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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів 3 

 

Галузь знань 

08 «Право» 

 

Обов’язкова 

Модулів – 1 

Спеціальність 081 

«Право» 

Рік підготовки: 

Змістовних модулів – 1 
1-й 1-й 

Семестр 

Загальна кількість годин 

90 

2-й 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

магістр 

16 год. 6 год. 

Практичні 

16 год. 6 год. 

Самостійна робота 

58 год. 78 год. 

Вид контролю: залік 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 1:1,8 

для заочної форми навчання – 1:6,5 

 

  



2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета викладання дисципліни — ознайомлення студентів з теоретичними 

та практично-прикладними проблемами кримінально-правової кваліфікації та 

шляхами їх вирішення у теорії кримінального права, правозастосовній практиці 

та законодавстві. 

Завдання вивчення дисципліни «Теорія кримінально-правової 

кваліфікації» полягає у формуванні знань, умінь та навиків щодо кваліфікації 

передбачених кримінальним законом діянь. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

Студент повинен з н а т и  теоретичні положення курсу «Теорія 

кримінально-правової кваліфікації», включаючи положення, які дискутуються в 

науці або ж взагалі досі не висвітлені у літературі; постанови Верховного Суду 

(Верховного Суду України), у яких розкриваються питання кваліфікації 

суспільно-небезпечних діянь; постанови пленуму Верховного Суду України, у 

яких роз’яснюються питання кваліфікації діянь, передбачених кримінальним 

законом; позицію правозастосовної практики щодо кримінально-правової 

кваліфікації окремих видів посягань та діянь, які не є кримінально 

протиправними; норми чинного законодавства, що регламентують 

кримінально-правову кваліфікацію та напрями їх подальшого вдосконалення. 

Студент повинен у м і т и  логічно та послідовно викласти засвоєний ним 

матеріал, аналізувати та застосовувати відповідні нормативно-правові акти, 

робити самостійні науково обґрунтовані та аргументовані висновки та 

узагальнення, якісно відстоювати свою правову позицію. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити 

ECTS. 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ ТА ПІДСТАВИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ 

КВАЛІФІКАЦІЇ 

Поняття та ознаки кримінально-правової кваліфікації. Поняття та види 

підстав кримінально-правової кваліфікації. Фактична підстава кримінально-

правової кваліфікації. Основна та додаткові юридичні підстави кримінально-

правової кваліфікації. Склад кримінального правопорушення і його значення 

для кримінально-правової кваліфікації. Види кримінально-правової 

кваліфікації. Кваліфікація кримінальних правопорушень та кваліфікація «не-

кримінальних правопорушень». Юридичне закріплення результатів 

кримінально-правової кваліфікації (виклад фактичних обставин кримінального 

правопорушення; складання формули кваліфікації; формулювання 

обвинувачення; мотивування кваліфікації). Вимоги до формули кримінально-

правової кваліфікації. 

ТЕМА 2. ПРИНЦИПИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ 

Поняття та ознаки принципів кримінально-правової кваліфікації. Принцип 

верховенства права. Принцип офіційності кримінально-правової кваліфікації. 

Принцип об’єктивності кримінально-правової кваліфікації. Принцип точності 



кримінально-правової кваліфікації. Принцип індивідуальності кримінально-

правової кваліфікації. Принцип повноти кримінально-правової кваліфікації. 

Принцип вирішення спірних питань, які виникають при кримінально-правовій 

кваліфікації, на користь особи, діяння якої оцінюється. Принцип 

недопустимості подвійного інкримінування. Принцип стабільності 

кримінально-правової кваліфікації.  

ТЕМА 3. КВАЛІФІКАЦІЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ З 

ВРАХУВАННЯМ СТАДІЇ ЇХ ВЧИНЕННЯ 

Види стадій вчинення кримінального правопорушення, які враховуються 

при кваліфікації. Кваліфікація закінченого кримінального правопорушення. 

Кваліфікація готування до кримінального правопорушення. Кваліфікація 

замаху на кримінальне правопорушення. Кваліфікація у зв’язку з добровільною 

відмовою від доведення кримінального правопорушення до кінця. 

