
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА 

«262 Правоохоронна діяльність» 
 

1. Кафедра: Кримінального права та кримінології 

2. Інформація про 

викладача 

Резніченко Ганна Семенівна - кандидат 

юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

кримінального права та кримінології 

факультету підготовки фахівців для органів 

досудового розслідування. Автор більше 70 

наукових праць, досвід роботи більше 20 

років. 

У 2019 р. пройшла стажування у Institute 

educational and professional development м. 

Будапешт, Угорщина 

Сфера наукових інтересів: 

Кримінальне право, кримінологія, 

кримінально-виконавче право  

З викладачем можна зустрітися за адресою: 

65014, м. Одеса, пров. Сабанський, 4, каб. 

113, тел. (067) 183 47 58 Viber, Telegram 

anna24@ukr.net 

3. Ступінь вищої освіти: Магістр  

4. Статус навчальної 

дисципліни: 

Обов’язкова 

5. Місце в структурно-

логічній схемі: 

Викладається у першому та другому 

семестрі на першому році навчання. 

Пов’язана з навчальними дисциплінами 

«Актуальні проблеми захисту та 

дотримання прав людини в правоохоронній 

діяльності», «Аналіз та прогнозування 

злочинності». 

6. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

 - загальна кількість 

годин:  

- з них аудиторних годин: 

- лекції:  

- семінарські заняття: 

- самостійна робота: 

 

4 

 

120 

 

14 

8 

6 

106 

7. Короткий зміст 

навчальної дисципліни: 

Метою вивчення навчальної 

дисципліні “Актуальні проблеми 

застосування кримінального законодавства” 



є формування глибоких теоретичних і 

практичних знань щодо практичного 

застосування кримінального законодавства 

України; вироблення у здобувачів вищої 

освіти вміння орієнтуватися сучасних 

проблемах кримінального права, 

аналізувати їх та висловлювати власну 

думку щодо причин і варіантів вирішення 

цих проблем; формування практичних 

навичок правильного застосування Закону 

України про кримінальну відповідальність 

під час кваліфікації кримінальних 

правопорушень. Вивчення цієї дисципліни 

має сприяти вихованню поважного 

ставлення до Закону про кримінальну 

відповідальність як важливого засобу 

захисту людини, її прав та свобод, 

проголошених Конституцією України, 

інтересів суспільства і держави від 

злочинних посягань 

Завданням навчальної дисципліни є 

глибоке засвоєння ЗВО теоретичного 

матеріалу на заняттях згідно тематичного 

плану. 

8. Міждисциплінарні 

зв’язки: 

Кримінальне право, Конституційне 

право, Кримінологія, Кримінальне 

процесуальне право, Кримінально-

виконавче  право, Актуальні проблеми 

захисту та дотримання прав людини в 

правоохоронній діяльності, аналіз та 

прогнозування злочинності 

9. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій та 

семінарських занять. Лекції здійснюються з 

ключових проблем курсу. 

Методами навчання є: пояснювально-

ілюстративний, репродуктивний, 

проблемно-пошуковий та дослідницький 

методи. 

10. Форма контролю: екзамен 

11. Методи та критерії 

оцінювання: 

(для заочної форми навчання) 

Поточний контроль здійснюється під час 

проведення семінарських занять і має на 

меті перевірку рівня підготовленості 

здобувача вищої освіти до виконання 

конкретної роботи в залежності від обраної 



форми завдання. 

Система оцінювання передбачає 

накопичення 100 балів з кожної навчальної 

дисципліни, які перераховуються в 

національну шкалу та шкалу оцінювання 

ЄКТС. Остаточною оцінкою з навчальної 

дисципліни за семестр є підсумкова 

семестрова оцінка, що складається з балів 

поточного й семестрового контролю і 

дорівнює максимально 100 балам. 

Оцінювання знань здобувача вищої освіти 

здійснюється за уніфікованою системою, 

яка поширюється на всі навчальні 

дисципліни незалежно від обсягу та 

тривалості викладання. 

З навчальних дисциплін, що вивчаються 

продовж двох і більше семестрів, підсумком 

є середньозважена оцінка, з урахуванням 

результатів за попередні семестри. 

Види робіт, які складають суму 

підсумкових балів здобувача вищої освіти: 

- робота на семінарських, практичних 

заняттях – 50 балів; 

- самостійна робота – 30 балів; 

- підсумковий контроль (залік/екзамен) 

– 40 балів. 

- наукова робота (як додатковий 

здобуток) – 10 балів. 

З метою підвищення поточного рейтингу 

успішності здобувач вищої освіти має право 

перескладати усі форми поточного 

контролю (семінарські, практичні заняття, 

самостійну роботу тощо) відповідно до 

графіку, встановленого науково-

педагогічним працівником, але не пізніше 

останнього навчального заняття перед 

підсумковим контролем. 

Здобувач вищої освіти, який в результаті 

складання  підсумкового контролю сумарно 

накопичив менше 60-ти балів, допускається 

до повторного перескладання підсумкового 

контролю після закінчення заліково- 

екзаменаційної сесії. 

Якщо здобувач вищої освіти не з’явився 

на підсумковий контроль до екзаменаційної 



відомості вноситься сумарна кількість 

накопичених балів отриманих ним в 

результаті навчання. 

12.Результати навчання: У результаті вивчення здобувач 

вищої освіти має: 

знати: стан основних проблем доктрини 

кримінального права, проблеми визначення 

окремих інститутів Загальної частини 

кримінального законодавства, проблеми 

застосування окремих норм Особливої 

частини Кримінального права України, 

питання кваліфікації традиційних та нових 

складів кримінальних правопорушень. 

вміти: застосовувати набуті знання, вміння 

й навички на практиці,  реалізовувати 

норми кримінального права в професійній 

діяльності, приймати правомірні рішення 

на основі юридичних фактів та у 

відповідності до кримінального 

законодавства, здатність давати 

кваліфіковані юридичні висновки й 

консультації в конкретних сферах 

правоохоронної діяльності. 

13. Основні інформаційні 
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Сабанюк. Львів, 2019. 44 с.  
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220 с. 
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ред. В.В. Шаблистий. – Дніпро : 

Видавець Біла К.О., 2020. – 184 c. 

15. Орловський Р. С. Теоретичні та 
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співучасті у кримінальному праві 
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Орловський ; Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 

2019. – 624 с. 

16. Підгородинський В. М. Злочини 

проти честі та гідності особи в теорії 

кримінального права : монографія / 

Вадим Миколайович 

Підгородинський; Нац. ун-т "Одеська 

юридична академія" ; наук. ред. Є. Л. 

Стрельцов. – Одеса : Юридична 

література, 2019. – 350 с. 

17. Пономаренко Ю. А. Загальна теорія 

визначення караності кримінальних 

правопорушень : монографія / Ю. А. 

Пономаренко; М-во освіти і науки 
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передм. Ю. В. Баулін]. – Харків : 
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України. Особлива частина: 
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