
АНОТАЦІЯ 
навчальної дисципліни “Актуальні проблеми кримінального права”  

 
Загальний опис дисципліни. 

Навчальна дисципліна “Актуальні проблеми кримінального права” будується на базовій 
програмі "Кримінальне право" і розрахована на подальше вивчення найбільш актуальних 
проблем кримінального права України. Дана дисципліна має своїм завданням поглиблення і 
розширення знань студентів по найбільш актуальним проблемам застосування 
кримінального законодавства як по Загальній, так і по Особливій частинах кримінального 
права. Вивчення даної дисципліни має за мету формування глибоких теоретичних і 
практичних знань щодо використання їх у подальшій професійній діяльності. Слід зазначити, 
що коло найбільш актуальних проблем кримінального права України не залишається 
постійним і у подальшому може визначатися різноманітними чинниками.  

Мета дисципліни “Актуальні проблеми кримінального права” полягає у формуванні 
у майбутніх фахівців умінь та компетентності для забезпечення ефективного управління в 
сфері кримінальної юстиції з урахуванням останніх досягнень правової науки та 
міжнародного досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної 
діяльності з глибокими теоретичними і практичними знаннями щодо кваліфікації злочинів, 
здійснення розслідування і правосуддя у кримінальних справах та сучасних тенденцій 
розвитку кримінального права України.  

Завдання дисципліни передбачає забезпечення формування у слухачів знань 
кримінального законодавства України, а також здатність аналізувати проблемні положення 
кримінального права для здійснення ефективного нормотворчого процесу і управління в 
сфері кримінальної юстиції.  
Викладання дисципліни  здійснюється на основі курсу лекцій, шляхом проведення 
семінарських і практичних занять, застосування перспективних форм навчання, таких як 
написання рефератів, проведення дискусій, ділових ігор тощо.  
Студенти повинні знати:  
- основні положення про актуальні питання кримінального права   
- особливості правильного застосування норм кримінального права під час здійснення 
кримінального судочинства;  
- сучасні методи дослідження і аналізу проблем кримінального права та процесу в роботі 
органів досудового розслідування, прокуратури і суду;  
- правила кваліфікації інститутів Загальної та Особливої частин кримінального права;  
- особливості провадження при кваліфікації окремих злочинів.  
вміти:  
- ефективно використовувати положення закону про кримінальну відповідальність при 
кваліфікації злочинів;  
- ставити завдання та організувати наукові дослідження з визначення проблемних ситуацій, 
пов'язаних із застосуванням органами дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду 
норм кримінального права;  
- правильно застосовувати норми кримінального під час здійснення кримінального 
судочинства. 


