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ВСТУП 

Робоча програма (РП) навчальної дисципліни розробляється на основі «Методичних 

рекомендацій до розроблення робочої програми навчальної дисципліни», затвердженої 

розпорядженням № 071 від 10 липня 2019 р. та відповідних нормативних документів. 

 

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

1.1. Заплановані результати 

Підготовка фахівця-юриста передбачає обов’язкове оволодіння ним навичками 

кваліфікації злочинів, відмежування злочинів від інших правових феноменів, вивчення 

загальних роз’яснень пленумів Верховного Суду України та спеціалізованих судів України 

(чинні на час вивчення даної дисципліни). Теоретичні основи кваліфікації злочинів включають 

комплекс питань, відповіді на які покликані надати майбутнім юристам базові знання, виробити 

практичні навики застосування кримінального закону до кожного конкретного випадку винного 

вчинення особою кримінально караного діяння. Вирішенню цього завдання якраз і повинно 

сприяти вивчення студентами курсу «Теоретичні основи кваліфікації злочинів». 

Метою викладання дисципліни є оволодіння студентами глибокими знаннями з теорії 

кваліфікації злочинів; формування навичок мислення, оцінки ситуацій, що виникають у процесі 

кримінально-правової кваліфікації; напрацювання практичних вмінь правильної кваліфікації 

різних кримінально-правових феноменів, які містять ознаки злочинів. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

- забезпечити поглиблене вивчення студентами загальних засад кваліфікації злочинів на 

основі ґрунтовних знань кримінального законодавства України;  

- сформувати базові навички його практичного застосування на підставі конкретних 

кримінально-правових деліктів;  

- сформувати у студентів ґрунтовні знання у розв’язанні складних і таких, що мають 

важливе практичне значення ситуацій у кримінальному праві, частина яких не охоплюється 

курсом навчальної дисципліни «Кримінальне право».  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути наступні 

компетентності: 

 здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, аналізу і синтезу під час 

кваліфікації конкретних кримінально-правових ситуацій; 

 здатність застосовувати знання в професійній діяльності у стандартних та окремих 

нестандартних ситуаціях; 

 здатність проведення досліджень, уміння грамотно і точно формулювати та 

висловлювати свої позиції, належним чином їх обґрунтовувати, брати участь в аргументованій 

професійній дискусії; 

 навички реалізації та застосування загальних засад кваліфікації злочинів; 

 уміння застосувати знання у практичній діяльності при моделюванні правових 

ситуацій; 

 здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти; 

 здатність виявляти проблеми правового регулювання і пропонувати способи їх 

вирішення, включаючи подолання юридичної невизначеності. 

Навчальна дисципліна «Теоретичні основи кваліфікації злочинів» базується на знаннях 

таких дисциплін, як: «Актуальні питання кваліфікації злочинів проти життя та здоров’я за КК 

України», «Теоретичні основи кваліфікації злочинів», «Теорія доказів в кримінальному праві», 

«Адвокатська техніка». 

 

1.2. Програма навчальної дисципліни.  
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і 

складається з одного навчального модуля, а саме:   
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Модуль 1. «Особливості кваліфікації окремих кримінально-правових деліктів» 

 

Тема 1. Поняття, види, загальні засади та значення кваліфікації злочинів.  

Поняття кваліфікації злочинів, основні правила кваліфікації злочинів, її види – 

офіційна та неофіційна. Суб’єкти кваліфікації злочинів. Значення кваліфікації злочинів для 

судових органів в процесі процесуальної реакції на вчинене суспільно небезпечне діяння.  

 

Тема 2. Юридичний склад злочину як правова підстава кваліфікації злочинів.  

Основні елементи юридичного складу злочину, їх зміст та вплив їх змісту на 

кваліфікацію злочинів. Проблеми розмежування юридичних складів злочинів за змістом. 

Значення такого розмежування для правильної кваліфікації злочинів.  

 

Тема 3. Особливості конкретизації змісту окремих елементів юридичного складу 

злочину. 

