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Освітня програма

Рівень освіти

Освітньо-професійна
програма підготовки
здобувачів початкового
рівня вищої освіти
ступеня молодшого
бакалавра на факультеті
цивільної та господарської
юстиції Національного
університету «Одеська
юридична академія» у
галузі знань 08 “Право”,
за спеціальністю 081
«Право»

Початковий
(короткий
цикл) рівень

Викладачі
навчальної
дисципліни

Форма
навчання

Курс

Семестр

Кількість
кредитів

6/ 180
денна

2

3,4

Горбачова Ірина Михайлівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри
кримінального права (лекції, практичні)
irynagorbachova15@gmail.com
тел. (048) 719-88-09,
65009, м. Одеса, вул. Академічна, 2, каб. 508

Короткий описСучасне кримінальне право розглядається як необхідний інструмент забезпечення
навчальної
суспільної і національної безпеки, гарант громадського спокою, що специфічними
дисципліни
засобами регулює антисоціальну активність суб’єктів злочину. Причому
здебільшого воно базується на сукупності деідеологізованих ідей, втілених у
відповідній культурним традиціям кодифікації. Такі ідеї виходять із констатації
відповідності кримінального права моральним уявленням про добро і зло,
справедливість і рівність, спорідненої із презумпцією адекватного усвідомлення
кримінально-правової заборони громадянами. Водночас ця констатація не
обмежується виключно межами суто кримінального законодавства.
Теоретичною основою спецкурсу є філософське вчення, на базі якого розвивається
і удосконалюється чинне кримінальне законодавство, а також наука кримінального
права. Вказаний спецкурс тісно пов'язаний з низкою учбових дисциплін:
філософією, теорією держави і права. державним правом, кримінальним процесом,
кримінально-виконавчим правом і кримінологією.
Мета навчальної засвоєння положень чинного кримінального законодавства, ознайомлення із
дисципліни
науковими працями з кримінального права, а також із загальними положеннями
практики застосування законодавства. Дана мета випливає із необхідності набуття
знань про те, як на практиці вирішуються складні та спірні питання, які виникають
при застосуванні норм кримінального права в питаннях кваліфікації злочинних
діянь, а також навиків пошуку недоліків і шляхів їх усунення.

Мова викладання Українська

Навчальне навантаження
(форма навчання)
Денне

Лекції, год. Практичні заняття, год.
40

50

Самостійна робота,
год.
90

Обсяг,
кредити
ЄКТС
6/ 180

Результати навчання
Символ
ПРН

Після успішного завершення цього модуля
здобувач вищої освіти буде:

ПРНК01
ПРНК03 демонструвати та застосовувати найбільш передові
концептуальні та методологічні знання з теорії
правової протидії відповідним кримінальним
правопорушенням

ПРНК03
ПРНК04
ПРНА01
ПРНА04

ПРНК03
ПРНК04
ПРНК07
ПРНА04
ПРНП03

ПРНА04
ПРНП03
ПРНК04

ПРНК07
ПРНК04

розв'язувати наукові проблеми на основі досягнень
сучасної гносеології,
захищати власні наукові результати у сфері
конструювання та реалізації норм права, а також у
сфері інших нормативних масивів, які
характеризуються значною динамікою

Методи викладання і
навчання

Лекції, практичні
заняття, самостійне
навчання, консультації

Лекції, практичні
заняття, самостійне
навчання, консультації

Методи
оцінювання
досягнення
ПРН
Поточне
оцінювання
на
практичних
заняттях,
залік, іспит

Поточне
оцінювання
на
практичних
заняттях,
залік, іспит

здійснювати системний, науковий аналіз діючого
Поточне
законодавства та пов’язаної із ним практики
оцінювання
Європейського суду з прав людини, національних
на
судових та правоохоронних органів, результатів їх
практичних
використання, оцінювання якості, ефективності та
заняттях,
тенденцій розвитку. Досліджувати та синтезувати
Лекції, практичні
залік, іспит
актуальні проблеми правової протидії
заняття, самостійне
кримінальним правопорушенням.
навчання, консультації
Поточне
адаптуватися до нових правових ситуацій,
оцінювання
пов’язаних із високою динамікою Кримінального
на
закону та приймати рішення, координуючи в
практичних
таких умовах науково-дослідну роботу у галузі
Лекції, практичні
заняттях,
кримінального права
заняття, самостійне залік, іспит
навчання, консультації
Поточне
оцінювання
на
практичних
впроваджувати результати власних досліджень у
заняттях,
сфері кримінальної юстиції у начальний процес,
залік, іспит
правозастосовну діяльність та правотворчість
Лекції, практичні
заняття, самостійне
навчання, консультації

