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1. АНОТАЦІЯ ДО КУРСУ 

Курс «Кваліфікація кримінальних правопорушень» належить до вибіркової частини навчального плану освітньо-професійної 

програми і є складовою частиною циклу професійно орієнтованих та спеціальних дисциплін. За змістом цей курс є спеціальним 

до навчальної дисципліни «Кримінальне право». 

Оперативно-розшукова, слідча (досудова) діяльність правоохоронців пов'язана із застосуванням кримінально-правових 

норм. Центральним питанням цієї діяльності є кваліфікація кримінальних правопорушень. Необхідно добре засвоїти саме 

поняття кваліфікації кримінальних правопорушень, а при її обґрунтуванні ‒ значення встановлення складу кримінального 

правопорушення. 

В основі кваліфікації кримінальних правопорушень та кримінальної відповідальності є юридичний склад і положення 

кримінального права, які пов’язані з ним (підстави кримінальної відповідальності та форми її реалізації, стадії кримінального 

правопорушення, співучасть у ньому, множина кримінальних правопорушень, обставини, що виключають кримінальну 

протиправність діяння та ін.). При вирішенні питань, пов'язаних із кваліфікацією кримінальних правопорушень та кримінальної 

відповідальності, необхідно базуватись на положеннях Загальної та Особливої частини кримінального закону. Питання 

кваліфікації кримінальних правопорушень нерідко пов'язані з конкуренцією кримінально-правових норм (чинне кримінальне 

законодавство містить як загальні, так і спеціальні кримінально-правові норми).  

Метою курсу «Кваліфікації кримінальних правопорушень» є оволодіння знаннями та практичними навичками стосовно 

визначення основних понять дисципліни, кваліфікації кримінальних правопорушень, поглиблене вивчення ознак окремих складів, 

особливостей їх кваліфікації, відмежування кримінальних правопорушень між собою та суміжних з ними кримінальних 

правопорушень; застосування норм кримінального права та особливості застосування норм кримінального права працівниками 

правоохоронних і судових органів; опанувати знаннями щодо поняття, підстав та форм реалізації кримінальної відповідальності; 

складу кримінального правопорушення як юридичної моделі кваліфікації, правил кваліфікації кримінальних правопорушень при 

конкуренції кримінально-правових норм тощо, тобто тих центральних питань, які складають основу даного спецкурсу, його 

специфіку. Крім того, надання знань про основні поняття, категорії, інститути кримінального права; узагальнення досвіду роботи 

судових та правоохоронних органів, стійких сучасних знань з теорії і практики кримінального права, формуванні навичок і вмінь 

самостійного аналізу стану кримінального законодавства, системному освоєнні тем кримінального права, розвитку здібностей до 

науково-дослідної роботи, а також самостійності та відповідальності в обґрунтуванні та використанні в практичній роботі 

нормативного матеріалу. 

Передумовою для вивчення дисципліни «Кваліфікації кримінальних правопорушень» є вивчення курсу кримінального 

права. 

 

2. ОЧІКУВАНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЯКІ ПЛАНУЄТЬСЯ СФОРМУВАТИ 

ТА ДОСЯГНЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ  

 

У процесі реалізації програми дисципліни «Кримінальне право» формуються наступні компетентності із передбачених 

освітньою програмою: 

Інтегральна компетентність  
Здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері правоохоронної діяльності або у процесі 

навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів правоохоронної діяльності і характеризується комплексністю та 



невизначеністю умов. 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  

ЗК5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення, критичного, стратегічного, дизайн-мислення.  

ЗК10. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в 

Україні. 

Спеціальні (фахові) компетентності  

СК1. Усвідомлення функцій держави, форм реалізації цих функцій, правових основ правоохоронної діяльності; дотримання 

основних принципів реалізації правоохоронної функції держави. 

СК3. Здатність професійно оперувати категоріально-понятійним апаратом права і правоохоронної діяльності. 

СК4. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань та навичок у професійній 

діяльності. 

