. 
Кримінально-правова протидія злочинам проти людини. 
Кримінально-правова охорона господарської діяльності. 
Кримінально-правова охорона службової та професійної діяльності, 
пов’язаної із наданням публічних послуг. 
Кримінально-правова охорона безпеки держави. 
Кримінально-правова охорона громадської безпеки. 
Кримінально-правова охорона правосуддя. 
Правосвідомість та злочинність (регіональний аспект). 
Латентність різних видів злочинів (регіональний аспект) . 
Віктимологічні аспекти злочинності (регіональний аспект). 
Кримінальна субкультура та злочинність (регіональний аспект). 
Кримінологічні аспекти європейської інтеграції України. 
Кримінологічна характеристика хабарництва та корупції в регіоні. 
Посередництво (медіація) як елемент профілактики злочинності. 
Вплив процесів глобалізації на злочинність в Україні. 
Сучасна кримінально-виконавча політика України. 
Проблеми ресоціалізації засуджених. 
Правове регулювання виконання покарань, не пов’язаних з ізоляцією 
засуджених. 
Правове регулювання виконання покарань, пов’язаних із позбавленням 
волі. 
Зарубіжний досвід виконання покарань, його міжнародно-правові 
стандарти. 

 
 



 

 
 

 
Напрям 3. «Судоустрій; прокуратура та адвокатура». 
Адвокат в системі безоплатної правової допомоги. 
Організаційно-правові основи прокурорського нагляду за дотриманням 
законів під час досудового розслідування кримінальних правопорушень 
проти безпеки дорожнього руху. 
Проблеми реалізації принципу конфіденційності в адвокатській 
діяльності. 
Удосконалення системи адвокатського самоврядування в Україні. 
Оптимізація механізму набуття права на заняття адвокатською 
діяльністю. 
Реформування системи оцінювання ефективності діяльності 
прокуратури. 
Удосконалення правового статусу прокурора як процесуального 
керівника досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень. 
Підтримання публічного обвинувачення в суді у справах про 
рейдерство. 
 
Напрям 4. «Криміналістика; судова експертиза» 
Методика розслідування окремих видів кримінальних правопорушень. 
Методика розслідування домашнього насильства. 
Розвиток наукових уявлень про предмет криміналістики. 
Вивчення сучасних поглядів про природу криміналістики. 
Дослідження взаємозв’язків криміналістики та інших наук 
кримінально-правового циклу. 
Удосконалення системи методів криміналістики. 
Удосконалення форм криміналістичної ідентифікації 
Підвищення ефективності застосування математичних методів у 
ідентифікаційних дослідженнях. 
Підвищення ефективності автоматизації криміналістичних досліджень. 
Удосконалення експертних методик 
Наукове дослідження криміналістичної експертизи (трасологічної, 
дактилоскопічної, холодної зброї, балістичної, дослідження 
документів, дослідження підпису тощо). 
Удосконалення правових та організаційних засад судово-експертної 
діяльності в Україні. 
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