Види складів злочинів: основний, кваліфікований, особливо  кваліфікований та 

привілейований. Види диспозицій кримінально-правових норм: проста, описова, банкетна 

та відсильна. Вплив виду юридичного складу злочину на кваліфікацію злочинів.   

 

Тема 4. Кваліфікація незакінченого злочину. 

Інститут незакінченого злочину, а саме готування до злочину та замах на злочин. 

Види замаху на злочин – закінчений, незакінчений. Вплив виду замаху на кваліфікацію 

злочинів. Готування до злочину та його кримінально-правова оцінка в залежності від 

ступеня суспільної небезпеки. 

 

Тема 5. Кваліфікація злочинів, що вчинюються у співучасті.  

Поняття співучасті у злочині: спеціальні форми співучасті та співучасть із розподілом 

ролей. Вплив різних форм співучасті на кваліфікацію злочинів. Аналіз форм співучасті, які 

утворюють самостійні склади злочинів. 

 

Тема 6. Кваліфікація посереднього виконання злочину, причетності до злочину, 

групового вчинення злочину за відсутності ознак співучасті у злочині.  

Актуальні проблеми посереднього виконання злочину, причетності до злочину, які не 

знайшли конкретних форм закріплення у тексті Кримінального кодексу України. Правова 

оцінка причетності до злочину, групового вчинення злочину за відсутності ознак співучасті 

та їх вплив на кваліфікацію злочинів.  

 

Тема 7. Кваліфікація множинності злочинів.  

Форми множинності злочинів – повторність, сукупність, рецидив. Правила розмежування 

окремих форм множинності злочинів між собою. Правила кваліфікації цих кримінально-

правових феноменів. 

 

Тема 8. Кваліфікація злочинів при конкуренції кримінально-правових норм. 

Поняття сукупності злочинів, поняття конкуренції кримінально-правових норм. 

Відмінності сукупності злочинів від конкуренції кримінально-правових норм та правила 

кваліфікації за сукупністю норм, яка відбувається під час кримінально -правової оцінки 

сукупності злочинів. 
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Структура навчальної дисципліни. 

№ 

п/п 
Назва теми 

Обсяг навчальних занять (год.) 
Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

У
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о
г
о

 

Л
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ц
ії

 

П
р

а
к

т
. 

за
н

я
т
т
я

 

С
Р

С
 

У
сь

о
г
о

 

Л
ек

ц
ії

 

П
р

а
к

т
. 

за
н

я
т
т
я

 

С
Р

С
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль №1 «Особливості кваліфікації окремих кримінально-правових деліктів» 
1.1 Поняття, види, загальні засади та значення 

кваліфікації злочинів 

2 семестр 1 семестр 
18 2 4 12 14 2 – 12 

1.2 Юридичний склад злочину як правова 

підстава кваліфікації злочинів 
18 2 4 12 4 – – 4 

1.3 Особливості конкретизації змісту окремих 

елементів юридичного складу злочину 
18 2 4 12 4 – – 4 

1.4 Кваліфікація незакінченого злочину 18 2 4 12 4 – – 4 

1.5 Кваліфікація злочинів, що вчинюються у 

співучасті 
19 2 4 13 4 – – 4 

 

1.6 

Кваліфікація посереднього виконання 

злочину, причетності до злочину, 

групового вчинення злочину за відсутності 

ознак співучасті у злочині 

19 2 4 13 

2 семестр 

72 4 4 64 

1.7 Кваліфікація множинності злочинів 19 2 4 13 30 2 2 26 

1.8 Кваліфікація злочинів при конкуренції 

кримінально-правових норм 
20 3 4 13 40 2 2 36 

1.9 Виконання домашнього завдання , 

контрольної (домашньої) роботи. 
8 – – 8 8 – – 8 

1.10 Модульна контрольна робота №1 23 – 2 21 – – – – 

Усього за модулем №1 180 17 34 129 180 10 8 162 

Усього за навчальною дисципліною 180 17 34 129 180 10 8 162 

 

2.2. Лекційні заняття, їх тематика і обсяг 

№ 

п/п 
Назва теми 

Обсяг навчальних занять (год.) 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