СК5. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати правову інформацію з різних 

джерел. 

СК7. Здатність забезпечувати законність та правопорядок, безпеку особистості та суспільства, протидіяти нелегальній 

(незаконній) міграції, тероризму та торгівлі людьми. 

СК10. Здатність визначати належні та придатні для юридичного аналізу факти. 

СК11. Здатність до аналізу та оцінки ризиків що впливають на вчинення адміністративних правопорушень та кримінальних 

злочинів (проступків). 

Навчальна дисципліна «Кримінальне право» забезпечує досягнення програмних результатів навчання (РН), передбачених 

освітньою програмою: 

РН7. Здійснювати координацію діяльності суб’єктів забезпечення публічної безпеки і порядку, а також комунікацію з 

фізичними та юридичними особами з метою своєчасного реагування на кримінальні злочини, адміністративні правопорушення та 

події.  

РН10. Виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

РН12. Адаптуватися і ефективно діяти за звичних умов правоохоронної діяльності та за умов ускладнення оперативної 

обстановки.  

РН13. Знати і розуміти відповідні вимоги законодавства, грамотно оформлювати процесуальні документи, що 

використовуються під час провадження у справах про адміністративні правопорушення, здійснювати превентивні та примусові 

поліцейські заходи, а також кваліфікацію адміністративних та кримінальних правопорушень.  

РН16. Застосовувати заходи, спрямовані на усунення загрози життю та здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці, що 

виникли внаслідок учинення кримінального чи адміністративного правопорушення. 

 

Заплановані результати навчання за навчальною дисципліною 
Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі повинні знати:  



1) як проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел права;  

2) як оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відомі положення кримінального права;  

3) основні положення кримінального законодавства України, в частині визначення поняття злочину, ознак злочину; склад 

злочину; структура юридичного аналізу складу злочину; обставини, що виключають злочинність діяння, призначення та 

звільнення від покарання, основні теоретичні положення особливої частини кримінального права, наукові основи кваліфікації 

злочинів, юридичні склади конкретних злочинів;  

4) як використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного встановлення певних обставин 

виникнення функціонування та розвитку кримінального права;  

5) як володіти базовими навичками риторики при висвітленні кримінально-правових аспектів;  

6) як належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та вторинних державно-правових джерел 

для своєї професійної діяльності;  

7) як застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і формувати 

обґрунтовані правові висновки;  

8) як виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин кримінального права, цінностей та принципів 

функціонування національної правової системи; 

- вміти:  

1) визначати переконливість аргументів у процесі оцінки кримінально-правових явищ і процесів;  

2) здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті кримінального права і демонструвати власне бачення шляхів їх 

розв’язання;  

3) формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу чинного кримінального законодавства;  

4) давати короткий висновок щодо окремих підходів у регулюванні кримінально-правових відносин з достатньою 

обґрунтованістю;  

5) вільно спілкуватися державною мовою володіючи інструментарієм кримінально-правової тематики;  

6) доносити до респондента матеріал з кримінально-правової проблематики доступно і зрозуміло;  

7) пояснювати характер кримінально-правових подій та процесів з розумінням професійного та суспільного контексту; 

професійна самоорганізація та використання інформаційних технологій:  

8) працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань з кримінально-правової проблематики; праворозуміння:  

9) надавати консультації щодо кримінального права, можливих прав та інтересів особи у різних правових ситуаціях;  

10) вільно використовувати засвоєні знання для розв’язання типових ситуацій, що виникають під час розслідування 

кримінальних правопорушень. 

  



3. ОБСЯГ ТА ОЗНАКИ КУРСУ 

Загалом Вид заняття 

(денне відділення / заочне відділення) 
Ознаки курсу 

ЄКТС годин 
Лекційні заняття 

Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Курс, (рік 

навчання) 

Семестр Обов’язкова / 

вибіркова 

4 120 14 / 6 14 / 6 92 / 108 3 6 / 7 Вибіркова 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

лекц. прак 
сам. 

