
Повна назва: Теоретичні проблеми кваліфікації кримінальних правопорушень 

Статус: Дисципліна вільного вибору студента циклу професійної та практичної 

підготовки. 

Мета: Формування у студентів комплексних теоретичних знань й відповідних 

правозастосовних навичок у галузі теорії кваліфікації кримінальних правопорушень щодо  

правильної кваліфікації попередньої злочинної діяльності; множинності кримінальних 

правопорушень; кримінальних правопорушень, вчинених у співучасті; кваліфікації 

кримінальних правопорушень при конкуренції кримінально-правових норм; а також 

розмежування окремих видів кримінальних правопорушень. 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

Тематичний план дисципліни «Теоретичні проблеми кваліфікації кримінальних 

правопорушень» складається з десяти структурних елементів, кожен з яких поєднує в собі 

відносно окремий самостійний тематичний блок дисципліни, який логічно пов'язує 

декілька складових питань дисципліни за змістом і взаємозв'язками.  

Для визначення рівня засвоєння слухачами навчального матеріалу 

використовуються такі форми та методи навчання: 

1) лекційні заняття, на яких викладається теоретичний матеріал, наводяться 

практичні приклади кваліфікації окремих видів кримінальних правопорушень, різні 

правила кримінально-правової кваліфікації; 

2) семінарські заняття, що передбачають підготовку теоретичних та практичних 

питань у галузі теорії кваліфікації кримінальних правопорушень; 

3) консультації, які проводяться з метою допомоги студентам у виконанні їх 

індивідуальних завдань та роз’яснення окремих розділів теоретичного матеріалу, 

відпрацювання студентами пропущених занять. 

 

Структура навчальної дисципліни 
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1 

Поняття і значення 

кваліфікації кримінальних 

правопорушень 

14 4 2 8 
 

2 

Методологічні основи 

кримінально-правової 

кваліфікації 

14 4 2 8 
 

3 Підстави, стадії та принципи  

кримінально-правової 

кваліфікації 

 

14 

 

4 

 

2 

 

8 

 

4 Кваліфікація кримінальних 

правопорушень при 

конкуренції кримінально-

правових норм 

 

14 

 

4 

 

2 

 

8 

 



5 Кваліфікація кримінальних 

правопорушень з урахуванням 

стадій злочинної поведінки 

 

14 

 

4 

 

2 

 

8 

 

6 Кваліфікація злочинів, 

вчинених у співучасті 

 

14 

 

4 

 

2 

 

8 

 

7 Кваліфікація множинності 

кримінальних правопорушень 

 

14 

 

4 

 

2 

 

8 

 

8 Кваліфікація кримінальних 

правопорушень проти особи 

 

18 

 

4 

 

4 

 

10 

 

9 Кваліфікація кримінальних 

правопорушень проти 

власності 

 

18 

 

4 

 

4 

 

10 

 

10 Кваліфікація кримінальних 

правопорушень, пов’язаних із 

незаконним обігом наркотич-

них засобів та інших речовин, 

небезпечних для здоров'я 

населення 

 

16 

 

4 

 

4 

 

8 

 

 Разом 150 40 26 84 Залік 

 

 

Знання та навички: студенти повинні 

знати:  

- основні положення про кваліфікацію кримінальних правопорушень;  

- принципи, стадії, підстави кваліфікації кримінальних правопорушень; 

- елементи конкретних складів кримінальних правопорушень та їх обов’язкові та 

факультативні ознаки, які впливають на кваліфікацію кримінальних правопорушень;  

- правила кваліфікації інститутів Загальної та Особливої частин кримінального 

права; 

- особливості кваліфікації кримінальних правопорушень за наявності попередньої 

злочинної діяльності; 

- особливості кваліфікації кримінальних правопорушень, вчених у співучасті; 

- особливості кваліфікації множинності кримінальних правопорушень; 

- особливості кваліфікації злочинів проти особи; 

- особливості кваліфікації злочинів проти власності; 

- особливості кваліфікації кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.  



2. Вміти: 

- ефективно застосовувати положення кримінального закону та інших нормативно-

правових актів при кваліфікації кримінальних правопорушень; 

- володіти основними правилами кваліфікації кримінальних правопорушень; 

- навчитись долати конкуренцію та колізію правових норм в ході кримінально-

правової кваліфікації; 

- застосовувати правила кваліфікації злочинів, вчинених за наявності кваліфікуючих 

та привілейованих ознак складу злочину; 

- здійснювати кримінально-правову кваліфікацію: кримінальних правопорушень 

проти особи; кримінальних правопорушень проти власності; кримінальних 

правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів або прекурсорів; 

- вміти розмежовувати вищезазначені злочини від суміжних складів злочинів та від 

інших правопорушень, цивільних деліктів. 

Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС): На вивчення навчальної дисципліни 

відводиться 150 години / 5 кредитів ECTS. 

Види робіт: Контроль за рівнем засвоєння матеріалу та знань студентів 

проводиться у таких формах: виконання індивідуальних завдань; виконання самостійних 

письмових аудиторних робіт; усні відповіді на семінарських заняттях; розв’язання 

практичних ситуацій; залік. 

Протягом триместру здійснюється поточний та підсумковий контроль. Поточний 

контроль здійснюється під час перевірки самостійних робіт, усного опитування, 

вирішення практичних задач. Підсумковий контроль з дисципліни «Теоретичні проблеми 

кваліфікації кримінальних правопорушень» проводиться відповідно до навчального плану 

у вигляді заліку в 14 триместрі, в терміни, встановлені графіком навчального процесу та в 

обсязі навчального матеріалу. 

Оцінювання:  

Форма контролю  Максимальна оцінка 

одиниці контролю 

Кількість 

заходів  

Сума 

балів 

Контрольні питання 5 4 20 

Логічно-структурна схема 5 2 10 

Задача 10 2 20 

Реферат 20 1 20 

Загальна кількість балів   70 

Залік   30 

Всього за триместр   100 

 

Викладач: 

Шведова Ганна Леонідівна, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри 

цивільного та кримінального права і процесу ЧНУ ім. Петра Могили. Стаж педагогічної 

діяльності – 13 років. Кількість виданих наукових праць – 60. В 2013 році захищено 

дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук зі спеціальності 12.00.08 – 

Кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право. Тема дисертації: 

«Корупція (політико-кримінологічне дослідження)». Сфера наукових інтересів – 

кримінологія та кримінально-правова політика в Україні. 