ТЕМА 4. КВАЛІФІКАЦІЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ 

ПРИ ДЕЯКИХ ВИДАХ ПОМИЛОК У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ 

Поняття та види помилки у кримінальному праві. Кваліфікація у випадку 

наявності фактичної помилки (в предметі / потерпілому; в об’єкті; в характері 

діяння; в причинному зв’язку; в кваліфікуючих ознаках). Кваліфікація у 

випадку відхилення дії. Кваліфікація у випадку наявності юридичної помилки 

(в криміналізації; в кваліфікації; в кримінально-правових наслідках). 

ТЕМА 5. КВАЛІФІКАЦІЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, 

ВЧИНЕНИХ У СПІВУЧАСТІ 

Загальні положення кваліфікації кримінальних правопорушень, вчинених у 

співучасті. Кваліфікація скоєного з врахуванням виду співучасника. 

Врахування форми співучасті при кваліфікації кримінального правопорушення. 

Кваліфікація причетності до кримінального правопорушення. 

ТЕМА 6. КВАЛІФІКАЦІЯ МНОЖИННОСТІ КРИМІНАЛЬНИХ 

ПРАВОПОРУШЕНЬ 

Поняття та значення множинності кримінальних правопорушень. 

Одиничне кримінальне правопорушення як елемент множинності та його 

кваліфікація. Кваліфікація повторності кримінальних правопорушень. 

Кваліфікація сукупності кримінальних правопорушень. Кваліфікація рецидиву 

кримінальних правопорушень. 

ТЕМА 7. КВАЛІФІКАЦІЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У 

ВИПАДКУ КОНКУРЕНЦІЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ 

Поняття колізії та конкуренції в кримінальному праві. Види колізій в 

кримінальному праві та їх подолання. Види конкуренції в кримінальному праві 

та способи її вирішення. Кваліфікація кримінальних правопорушень при 

конкуренції загальної та спеціальної норм. Кваліфікація кримінальних 

правопорушень при конкуренції кількох спеціальних норм. Кваліфікація 

кримінальних правопорушень при конкуренції частин і цілого. 



ТЕМА 8. КВАЛІФІКАЦІЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, 

ВЧИНЕНИХ ЗА НАЯВНОСТІ КВАЛІФІКУЮЧИХ ТА 

ПРИВІЛЕЮЮЧИХ ОЗНАК СКЛАДУ КРИМІНАЛЬНОГО 

ПРАВОПОРУШЕННЯ 

Поняття диференціації та індивідуалізації кримінальної відповідальності. 

Види складів кримінального правопорушення за ступенем суспільної небезпеки 

та їх значення для кримінально-правової кваліфікації. Кваліфікація за наявності 

кількох кваліфікуючих чи привілеюючих ознак складу кримінального 

правопорушення чи при їх конкуренції. 

ТЕМА 9. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЯНЬ, ВЧИНЕНИХ ЗА ОБСТАВИН, ЩО 

ВИКЛЮЧАЮТЬ ЇХ КРИМІНАЛЬНУ ПРОТИПРАВНІСТЬ 

Поняття та види обставин, що виключають кримінальну протиправність 

діяння. Кваліфікація діянь, вчинених за наявності окремих видів обставин, 

передбачених статтями Загальної частини Кримінального кодексу України. 

Кваліфікація діянь, вчинених за наявності обставин, передбачених статтями 

Особливої частини Кримінального кодексу України. 

ТЕМА 10. РОЗМЕЖУВАННЯ СКЛАДІВ КРИМІНАЛЬНИХ 

ПРАВОПОРУШЕНЬ ТА ВІДМЕЖУВАННЯ ЇХ ВІД СКЛАДІВ ІНШИХ 

ПРАВОПОРУШЕНЬ 

Поняття розмежування складів кримінальних правопорушень та їх 

відмежування від інших правопорушень. Кримінально-правові норми та склади 

кримінальних правопорушень, які підлягають розмежуванню. Поняття та види 

суміжних норм та складів кримінальних правопорушень. Розмежувальні 

ознаки. Значення складу кримінального правопорушення та його ознак для 

розмежування. Кримінальні правопорушення та «однойменні» 

правопорушення. Дидактичне значення розмежування понять кримінальних 

правопорушень, складів кримінальних правопорушень, кримінально-правових 

норм та їх відмежування від понять і норм інших галузей права. 