роб. 
лекц. прак 

сам. 

роб. 

Тема 1. Закон про кримінальну відповідальність:поняття, 

структура та специфічні ознаки. Перевірка дієвості 

кримінального закону в часі, просторі та за колом осіб. 

17 2 2 13 15 - - 15 

Тема2.Кримінальна відповідальність як вид юридичної 

відповідальності: поняття, зміст, специфічні особливості ознак, 

форми реалізації, підстава. 

17 2 2 13 20 2 2 16 

Тема3. Кримінальне правопорушення як юридичний факт. 

Склад кримінального правопорушення – законодавча модель 

кваліфікації. 

17 2 2 13 15 - - 15 

Тема 4. Поняття, зміст, стадії, види кваліфікації, значення її 

визначення та її співвідношення з процесом кваліфікації. 
17 2 2 13 20 2 2 16 

Тема 5. Значення тлумачення диспозиції і санкції кримінально-

правової норми в процесі кваліфікації кримінального 

правопорушення. 

17 2 2 13 20 2 2 16 

Тема 6. Поняття та види правил кваліфікації кримінальних 

правопорушень. 
17 2 2 13 15 - - 15 

Тема 7. Кваліфікація незакінчених та закінчених кримінальних 

правопорушень, при співучасті та при їх множинності. 

Конкуренція кримінально-правових норм та проблемні питання 

кваліфікації. 

18 2 2 14 15 - - 15 

Усього годин 120 14 14 92 120 6 6 108 

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ - ЗАЛІК 



5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

денна 

форма 
заочна 

форма 

1 Тема 1. Закон про кримінальну відповідальність:поняття, структура та специфічні ознаки. 

Перевірка дієвості кримінального закону в часі, просторі та за колом осіб. 

1. Поняття та структура кримінального закону України. 

2. Взаємозв’язок та взаємодія Загальної та Особливої частин Кримінального кодексу. 

3. Дія кримінального закону у часі, просторі та за колом осіб. 

4. Поняття та сутність функцій кримінального права. 

5. Поняття джерел кримінального права. 

6. Принципи дії кримінального закону у просторі. 

2 - 

2 Тема 2.Кримінальна відповідальність як вид юридичної відповідальності: поняття, зміст, 

специфічні особливості ознак, форми реалізації, підстава. 

1. Поняття кримінальної відповідальності. 

2. Ознаки кримінальної відповідальності та їх зміст. Значення їх встановлення у правозастосовній 

діяльності. 

3. Специфіка кримінальної відповідальності, її відмежування від інших видів юридичної 

відповідальності. 

4. Підстави кримінальної відповідальності. 

2 2 

3 Тема 3. Кримінальне правопорушення як юридичний факт. Склад кримінального 

правопорушення – законодавча модель кваліфікації. 

1. Поняття кримінального правопорушення, його ознаки та їх зміст. 

2. Поняття кримінального проступку. 

3. Поняття та класифікація злочинів, їх ознаки та їх зміст. 

4. Значення визначення кримінального проступку та злочину для кваліфікації. 

5. Значення встановлення видів злочинів у правозастосовній діяльності. 

1. Поняття складу кримінального правопорушення, його структура. 

2. Види складів за різними критеріями. Значення їх встановлення у правозастосовній діяльності. 

3. Поняття об’єкту складу, його види, відмежування від предмету та значення його встановлення для 

кваліфікації. 

4. Поняття та ознаки об’єктивної сторони складу. 

5. Зміст ознак об’єктивної сторони та значення їх встановлення у правозастосовній діяльності. 

6. Поняття та ознаки суб’єктивної сторони складу. 

7. Зміст ознак суб’єктивної сторони та значення їх встановлення у правозастосовній діяльності. 

8. Відмежування форм вини та значення їх визначення для кваліфікації. 

2 - 



9. Зміст ознак суб’єкта та значення їх встановлення у правозастосовній діяльності. 

10. Поняття спеціального суб’єкта та значення його визначення для кваліфікації. 

