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1. Коротка анотація до навчальної дисципліни
Предметом вивчення навчальної дисципліни є сукупність знань про
теоретичні засади закону України про кримінальну відповідальність його
застосування, кримінально-правові відносини, слідчу і судову практику, підстави
та порядок звільнення від кримінальної відповідальності, призначення покарання,
звільнення від покарання та його відбування, кримінальні правопорушення
передбачені Особливою частиною КК України та особливості їх кваліфікації,
кримінальні процесуальні правовідносини і кримінальну процесуальну діяльність
органів досудового розслідування, прокуратури і суду під час досудового
розслідування та учасників виконавчого провадження у стадії виконання судових
рішень.
Структура навчальної дисципліни:
1. Реалізація кримінального законодавства України: теоретичні аспекти,
співвідношення з кримінально-правовою кваліфікацією.
2. Реалізація кримінально-правових норм щодо звільнення від кримінальної
відповідальності.
3. Реалізація кримінально-правових норм щодо призначення та звільнення
від покарання.
4. Проблеми реалізації норм Особливої частини кримінального
законодавства.
5. Реалізація кримінальних процесуальних норм на стадії досудового
розслідування.
6. Теоретичні та практичні проблеми застосування кримінального
процесуального закону під час судового провадження та виконання судових
рішень.
7. Сучасні аспекти кримінально-виконавчої політика України.
2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета викладання навчальної дисципліни «Реалізація кримінального
законодавства України» є засвоєння здобувачами вищої освіти законодавчого та
теоретичного
визначення
основних
понять
реалізації
кримінального
законодавства; ознайомлення з інститутами звільнення від кримінальної
відповідальності, призначення покарання, звільнення від покарання та його
відбування; набуття навичок самостійного комплексного аналізу окремих складів
кримінальних правопорушень, а також вміння визначення конкретних елементів
відповідних складів кримінальних правопорушень; відпрацювання навичок та
умінь правильного застосування отриманих теоретичних та методичних знань під
час вирішення конкретних ситуаційних задач; формування у здобувачів вищої

освіти науково обґрунтованих знань про кримінальний закон та кримінальну
відповідальність, а також про тенденції розвитку законодавства України, ролі
права в реалізації соціально-економічних перетворень в суспільстві, про заходи
кримінально-правової боротьби зі злочинністю; формування глибоких
теоретичних і практичних знань та практичних навичок щодо правильного
застосування кримінального процесуального законодавства України під час
проведення процесуальних дій, прийнятті та оформленні процесуальних рішень;
вироблення у здобувачів вміння орієнтуватися у сучасних проблемах реалізації
кримінального процесуального права, аналізувати їх та висловлювати власну
думку щодо причин і варіантів вирішення цих проблем.
Основними завданнями навчальної дисципліни є систематизоване освоєння і
закріплення у здобувачів вищої освіти магістр правильному орієнтуванню в
діючому кримінальному законодавстві, удосконалити вміння застосовувати норми
кримінального права при кваліфікації кримінальних правопорушень; вивчення
курсу повинно сприяти вихованню у здобувачів вищої освіти магістр поважного
ставлення до закону про кримінальну відповідальність як важливого засобу
захисту людини, її прав, свобод і законних інтересів, інтересів суспільства і
держави від кримінально протиправних посягань; під час вивчення курсу повинні
розкриватися зв’язки кримінального права України з іншими галузями права і
юридичними навчальними дисциплінами; поглиблене вивчення законодавчих і
теоретичних проблем, пов’язаних із сучасними проблемами кримінального
процесу на стадіях досудового розслідування, судового провадження та виконання
судових рішень.
3. Формат навчальної дисципліни – очний (offline), дистанційний (on-line,
Moodle)

4. Результати навчання
В результаті вивчення навчальної дисципліни курсанти повинні:
знати:
 об’єкт,
предмет
і
методи
навчальної
дисципліни,
її
понятійно-категоріальний апарат;
 основні положення закону про кримінальну відповідальність;
 поняття, мету та систему покарань;
 сутність та значення інститутів призначення та звільнення від
відбування покарання;
 зміст інституту судимості та примусових заходів медичного характеру;
 основні положення про систему Особливої частини кримінального права;

