
При кафедрі кримінального права та процесу функціонує гурток з кримінального права, в 
якому студенти, які мають бажання займатися науковою роботою, проводять свої дослідження.   

Гурток відвідують біля 30 студентів 2-5 курсів юридичного факультету (список студентів, які 
беруть участь у роботі наукового гуртка з кримінального права див. у форматі PDF). Більшість з 
них беруть участь у студентських наукових конференціях та олімпіадах, які відбуваються як у 
Львівській комерційній академії, так і в інших навчальних закладах, деякі – мають публікації у 
Віснику Львівській комерційній академії та інших наукових виданнях.  

 

Метою роботи студентського наукового гуртка з кримінального права є:  

– виявлення найбільш здібних і талановитих, схильних до науково-дослідної роботи студентів;  
– набуття студентами навичок наукової роботи;  
– залучення обдарованих студентів до науково-дослідної діяльності.   

Основними завданнями студентського наукового гуртка з кримінального права є:   

– залучення до роботи студентів, які виявляють інтерес до науково-дослідної діяльності;  
– організація науково-дослідної роботи студентів;  
– поглиблене вивчення студентами кримінального права та дисциплін кримінально-правового 
циклу.  

Засідання студентського наукового гуртка проводяться 2 рази в семестр з доповідями, 
обговоренням підсумків наукових робіт, реферативних повідомлень тощо.  

 

На засіданнях гуртка:   



1. Досліджується роль кримінально-правової науки України у правовому забезпеченні 
діяльності держави з охорони прав та інтересів громадян та суспільства.  
2. Розглядаються цікаві і важливі в теоретичному і практичному відношеннях проблеми, які 
мають місце в науці кримінального права (наукознавці проблеми), а також у вченнях про 
кримінальний закон, про злочини (кримінально-правові правопорушення), покарання й інші 
заходи реагування на злочинні діяння, про звільнення від кримінальної відповідальності та 
покарання.  
3. Розробляються та обговорюються пропозиції щодо удосконалення кримінальної 
відповідальності за окремі злочини.  
4. Аналізуються їх кримінологічні та віктимологічні аспекти.  
5. Проводяться порівняльні дослідження загальних рис та особливостей сучасного 
кримінального законодавства України та інших держав в контексті його гармонізації.   

За підсумками роботи наукового гуртка, його керівник рекомендує кафедрі найбільш здібних і 
перспективних студентів – членів гуртка (за наявності інших обов’язкових вимог) до включення 
в перелік претендентів на отримання документа про освіту з відзнакою.  
Результати проведення засідання наукового гуртка оформляються у відповідному журналі.   

Керівництво роботою студентського наукового гуртка з кримінального права здійснює старший 
викладач кафедри кримінального права та процесу Сосніна О.В. 

11 лютого 2014 року викладачі кафедри кримінального права та процесу провели науковий 
семінар на тему "Неправомірна вигода як новела в кримінальному законодавстві".  З 
доповіддю виступила доцент кафедри Яворська В.Г.  В обговоренні теми взяли участь доц. 
Гладун З.С., Сосніна О.В., Федоров М.П., Олашин М.М. Виступаючі відзначили актуальність і 
новизну положень доповіді. 

 



 

На кафедрі кримінального права та процесу відбувся круглий стіл присвячений 10-річчю 
Кримінального кодексу України. 

 
 