 

4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Теми, що 

виносяться на 

модульний контроль 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усьо

го  

у тому числі Усь

ого  

у тому числі 

л п л

а

б 

ін

д 

ср л п л

а

б 

інд ср 

Поняття та підстави 

кримінально-

правової 

кваліфікації 

9 1 1   7 9 - -   9 

Принципи 

кримінально-

правової 

кваліфікації 

9 1 1   7 9 - -   9 



Кваліфікація 

кримінальних 

правопорушень з 

врахуванням стадії 

їх вчинення 

9 2 2   5 9 2 2   5 

Кваліфікація 

кримінальних 

правопорушень при 

деяких видах 

помилок у 

кримінальному 

праві 

9 2 2   5 9 - -   9 

Кваліфікація 

кримінальних 

правопорушень, 

вчинених у 

співучасті 

9 4 4   1 9 2 2   5 

Кваліфікація 

множинності 

кримінальних 

правопорушень 

9 2 2   5 9 - -   9 

Кваліфікація 

кримінальних 

правопорушень у 

випадку конкуренції 

кримінально-

правових норм 

9 2 2   5 9 2 2   5 

Кваліфікація 

кримінальних 

правопорушень, 

вчинених за 

наявності 

кваліфікуючих та 

привілеюючих ознак 

складу 

кримінального 

правопорушення 

9 - -   9 9 - -   9 

Кваліфікація діянь, 

вчинених за 

обставин, що 

виключають їх 

кримінальну 

протиправність 

9 - -   9 9 - -   9 

Розмежування 

складів 

кримінальних 

9 2 2   5 9 - -   9 



правопорушень та 

відмежування їх від 

складів інших 

правопорушень 

Разом 90 16 16   58 90 6 6   78 

 

 Лекційний курс (16/6 год.) 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

(денна) 

Кількість 

годин 

(заочна) 

1 Поняття та підстави кримінально-правової 

кваліфікації 

1 - 

2 Принципи кримінально-правової кваліфікації 1 - 

3 Кваліфікація кримінальних правопорушень з 

врахуванням стадії їх вчинення 

2 2 

4 Кваліфікація кримінальних правопорушень при 

деяких видах помилок у кримінальному праві 

2 - 

5 Кваліфікація кримінальних правопорушень, 

вчинених у співучасті 

4 2 

6 Кваліфікація множинності кримінальних 

правопорушень 

2 - 

7 Кваліфікація кримінальних правопорушень у 

випадку конкуренції кримінально-правових 

норм 

2 2 

8 Кваліфікація кримінальних правопорушень, 

вчинених за наявності кваліфікуючих та 

привілеюючих ознак складу кримінального 

правопорушення 

- - 

9 Кваліфікація діянь, вчинених за обставин, що 

виключають їх кримінальну протиправність 

- - 

10 Розмежування складів кримінальних 

правопорушень та відмежування їх від складів 

інших правопорушень 

2 - 

 Разом 16 6 

 

Практичні  заняття (16/6 год.) 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

(денна) 

Кількість 

годин 

(заочна) 

1 Поняття та підстави кримінально-правової 

кваліфікації 

1 - 

2 Принципи кримінально-правової кваліфікації 1 - 

3 Кваліфікація кримінальних правопорушень з 

врахуванням стадії їх вчинення 

2 2 



4 Кваліфікація кримінальних правопорушень при 

деяких видах помилок у кримінальному праві 

2 - 

5 Кваліфікація кримінальних правопорушень, 

вчинених у співучасті 

4 2 

6 Кваліфікація множинності кримінальних 

правопорушень 

2 - 

7 Кваліфікація кримінальних правопорушень у 

випадку конкуренції кримінально-правових 

норм 

2 2 

8 Кваліфікація кримінальних правопорушень, 

вчинених за наявності кваліфікуючих та 

привілеюючих ознак складу кримінального 

правопорушення 

- - 

9 Кваліфікація діянь, вчинених за обставин, що 

виключають їх кримінальну протиправність 

- - 

10 Розмежування складів кримінальних 

правопорушень та відмежування їх від складів 

інших правопорушень 

2 - 

 Разом 16 6 

 