Навчання 

Лекції СРС Лекції СРС 
 

1 2 3 4 5 6 

1.1 
Поняття, види, загальні засади та значення 

кваліфікації злочинів 

2 семестр 1 семестр 

2 2 2 6 

1.2 
Юридичний склад злочину як правова підстава 

кваліфікації злочинів 
2 2 – – 

1.3 
Особливості конкретизації змісту окремих елементів 

юридичного складу злочину 
2 2 – – 

1.4 Кваліфікація незакінченого злочину 2 2 – – 

1.5 Кваліфікація злочинів, що вчинюються у співучасті 2 2 – – 

1.6 

Кваліфікація посереднього виконання злочину, 

причетності до злочину, групового вчинення 

злочину за відсутності ознак співучасті у злочині 

2 2 
2 семестр 

4 12 
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1 2 3 4 5 6 

1.7 Кваліфікація множинності злочинів 2 2 2 10 

1.8 
Кваліфікація злочинів при конкуренції кримінально-

правових норм 
3 2 2 10 

Усього за модулем №1 17 16 10 38 

Усього за навчальною дисципліною 17 16 10 38 

 

2.3. Практичні заняття, їх тематика і обсяг 
 

№ 

п/п 
Назва теми 

Обсяг навчальних занять (год.) 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

Навчання 

Практ. 

заняття 
СРС 

Практ. 

заняття 
СРС 

 

1 2 3 4 5 6 

1.1 
Поняття, види, загальні засади та значення 

кваліфікації злочинів 

2 семестр 1 семестр 

2 

2 

10 
– 6 

1.2 
Юридичний склад злочину як правова підстава 

кваліфікації злочинів 

2 

2 

10 
– 4 

1.3 
Особливості конкретизації змісту окремих 

елементів юридичного складу злочину 

2 

2 

10 
– 4 

1.4 Кваліфікація незакінченого злочину 
2 

2 

10 
– 4 

1.5 Кваліфікація злочинів, що вчинюються у співучасті 
2 

2 

11 
– 4 

1.6 

Кваліфікація посереднього виконання злочину, 

причетності до злочину, групового вчинення 

злочину за відсутності ознак співучасті у злочині 

2 

2 

11 2 семестр 

4 52 

1.7 Кваліфікація множинності злочинів 
2 

2 

11 
2 16 

1.8 
Кваліфікація злочинів при конкуренції 

кримінально-правових норм 

2 

2 

11 
2 26 

1.9 Модульна контрольна робота №1 2 21 – – 

 Усього за модулем №1 34 105 8 116 

 Усього за навчальною дисципліною 34 105 8 116 

2.4. Самостійна (індивідуальна) робота студента, її зміст та обсяг  

№ 

п/п 
Зміст самостійної роботи студента 

Обсяг СРС (годин) 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

1. Опрацювання лекційного матеріалу 16 38 

2. Підготовка до практичних занять 84 116 

3. Підготовка до модульної контрольної роботи 21 - 

4. Виконання домашнього завдання, контрольної (домашньої) 

роботи. 
8 8 

Усього за навчальною дисципліною 129 162 

  2.4.1. Домашнє завдання. 

Домашнє завдання (ДЗ) з дисципліни виконується з метою закріплення та поглиблення 

теоретичних знань та вмінь, набутих студентом у процесі засвоєння навчального матеріалу 

дисципліни. 
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Завдання ДЗ полягає у конкретних задач по кваліфікації злочинів. Виконання, оформлення 

та захист ДЗ здійснюється студентом в індивідуальному порядку відповідно до методичних 

рекомендацій. Час, потрібний для виконання ДЗ – до 8 годин самостійної роботи. 

        2.4.2. Завдання на контрольну (домашню) роботу. 

            Контрольна (домашня) робота з дисципліни виконується у другому семестрі, відповідно 

до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою закріплення та 

поглиблення теоретичних знань та вмінь студента при вивченні дисципліни. 

 Теми рефератів та завдання для виконання практичної частини  контрольної (домашньої) 

роботи здійснюється студентом в індивідуальному порядку відповідно до методичних 

рекомендацій, розроблених провідними  викладачами кафедри.  

