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Стислий опис навчальної дисципліни

Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у вивченні дисципліни, ознайомлення здобувачів вищої освіти з системою загальнотеоретичних та практично-орієнтованих знань, вмінь і прикладних навичок, а саме: формування у здобувачів вищої
освіти глибоких теоретичних і практичних знань з кваліфікації кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, забезпечення їх використання у професійній
діяльності, з’ясування спірних питань щодо кваліфікації кримінальних правопорушень; вміння тлумачити закон про кримінальну відповідальність та положення пос-

танов Пленуму Верховного Суду України; поглиблення навичок відмежування кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності від суміжних правопорушень.
Вид заняття
лекції
семінарські заняття
практичні заняття
самостійна робота

Тривалість
Загальна кількість годин
(денна / заочна форма навчання)
6 год. / 0 год.
12 год. / 0 год.
12 год. / 0 год.
60 год. / 0 год.

Форми та методи навчання
Формат проведення навчальної дисципліни - змішаний (blended) – навчальні заняття будуть проводитись як аудиторно, так і в дистанційній формі з використанням
платформи Zoom, Moodle, Viber тощо.
Методи навчання:
 Словесні
Розповідь-пояснення використовується під час навчання здобувачів протягом
лекції. За метою виділяються такі види розповіді: розповідь-вступ, розповідь-повість,
розповідь-висновок. Ефективність зазначеного методу залежить головним чином від
уміння викладача розповідати, доступності інформації, від поєднання його з іншими
методами навчання.
Бесіда – це діалог між викладачем та здобувачем вищої освіти, який дає можливість за допомогою цілеспрямованих і вміло сформульованих питань спрямувати
здобувачів на активізацію отриманих знань. Саме за допомогою їх викладач активізує
діяльність здобувачів, ставлячи їм запитання для роздумів, розв’язання проблемної
ситуації.
Лекція слугує для пояснення теми; її типовими ознаками, є тривалість запису
плану та рекомендованої літератури, введення та характеристика нових понять, розкриття та деталізація матеріалу, завершальні висновки викладача, відповіді на запитання.
 Наочні методи
Ілюстрація – допоміжний метод при словесному методі, її значення полягає в
яскравішому викладенні та демонстрації власної думки.
Демонстрація характеризується рухомістю засобу демонстрування, наприклад,
демонстрація навчальних фільмів.
 Практичні методи: розв’язання ситуативних завдань, що слугує для закріплення, формування практичних умінь при застосуванні раніше набутих знань.
 Навчальна робота під керівництвом викладача – самостійна робота. До
неї належать написання рефератів, самостійні письмові роботи, контрольні роботи,
написання тестів.
 Рольова гра:
пояснення фабули (змісту й умов гри);
підготовка дійових осіб для виконання своїх ролей.

Система поточного контролю. Поточний контроль здійснюється шляхом оцінювання усних відповідей щодо проблем для обговорення, передбачених планом семінарських занять, а також шляхом: проведення експрес-опитувань, тестування, підготовки доповідей і рефератів. При оцінюванні враховується глибина теоретичних
знань здобувачів і вміння застосовувати їх на практиці.
Система підсумкового контролю. Підсумковий контроль проводиться після закінчення вивчення навчальної дисципліни, у формі заліку, з врахуванням балів, отриманих під час навчання. Структура білета передбачає два теоретичні питання.
Пререквізити: «Кримінальне право. Загальна частина», «Кримінальне право. Особлива частина», «Особливості кваліфікації окремих видів кримінальних правопорушень»
Постреквізити: «Кваліфікація кримінальних правопорушень при конкуренції кримінально-правових норм», «Кримінально-правова юрисдикційна діяльність», «Сучасні
аспекти кримінального права».
Перелік компетентностей, які забезпечує навчальна дисципліна, програмні результати навчання
Програмні результати навчання
ПРН11. Використовувати передові
знання і методики у процесі правотворення та правозастосування інститутів публічного та приватного
права і кримінальної юстиції.
ПРН15. Мати практичні навички
розв’язання проблем, пов’язаних з
реалізацією процесуальних функцій
суб’єктів правозастосування.
ПРН17.
Інтегрувати
необхідні
знання та розв’язувати складні задачі правозастосування у різних
сферах професійної діяльності.

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач
ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ФК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові
рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію.

ФК7. Здатність застосовувати знання та розуміння основних засад (принципів) та процедур судочинства в
Україні.
ФК10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що
вимагають системного, логічного та функціонального
тлумачення норм права, а також розуміння практики їх
застосування.