4 Тема 4. Поняття, зміст, стадії, види кваліфікації, значення її визначення та її співвідношення з 

процесом кваліфікації.  
1.Поняття кваліфікації та її співвідношення з процесом кваліфікації. 

2.Об’єкт, зміст кваліфікації.  

3.Стадії (етапи) кваліфікації та значення їх встановлення у правозастосовній діяльності. 

4.Види кваліфікації, значення їх визначення.  

5.Наукові основи кваліфікації кримінальних правопорушень. 

6.Значення кваліфікації для ефективності правозастосовної діяльності. 

2 2 

5 Тема 5. Значення тлумачення диспозиції і санкції кримінально-правової норми в процесі 

кваліфікації кримінального правопорушення. 

1.Поняття та види тлумачення кримінального закону. 

2.Поняття та види диспозицій кримінально-правових норм, значення їх визначення для кваліфікації. 

3.Поняття та види санкцій кримінально-правових норм, значення їх визначення для кваліфікації. 

4.Значення тлумачення кримінального закону для кваліфікації 

2 2 

6 Тема 6. Поняття та види правил кваліфікації кримінальних правопорушень. 

1.Поняття та види правил кваліфікації кримінальних правопорушень. 

2.Загальні правила кваліфікації кримінальних правопорушень. 

3.Приватні правила кваліфікації кримінальних правопорушень. 

4.Послідовність процесу кваліфікації кримінальних правопорушень. 

5.Типові помилки правозастосовника при кваліфікації кримінальних правопорушень та шляхи їх 

подолання. 

6.Кваліфікація кримінальних правопорушень при помилках особи, яка їх вчиняє. 

7.Поняття та види правил кваліфікації кримінальних правопорушень. 

8.Загальні правила кваліфікації кримінальних правопорушень. 

9.Приватні правила кваліфікації кримінальних правопорушень. 

10.Послідовність процесу кваліфікації кримінальних правопорушень. 

11.Типові помилки правозастосовника при кваліфікації кримінальних правопорушень та шляхи їх 

подолання. 

12.Кваліфікація кримінальних правопорушень при помилках особи, яка їх вчиняє. 

2 - 

7 Тема 7. Кваліфікація незакінчених та закінчених кримінальних правопорушень, при співучасті 

та при їх множинності. Конкуренція кримінально-правових норм та проблемні питання 

кваліфікації. 

1.Поняття та види стадій кримінального правопорушення. Правила кваліфікації дій особи на стадії 

готування, замаху та закінченого кримінального правопорушення. 

2.Поняття та ознаки співучасті (їх зміст). 

2 - 



3.Форми та види співучасті, значення їх встановлення для кваліфікації. 

4.Поняття видів співучасників та правила кваліфікації їх дій. 

5.Відмежування співучасті від причетності до кримінального правопорушення. 

6.Поняття та ознаки множини кримінальних правопорушень. 

7.Форми множини та їх зміст: повторність, сукупність, рецидив. 

8.Значення визначення форм множини для кваліфікації. 

 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 

Самостійна робота з дисципліни складається з опрацювання навчального матеріалу: 

- опрацювання лекційного матеріалу;  

- самостійне опрацювання окремих питань навчальної дисципліни; 

- підготовка до семінарських занять; 

- підготовка до підсумкового контролю. 

Тематика та питання до самостійної підготовки та індивідуальних завдань 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

денна 

форма 
заочна 

форма 

1 Тема 1. Закон про кримінальну відповідальність:поняття, структура та специфічні ознаки. 

Перевірка дієвості кримінального закону в часі, просторі та за колом осіб. 

1. Поняття та структура кримінального закону України. 

2. Взаємозв’язок та взаємодія Загальної та Особливої частин Кримінального кодексу. 

3. Дія кримінального закону у часі, просторі та за колом осіб. 

4. Поняття та сутність функцій кримінального права. 

Реферати 

1. Поняття джерел кримінального права. 

2. Принципи дії кримінального закону у просторі. 

