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Згідно з освітньо-наукової програмою, вивчення навчальної 

дисципліни «Актуальні проблеми кримінології» має сформувати та 

актуалізувати такі результати навчання аспіранта як: 

ПРН1. Вміти досліджувати, порівнювати, узагальнювати, 

систематизувати основні соціально-правові концепції та теорії, формулювати 

та обґрунтовувати наукові підходи до вирішення актуальних питань у сфері 

права, правового регулювання в сфері правоохоронної діяльності. 

ПРН2. Вміти здійснювати наукові дослідження з питань 

функціонування правової системи та правового забезпечення захисту прав, 

свобод та законних інтересів фізичних та юридичних осіб та функціонування 

органів публічної влади. 

ПРН3. Вміти досягати наукових результатів, що переосмислюють 

наявні та створюють нові цілісні знання відповідно до актуальних проблем 

розвитку правових-відносин з використанням новітніх методів наукового 

дослідження. 

ПРН4. Мати здібності до застосування комплексного системного 

підходу при проведенні аналізу, оцінюванні та формулюванні обґрунтованих 

висновків, пропозицій щодо розробки та реалізації правової політики 

держави розвитку ринку адміністративних послуг, та представлення 

результатів наукового дослідження з використанням сучасних методів. 



ПРН5. Володіти навиками до застосування наукових знань і методик з 

метою вибору та обґрунтування регуляторів та важелів правової політики 

держави, удосконалення механізму реалізації правової політики держави, 

визначення напрямів правового забезпечення економічного розвитку країни, 

проводити науково-дослідну діяльність у сфері права. 

ПРН6. Готувати аналітичні матеріали для формування та реалізації 

правової політики і ухвалення стратегічних рішень для зацікавлених 

суб’єктів. 

ПРН7. Уміти організовувати основні форми навчання у вищій школі, 

застосовувати сучасні технології і методи, користуватися сучасними 

інформаційними засобами. 

ПРН8. Вміти визначати юридичну політику та правозастосовну 

практику  державних  інституцій,  органів  місцевого  самоврядування, 

громадських об’єднаннях, в інших юридичних особах незалежно від їх 

організаційно-правової форми та форми власності. 

ПРН9. Володіти навиками  виконувати необхідні для розробки 

нормативно-правових та індивідуальних правових актів складання 

діяльнісних моделей та соціальних прогнозів, обґрунтовувати їх і розробляти 

на їх основі рішення. 

ПРН10. Уміти використовувати інформаційні технології, методи та 

інструментальні засоби структурного, функціонального, процесного та 

імітаційного моделювання в юридичній діяльності. 

ПРН11. Уміти використовувати науковий підхід до вирішення проблем 

нормотворчої та правозастосовної діяльності. 

Стислий опис навчальної дисципліни: 

Кількість кредитів – 3 

Кількість тем, що винесені на вивчення дисципліни – 3 

Загальна кількість аудиторних годин – 30 

Загальна кількість годин – 90 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 30/90 

Викладачі: 

Шаблистий Володимир Вікторович, завідувач кафедри кримінально-

правових дисциплін, д.ю.н., професор, м.т. 0975757831,  

vo-1_shablisty@ukr.net, час консультації з 15.00 до 17.30, понеділок 

каб. 200. 

Примаченко Віталій Федорович, кандидат юридичних наук, доцент, 

завідувач кафедри кримінального права та кримінології 

м.т. 0979965677 

primachenko_vf@email.ua, час консультації з 15.00 до 17.30, понеділок 

каб. 522. 
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