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Силабус з навчальної дисципліни 

 

«ТЕОРІЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ» 

 

2022-2023 навчального року 

 

 

Назва курсу Теорія кримінально-правової кваліфікації  

Адреса викладання 

курсу 

м. Львів, вул. Січових Стрільців, 14 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

юридичний факультет, кафедра кримінального права і кримінології  

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

08 – Право, 081 - Право 

Викладачі курсу Маркін В.І., к.ю.н., завідувач кафедри кримінального права і 

кримінології 

Контактна інформація 

викладачів 

Маркін В.І.: електронна адреса: viktor.markin@lnu.edu.ua  

сторінка викладача https://law.lnu.edu.ua/employee/markin-viktor-

ihorovych 

 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Консультації відбуваються за графіками, визначеними викладачем 

курсу, і доведеними до відома студентів на першій лекції.  

Також можливі консультації з використанням соціальних мереж, 

месенджерів та e-mail.  

Для погодження часу он-лайн консультацій слід написати на 

електронну пошту викладача. 

Сторінка курсу https://law.lnu.edu.ua/course/teoriya-kryminalno-pravovoji-kvalifikatsiji 

Інформація про курс Кримінально-правова кваліфікація є первинним етапом застосування 

Кримінального кодексу України, від результату та правильності якої 

залежить застосування чи не усіх заходів кримінально-правового 

впливу. 

Вивчаючи курс «Теорія кримінально-правової кваліфікації» студент, 

насамперед, отримає відповіді на складні питання, що виникають під 

час: кваліфікації попередньої кримінально-протиправної діяльності 

(кримінальних правопорушень, припинених на стадії готування та 

замаху); кваліфікації кримінальних правопорушень, вчинених у 

співучасті (із врахуванням специфіки форм співучасті та видів 

співучасників); кваліфікації множинності кримінальних 

правопорушень (зокрема, із врахуванням її основних форм – 

сукупності, повторності та рецидиву кримінальних правопорушень); 

кваліфікації кримінальних правопорушень за конкуренції кримінально-

правових норм. 

Структура курсу побудована таким чином, що дозволяє у його слухачів 

сформувати компетентності, необхідні для здійснення правильної 

кримінально-правової кваліфікації скоєного із врахуванням специфіки 

кримінально-правових інститутів та принципів кримінально-правової 

кваліфікації. У зв’язку з цим, курс охоплює собою не лише теоретичні 

положення, що формують методологічну основу наступного здійснення 
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кримінально-правової кваліфікації, але й систему чітких алгоритмів, 

що їх слід застосовувати під час кримінально-правової кваліфікації у 

тих чи інших складних ситуаціях правозастосування (в тому числі, 

враховуючи висновки Верховного Суду щодо застосування норм 

кримінального права). 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Теорія кримінально-правової кваліфікації» є вибірковою 

дисципліною з спеціальності 081 «Право» для освітньої програми за 

другим (магістерським) рівнем освіти, яка викладається в ІІ семестрі 1-

го курсу в обсязі 4 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною 

Системою ECTS).   

Мета та цілі курсу Мета курсу – є ознайомлення студентів з теоретичними та 

прикладними проблемами кримінально-правової кваліфікації та 

шляхами їх вирішення у теорії кримінального права, правозастосовній 

практиці і законодавстві для формування компетентностей, необхідних 

для правильної кваліфікації скоєного як кримінального 

правопорушення чи діяння, яке таким не є. 

Цілі курсу – сформувати у його слухачів необхідні загальні та 

спеціальні (фахові, предметні) компетентності, а саме: 

загальні компетентності: 

 здатність приймати неупереджені та обґрунтовані 

рішення щодо кримінально-правової оцінки скоєного на 

основі принципів кримінально-правової кваліфікації; 

 здатність креативно мислити та генерувати нові ідеї щодо 

типу співвідношення кримінально-правих норм, які 

потенційно претендують на застосування; 

 здатність ефективного пошуку, обробки та комплексного 

аналізу необхідних нормативно-правових актів та 

матеріалів судової практики; 

 здатність до адаптації та дії в умовах кримінально-

правової кваліфікації атипових ситуацій у 

правозастосуванні; 

спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

 здатність застосовувати принцип верховенства права у 

тлумаченні норм кримінального закону, до яких 

звертаються під час кримінально-правової кваліфікації, у 

вирішенні колізій та подоланні конкуренції кримінально-

правових норм; 

 здатність використовувати сучасні правові доктрини та 

принципи кримінального права у процесі кримінально-

правової кваліфікації скоєного діяння; 

 здатність обґрунтовувати та мотивувати результат 

кримінально-правової кваліфікації, давати розгорнуту  

правову аргументацію відповідних рішень; 

 здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають 

системного, логічного та функціонального тлумачення 

кримінально-правових норм, а також розуміння 

особливостей практики їх застосування. 

Література для 

вивчення дисципліни 

1. Брич Л. П. Теорія розмежування складів злочинів. Львів : 

Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. 712 с.  
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2. Навроцький В. О. Теоретичні проблеми кримінально-

правової кваліфікації. Київ : Атіка, 1999. 464 с. 

3. Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів. Київ : Атіка, 

2002. 640 с. 

4. Лихова С. Я. Теоретичні основи кваліфікації кримінальних 

правопорушень: навчальний посібник. Київ: НАУ. 2021. 160 с.  

5. Основи кваліфікації злочинів: навчальний посібник / за заг. 

ред. М. І. Панова. Харків: Право, 2019. 378 с. 

6. Тетарчук І., Дяків Т. Теорія кваліфікації злочинів: посібник 

для підготовки до іспитів. Київ: Центр учбової літератури. 2020. 104 с.  

7. Ус О. В. Теорія і практика кримінально-правової 

кваліфікації. Харків : Право, 2018. 368 с. 

8. Marin O., Sen I. Legal construction «the same act» in criminal 

law of Ukraine. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2017. 

Вип. 65. С. 101-114. 

9. Candace Courteau, The Mental Element Required for 

Accomplice Liability: A Topic Note, 59 La. L. Rev. (1998). S. 325-346. 

10. Lovegrove A. Sentencing the multiple offender: judicial 

practice and legal principle. Research and public policy series no. 59. 

Canberra: Australian Institute of Criminology: 2004. 190 s. 

Тривалість курсу 120 год. 

Обсяг курсу 32 годин аудиторних занять (з них 16 годин лекцій, 16 годин 

практичних занять) та 88 годин самостійної роботи. 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу очікуються досягнення наступних 

результатів навчання:  

- оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ та 

виявляти розуміння наявності підстав і приводів для здійснення 

кримінально-правової кваліфікації; 

- дискутувати зі складних питань, що виникають в ході здійснення 

кримінально-правової кваліфікації скоєного, пропонувати та 

обґрунтовувати варіанти їх розв’язання; 

- аналізувати та оцінювати практику застосування норм 

кримінального законодавства, що відображають результат 

кримінально-правової кваліфікації; 

- інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі, 

пов’язані із кримінально-правовою кваліфікацією у ситуаціях 

недосконалості кримінально-правового регулювання. 

Ключові слова Кримінально-правова кваліфікація, кваліфікація кримінальних 

правопорушень, принципи кримінально-правової кваліфікації, стадії 

кримінального правопорушення, співучасть у кримінальному 

правопорушенні, множинність кримінальних правопорушень, 

конкуренція кримінально-правових норм. 

Формат курсу Очний 

 Проведення лекцій, практичних занять та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми 1. Поняття та підстави кримінально-правової кваліфікації. 

2. Принципи кримінально-правової кваліфікації. 

3. Кваліфікація кримінальних правопорушень у випадку конкуренції 

кримінально-правових норм. 
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4. Кваліфікація кримінальних правопорушень із врахуванням стадії їх 

вчинення. 

5. Кваліфікація кримінальних правопорушень, вчинених у співучасті.  

6. Кваліфікація множинності кримінальних правопорушень. 

7. Кваліфікація діянь за обставин, що виключають їх кримінальну 

протиправність. 

8. Розмежування кримінальних правопорушень та їх відмежування 

від складів інших правопорушень.  

Підсумковий 

контроль, форма 

залік в кінці семестру 

письмовий 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисциплін 

«Кримінальне право України. Загальна частина», «Кримінальне право 

України. Особлива частина», «Конституційне право України». 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентація, лекції, колаборативне навчання у формі навчальних 

спільнот, проектно-орієнтоване навчання, дискусія. 

 

Необхідне обладнання Проектор, екран, комп’ютер 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співвідношенням:  

• практичні заняття: 50% семестрової оцінки; максимальна кількість 

балів_50. 

• модуль: 50% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

 

Письмові роботи: під час вивчення курсу заплановано, що студенти 

виконають письмову роботу у формі case-study.  

Академічна доброчесність: Очікується, що під час освітнього процесу 

його учасники будуть дотримуватись, зокрема, вимог Кодексу етики та 

академічної доброчесності юридичного факультету Львівського 

національного університету імені Івана Франка.  Жодні форми 

порушення академічної доброчесності не толеруються.  Зокрема,  

очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані 

джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших 

студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої 

академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі чи усній відповіді студента є 

підставою для її незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів 

плагіату чи обману.   

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 

всі студенти відвідають усі лекції і практичні заняття курсу. Студенти 

мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У 

випадку пропуску практичного заняття, студент повинен відпрацювати 

його з дотриманням вимог, встановлених на факультеті. У будь-якому 

випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених 

для виконання усіх видів письмових та усних робіт, передбачених 

курсом. У випадку недотримання дед-лайнів здачі письмової роботи, 

викладач виставляє негативну оцінку.  
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Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному оцінюванні (в тому числі і бали за письмову роботу) та бали 

за модуль.  

 

Питання до іспиту. Перелік питань та завдань для модуля розміщено на сторінці кафедри 

кримінального права і кримінології за посиланням 

https://law.lnu.edu.ua/course/teoriya-kryminalno-pravovoji-kvalifikatsiji 

  

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 

 
 

 

 


