
ПЛАН ЗАСІДАНЬ 

наукового гуртка кафедри кримінально-правових дисциплін 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

на I семестр 2020/2021 навчального року 

 

№

 

з

/

п 

Тематика 

засідань 

Кафедр

а 

кримінально-

правових 

дисциплін  

Дат

а, час та 

місце 

проведен

ня 

Відпо

відальна 

особа 

При

мітка 

ВЕРЕСЕНЬ 

1 

Актуальні 

питання застосування 

закону про 

кримінальну 

відповідальність в 

світлі реформи 

кримінального закону 

Кафедра 

кримінально-

правових 

дисциплін 

24.0

9.2020 

14:0

0 

ауд.205 

Шило І.В.  

Дата, час та 

місце  

проведення 

може бути 

скориговани

й  

ЖОВТЕНЬ 

2 

Класифікація 

кримінальних 

правопорушень за ст. 

12 КК України в світлі 

реформи 

кримінального закону 

Кафедра 

кримінально-

правових 

дисциплін 

29.1

0.2020 

14:00 

ауд.

205 

Шило І.В. 

Дата, час та 

місце  

проведення 

може бути 

скориговани

й  

ЛИСТОПАД 

3 

Стадії вчинення 

кримінальних 

правопорушень в світлі 

реформи 

кримінального закону 

Кафедра 

кримінально-

правових 

дисциплін 

26.1

1.2020 

14:00 

ауд.

205 

Шило І.В. 

Дата, час та 

місце  

проведення 

може бути 

скориговани

й  

ГРУДЕНЬ 

4 

Обмежувальні 

заходи як спосіб 

захисту потерпілого від 

домашнього насильства 

в світлі реформи 

кримінального закону 

та гендерні проблеми 

Кафедра 

кримінально-

правових 

дисциплін 

25.1

2.2020 

14:00 

ауд. 

205 

Шило І.В. 

Дата, час та 

місце  

проведення 

може бути 

скориговани

й  

 

 

  



План засідань 

наукового гуртка кафедри кримінально-правових дисциплін 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

на весняний семестр 2020/2021 навчального року 
 

№

 

з/

п 

Тематика засідань 
Назва 

кафедри 

Дата, час 

та місце 

проведенн

я 

Відповідальна 

особа 
Примітка 

СІЧЕНЬ 

1. 

Особливості 

кримінальної 

відповідальності 

неповнолітніх. Заходи 

протидії вчинення 

неповнолітніми 

кримінальних 

правопорушень. 

Кримінально-

правових 

дисциплін 

29.01.2021 

Зала 

судових 

засідань  

Шило І.В. 

Дата, час та 

місце 

проведення 

може бути 

скоригованим.  

ЛЮТИЙ 

2. 

Проблемні питання 

кваліфікації 

корупційних 

кримінальних 

правопорушень.  

Кримінально-

правових 

дисциплін 

26.02.2021 Шило І.В. 

Дата, час та 

місце 

проведення 

може бути 

скоригованим.  

БЕРЕЗЕНЬ 

3. 

Кримінальні 

правопорушення  у 

сфері використання 

електронно-

обчислювальних 

машин (комп'ютерів), 

систем та 

комп'ютерних мереж і 

мереж електрозв'язку. 

Заходи та суб’єкти  

протидії 

кіберзлочинності 

Кримінально-

правових 

дисциплін 

26.03.2021  Шило І.В. 

Дата, час та 

місце 

проведення 

може бути 

скоригованим.  

КВІТЕНЬ 

4. 

Особливості 

кримінальної 

відповідальності за 

вчинення 

кримінальних 

правопорушень проти 

безпеки руху та 

експлуатації 

транспорту, в світлі 

змін до кримінального 

кодексу України. 

Кримінально-

правових 

дисциплін 

30.04.2021 Шило І.В. 

Дата, час та 

місце 

проведення 

може бути 

скоригованим.  



№

 

з/

п 

Тематика засідань 
Назва 

кафедри 

Дата, час 

та місце 

проведенн

я 

Відповідальна 

особа 
Примітка 

ТРАВЕНЬ 

5. 

Проблемні питання 

кримінальної 

відповідальності у 

сфері обігу 

наркотичних засобів, 

психотропних 

речовин, їх аналогів 

або прекурсорів. 

Аналіз слідчої та 

судової практики. 

Кримінально-

правових 

дисциплін 

28.05.2021  Шило І.В. 

Дата, час та 

місце 

проведення 

може бути 

скоригованим.  

 

 

 