 Час, потрібний для виконання контрольної складає 8 годин самостійної роботи. 

      2.4.3. Перелік питань для підготовки до екзамену. 
Перелік питань та зміст завдань для підготовки до екзамену, розробляються провідними 

викладачами та затверджуються протоколом засідання кафедри та доводяться до відома 

студентів.  

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 

3.1. Методи навчання  

При вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні методи навчання: 

– пояснювально-ілюстративний метод; 

– метод проблемного викладу; 

– репродуктивний метод; 

– дослідницький метод. 

Реалізація цих методів здійснюється при проведенні лекцій, демонстрацій, самостійному 

вирішенні задач, роботі з навчальною літературою, аналізі та вирішенні задач з практики 

Європейського суду з прав людини. 

3.2. Рекомендована література 

Базова література 

3.2.1. Конституція України: Прийнята Верховною радою України 28.06.1996 р. // 

Відомості Верховної Ради, 1996. – № 30. – Ст.141. 

3.2.2. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / Д.С. Азаров, В.К. 

Грищук, А.В. Савченко [та ін.]; за заг. ред. О.М. Джужі, А.В. Савченка, В.В. Чернєя. – К.: 

Юрінком Інтер, 2016. – 1064 с. 

3.2.3.Кримінальне право України: Особлива частина: підручник / Ю.В. Баулін,  

В.І. Борисов, В.І. Тютюгін та ін.; за ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 4-те вид., переробл. і допов. 

– Х.: Право, 2010. – 608 с. 

3.2.4. Навроцький В.О. Теоретичні проблемси кримінально-правової кваліфікації. – В.О. 

Навроцький. – К.: Атіка, 1999. – 464 с. 

3.2.5. Сазанський Т.І. Кваліфікація сукупності злочинів: монографія /  

Т.І. Сазанський. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 240. 

3.2.6. Постанови Пленуму Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів 

України в кримінальних та адміністративних провадженнях : (офіц. текст) / Упорядники С. А. 

Кузьмін, М.С. Кучеренко. – К.: Паливода А.В., 2017. – 872 с. 

3.2.7. Зінченко І.О. Кваліфікація злочинів при їх множинності та конкуренції кримінально-

праових норм: навч. посіб. / І.О. Зінченко. – Харків : Право, 2017. – 114 с. 

3.2.8. Кваліфікація злочинів : навч. посіб. /[ Г.М. Анісімов, О.О. Володіна,  

І. О. Зінченко та ін.] ; за ред.. М.І. Панова. – Вид. 2-ге, допов. та випр.. – Х.: Право, 2017. – 360с.  
Допоміжна література 

3.2.9. Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч. посібник. – К.: 

Юрінком Інтер, 2006. – 704 с. 

3.2.10. Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч. посібник. – 2-ге 

вид. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 512 с. 
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3.2.11. Навроцький В.О. Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації. – К.: 

Атіка, 1999. – 418 с. 

3.2.12. Джужа О.М., Кузнецов В.В., Осадчий В.І., Плугатир В.С., Сийплокі М.В. 

Критмінальне право України : Курс тестових завдань: Навч. посібник / За заг. ред.. д.ю.н. В.В. 

Коваленка. – К.: КНТ; Самміт-Книга, 2012. – 368 с. 

3.2.13. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 416 с. 

3.2.14. Кудрявцев В.Н. Общая теорія квалификации пре ступлений. – 2-е изд., перераб и 

доп. – М., «Юристъ», 2001. – 304 с. 

3.3. Інформаційні ресурси в Інтернеті 

3.3.1.  http://www.rada.gov.ua/ 

3.3.2. http://www.scourt.gov.ua/ 

3.3.3. http://www.kmu.gov.ua/ 

3.3.4. http://www.minjust.gov.ua/ 

3.3.5. http://www.liga.kiev.ua/ 

3.3.6. http://www.nau.kiev.ua/ 

3.3.7. www.lawukraine.com 

3.3.8. www.pravovik.com.ua 

 

4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ  

СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ. 

 

4.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи здійснюється в 

балах відповідно до табл.4.1. 

