
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 
 ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

Кафедра кримінального права та кримінології 
факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування 

 НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 
«ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПІДСЛІДНИХ 

ОРГАНАМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ» 

підготовки фахівців освітнього ступеня «магістр» 

галузь знань 26 «Цивільна безпека» 

спеціальність 062 «Правоохоронна діяльність» 



Мета проведення занять з курсу «Особливості кваліфікації кримінальних 

правопорушень підслідних органам Національної поліції та прийняття рішень» є: 

1) поглиблене знання законодавчих та теоретичних проблем, пов’язаних з 

теорією та практикою кваліфікації кримінальних правопорушень, кваліфікації 

попередньої кримінально-протиправної діяльності, множинності 

кримінальних правопорушень, кримінальних правопорушень, вчинених у 

співучасті;  

2) детальне вивчення роз’яснень Пленуму Верховного Суду України з вказаних 

проблем та судової практики, з метою їх врахування у подальшій практичній 

діяльності;  

3) напрацювання вміння юридичного тлумачення основних інститутів 

кримінального права та правильного застосування норм кримінального 

законодавства у процесі кримінально-правової кваліфікації;  

4) вироблення навичок правильної кваліфікації та відмежування кримінальних 

правопорушень. 



Завдання навчальної дисципліни – є глибоке засвоєння теоретичного матеріалу на 

семінарських заняттях згідно тематичного плану та набуття первинних практичних 

навичок кваліфікаційної діяльності лід час практичних занять.  

Вивчення навчальної дисципліни 

«Особливості кваліфікації кримінальних 

правопорушень підслідних органам Національної 

поліції та прийняття рішень» сприяє 

формуванню теоретичних знань та практичних 

навичок кваліфікації кримінальних 

правопорушень.   



Здобувач вищої освіти має знати: 

 поняття та сутність методів аналізу та синтезу, як наукових методів дослідження складних кримінально-правових явищ, що дозволяють 

провести розкладання цілого складного явища на його складові, більш прості елементарні частини і виділення окремих сторін, 

властивостей, зв’язків і навпаки провести з’єднання компонентів складного явища; 

 принципи верховенства права для розв’язання складних кримінально-правових задач і проблем, у тому числі, у ситуаціях правової 

невизначеності; 

 основні засади (принципи) та процедури судочинства в Україні; 

 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; 

 підстави та принципи кримінально-правової кваліфікації; 

 правила кваліфікації кримінальних правопорушень підслідних органам Національної поліції з урахуванням стадій їх вчинення; 

 правила кваліфікації кримінальних правопорушень підслідних органам Національної поліції, вчинених у співучасті;  

 правила  кваліфікації  кримінальних правопорушень  при  конкуренції  кримінально-правових норм; 

 правила кваліфікації кримінальних правопорушень підслідних органам Національної поліції при їх множинності; 

 правила кваліфікації кримінальних правопорушень, вчинених за наявності кваліфікуючих та привілейованих ознак складу кримінального 

правопорушення. 



На рівні навичок здобувач вищої освіти має вміти: 

 абстрактно мислити при застосуванні методів аналізу та синтезу; 

 проводити дослідження зібраних даних на відповідному рівні; 

 знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з різних 

джерел; 

 приймати обґрунтовані рішення щодо кваліфікації кримінальних 

правопорушень; 

 спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших галузей знань); 

 застосовувати принципи верховенства права для розв’язання 

складних розв’язання складних кримінально-правових задач і 

проблем, у тому числі, у ситуаціях правової невизначеності; 

 обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, надавати 

розгорнуту юридичну аргументацію прийнятого рішення; 

 застосовувати знання та розуміння основних засад (принципів) та процедур 

судочинства в Україні; 

 ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, логічного та 

функціонального тлумачення норм права, а також розуміння особливостей 

практики їх застосування; 

 

 самостійно готувати проекти актів правозастосування, враховуючи 

вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості;  

 орієнтуватися в кримінально-правових нормах законів, 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 

 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; 

 розмежовувати діяння під час кримінально-правової 

кваліфікації; 

 самостійно аналізувати правозастосовну практику в галузі 

кримінального судочинства. 



Вивчення навчальної дисципліни пов’язане з низкою труднощів, які виникають через те, що: 
  

 чинне законодавство, по суті, не містить положень, які б регламентували порядок застосування 

кримінально-правових норм, зокрема й щодо кваліфікації. На відміну від правил призначення 

покарання, правила кваліфікації не закріплено в законі, вони існують лише як теоретичні положення 

чи норми вироблені практикою; 
  

 роз’яснення Верховного Суду України з питань кваліфікації окремих видів кримінальних 

правопорушень у багатьох випадках суперечливі; 
  

 у доктрині кримінального права відповідні положення висвітлено неоднозначно, багато актуальних 

питань у спеціальній літературі взагалі не розглянуто. 


