
 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ОСЛБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ КРИМІНАЛЬНИХ 
ПРАВОПОРУШЕНЬ ПІДСЛІДНИХ ОРГАНАМ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ПОЛІЦІЇ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 

1. Кафедра: Кримінального права та кримінології 

2. Ступінь вищої освіти Магістр 

3. Статус навчальної 

дисципліни 

Вибіркова  

4. Місце в структурно-

логічній схемі 

Викладається у другому та третьому семестрі на 

першому та другому році навчання 

5. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин: 

- з них аудиторних годин: 

- лекції:  

- семінарські заняття: 

- практичні заняття: 

- самостійна робота: 

4 

 

 

120 

12 

6 

6 

- 

108 

6. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

«Особливості кваліфікації кримінальних 

правопорушень підслідних органам Національної поліції 

та прийняття рішень» як навчальна дисципліна 

присвячена практичним проблемам, які виникають у 

зв’язку з кримінально-правовою оцінкою діянь, які 

формально передбачені кримінальним законом.  

Метою викладання курсу «Особливості 

кваліфікації кримінальних правопорушень підслідних 

органам Національної поліції та прийняття рішень» є 

поглиблене вивчення законодавчих проблем, пов’язаних 

з практикою кваліфікації кримінальних правопорушень; 

детальне вивчення положень Пленумів Верховного Суду 

України та судової практики, з метою вироблення 

навичок правильної кваліфікації. 

7.Міждисциплінарні 

зв’язки 

«Кримінальне право», «Кримінальний процес», 

«Логіка», «Актуальні проблеми застосування 

кримінального законодавства». 

8. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій та семінарських 

занять. Лекції присвячені ключовим проблемам курсу. 

Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, проблемно-пошуковий та 

дослідницький методи. 

 

9. Форма контролю: Залік 



 

 

10. Методи та критерії 

оцінювання: 

 (для заочної форми навчання) 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 

балів з кожної навчальної дисципліни, які 

перераховуються в національну шкалу та шкалу 

оцінювання ЄКТС. Остаточною оцінкою з навчальної 

дисципліни за семестр є підсумкова семестрова оцінка, 

що складається з балів поточного й семестрового 

контролю і дорівнює максимально 100 балам. 

Оцінювання знань ЗВО здійснюється за уніфікованою 

системою, яка поширюється на всі навчальні дисципліни 

незалежно від обсягу та тривалості викладання. 

З навчальних дисциплін, що вивчаються продовж 

двох і більше семестрів, підсумком є середньозважена 

оцінка, з урахуванням результатів за попередні 

семестри. 

Види робіт, які складають суму підсумкових балів 

здобувача вищої освіти: 

- робота на семінарських, практичних заняттях – 

50 балів; 

- самостійна робота – 30 балів; 

- підсумковий контроль (залік/екзамен) – 40 балів. 

- наукова робота (як додатковий здобуток) – 10 

балів. 

З метою підвищення поточного рейтингу 

успішності ЗВО має право перескладати усі форми 

поточного контролю (семінарські, практичні заняття, 

самостійну роботу тощо) відповідно до графіку, 

встановленого науково-педагогічним працівником, але 

не пізніше останнього навчального заняття перед 

підсумковим контролем. 

ЗВО, який в результаті складання підсумкового 

контролю сумарно накопичив менше 60-ти балів, 

допускається до повторного перескладання 

підсумкового контролю після закінчення заліково-

екзаменаційної сесії.  

Якщо ЗВО не з’явився на підсумковий контроль до 

екзаменаційної відомості вноситься сумарна кількість 

накопичених балів отриманих ним в результаті 

навчання.    

 



 

 

11. Результати 

навчання:  

У результаті вивчення здобувач вищої освіти має: 

знати: сутність кримінально-правових норм та розуміти 

особливості практики їх застосування; 

- зміст кримінально-правових норм, які визначають 

підстави і принципи кримінальної відповідальності, а 

також те, які суспільно-небезпечні діяння є 

кримінальними правопорушеннями і які покарання слід 

застосувати до осіб, що їх вчинили; 

- поняття, зміст, види та значення кримінально-

правової кваліфікації; 

- елементи та ознаки складу кримінального 

правопорушення, його значення для кримінально-

правової кваліфікації; 

- правила кваліфікації кримінальних правопорушень 

підслідних органам Національної поліції вчинених за 

наявності кваліфікуючих та привілейованих ознак 

складу кримінального правопорушення. 

- вміти: проводити дослідження зібраних даних на 

відповідному рівні; 

- приймати обґрунтовані рішення щодо кваліфікації 

кримінальних правопорушень підслідних органам 

Національної поліції; 

- обґрунтовувати та мотивувати прийняте рішення; 

- надавати власну правильну кримінально-правову 

кваліфікацію діянням осіб за конкретних фактичних 

обставин (ситуацій); 

- тлумачити ознаки складу конкретного 

кримінального правопорушення які стали підставою для 

кваліфікації; 

- складати формулу кваліфікації кримінальних 

правопорушень відповідно до загально прийнятих 

вимог. 

12. Основні 

інформаційні джерела 
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