
Кафедра кримінального права та кримінології

Навчальна дисципліна: 

«КВАЛІФІКАЦІЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ 
ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ТА ГРОМАДСЬКОГО 

ПОРЯДКУ»



Викладач запрошує Вас до навчання:

Професор  кафедри кримінального права та 

кримінології факультету підготовки фахівців 

для органів досудового розслідування, 

кандидат юридичних наук, доцент

Плужнік Олена Іванівна 

автор більше 180 наукових праць, 

досвід роботи більше 30 років, із яких робота 

у суді, а також на посаді старшого слідчого 

СУ УМВС України в Одеській області.

Сфера наукових інтересів:

Кримінальне право, кримінологія

З викладачем можна зустрітися за адресою: 

65014, м. Одеса, пров. Сабанський, 4, каб. 113, 

тел. (067) 787 63 52     Viber, Telegram    

Elena-pluzhnik@ukr.net

mailto:Elena-pluzhnik@ukr.net


НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА:  

«КВАЛІФІКАЦІЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ 

ТА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ»

Підготовка фахівців освітнього ступеня Бакалавр, галузь знань 26    Цивільна безпека

спеціальність: 262   Правоохоронна діяльність

Навчальна дисципліна викладається у восьмому семестрі на четвертому році навчання та має такі

міждисциплінарні зв’язки: Кримінальне право, Кримінологія, Кримінально-процесуальне право,

Кримінально-виконавче право, Цивільне право, Адміністративне право, Криміналістика. Проблеми

кримінально-правової правозастосовчої практики в сучасних умовах

Метою вивчення курсу є поглиблене вивчення системи загальнотеоретичних та практично-

орієнтованих знань, вмінь і прикладних навичок, спрямованих на формування у ЗВО глибоких

теоретичних і практичних знань з кваліфікації кримінальних правопорушень проти громадської

безпеки та громадського порядку, забезпечення їх використання у професійній діяльності співробітників

органів внутрішніх справ.

Завданням навчальної дисципліни є глибоке засвоєння здобувачами вищої освіти

теоретичного матеріалу на заняттях згідно тематичного плану.

Форма контролю: ЗАЛІК



Вам пропонуються  теми для вивчення:

Тема 1. Поняття та значення кваліфікації кримінальних правопорушень . 
Склад кримінального правопорушення – юридична підстава кваліфікації. 
Тема 2. Кваліфікація попередньої кримінально- протиправної діяльності.
Тема 3. Кваліфікація кримінальних правопорушень , вчинених у співучасті
Тема 4. Кваліфікація кримінальних правопорушень  проти громадської 
безпеки.
Тема 5. Кваліфікація кримінальних правопорушень  проти громадського 
порядку та моральності.
Денне навчання:
Лекцій-12 год., семінарські заняття 16 год.; Самостійна робота – 32 год.
Заочне навчання:
Лекцій-2 год., семінарські заняття 8 год.; Самостійна робота – 50 год.



Ви дізнаєтеся:

Теми № 1 – 5

Поглиблене вивчення законодавчих і теоретичних проблем,
пов’язаних з теорією кваліфікації кримінальних правопорушень;
кваліфікація попередньої злочинної діяльності; кваліфікація
кримінальних правопорушень, вчинених у співучасті; кваліфікація
кримінальних правопорушень проти громадської безпеки;
кваліфікація кримінальних правопорушень проти громадського
порядку; детальний розгляд роз’яснень Пленуму Верховного Суду
України зі вказаних проблем і судово-слідчої практики; тлумачення
закону про кримінальну відповідальність та положень постанов
Пленуму Верховного Суду України; вироблення вміння правильної
кваліфікації та розмежування кримінальних правопорушень .



•Дякую за увагу !