13 15 

2 Тема 2.Кримінальна відповідальність як вид юридичної відповідальності: поняття, зміст, 

специфічні особливості ознак, форми реалізації, підстава. 

1. Поняття кримінальної відповідальності. 

2. Ознаки кримінальної відповідальності та їх зміст. Значення їх встановлення у правозастосовній 

діяльності. 

3. Специфіка кримінальної відповідальності, її відмежування від інших видів юридичної 

відповідальності. 

Реферат 

1. Підстави кримінальної відповідальності. 

13 16 



3 Тема 3. Кримінальне правопорушення як юридичний факт. Склад кримінального 

правопорушення – законодавча модель кваліфікації. 

1. Поняття кримінального правопорушення, його ознаки та їх зміст. 

2. Поняття кримінального проступку. 

3. Поняття та класифікація злочинів, їх ознаки та їх зміст. 

4. Значення визначення кримінального проступку та злочину для кваліфікації. 

5. Значення встановлення видів злочинів у правозастосовній діяльності. 

1. Поняття складу кримінального правопорушення, його структура. 

2. Види складів за різними критеріями. Значення їх встановлення у правозастосовній діяльності. 

3. Поняття об’єкту складу, його види, відмежування від предмету та значення його встановлення для 

кваліфікації. 

4. Поняття та ознаки об’єктивної сторони складу. 

5. Зміст ознак об’єктивної сторони та значення їх встановлення у правозастосовній діяльності. 

6. Поняття та ознаки суб’єктивної сторони складу. 

Реферати 

1. Зміст ознак суб’єктивної сторони та значення їх встановлення у правозастосовній діяльності. 

2. Відмежування форм вини та значення їх визначення для кваліфікації. 

3. Зміст ознак суб’єкта та значення їх встановлення у правозастосовній діяльності. 

4. Поняття спеціального суб’єкта та значення його визначення для кваліфікації. 

13 15 

4 Тема 4. Поняття, зміст, стадії, види кваліфікації, значення її визначення та її співвідношення з 

процесом кваліфікації.  
1. Поняття кваліфікації та її співвідношення з процесом кваліфікації. 

2. Об’єкт, зміст кваліфікації.  

3. Стадії (етапи) кваліфікації та значення їх встановлення у правозастосовній діяльності. 

4. Види кваліфікації, значення їх визначення. 

Реферати 

1. Наукові основи кваліфікації кримінальних правопорушень. 

2. Значення кваліфікації для ефективності правозастосовної діяльності. 

13 16 

5 Тема 5. Значення тлумачення диспозиції і санкції кримінально-правової норми в процесі 

кваліфікації кримінального правопорушення. 

1. Поняття та види тлумачення кримінального закону. 

2. Поняття та види диспозицій кримінально-правових норм, значення їх визначення для кваліфікації. 

3. Поняття та види санкцій кримінально-правових норм, значення їх визначення для кваліфікації. 

Реферат 

1. Значення тлумачення кримінального закону для кваліфікації 

13 166 

6 Тема 6. Поняття та види правил кваліфікації кримінальних правопорушень. 

1. Поняття та види правил кваліфікації кримінальних правопорушень. 
13 15 



2. Загальні правила кваліфікації кримінальних правопорушень. 

3. Приватні правила кваліфікації кримінальних правопорушень. 

4. Послідовність процесу кваліфікації кримінальних правопорушень. 

5. Типові помилки правозастосовника при кваліфікації кримінальних правопорушень та шляхи їх 

подолання. 

6. Кваліфікація кримінальних правопорушень при помилках особи, яка їх вчиняє. 

7. Поняття та види правил кваліфікації кримінальних правопорушень. 

8. Загальні правила кваліфікації кримінальних правопорушень. 

9. Приватні правила кваліфікації кримінальних правопорушень. 

Реферати 

1. Послідовність процесу кваліфікації кримінальних правопорушень. 

2. Типові помилки правозастосовника при кваліфікації кримінальних правопорушень та шляхи їх 

подолання. 

