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Приватно-правові елементи у сучасному кримінальному праві 
 
Анотація. Дисципліна “Приватно-правові елементи у сучасному кримінальному праві” є дисципліною 
вільного вибору аспіранта. Вона забезпечує формування у аспіранта уявлень про основні напрями 
інклюзії методів приватно-правового регулювання та приватно-правових конструкцій в сучасне 
кримінальне право. Вивчення дисципліни передбачає ознайомлення з причинами таких процесів, а 
також з їх особливостями у правових системах іноземних держав та України. 
Кількість кредитів: 4 
Викладач: Андрушко Петро Петрович, к.ю.н., професор, завідувач кафедри кримінального права та 
кримінології юридичного факультету 
Задоя Костянтин Петрович, к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінального права та кримінології 
юридичного факультету 
Мета навчальної дисципліни: сформувати уявлення про вплив приватного права (його змісту та 
властивих йому методів правового регулювання) на сучасне кримінальне право; особливості цього 
процесу в іноземних правових системах та правовій системі України. 
Попередні вимоги: 
Аспірант повинен знати: загальні закономірності історичного розвитку кримінального права; причини 
впливу приватного права на право кримінальне; основні напрями такого впливу; особливості 
зазначеного впливу в правових системах України та іноземних держав. 
Аспірант повинен вміти: самостійно виявляти приватно-правові елементи у нормативному масиві 
іноземного та вітчизняного кримінального права; формулювати власну теоретичну точку зору щодо 
обґрунтованості інклюзії відповідних елементів у кримінально-правову матерію; виявляти проблеми 
при застосуванні положень кримінального законодавства України, що характеризуються впливом 
приватного права. 
Змістові модулі: 

Вплив приватного права на кримінальне право в історичному контексті; 
Диспозитивний метод правового регулювання у сучасному кримінальному праві; 
Корпоративна кримінальна відповідальність: основні моделі та принципи; 
Конфіскація майна, пов'язаного із вчиненням злочину, що не ґрунтується на обвинувальному 
вироку суду: міжнародні стандарти, іноземний досвід та нормативна регламентація за 
законодавством України; 
Інститут цивільного позову в кримінальному провадженні у контексті вчення про заходи 
кримінально-правового впливу. 

Мова викладання: українська 
Місце у структурно-логічній схемі: ДВА.3.02 читається на другому році навчання 
Термін вивчення: дисципліна вивчається на 2 році навчання за освітньо-науковим рівнем “доктор 
філософії” в обсязі 120 годин, у тому числі — 24 години аудиторних занять (10 годин — лекційні 
заняття, 12 годин — семінарські заняття, 2 години — консультації), 96 годин самостійної роботи. 