 елементи конкретних складів кримінальних правопорушень та їх
обов’язкові і факультативні ознаки;
 правила
та
особливості
кваліфікації
деяких
кримінальних
правопорушень;
 законодавчі та теоретичні проблеми, пов’язані з актуальними питаннями
кримінального процесу на різних стадіях кримінального провадження, зміст
проблем процесуальної форми закінчення досудового розслідування та практику
застосування кримінального процесуального законодавства України судами,
прокурорами та іншими учасниками кримінального провадження під час судового
провадження та конання судових рішень;
вміти:
 визначати дію закону про кримінальну відповідальність в просторі та часі;
визначати підстави звільнення від кримінальної відповідальності;
 визначати відмінність покарання від інших заходів державного примусу;
 кваліфікувати кримінальні правопорушення та їх різновиди; визначати
обов’язкові та факультативні ознаки конкретного складу кримінального
правопорушення;
 визначати момент закінчення кримінального правопорушення; визначати
наявність співучасті у кримінальному правопорушенні;
 визначати наявність множини кримінальних правопорушень;
 визначати наявність умов звільнення особи від кримінальної
відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення;
 визначати проблемні питання та формувати шляхи їх подолання;
використовувати наукові розробки теорії кримінального процесу при тлумаченні
та застосуванні норм кримінального процесуального законодавства, аналізувати
практику застосування кримінального процесуального законодавства України під
час провадження досудового розслідування, судового провадження та виконання
судових рішень.
Отримати компетентності:
Інтегральна компетентність: здатність розуміти та аналізувати
категоріально-поняттєвий апарат кримінального права та процесу, кримінології та
кримінально-виконавчого права розв’язувати складні спеціалізовані задачі та
практичні проблеми у процесі навчання, що передбачає застосування певних
теорій та методів науки кримінального права і процесу, кримінології та
кримінально-виконавчого права та характеризується комплексністю та
невизначеністю умов.
Загальна компетентність здатність до абстрактного мислення, аналізу та
синтезу при застосуванні положень закону про кримінальну відповідальність;
здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; здатність застосовувати
отримані знання в професійній діяльності; здатність до пошуку, оброблення та

аналізу інформації з різних джерел стосовно питань кримінального права
(нормативних актів, доктринальних джерел, судової практики); здатність
пристосовуватися до нових змін у регулюванні кримінально-правових відносин.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: здатність до засвоєння
базових понять навчальної дисципліни, основних тенденцій розвитку
кримінального права, його проблем та перспектив; здатність до аналізу правового
регулювання кримінально-правової охорони суспільних відносин; здатність
здійснювати аналіз закону про кримінальну відповідальність, його змін та
доповнень; здатність правильно кваліфікувати діяння та відмежовувати
кримінальні правопорушення від суміжних та адміністративних; здатність до
опрацювання та аналізу кримінального законодавства, судової практики та
поглиблене вивчення правил кваліфікації кримінальних правопорушень на
підставі її вивчення; вміння формулювати та обгрунтовувати юридичні висновки,
пропозиції, рекомендації щодо кваліфікації кримінальних правопорушень.

5. Обсяг навчальної дисципліни
Вид заняття

Загальна кількість годин

лекції

10 год.

семінарські заняття

10 год.

практичні заняття

10 год.

самостійна робота

30 год.

6. Ознаки навчальної дисципліни:
Нормативний/

спеціальність

рік навчання
здобувачів
вищої освіти

2

Право

1

нормативний (Н)

2

Правоохоронна
діяльність

1

нормативний (Н)