Поточне
системно мислити, застосовувати знання, та творчі
оцінювання
ПРНА04 здібності до формування принципово нових ідей та
на
концепцій у сфері правової протидії кримінальним
Лекції, практичні
практичних
правопорушенням
заняття, самостійне
заняттях,
навчання, консультації залік, іспит
Поточне
оцінювання
на
ПРНА01 розробляти та демонструвати презентації
практичних
ПРНП03 результатів наукового дослідження у сфері
Лекції, практичні
заняттях,
кримінального права
заняття, самостійне залік, іспит
навчання, консультації

Зміст навчання
Тема за п/п

Назва теми

Тема 1

Поняття,
завдання,
функції,
принципи
кримінального права. Система кримінального
права. Наука кримінального права

Тема 2

Кримінальний закон.

Тема 3

Поняття кримінального правопорушення та
його види.

Тема 4

Склад
кримінального правопорушення.
Підстава кримінальної відповідальності, її види
та межі.

Посилання на
ПРН

Л/ПЗ/СР, год.
( форма навчання)

1,4

2 / 2 /2

1,2,3,4,6,7
4/4/4

Об’єкт кримінального правопорушення.

1,2,3,4,6,7
2/2/2

1, 2, 3, 4, 7

2/2/2

1,2,3,4,7

Тема 5

2/2/2

кримінального

1,2,3,4,7

Тема 6

Об’єктивна сторона складу
правопорушення.

Тема 7

Суб’єкт кримінального правопорушення.

Суб’єктивна сторона складу
правопорушення.

кримінального

1,2,3,4,7

Тема 8

Стадії
вчинення
правопорушення.

кримінального

1,2,3,4,7

Тема 9

2/2/4
1,2,3,4,7
2/4/4

2/ 4 /4

2/2/2
1,2,3,4,6,7

Тема 10 Співучасть у кримінальному правопорушенні.

2/ 4 /4

1,2,3,4,7
Тема 11 Множинність кримінальних правопорушень.

Тема 12

Обставини, що виключають
протиправність діяння

кримінальну

2 /2 / 4
1,2,3,4,7
2 /4 / 4
1,2,3,4,7

Тема 13 Звільнення від кримінальної відповідальності

Тема 14

Поняття, мета та види покарання. Інші заходи
кримінально-правового характеру.

2/2/2
1,2,3,4,6,7
4/6/8
1,2,3,4,6,7

Тема 15 Призначення покарання

4/4/6

Звільнення від покарання та його відбування.
Судимість та її правові наслідки.

1,2,3,4,7

Тема 16

Особливості кримінальної відповідальності та
покарання неповнолітніх

1,2,3,4,6,7

Тема 17

Список
основної
літератури

2/2/4

2/2/2
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держав в Україні. Затверджене указом Президента України № 198 93 від 10 червня
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49. Рішення Конституційного Суду України у справі за Конституційним зверненням
Національного банку України щодо офіційного тлумачення положення частини 1 ст.
58 Конституції України ( справа про зворотню дію в часі законів та інших

нормативно-правових актів) від 9 лютого 1999р. П 2
50. Рішення Конституційного Суду України у справі за Конституційним поданням 46
народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень ст.58
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Дотримання
вимог
академічної
доброчесності
Навчальне навантаження здобувача вищої освіти
Види навантаження

Кількість годин

Усього годин аудиторної роботи, у т.ч.:

90



лекційні заняття, год.

40



практичні заняття, год.

50



лабораторні заняття, год

-

Усього годин самостійної роботи, у т.ч.:

90



контрольні роботи, год.

20



індивідуальне науково-дослідне завдання, год.

30



підготовка до аудиторних занять та контрольних заходів, год.

40

Екзамен

+

Залік

+

Шкала оцінювання
Оцінка

Бали

Опис

A

90-100

Відмінно

B
C
D
E
Fx
F

82-89
75-81
67-74
60-66
35-59
1-34

Добре
Добре
Задовільно
Задовільно (достатньо)
Незадовільно з можливістю повторного складання
Незадовільно з обов’язковим повторним курсом

