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1. Кафедра: Кримінального права та кримінології 

2. Ступінь вищої освіти доктор філософії 

3. Статус навчальної 

дисципліни 

Обов’язкова  

4. Місце в структурно-

логічній схемі 

Викладається у третьому семестрі на другому році 

навчання 

5. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин: 

- з них аудиторних годин: 

- лекції:  

- семінарські заняття: 

- самостійна робота: 
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14 

16 
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6. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

Проблеми кримінально-правової правозастосовної 

практики в сучасних умовах – спрямована на вивчення: 

сучасних проблем тлумачення норм кримінального 

права, в процесі якого з’ясовується основний зміст 

кримінально-правових приписів; особливості 

кваліфікації певного виду діяння– як досить важливого 

процесу встановлення відповідності між вчиненим 

діянням і ознаками відповідного складу, передбаченого 

Особливою частиною КК України; питань 

безпосереднього застосування кримінально-правових 

норм – як такої діяльності спеціально уповноважених 

органів, що передусім передбачає належний рівень 

засвоєння знань, вмінь та навичок щодо використання 

кримінального законодавства. Зазначені структурні 

елементи (тлумачення норм кримінального права, 

кваліфікація діяння, застосування кримінально-правових 

норм) є  взаємопов’язаними видами правозастосовної 

діяльності, які у підсумку хоч і самодостатні та 

специфічні, проте спрямовані до єдиної мети - 

встановлення істинного змісту та сутності кримінально-

правової норми та забезпечення її чіткої та ефективної 

реалізації. Професійна діяльність слідчого, прокурора,  

судді, співробітника установи по виконанню покарань 

тощо саме базується на офіційному тлумаченні закону, 

як уповноважених осіб по вирішенню конкретних 

питань щодо притягнення особи до кримінальної 



відповідальності, визначення справедливого обсягу 

кримінальної репресії, та реального виконання рішення 

суду. Належне тлумачення кримінально-правових норм є 

основою та сутністю правозастосовної діяльності. Саме 

системний підхід та єдність застосування кримінального 

законодавства України мають впливати на якість 

правозастосовної діяльності. 

Метою викладання курсу «Проблеми кримінально-

правової правозастосовної практики в сучасних умовах» 

є засвоєння основних наукових положень щодо сучасних 

проблем тлумачення норм кримінального права, в 

процесі якого з’ясовується основний зміст кримінально-

правових приписів, кваліфікації кримінальних 

правопорушень – як процесу встановлення відповідності 

між вчиненим діянням і ознаками відповідного складу 

кримінального правопорушення, передбаченого 

Особливою частиною КК України; особливостей 

реалізації кримінальної відповідальності стосовно 

окремих категорій осіб, які вчинили правопорушення. 

7.Міждисциплінарні 

зв’язки 

Теорія держави та права, Кримінальне право, 

Кримінологія, Кримінально-виконавче право, 

Кримінально-процесуальне право, Адміністративне 

право. 

 

8. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій, семінарських та 

практичних занять. Лекції здійснюються з ключових 

проблем курсу. 

Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, проблемно-пошуковий та 

дослідницький методи. 

 

9. Форма контролю: Залік 

10. Методи та критерії 

оцінювання: 

(для денної форми навчання) 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни 

визначається за рейтинговою шкалою, що передбачає 

накопичення 100 балів, які перераховуються в 

національну шкалу та шкалу оцінювання ЄКТС.  

Види робіт, які складають суму підсумкових балів 

здобувача вищої освіти: 

 - робота на семінарських, практичних заняттях – 50 

балів;  

- самостійна робота – 30 балів;  

- модульна контрольна робота – 10 балів; 

- підсумковий контроль (залік/екзамен) – 10 балів. - 

наукова робота (як додатковий здобуток) – 10 балів 



(для заочної форми навчання) 

Оцінювання успішності здобувача вищої освіти по 

засвоєнню навчальної дисципліни здійснюється 

посеместрово, тобто підсумкова кількість балів, яку 

необхідно набрати для того, щоб отримати позитивну 

оцінку накопичується здобувачем вищої освіти протягом 

всього семестру (модулю) і складає від 60 до100 балів. 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни 

визначається як середньоарифметична результатів 

засвоєння окремих залікових модулів, або за 

результатами екзамену (заліку). 

Для переводу підсумкової оцінки у 100 бальну шкалу 

оцінювання знань середньоарифметична підсумкова 

оцінка множиться на коефіцієнт 20. 

11. Результати 

навчання:  

У результаті вивчення здобувач вищої освіти має: знати: 

праці провідних вчених, наукових шкіл та 

фундаментальних праць у галузі права; процедуру 

створення та використання правових джерел; 

методологічні засади (підходи, принципи та методи) 

правового дослідження; предметну галузь та обрану 

наукову спеціальність (відповідного фахового 

спрямування). 

вміти: самостійно провадити викладацьку діяльність у 

ЗВО юридичного профілю; використовувати результати 

наукової діяльності у педагогічній практиці та 

формулювати власний науковий підхід; проводити 

критичний аналіз, оцінку і синтез нових складних ідей; 

ініціювати, організовувати та проводити комплексні 

дослідження в галузі права, які приводять до отримання 

нових знань; аналізувати та тлумачити чинне 

законодавство, правотворчу та правозастосовну 

діяльність, розробляти пропозиції щодо їх удосконалення 

та впроваджувати їх у практичну діяльність; здійснювати 

аналіз правових наслідків законодавчих змін та виробляти 

пропозиції щодо їх врахування у правозастосовній 

діяльності; визначати правову проблему та знаходити 

власні шляхи вирішення; професійно презентувати власні 

результати досліджень в галузі права на міжнародно-

правових конференціях, семінарах, у наукових виданнях, 

практично використовувати іноземну мову у науковій та 

педагогічній діяльності; використовувати сучасні 

інформаційні та комунікативні технології при 

спілкуванні, обміні інформацією, зборі, аналізі, обробці 

правової інформації, інтерпретації правових джерел;  

саморавоиватися і самоудосконалюватися протягом 



життя; нести відповідальність за результати наукових 

досліджень та навчання здобувачів вищої освіти; 

самостійно збирати та критично опрацьовувати правові 

джерела, проводити їх текстологічне вивчення, 

тлумачення, надавати їм критичну оцінку; діагностувати 

кримінально-правове та кримінально-виконавче 

законодавство, аналізувати стан правопорушень у країні 

та її регіонах, визначати стратегію запобігання. 
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