Рік
викладання

семестр

2020/2021
2020/2021

вибірковий

7. Пререквізити
Інтегральна компетентність: здатність розуміти та аналізувати
категоріально-поняттєвий апарат кримінального права, розв’язувати складні
спеціалізовані задачі та практичні проблеми у процесі навчання, що передбачає
застосування певних теорій та методів науки кримінального права і
характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
Компетентності, набуті за ступенем вищої освіта «бакалавр»
Загальна компетентність здобувачів вищої освіти у процесі вивчення
навчальної дисципліни охоплює:
ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу при
застосуванні положень закону про кримінальну відповідальність;
ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
ЗК 3. Здатність застосовувати отримані знання в професійній діяльності;
ЗК 4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
стосовно питань кримінального права (нормативних актів, доктринальних джерел,
судової практики);
ЗК 5. Здатність пристосовуватися до нових змін у регулюванні
кримінально-правових відносин.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:
СК 1. Здатність до засвоєння базових понять навчальної дисципліни,
основних тенденцій розвитку кримінального права, його проблем та перспектив;
СК 2. Здатність до аналізу правового регулювання кримінально-правової
охорони суспільних відносин;
СК 3. Здатність здійснювати аналіз закону про кримінальну
відповідальність, його змін та доповнень;
СК 4.здатність правильно кваліфікувати діяння та відмежовувати
кримінальні правопорушення від суміжних та адміністративних;
СК 5. Здатність до опрацювання та аналізу кримінального законодавства,
судової практики та формулювання правил кваліфікації кримінальних
правопорушень на підставі її вивчення;
СК 6. Вміння формулювати та обгрунтовувати юридичні висновки,
пропозиції, рекомендації щодо кваліфікації кримінальних правопорушень.

8. Технічне та програмне забезпечення/обладнання
Під час занять з дисципліни «Реалізація кримінального законодавства
України» використовуватиметься таке обладнання та програмне забезпечення:
ноутбук (ПК), інтерактивна дошка, мультимедійний (інтерактивний) проектор,
мультимедійний матеріал (презентації), навчальна програма, робоча навчальна
програма, лекційний матеріал, плани семінарських та практичних занять із
переліком завдань, перелік рекомендованих джерел та інтернет-ресурсів, перелік
контрольних питань з навчальної дисципліни, за допомогою якого проводиться
навчання з зазначеної дисципліни.
9. Політики курсу
Здобувачі вищої освіти мають поважати авторські права та недопущення
академічного плагіату в усіх видах наукової, науково-методичної та навчальної
діяльності, дотримуватися принципів академічної доброчесності, правил
академічної етики, інформаційної культури та підвищення відповідальності за
дотриманням норм цитування.
https://okop.naiau.kiev.ua/assets/files/example3/organization.pdf
https://okop.naiau.kiev.ua/assets/files/example3/quality.pdf

11. Система оцінювання та вимоги
Загальна система оцінювання
навчальної дисципліни

Оцінювання відбувається відповідно
до «Положення про внутрішню
систему
забезпечення
якості
освітньої діяльності в НАВС».
Підсумкова
кількість
балів
з
дисципліни (максимум 100 балів)
визначається
як
сума
балів
поточного контролю (максимум
60 балів) та балів підсумкового
контролю (максимум 40 балів).
Поточний
контроль
передбачає
систематичне, регулярне оцінювання
навчальних досягнень здобувача
вищої освіти (рівень теоретичних
знань та практичних умінь і навичок
з усіх тем навчальної дисципліни) за
результатами аудиторних занять,
самостійної
та
індивідуальної
роботи.
Поточний
контроль
реалізується у таких формах:
- опитування (усне та письмове,
фронтальне та індивідуальне);
- участь у дискусіях, обговореннях;
- написання рефератів. доповідей.
Поточному контролю підлягають:
- глибина, повнота, обґрунтованість
відповіді;
- доповнення, запитання до тих, хто
відповідає;
- участь у дискусіях, інтерактивних
формах організації заняття (робот у
парах, малих групах), активність під
час обговорення питань;
- глибина

аналізу

навчальної

та

наукової літератури;
- письмові завдання (тести, реферати,
доповіді);
- якість самостійного опрацювання
питань;
- систематичність роботи на заняттях
Вимоги до письмової роботи (за
умови наявності)

Не передбачено

Семінарські та практичні заняття

Під час проведення семінарів та
практичних занять здобувачі вищої
освіти працюють у такому форматі:
усне опитування:

Умови допуску до підсумкового
контролю

- глибина
та
характер
знань
навчального матеріалу за змістом
навчальної дисципліни, що міститься
в рекомендованих джерелах;
- уміння аналізувати явища, що
вивчаються, у їх взаємозв’язку та
розвитку;
- характер відповідей на поставлені
питання
(чіткість,
лаконічність,
логічність, послідовність тощо)
У разі виконання визначеного
науково-педагогічним працівником
обсягу роботи із вивчення навчальної
дисципліни, при активній роботі під
час
семінарських
занять
опрацювання переважної більшості
рекомендованих джерел, наявності
позитивних оцінок з усіх тем
навчальної дисципліни, успішному
проходженні тестового контролю з
кожної теми

