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знати:
теоретичні положення курсу «Кримінально-правова охорона власності в Україні»,
включаючи положення, які дискутуються в науці або ж взагалі досі не висвітлені у літературі;
постанови пленуму Верховного Суду України, у яких роз’яснюються питання кваліфікації
злочинів проти власності, передбачених кримінальним законом (а, по мірі їх прийняття також
відповідні постанови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і
кримінальних справ); позицію правозастосовної практики щодо кримінально-правової
кваліфікації окремих видів суміжних посягань та діянь, які не є злочинними; норми чинного
законодавства, що регламентують кримінально-правову кваліфікацію злочинів проти власності та
напрямки їх подальшого вдосконалення.
вміти:
логічно та послідовно викласти засвоєний ним матеріал, аналізувати та застосовувати
відповідні нормативно-правові акти, робити самостійні науково обґрунтовані висновки та
узагальнення, аргументовано відстоювати свою правову позицію.
Анотація навчальної дисципліни:
Метою цього спецкурсу є вивчення проблемних питань, які виникають під час
кваліфікації злочинів проти власності, розмежування злочинів проти власності між собою і з
суміжними складами злочинів (передусім із складами злочинів у сфері господарської діяльності),
розмежування із адміністративними, цивільними та іншими правопорушеннями.
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