3. Кваліфікація кримінальних правопорушень при помилках особи, яка їх вчиняє. 

7 Тема 7. Кваліфікація незакінчених та закінчених кримінальних правопорушень, при співучасті 

та при їх множинності. Конкуренція кримінально-правових норм та проблемні питання 

кваліфікації. 

1. Поняття та види стадій кримінального правопорушення. Правила кваліфікації дій особи на стадії 

готування, замаху та закінченого кримінального правопорушення. 

2. Поняття та ознаки співучасті (їх зміст). 

3. Форми та види співучасті, значення їх встановлення для кваліфікації. 

4. Поняття видів співучасників та правила кваліфікації їх дій. 

5. Відмежування співучасті від причетності до кримінального правопорушення. 

6. Поняття та ознаки множини кримінальних правопорушень. 

Реферати 

1. Форми множини та їх зміст: повторність, сукупність, рецидив. 

2. Значення визначення форм множини для кваліфікації. 

14 15 

8. ВИДИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Робоча програма навчальної дисципліни передбачає наступні види та методи контролю:  

Види контролю Складові оцінювання 

поточний контроль, який здійснюється у ході: проведення практичних занять, виконання 

індивідуального завдання; проведення консультацій та відпрацювань.  
50% 

підсумковий контроль, який здійснюється у ході проведення іспиту (заліку). 50% 

Методи діагностики знань 

(контролю) 

фронтальне опитування; наукова доповідь, реферати, усне повідомлення, індивідуальне 

опитування; робота у групах; ділова гра, розв`язання ситуаційних завдань, кейсів, практичних 

завдань, іспит (залік) 



Питання до заліку 

1. Поняття та структура кримінального закону України. 

2. Взаємозв’язок та взаємодія Загальної та Особливої частин Кримінального кодексу. 

3. Дія кримінального закону у часі, просторі та за колом осіб. 

4. Поняття та сутність функцій кримінального права. 

5. Поняття джерел кримінального права. 

6. Принципи дії кримінального закону у просторі. 

7. Поняття кримінальної відповідальності. 

8. Ознаки кримінальної відповідальності та їх зміст. Значення їх встановлення у правозастосовній діяльності. 

9. Специфіка кримінальної відповідальності, її відмежування від інших видів юридичної відповідальності. 

10. Підстави кримінальної відповідальності. 

11. Поняття кримінального правопорушення, його ознаки та їх зміст. 

12. Поняття кримінального проступку. 

13. Поняття та класифікація злочинів, їх ознаки та їх зміст. 

14. Значення визначення кримінального проступку та злочину для кваліфікації. 

15. Значення встановлення видів злочинів у правозастосовній діяльності. 

16. Поняття складу кримінального правопорушення, його структура. 

17. Види складів за різними критеріями. Значення їх встановлення у правозастосовній діяльності. 

18. Поняття об’єкту складу, його види, відмежування від предмету та значення його встановлення для кваліфікації. 

19. Поняття та ознаки об’єктивної сторони складу. 

20. Зміст ознак об’єктивної сторони та значення їх встановлення у правозастосовній діяльності. 

21. Поняття та ознаки суб’єктивної сторони складу. 

22. Зміст ознак суб’єктивної сторони та значення їх встановлення у правозастосовній діяльності. 

23. Відмежування форм вини та значення їх визначення для кваліфікації. 

24. Зміст ознак суб’єкта та значення їх встановлення у правозастосовній діяльності. 

25. Поняття спеціального суб’єкта та значення його визначення для кваліфікації. 

26. Поняття кваліфікації та її співвідношення з процесом кваліфікації. 

27. Об’єкт, зміст кваліфікації.  

28. Стадії (етапи) кваліфікації та значення їх встановлення у правозастосовній діяльності. 

29. Види кваліфікації, значення їх визначення. 

30. Наукові основи кваліфікації кримінальних правопорушень. 

31. Значення кваліфікації для ефективності правозастосовної діяльності. 

32. Поняття та види тлумачення кримінального закону. 