Самостійна робота (58/78 год.) 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

(денна) 

Кількість 

годин 

(заочна) 

1 Поняття та підстави кримінально-правової 

кваліфікації 

7 9 

2 Принципи кримінально-правової кваліфікації 7 9 

3 Кваліфікація кримінальних правопорушень з 

врахуванням стадії їх вчинення 

5 5 

4 Кваліфікація кримінальних правопорушень при 

деяких видах помилок у кримінальному праві 

5 9 

5 Кваліфікація кримінальних правопорушень, 

вчинених у співучасті 

1 5 

6 Кваліфікація множинності кримінальних 

правопорушень 

5 9 

7 Кваліфікація кримінальних правопорушень у 

випадку конкуренції кримінально-правових 

норм 

5 5 

8 Кваліфікація кримінальних правопорушень, 

вчинених за наявності кваліфікуючих та 

привілеюючих ознак складу кримінального 

правопорушення 

9 9 

9 Кваліфікація діянь, вчинених за обставин, що 

виключають їх кримінальну протиправність 

9 9 

10 Розмежування складів кримінальних 5 9 



правопорушень та відмежування їх від складів 

інших правопорушень 

 Разом 58 78 

 

 

5. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Знання та навички студентів, отримані при засвоєнні навчальної 

дисципліни «Теорія кримінально-правової кваліфікації», оцінюються. При 

цьому відповідні теми дисципліни вивчаються студентами у межах 1 – го 

змістовного модуля. 

Форми поточного контролю включають: оцінювання виконання домашніх 

самостійних завдань, тестів та контрольних робіт, виконаних студентами під 

час практичних занять.  

Студент може отримати максимально 50 балів за усні відповіді або 

виконання тестів чи контрольних робіт, задач та інших завдань на практичних 

заняттях. 

Неготовність до заняття або незадовільна відповідь (розв’язання задачі) 

також підлягають відповідній оцінці і студенту виставляється “0” балів. 

Студент повинен перездати незадовільну оцінку і отримати позитивну оцінку, 

яка враховується під час визначення середнього балу за модульний період. Не 

перездана заборгованість тягне виставлення за залік оцінки «0» FX. 

Модульний контроль передбачає написання модульних контрольних 

робіт (вирішення задач, виконання тестових завдань, проведення усного 

опитування тощо) в кінці змістового модуля. Протягом семестру проводиться 

один модуль. Модуль здійснюється в усній формі. Модуль може бути оцінений 

максимально у 50 балів. Студент, який набрав при складанні модуля 25 балів і 

менше, вважається таким, що склав модуль на “незадовільно”. Незадовільні 

оцінки (25 балів і менше) за модуль перескладаються один раз. 

Формою підсумкового контролю знань та навичок студентів по 

дисципліні є залік, який виставляється із урахуванням поточної успішності. 

За результатами вивчення дисципліни при складанні заліку студент 

отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як 

сума середньої оцінки за поточний контроль і оцінки за модуль.  

 

 

6. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ 

 

Поточна 

успішність 

Модуль Сума 

Т1-Т8   

50 50 100 

 

 

 

 



Шкала оцінювання: Університету, національна та ECTS 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка 

ECTS 
Визначення 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, 

оцінка з 

диференційованого 

заліку 

Залік 

90-100 А Відмінно Відмінно  

 

Зараховано 

81-89 В Дуже добре  
Добре 

71-80 С Добре 

61-70 D Задовільно  
Задовільно 

51-60 Е  Достатньо 

 

При цьому кількість балів відповідає оцінці: 

до 51 – «незадовільно», з можливістю повторного складання; 

51-60 – «задовільно» («достатньо») ; 

61-70 – «задовільно»; 

71 - 80 – «добре»; 

81 - 89 – «добре» («дуже добре»); 

90 - 100 – «відмінно». 
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