
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА КВАЛІФІКАЦІЯ 

1. Кафедра: Кримінального права та кримінології 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Інформація про 
викладачів 

Кулик Людмила Миколаївна – кандидат юридичних 
наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та 
кримінології факультету підготовки фахівців для органів 
досудового розслідування. Автор більше 50 наукових 
праць, досвід роботи понад 25 років, із яких практична 
діяльність на посадах оперуповноваженого та старшого 
оперуповноваженого. Підполковник міліції у відставці. 
У 2019 році пройшла повний курс підвищення 
кваліфікації у Центрі підвищення кваліфікації викладачів 
кримінального права Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого Міністерства 
освіти і науки України «Новелізація кримінального права 
України», у 2021 р. – в Одеському державному 
університеті внутрішніх справ.   
Сфера наукових інтересів: кримінально-правова 
кваліфікація, кримінологія, кримінальне право. 
З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, 
пров. Сабанський, 4, каб. 331, тел. (066) 913 70 65 Viber, 
Telegram, електронна адреса: Kulik-69@ukr.net 

 
Чекмарьова Ірина Миколаївна – професор кафедри 
кримінального права та кримінології факультету 
підготовки фахівців для органів досудового 
розслідування, кандидат юридичних наук, доцент. Автор 
більше 30 наукових праць, досвід роботи понад 20 років, 
із яких робота на посадах слідчого та старшого слідчого. 
У 2019 році пройшла повний курс підвищення 
кваліфікації у Херсонському державному університеті. 
Сфера наукових інтересів: кримінальне право, 
кримінально-правова кваліфікація, кримінологія. 
З викладачем можна зустрітися за адресою: 65014, м. 
Одеса, пров. Сабанський, 4, каб. 324, тел. (093) 18 71 798 
Viber, Telegram, електронна адреса: pochtovik69@ukr.net 
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3. Ступінь вищої освіти Бакалавр 

4. Форма навчання Денна, заочна 

5. Статус навчальної 
дисципліни 

Вибіркова 

 
6. Місце в структурно- 
логічній схемі 

Викладається для денної форми навчання у шостому 
семестрі на третьому році навчання, для заочної форми 
навчання у восьмому семестрі на четвертому році 
навчання. 

7. Кількість кредитів 
ЄКТС: 
- загальна кількість 
годин: 

3 
 
 
90 

 
 
 
 
 

8. Короткий зміст 
навчальної дисципліни 

Навчальні плани майже усіх закладів вищої освіти, 
які готують фахівців за спеціальністю «Правоохоронна 
діяльність», передбачають вивчення навчальних 
дисциплін, присвячених кримінально-правовій 
кваліфікації. Такі дисципліни мають різні назви, на їх 
вивчення відводиться неоднакова кількість годин, але 
головний їх зміст збігається – вони присвячені 
теоретичним та практично-прикладним проблемам, які 
виникають у зв’язку з кримінально-правовою оцінкою 
діянь, які заподіюють чи можуть заподіяти істотну шкоду 
й принаймні формально передбачені законом про 
кримінальну відповідальність. 

Метою навчальної дисципліни: «Кримінально- 
правова кваліфікація» є: поглиблення й конкретизація 

 



 здобувачами вищої освіти знань у галузі кримінального 
права щодо загальних правил кваліфікації, засвоєння 
принципів і правил теорії кваліфікації кримінальних 
правопорушень, особливостей правового аналізу окремих 
складів кримінальних правопорушень, а також 
формування у здобувачі вищої освіти широкого діапазону 
уявлень із достатньо вагомих для кримінально-правової 
кваліфікації питань. 

9. Міждисциплінарні 
зв’язки 

Конституційне право, адміністративне  право, 
кримінальний процес, цивільне право та процес, 
кримінальне право. 

 
 
10. Форми і методи 
навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій, семінарських та 
практичних занять. Лекції здійснюються з ключових 
проблем курсу. 

Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний 
(інформаційно-рецептивний), репродуктивний та 
частково-пошуковий (евристичний) методи. 

11 Форма контролю: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Методи та критерії 
оцінювання: 

Залік 
Система оцінювання передбачає накопичення 100 

балів з кожної навчальної дисципліни, які 
перераховуються в національну шкалу та шкалу 
оцінювання ЄКТС. 

Встановлюються: максимальні суми балів за 
виконання завдань у рамках аудиторної, самостійної 
роботи та модульної контрольної роботи - 60 балів; 40 
балів - за виконання завдань, винесених на підсумковий 
контроль. 

 ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ  
 Поточний контроль Підсумковий 

контроль 
 

 Аудиторна 
робота 

Самостійна 
робота 

Модульна 
контрольна 

робота 

ЗАЛІК (З)/ 
ЕКЗАМЕН 

(Е) 

 

 ≤ 30 ≤ 20 ≤ 10 
 ≤ 60 ≤ 40  
 Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤ 100  
 Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 
 

 ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ  
 Поточний контроль Підсумковий 

контроль 
 

 Аудиторна 
робота Самостійна робота ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН 
(Е) 

 

 ≤ 20 ≤ 40 
 



 ≤ 60 ≤ 40  
 Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤ 100  
 Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 
 

У результаті вивчення 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; 

- сутність кримінально-правових норм та розуміти 
особливості практики їх застосування; 

- поняття, зміст, види та значення кримінально- 
правової кваліфікації; 

- підстави та принципи кримінально-правової 
кваліфікації; 

- питання кваліфікації кримінальних правопорушень 
проти життя та здоров’я особи; 

- питання кваліфікації кримінальних правопорушень 
проти статевої недоторканості та статевої свободи; 

- питання кваліфікації кримінальних 
правопорушень, пов’язаних з обертанням чужого майна 
на користь винного чи інших осіб; 

- питання кваліфікації кримінальних правопорушень 
проти безпеки руху та експлуатації транспорту; 

- питання кваліфікації кримінальних правопорушень 
проти громадської безпеки, порядку та моральності. 

- питання кваліфікації кримінальних правопорушень 
у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 
речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших 
кримінальних правопорушень проти здоров’я населення. 

вміти: 
- абстрактно мислити при застосуванні різних 

методів дослідження; 
- проводити дослідження зібраних даних на 

відповідному рівні; 
- знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з 

різних джерел; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Результати навчання: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Основні інформаційні 
джерела 

- 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; 

- 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); 

- самостійно аналізувати правозастосовну практику в 
галузі кримінального судочинства. 
1. Конституція України. URL: http://zakon.rada.gov.ua. 
2. Кримінальний кодекс України. URL: 
http://zakon.rada.gov.ua. 
3. Кримінальний процесуальний кодекс України. URL: 
http://zakon.rada.gov.ua. 
4. Про Національну поліцію. URL: 
http://zakon.rada.gov.ua. 
5. Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України з 
кримінальних справ (1973–2014 роки) : станом на 22 
вересня 2014 р. / упоряд. : Ю. М. Грошевий, О. В. Капліна, 
В. І. Тютюгін. Харків : Право, 2014. 456 с. 
6. Тютюгін В. І. Кримінальне право України. Особлива 
частина : підруч. для студентів юрид. ВНЗ / Ю. В. Баулін 
та ін. ; за ред. проф. В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. 
Тютюгіна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 5-те 
вид., перероб. і допов. Харків : Право. 2015. 677 с. 
7. Кримінальне право України. Особлива частина : навч. 
посіб. / Омельчук О. М. та ін. ; за ред. д-ра юрид. наук, 
проф. Грищука В. К., д-ра юрид. наук, проф. Омельчука 
О. М. ; Хмельниц. ун-т упр. та права. Хмельницький : 
Хмельниц. ун-т упр. та права, 2016. 641 с. 
8. Кримінальне право України. Особлива частина : посіб. 
для підгот. до іспитів / В. І. Тютюгін, О. Д. Комаров, М. 
А. Рубащенко. Харків : Право. 2016. 155 с. 
9. Кримінальне право України: Загальна частина: 
підручник / С. В. Албул, А. М. Бабенко, О. А. Гритенко, 
В. Я. Конопельський, В. О. Меркулова та ін. ; за ред. 
д.ю.н., проф. О. В. Меркулової, д.ю.н., доцента В. Я. 
Конопельського. Одеса. 2017. 430 с. 

http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A%3D&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%B3%D1%96%D0%BD%2C%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%96%D1%87


10. Кримінальне право України. Особлива частина : 
посіб. для підгот. до іспитів / В. І. Тютюгін, О. Д. 
Комаров, М. А. Рубащенко. – 2-ге вид., перероб. та допов. 
Харків : Право, 2017. 158 с. 
11. Кримінальне право України. Особлива частина : навч. 
посіб. / В. Л. Ортинський, К. Б. Марисюк. Львів : 
Львівська політехніка, 2018. 424 с. 
12. Кримінальне право України: Особлива частина : 
підручник / В.Я. Тацій, В.І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. ; 
за ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – 6-те 
вид., перероб. і допов. Харків : Право, 2020. 768 с. 
13. Кримінальне право України: Особлива частина : 
підручник / В. В. Сухонос, Р. М. Білокінь, В. В. Сухонос. 
Суми : Університетська книга. 2020. 672 с. 
14. Кваліфікація злочинів : навч. посіб. / [Г. М. Анісімов 
та ін.] ; за заг. ред. М. І. Панова ; Нац. юрид. ун-т ім. 
Ярослава Мудрого. – Вид. 2-ге, допов. та випр. – Харків : 
Право, 2017. 358 с. 
15. Науково-практичний коментар Кримінального 
кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. 
Хавронюка. 10-те вид., переробл. і допов. Київ : ВД 
«Дакор», 2018. 1360 с. 
16. Основи кваліфікації злочинів : навч. посіб. / М. І. 
Панов, О. І. Зінченко, О. О. Володіна та ін. ; за заг. ред. 
М. І. Панова. Харків : Право, 2019. 378 с. 
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