Перелік компетентностей, розвитку яких сприяє вивчення
навчальної дисципліни
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти повинні:
знати:
–
загальні правила кваліфікації кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності;

–
особливості кваліфікації кримінальних правопорушень у сфері господарської
діяльності при відмежуванні від суміжних кримінальних правопорушень;
–
особливості використання положень нормативно-правових документів в своїй
діяльності;
–
судову практику та правила кваліфікації кримінальних правопорушень у сфері
господарської діяльності;
–
проблемні питання курсу та формування шляхів їх подолання.
вміти:
- правильно тлумачити норми кримінального законодавства та застосовувати їх в процесі кваліфікації кримінальних правопорушень у сфері господарської
діяльності;
- застосовувати положення закону про кримінальну відповідальність та інших нормативно-правових актів при кваліфікації кримінальних правопорушень у
сфері господарської діяльності;
- встановлювати причини і умови, які сприяли вчиненню кримінальних
правопорушень, та вжиття заходів щодо їх усунення;
- розмежовувати кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності від суміжних правопорушень;
- на основі здобутих знань визначати найбільш оптимальні шляхи удосконалення кримінального законодавства України; переосмислювати наявні знання
стосовно нових фактів; адаптувати раніше отриманий досвід до змінних умов та
нестандартних ситуацій; варіативно розв’язувати професійні завдання;
- знаходити шляхи розв’язання нетипових задач, що виникають під час виявлення працівником Національної поліції кримінальних правопорушень у сфері
господарської діяльності;
- використовувати понятійно-категоріальний апарат кримінального права,
теоретичні та практичні знання щодо особливостей кваліфікації кримінальних правопорушень проти у сфері господарської діяльності;
- аналізувати конкретні випадки з практики діяльності працівників Національної поліції, а також змодельовані ситуації, приймати необхідні процесуальні
та управлінські рішення, а також їх обґрунтовувати.
На вивчення навчальної дисципліни заплановано 90 годин 3 кредити ECTS
Структура навчальної дисципліни
Назва теми

Види робіт

Тема 1. Особливості кваліфікації
кримінального
правопорушення
вчиненого у співучасті. Судова
практика щодо
кримінальних
правопорушень у
сфері господарської діяльності
вчинених у співучасті".

Семінар
1.Поняття і значення кримінального правопорушення у сфері господарської діяльності,
вчиненого у співучасті: об’єктивні та
суб’єктивні ознаки.
2. Спільна участь осіб у вчиненні кримінального правопорушення у сфері господарської
діяльності. Зміст цієї ознаки.
3.Суб’єктивні ознаки співучасті. Спільність
умислу співучасників.
4.Особливості інтелектуального моменту
умислу співучасників. Питання про можливість
одностороннього
суб’єктивного

Завдання самостійної роботи в розрізі тем
Теми рефератів:
1. Особливості кваліфікації
кримінальних
правопорушень у сфері господарської
діяльності при ексцесі виконавця
2. Можливість співучасті у
кримінальних правопорушеннях у сфері господарської діяльності, що вчинені з необережності. Відмежування співучасті від "необережного
спричинення".

Тема 2. Загальна
характеристика
кримінальних правопорушень
у
сфері господарської діяльності

Тема 3. Особливості
кваліфікації
кримінальних правопорушень у фінансово-кредитній сфері

зв’язку між співучасниками. Вольовий момент умислу співучасників..
Практичне заняття
1. Відпрацювання ситуаційних задач відповідно до плану проведення практичного заняття.
2. Вирішення тестових завдань.
Семінар
1. Поняття, загальна характеристика й види
кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності.
2. Кваліфікація виготовлення, зберігання,
придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при
продажу товарів, збуту або збут підроблених
грошей, державних цінних паперів, білетів
державної лотереї, марок акцизного податку
чи голографічних захисних елементів.
Ознаки суб’єктивної сторони. Наслідки кримінального правопорушення. Кваліфікуючі
ознаки.
3. Поняття контрабанди. Предмет кримінального правопорушення. Ознаки об’єктивної
сторони. Кваліфікуючі ознаки кримінального правопорушення.
Практичне заняття
1. Відпрацювання ситуаційних задач відповідно до плану проведення практичного заняття.
2. Вирішення тестових завдань.
Семінар
1. Поняття незаконних дій з документами
на переказ, платіжними картками та іншими
засобами доступу до банківських рахунків,
обладнанням для їх виготовлення.
2.Особливості визначення об’єктивної сторони незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення..
3.Кваліфікуючі ознаки незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками
та іншими засобами доступу до банківських
рахунків, обладнанням для їх виготовлення.
4. Особливості визначення предмету ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)..
5.Особливості визначення об’єктивної сторони ухилення від сплати податків, зборів
(обов’язкових платежів).
6. Кваліфікуючі ознаки ухилення від сплати
податків, зборів (обов’язкових платежів).
Практичне заняття
1. Відпрацювання ситуаційних задач відповідно до плану проведення практичного заняття.

Теми рефератів:
1. Особливості кваліфікації
нецільового
використання
бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи
надання кредитів з бюджету
без встановлених бюджетних
призначень або з їх перевищенням.
2.Особливості
кваліфікації
умисного порушення вимог
законодавства про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
або фінансування тероризму.