Таблиця 4.1 

 

Максимальна кількість балів 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

Навчання 

Вид навчальної роботи Модуль №1 

 

Відповідь на практичному занятті з основних питань 

(з врахуванням СРС) 

2 семестр 2 семестр 

6б×7 = 42 

 

6б×4 = 24 

 

Виконання експрес-контрольної роботи (з 

врахуванням СРС) 
6б×3 = 18 – 

Виконання та захист домашнього завдання 

(контрольної роботи) 
10 

 

36 

 

Для допуску до виконання модульної контрольної  

роботи №1 студент має набрати не менше 
46 бали – 

Виконання модульної контрольної роботи №1 18 – 

Усього за модулем №1 88 60 

Екзамен 12 40 

Усього за дисципліною 100 

 

4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він отримав за них 

позитивну рейтингову оцінку (табл. 4.2). 
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Таблиця 4.2 

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи  

в балах оцінкам за національною шкалою 

 

Рейтингова оцінка в балах 
Оцінка 

за 

національною 

шкалою 

Відповідь на 

практичному  

занятті  

Виконання 

експрес-

контрольної 

роботи 

Виконання та 

захист домашнього 

завдання, (контрольної 

(домашньої) роботи 

Виконання 

модульної 

роботи 

6 6 9-10 36-40 17-18 Відмінно 

5 5 8 30-35 14-16 Добре 

4 4 6-7 24-29 11-13 Задовільно 

менше 4 

 

менше 4 

 

менше 6 

 

менше 24 менше 11 
Незадовільно 

 

4.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної 

навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до 

відомості модульного контролю. 

4.4. Сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок становить підсумкову 

модульну рейтингову оцінку (табл.4.3), яка  в балах та за національною шкалою заноситься до 

відомості модульного контролю. 

Таблиця 4.3 

Відповідність підсумкової модульної рейтингової оцінки  

в балах оцінкам за національною шкалою 

Модуль №1 
Оцінка за національною 

Шкалою Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

79-88 54-60 Відмінно 

66-78 45-53 Добре 

53-65 36-44 Задовільно 

менше 53 менше 36 Незадовільно 

 

Таблиця 4.4 

Відповідність екзаменаційної рейтингової оцінки  

в балах оцінкам за національною шкалою 

Модуль №1 
Оцінка за національною 

Шкалою Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

11-12 36-40 Відмінно 

9-10 30-35 Добре 

7-8 24-29 Задовільно 

менше 7 менше 24 Незадовільно 

 

 

 

 

 

 

 



 

Система менеджменту якості. 
Робоча програма навчальної дисципліни 

«Теоретичні основи кваліфікації злочинів» 

Шифр 

документа 

СМЯ НАУ РП 13.01.03-

01-2019 

 

стор. 11 з 12 
 

Таблиця 4.5 

Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах  

оцінці за національною шкалою та шкалою ЕСТS 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за 

 національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ЕСТS 

Оцінка Пояснення 

90-100 Відмінно А 

Відмінно 

(відмінне виконання лише з незначною  

кількістю помилок) 

82-89 

Добре 

В 
Дуже добре 

(вище середнього рівня з кількома помилками) 

75-81 С 

Добре 

(в загальному вірне виконання з певною кількістю 

суттєвих помилок) 

67-74 

Задовільно 

D 
Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю недоліків) 

60-66 Е 
Достатньо 

(виконання задовольняє мінімальним критеріям) 

35-59 

Незадовільно 

FХ 
Незадовільно 

(з можливістю повторного складання) 

1-34 F 
Незадовільно 

(з обов'язковим повторним курсом) 

 

4.5. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та 

шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та залікової 

книжки студента. 

4.6. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки та 

навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 

65/Задов./Е тощо. 

4.7. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни дорівнює підсумковій семестровій 

рейтинговій оцінці. Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до 

Додатку до диплома. 

 




	 здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, аналізу і синтезу під час кваліфікації конкретних кримінально-правових ситуацій;
	 здатність проведення досліджень, уміння грамотно і точно формулювати та висловлювати свої позиції, належним чином їх обґрунтовувати, брати участь в аргументованій професійній дискусії;
	Таблиця 4.3


