
СИЛАБУС  

навчальної дисципліни 

«Актуальні питання кримінально-правової  

політики України» 

 

Спеціальність:       262 «Правоохоронна діяльність» 

 

Рівень вищої освіти 
 

Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни* Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр  Весняний  семестр 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість годин 
3 кредити/90 годин 

Мова викладання 

(українська, англійська) 

українська 

Що буде вивчатися (предмет 

навчання) 

Теоретичні знання та практичну основу сукупності знань та вмінь, 

що формулюють профіль фахівця в галузі права. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Метою викладання навчальної дисципліни є оволодіння 

теоретичними знаннями в галузі кримінального права та 

закріплення практичних навичок для їх застосування у конкретних 

життєвих ситуаціях, формування правової культури при 

практичному застосуванні норм кримінального законодавства. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Після вивчення навчальної дисципліни студенти мають 

опанувати теоретичні знання та практичну основу сукупності 

знань та вмінь, що формулюють профіль фахівця в галузі права, 

зокрема, здатність визначати належні та прийнятні для 

юридичного аналізу факти, здатність виявляти проблеми 

правового регулювання і пропонувати способи їх вирішення, 

включаючи подолання юридичної невизначеності.  

Як можна користуватися 

набутими знаннями і уміннями 

(компетентності) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

набути наступних компетентностей:  

- Здатність до абстрактного, логічного та критичного 

мислення, аналізу і синтезу під час вирішення юридичних 

питань; 

- Здатність проводити дослідження, уміння грамотно і точно 

формулювати та висловлювати свої пропозиції, належним 

чином обґрунтовувати їх, брати участь у аргументованій 

професійній дискусії; 

Уміння застосовувати знання у практичній діяльності при 

моделюванні правових ситуацій. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  

 
 

 

Місце 

для емблеми 

факультету/інституту 

(Ф 21.01 - 03) 

 



 
Фото за 

бажанням 

1. Актуальні питання Загальної частини КК України. 

2. Проблемні питання інституту кримінальної 

відповідальності. 

3. Проблемні питання інституту злочину. 

4. Проблемні питання інституту покарання. 

5. Актуальні питання Особливої частини КК України. 

Види занять: лекції, практичні заняття 

Методи навчання: навчальна дискусія, робота в малих групах, 

мозкова атака, кейс, презентація, рольова гра, креативні технології, 

інноваційні методики. 

Форми навчання: очна,  дистанційна 

Пререквізити Кримінальне право. Загальна частина, Кримінальне право. 

Особлива частина, Конституційне право, Кримінальний процес. 

Пореквізити Кримінологія, Кримінально-виконавче право. 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію НТБ 

НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу 

України / Д.С.Азаров, В.К. Грищук, А.В.Савченко та ін.; за 

заг. ред. О.М.Джужи, А.В. Савченка, В.В.Чернєя. – К.: 

Юрінком Інтер, 2017. – 1064 с. 

2. Кримінальне право України. Загальна частина : посібник 

для підготовки до іспитів / В.І.Тютюгін, О.Д.Комаров, 

М.А.Рубащенко. – Х.: Право, 2016. – 200с. 

1. Політика в сфері боротьби зі злочинністю в Україні: 

теоретичні та прикладні проблеми: Монографія / за заг. ред. 

проф. П.Л.Фріса та проф. Б.В.Харченка. – Івано-

Франківськ-Харків, 2016. – 419с. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія практичного навчання 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Іспит, тестування 

Кафедра кримінального права і процесу 

Факультет юридичний  

Викладач(і) ПІБ ЛИХОВА СОФІЯ ЯКІВНА 

Посада: завідувач кафедри кримінального права і процесу, 

професор 

Вчений ступінь: д.ю.н. 

Профайл викладача: 

http://www.law.nau.edu.ua/uk/caphedras/chair2/32-

motlyah 

Тел.: 044 406 70 15 

E-mail: sofiia.lykhova@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 1-448 

http://www.law.nau.edu.ua/uk/caphedras/chair2/32-motlyah
http://www.law.nau.edu.ua/uk/caphedras/chair2/32-motlyah


Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну Код класу в Google Classroom:  ekydy5z 
 