33. Поняття та види диспозицій кримінально-правових норм, значення їх визначення для кваліфікації. 

34. Поняття та види санкцій кримінально-правових норм, значення їх визначення для кваліфікації. 

35. Значення тлумачення кримінального закону для кваліфікації 

36. Поняття та види правил кваліфікації кримінальних правопорушень. 

37. Загальні правила кваліфікації кримінальних правопорушень. 



38. Приватні правила кваліфікації кримінальних правопорушень. 

39. Послідовність процесу кваліфікації кримінальних правопорушень. 

40. Типові помилки правозастосовника при кваліфікації кримінальних правопорушень та шляхи їх подолання. 

41. Кваліфікація кримінальних правопорушень при помилках особи, яка їх вчиняє. 

42. Поняття та види правил кваліфікації кримінальних правопорушень. 

43. Загальні правила кваліфікації кримінальних правопорушень. 

44. Приватні правила кваліфікації кримінальних правопорушень. 

45. Послідовність процесу кваліфікації кримінальних правопорушень. 

46. Типові помилки правозастосовника при кваліфікації кримінальних правопорушень та шляхи їх подолання. 

47. Кваліфікація кримінальних правопорушень при помилках особи, яка їх вчиняє. 

48. Поняття та види стадій кримінального правопорушення. Правила кваліфікації дій особи на стадії готування, замаху та 

закінченого кримінального правопорушення. 

49. Поняття та ознаки співучасті (їх зміст). 

50. Форми та види співучасті, значення їх встановлення для кваліфікації. 

51. Поняття видів співучасників та правила кваліфікації їх дій. 

52. Відмежування співучасті від причетності до кримінального правопорушення. 

53. Поняття та ознаки множини кримінальних правопорушень. 

54. Форми множини та їх зміст: повторність, сукупність, рецидив. 

55. Значення визначення форм множини для кваліфікації. 

 

9. ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОЇ, САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

З ПІДСУМКОВИМ КОНТРОЛЕМ У ФОРМІ ЕКЗАМЕНУ/ ЗАЛІКУ 

Денна форма навчання 

Поточний контроль 

Види роботи 
Планові терміни 

виконання 

Форми контролю та  

звітності 

Максимальний 

відсоток 

оцінювання 

Систематичність і активність роботи на семінарських (практичних) заняттях 

1.1. Підготовка до практичних занять Відповідно до 

робочої програми 

та розкладу занять 

Перевірка обсягу та якості засвоєного матеріалу під 

час практичних занять 
 

25 

Виконання завдань для самостійного опрацювання  

1.2. Підготовка програмного матеріалу (тем, 

питань), що виноситься на самостійне 

вивчення 
-//- 

Розгляд відповідного  

матеріалу під час  

аудиторних занять або ІКР
1
, 

 перевірка конспектів  

10 
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навчальних текстів тощо  

Виконання індивідуальних завдань (науково-дослідна робота студента) 

1.3. Підготовка реферату (есе) за заданою 

тематикою  

Відповідно до 

розкладу занять  і 

графіку ІКР 

Обговорення (захист)  

матеріалів реферату (есе) 
 

10 

1.4. Інші види індивідуальних завдань, в т.ч. 

підготовка наукових публікацій, участь у 

роботі круглих столів, конференцій тощо. -//- 

Обговорення результатів  

проведеної роботи під час  

аудиторних занять або ІКР,  

наукових конференцій та  

круглих столів. 

 

5 

                                                             Разом балів за поточний контроль 50 

Підсумковий контроль 

екзамен / залік 
50 

Всього балів  100 

 

                                                                   Заочна форма навчання 

                                                                    Поточний контроль 

Види самостійної роботи  Планові терміни 

виконання  

Форми контролю та  

звітності  

Максимальний 

відсоток 

оцінювання 

Систематичність і активність роботи під час аудиторних занять 

1.1. Підготовка до аудиторних занять Відповідно до 

розкладу 

Перевірка обсягу та якості засвоєного матеріалу під 

час аудиторних занять 
 

15 

За виконання контрольних робіт (завдань)  

1.2. Підготовка контрольних робіт  

-//- 

Перевірка контрольних  

робіт (завдань) 
15 

 

Виконання завдань для самостійного опрацювання  

1.3. Підготовка програмного матеріалу (тем, 

питань), що виноситься на самостійне 

вивчення -//- 

Розгляд відповідного  

матеріалу під час  

аудиторних занять або ІКР
2
,  

перевірка конспектів  

навчальних текстів тощо.  

