АНОТАЦІЯ
Предметом вивчення навчальної дисципліни спецкурсу Актуальні питання
кримінального права України є чинне законодавство України про
кримінальну відповідальність, практика його застосування та основи
наукового обґрунтування розробки та застосування законодавства України
про кримінальну відповідальність. Зміст навчальної дисципліни відповідає
системі кримінального права як галузі права і передбачає окремий розгляд
категорій Загальної та Особливої частин, що й обумовлює внутрішню
узгодженість знань його інститутів та норм і визначає рівень практичних
вмінь їх застосування.
Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна спецкурс «Актуальні питання
кримінального права України» пов’язана з положеннями багатьох
юридичних та неюридичних дисциплін, зокрема:
- філософії – при вивченні питань про свободу волі в кримінальному
праві,
співвідношення Загальної та Особливої частини кримінального права;
- теорії держави та права - для засвоєння понятійного апарату, єдиного
для всіх юридичних наук, що є необхідною базою для вивчення галузевих
правових дисциплін, у тому числі кримінального права. Зокрема при
дослідженні принципів кримінального права, кримінально-правової норми,
визначенні суспільних відносин;
- конституційного права - при визначенні спрямованості та змісту норм
кримінального права;
- адміністративного права – при вивченні окремих ознак злочину,
правопорушення, корупційного правопорушення, з’ясуванні критеріїв
розмежування злочинів від правопорушень;
- кримінально-процесуального права – з метою правильного з’ясування
питання про винність особи у вчиненні злочину і застосування до неї
покарання, співвідношення змістовного характеру кримінального права та
правової процедури застосування кримінально-правових норм в практичній
діяльності;
- кримінально-виконавчого права – при вивченні підстав, меж, умов та
порядку призначення покарань та аналізу питань щодо порядку та умов
виконання кримінальних покарань;
- міжнародного права – для засвоєння окремих питань чинності закону
про кримінальну відповідальність у часі та просторі, кримінально-правової
характеристиці злочинів проти безпеки людства та міжнародного
правопорядку.
Навчальна програма розроблена на основі Типової навчальної
програми навчальної дисципліни «Кримінальне право», що схвалена ….., з
урахуванням особливостей організації навчального процесу юридичного
факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна та з
урахуванням нормативних вимог кредитно-модульної системи.

Робоча навчальна програма регулює викладання та вивчення
дисципліни магістрами денної та заочної форми навчання, які отримують
вишу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», «спеціаліст».
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Змістовий модуль № 1 складається з таких тем: поняття і система
кримінального права; закон про кримінальну відповідальність; злочин та
його види; об’єкт та предмет злочину; об'єктивна сторона злочину; суб’єкт
злочину; суб'єктивна сторона злочину.
2. Змістовий модуль № 2 складається з таких тем: стадії вчинення
злочину; співучасть у злочині; повторність, сукупність і рецидив злочинів;
обставини, що виключають злочинність діяння; звільнення від кримінальної
відповідальності; покарання та його види; звільнення від покарання та його
відбування.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни спецкурсу “Актуальні
питання кримінального права України” є поглиблено вивчити і сформувати
науково-обгрунтований підхід до проблем кримінального права; визначити
найбільш злободенні питання підвищення ефективності кримінального
закону в протидії як з окремими видами злочинів, так і злочинністю в
цілому; орієнтувати магістрів на комплексне, послідовне і критичне
вивчення кримінально-правових норм і кримінально-правових інститутів, а
також їх взаємодії з іншими галузями права.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни спецкурсу “Актуальні
питання кримінального права України” є домогтися поглибленого вивчення
теоретичних джерел, кримінального законодавства та інших нормативних
актів; отримати необхідні знання про сучасний стан кримінального права
України та шляхи його вдосконалення; виховати у магістрантів потребу
аналітичного сприйняття нормативного матеріалу кримінального права;
сформувати навички застосування найбільш ефективних заходів правового і
виховного характеру, спрямованих на захист прав, свобод, обов’язків і
законних
інтересів
громадян.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти
повинні:
знати: чинне кримінальне законодавство, поняття, систему та завдання
кримінального права; взаємозв'язок кримінального права з суміжними
юридичними дисциплінами; сучасну кримінальну політику, її етичні засади,
завдання і цілі з урахуванням соціально-економічних перетворень в країні;
основні напрями розвитку науки кримінального права; основні проблеми
застосування кримінального законодавства;
вміти: аналізувати зміст кримінально-правових норм; визначати
найбільш істотні ознаки відмежування різних норм між собою; правильно

тлумачити кримінальний закон з урахуванням волі законодавця, існуючої
судової
практики
та
результатів
наукових
досліджень.
володіти: юридичною термінологією; навиками роботи з правовими
актами; навичками аналізу різних правових явищ, юридичних фактів,
правових норм і правових відносин, що є об'єктами професійної діяльності;
аналізом правозастосовної та правоохоронної практики.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 години/_2_______
кредита ECTS.

