
 

 

 

 

Юридичний факультет 



Кримінально-правова охорона 
власності 

Обсяг – 4 кредити,  
120 годин,  в 

т.ч.         
лекцій – 30 год.,  

практичні заняття 
–   30 год., 

самостійна робота 
–  60 год. 

Період навчання −    
4 курс, 7 семестр 

 

Мета вивчення дисципліни 
формування у студентів системи знань про норми 
кримінального права України, які встановлюють 

відповідальність за злочини проти власності, вивчення 
проблемних питань, які виникають під час кваліфікації 

злочинів проти власності, розмежування злочинів проти 
власності між собою і з суміжними складами 

правопорушень; напрацювання умінь застосовувати 
вказані норми, а також створення  особистісної позиції з 

цієї проблематики. 

 

Предметом вивчення 
дисципліни  є  

 
проблеми кримінально-

правової охорони власності. 
Підсумкова                 

форма контролю  
− залік 



Вивчення дисципліни додатково сприяє 
формуванню студентом таких компетентностей 

Знання сучасних 
тенденцій кримінально-

правової політики в 
Україні в сфері охорони  

власності 

Знання конкретного 
змісту та специфічних 

конструкцій юридичних 
складів злочинів проти 

власності 

Знання шляхів 
розв’язання дискусійних 

питань, що стосуються 
обов’язкових ознак 

складів всіх злочинів 
проти власності, їх 

кваліфікуючих ознак  

Здійснення правильної та точної 
кваліфікації злочинів проти 

власності з урахуванням теоретичних 
правил кваліфікації та підходів 
правозастосовчої практики       

Уміння розмежовувати 
юридичні склади злочинів 
проти власності між собою 

та від складів інших 
суміжних злочинів  

Вміння, виходячи із теорії 
кримінального права, 

запропонувати шляхи для 
розуміння тих чи інших 
кримінально-правових 
понять, що стосуються 

злочинів проти власності 

Уміння правильно тлумачити і 
застосовувати норми 

кримінального права, які 
встановлюють відповідальність 
за злочини проти власності, та 

відповідні положення постанов 
Пленуму Верховного Суду 

України 

                         Уміння самостійно поповнювати                                
             і поглиблювати свої знання;   

             визначати, юридично обґрунтовувати  
        і вдосконалювати свою позицію, давати  

    правову і моральну оцінку суспільно-
небезпечним діянням проти власності, 

розвивати своє юридичне мислення  

Вміння виявити прогалини чи 
колізії, які виникають під час 
застосування кримінально-

правових норм, що стосуються 
охорони власності від 
злочинних посягань 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 
Теоретико-правові та методологічні  

проблеми дослідження злочинів 
проти власності 

Кримінальна відповідальність за 
злочини проти власності в історії 

національного кримінального 
законодавства та у зарубіжних 

державах 

Поняття, система та 
загальна характеристика 
злочинів проти власності 

Корисливі злочини проти  
власності, пов’язані з незаконним 
обертанням чужого майна на свою 
користь або на користь інших осіб 

(крадіжка, грабіж, розбій, вимагання, 
шахрайство, привласнення, розтрата 

або заволодіння майном шляхом 
зловживання службовим 

становищем) 

Шляхи вдосконалення 
кримінального законодавства 

про відповідальність за злочини 
проти власності 

Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі 
ознаки корисливих злочинів проти 
власності, пов’язаних з незаконним 
обертанням чужого майна на свою 
користь або на користь інших осіб 

Корисливі злочини проти 
власності, не пов’язані з 
незаконним обертанням 

чужого майна на свою 
користь або на користь 

інших осіб  

Некорисливі злочини 
проти власності 



Навчально-методичне, 
інформаційне забезпечення 

  

Навчально-
методичне та 
інформаційне 
забезпечення 
 
 

Робоча 
програма 

навчальної 
дисципліни 

 
 

Методичні 
вказівки до 
проведення 
практичних 
завдань та 
ситуативні 
завдання 

 
 

Методичні 
рекомендації і 
завдання для 

виконання 
самостійної та 
індивідуальної 

роботи 
 
 

Рекомендовані 
джерела 

інформації 
Тестові  

завдання 



 к.ю.н., доц. Сосніна О.В.  

Кадрове забезпечення 



МИ ЧЕКАЄМО НА ВАС ! 