10 

Виконання індивідуальних завдань (науково-дослідна робота студента) 
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2.1. Підготовка реферату (есе) за заданою 

тематикою 

Відповідно до 

графіку ІКР 

Обговорення (захист)  

матеріалів реферату (есе)  

під час ІКР 

 

5 

2.3. Інші види індивідуальних завдань, в т.ч. 

підготовка наукових публікацій, участь у 

роботі круглих столів, конференцій тощо. 

-//- Обговорення результатів  

проведеної роботи під час  

ІКР, наукових конференцій  

та круглих столів. 

5 

Разом балів за поточний контроль 50 

Підсумковий контроль 

екзамен / залік 
 

50 

Всього балів підсумкової оцінки  

100 

Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами 

100-бальною шкалою Шкала за ECTS За національною  

шкалою 

екзамен залік 

90-100 (10-12) A Відмінно зараховано 

82-89 ( 8-9) B Добре 

  

74-81(6-7) C 

64-73 (5) D Задовільно 

60-63 (4) E 

35-59 (3) Fx незадовільно не зараховано 

 

10. КРИТЕРІЇ ПІДСУМКОВОЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

(для іспиту / заліку) 

Рівень знань оцінюється:  

- «відмінно» / «зараховано» А - від 90 до 100 балів. Студент виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно знаходити та 

опрацьовувати необхідну інформацію, демонструє знання матеріалу, проводить узагальнення і висновки. Був присутній на лекціях 

та семінарських заняттях, під час яких давав вичерпні, обґрунтовані, теоретично і практично правильні відповіді, має конспект з 

виконаними завданнями до самостійної роботи, презентував реферат (есе) за заданою тематикою, проявляє активність і творчість у 

науково-дослідній роботі;  

-  «добре» / «зараховано» В - від 82 до 89 балів. Студент володіє знаннями матеріалу, але допускає незначні помилки у 

формуванні термінів, категорій, проте за допомогою викладача швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді. Був присутній 

на лекціях та семінарських заняттях, має конспект з виконаними завданнями до самостійної роботи, презентував реферат (есе) за 

заданою тематикою, проявляє активність і творчість у науково-дослідній роботі;  

-  «добре» / «зараховано» С - від 74 до 81 балів. Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і 



розуміння основних положень, з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, але дає недостатньо обґрунтовані, 

невичерпні відповіді, допускає помилки. При цьому враховується наявність конспекту з виконаними завданнями до самостійної 

роботи, реферату та активність у науково-дослідній роботі;  

- «задовільно» / «зараховано» D - від 64 до 73 балів. Студент був присутній не на всіх лекціях та семінарських заняттях, 

володіє навчальним матеріалом на середньому рівні, допускає помилки, серед яких є значна кількість суттєвих. При цьому 

враховується наявність конспекту з виконаними завданнями до самостійної роботи,  рефератів (есе);  

- «задовільно» / «зараховано» Е - від 60 до 63 балів. Студент був присутній не на всіх лекціях та семінарських заняттях, 

володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні, на всі 

запитання дає необґрунтовані, невичерпні відповіді, допускає помилки, має неповний конспект з завданнями до самостійної 

роботи. 

-  «незадовільно з можливістю повторного складання» / «не зараховано» FX – від 35 до 59 балів. Студент володіє матеріалом 

на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу. 

-  «незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни» / «не зараховано» F – від 0 до 34 балів. Студент не 

володіє навчальним матеріалом. 
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