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5

42

108

кредити ЄКТС
(150 годин)

годин контактна робота з викладачем
(14 годин лекцій;
28 годин семінарських занять)

години - самостійна робота

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

МОВА ВИКЛАДАННЯ

ФОРМА КОНТРОЛЮ

Другий

українська

екзамен

магістр
СТАТУС ДИСЦИПЛІНИ

- вибіркова для всіх здобувачів вищої освіти
ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Кримінальне право
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Поглиблене з’ясування законодавчих і теоретичних питань, пов’язаних з теорією
кваліфікації злочинів; кваліфікації попередньої злочинної діяльності; множинності злочинів;
злочинів, вчинених у співучасті; кваліфікації злочинів при конкуренції норм; кваліфікації
помилок у кримінальному праві; детальний розгляд судових роз’яснень зі вказаних проблем;
тлумачення кримінального закону; вироблення вміння правильної кваліфікації та
розмежування злочинів.
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Загальні питання кваліфікації злочинів
Тема 1. Поняття та значення кваліфікації злочинів.
Тема 2. Склад злочину – юридична підстава кваліфікації.
Тема 3. Кваліфікація попередньої злочинної діяльності.
Тема 4. Кваліфікація злочинів, вчинених у співучасті.
Тема 5. Кваліфікація злочинів при конкуренції кримінально-правових
норм.
Модуль 2. Спеціальні питання кваліфікації злочинів
Тема 6. Кваліфікація множинності злочинів
Тема 7. Кваліфікація злочинів при наявності кваліфікуючих чи
пом'якшуючих ознак складу злочину.
Тема 8. Питання диференціації та індивідуалізації кримінальної
відповідальності, їх значення для кваліфікації злочинів.
ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

-

Вміти ефективно використовувати положення закону про кримінальну відповідальність та
інших нормативно-правових документів при кваліфікації злочинів
Вміти використовувати отримані теоретичні знання та практичні навички при кваліфікації

-

злочинів
Обґрунтовувати та застосовувати положення кримінально-правових актів, щодо
проблемних питань курсу та формувати шляхи їх подолання
Усвідомлювати дію державних інституцій щодо визначення правил кваліфікації інститутів
Загальної та Особливої частин кримінального права
Визначати регулятивні пріоритети формування та формулювання правил кваліфікації
злочинів

МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАННЯ

-

традиційні та проблемні лекції;
семінарські заняття;
колективного групового навчання, технологій ситуативного моделювання, технологій
опрацювання дискусійних питань у т.ч. індивідуального

РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
- Виконання завдань на практичних заняттях – ~ 20 балів.
- Виконання поточних контрольних робіт – ~ 20 балів
- Складання кожного письмового модульного контролю – всього 40 балів;
- Виконання завдань ділової гри – ~ 20 балів
Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи:
перескладання підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий
бал за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці, проводиться не пізніше двох
тижнів після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових
не підвищуються.

За рішенням викладача або кафедри нараховуються заохочувальні бали за
наступні види робіт:
–
−
−

за систематичну продуктивну активність під час проведення аудиторних занять;
за виконання завдань підвищеної складності (конкретне значення визначає
викладач);
за участь у конференціях, олімпіадах, іншій науковій, методичній роботі тощо.

Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента:
Шкала
оцінювання
ЄKTC
A
B
C
D
E
FX

Визначення
Відмінне виконання лише з незначною
кількістю помилок
Вище середнього рівня з кількома
помилками
Загалом правильна робота з певною
кількістю помилок
Непогано, але зі значною кількістю
недоліків
Виконання задовольняє мінімальні
критерії
Можливе повторне складання

Чотирибальна
національна
шкала
оцінювання

Рейтингова
бальна шкала
оцінювання

Відмінно

90 ≤ RD ≤ 100
82≤ RD < 89

Добре
74≤ RD < 81
64≤ RD < 73
Задовільно
60≤ RD < 63
Незадовільно

35≤ RD < 59

F

Необхідний повторний курс з
навчальної дисципліни

RD < 34

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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