Теми рефератів:
1. Особливості
визначення
предмету незаконних дій
з документами
на переказ,
платіжними картками та іншими засобами доступу до
банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення
2.Наслідки незаконних дій
з документами
на переказ,
платіжними картками та іншими засобами доступу до
банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення.
3. Особливості кваліфікації
ухилення від сплати єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування та страхових
внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

2. Вирішення тестових завдань.
Тема 4. Особливо- Семінар
сті
кваліфікації 1. Особливості визначення предмету виготокримінальних пра- влення, збуту та використання підроблених
вопорушень
у недержавних цінних паперів.
сфері кредитно- 2.Об’єктивні та суб’єктивні ознаки виготовпосередницької
лення, збуту та використання підроблених
та банківської ді- недержавних цінних паперів.
яльності
3.Кваліфікуючі ознаки виготовлення, збуту
та використання підроблених недержавних
цінних паперів.
4. Особливості визначення розміру матеріальної шкоди виготовлення, збуту та використання підроблених недержавних цінних паперів.
5. Особливості визначення об’єктивних та
суб’єктивних ознак підроблення документів,
які подаються для реєстрації випуску цінних
паперів.
Практичне заняття
1. Відпрацювання ситуаційних задач відповідно до плану проведення практичного заняття.
2.
Вирішення тестових завдань
Тема 5. Особливо- Семінар
сті
кваліфікації 1.Незаконне виготовлення, зберігання, збуту
кримінальних пра- або транспортування з метою збуту підакцивопорушень
у зних товарів. Предмет кримінального правосфері підприємни- порушення. Види діянь. Кваліфікуючі
цької діяльності
ознаки.
2. Фіктивне підприємництво. Ознаки
об’єктивної сторони. Наслідки кримінального правопорушення. Суб’єктивна сторона.
3. Шахрайство з фінансовими ресурсами.
Предмет кримінального правопорушення.
Об’єктивні та суб’єктивні ознаки. Наслідки
кримінального правопорушення.
4. Умисне введення в обіг на ринку України
(випуск на ринок України) небезпечної продукції. Предмет кримінального правопорушення. Ознаки об’єктивної сторони. Визначення розміру спричиненої шкоди.
1. Практичне заняття
1. Відпрацювання ситуаційних задач відповідно до плану проведення практичного заняття.
2.Вирішення тестових завдань
Тема 6. Особливо- Семінар
сті
кваліфікації 1. Поняття, загальна характеристика кримікримінальних пра- нальних правопорушень у сфері господарсьвопорушень
у кої діяльності та відмежування від суміжних
сфері господарсь- кримінальних правопорушень.
кої діяльності від 2.Критерії відмежування: за об’єктом, за
інших правопору- предметом, за об’єктивною стороною, за
шень
суб’єктом, за суб’єктивною стороною.

Теми рефератів:
1.Суб’єкт підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів.
2.Предмет порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів.
3.Особливості
визначення
об’єктивної сторони порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів.

Теми рефератів:
1.Особливості
кваліфікації
незаконного
використання
знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару.
2.Кваліфікація
незаконної
приватизації державного, комунального майна. Умови
притягнення до відповідальності.

Теми рефератів:
1.Кваліфікація умисного порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фі-

Практичне заняття
1. Відпрацювання ситуаційних задач відповідно до плану проведення практичного заняття.
2.Вирішення тестових завдань

нансування тероризму і відмежування використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх
аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин
або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів.
2.Кваліфікація нецільового
використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з
бюджету без встановлених
бюджетних призначень або з
їх перевищенням і відмежування від видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону.
.
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Технічне обладнання та програмне забезпечення навчальної дисципліни
Технічне обладнання:
- мультимедійний проектор, комп’ютер/ноутбук/планшет, інтерактивні дошки,
комп’ютерні класи із спеціалізованим програмним забезпеченням.
Програмне забезпечення. Для забезпечення можливості організації дистанційного навчання може використовуватися платформа Zoom, cередовище Classroom,
Moodle «Мудл», Соціальні мережі та Telegram.
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання
Політика щодо термінів виконання та перескладання здійснюється з дотриманням нормативних документів щодо організації освітнього процесу в Національній академії
внутрішніх справ
Політика щодо академічної доброчесності: https://www.naiau.kiev.ua/dobrochesnist/.
Політика щодо відвідування здійснюється з дотриманням нормативних документів
щодо організації освітнього процесу в Національній академії внутрішніх справ
Політика вивчення та викладання навчальної дисципліни здійснюється з дотриманням нормативних документів щодо організації освітнього процесу в Національній
академії внутрішніх справ

Оцінювання результатів навчання
Підсумковий контроль:
Підсумкова кількість
Аудиторна робота
залік
балів
Max 60%
Max 40%
Max 100%
Т. 1, Т. 2 ... Т. 6
Шкала оцінювання: національна та EСТS
Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка в
балах

Оцінка за національною шкалою

Оцінка

Пояснення

90-100
85-89
75-84
66-74

відмінно

А

відмінне виконання

добре
задовільно

B
C
D
E

незадовільно

Fx
F

вище середнього рівня
загалом хороша робота
непогано
виконання відповідає мінімальним критеріям
необхідне перескладання
необхідне повторне вивчення
курсу

60-65
35-59
1-34

