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ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ 

КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ДОКАЗУВАННЯ 

Тип цикл дисциплін професійної та 

практичної підготовки 

Код ОК-5 

Семестр ӀII 

Загальна кількість кредитів/годин: 4 кредитів / 120 годин  

Форма контролю іспит  

Викладач д. ю. н., професор, професор кафедри 

конституційного, міжнародного і 

кримінального права Мовчан Р.О.   

Необхідні обов’язкові попередні та 

супутні навчальні дисципліни: 

«Кримінальне право (Загальна та 

Особлива частина)», «Кримінологія», 

«Теорія держави і права», 

«Кримінальний процес» 

Місце у структурно-логічній схемі: ОК-5 Теорія і практика кримінально-

правової кваліфікації та доказування 

викладається на другому році 

навчання 

Форми навчання:  лекції, практичні, самостійна робота 

Критерії оцінювання:  ӀII семестр  

поточний контроль – 60 балів 

підсумковий контроль (екзамен) – 40 

балів 

Мова викладання:  українська  

 

ЗМІСТ  

 

Поняття, види, принципи, підстави і значення кримінально-правової 

кваліфікації. Кваліфікація попередньої злочинної діяльності. Кваліфікація 

попередньої злочинної діяльності. Кваліфікація множинності кримінальних 

правопорушень. Кваліфікація кримінальних правопорушень, вчинених за 

наявності кваліфікуючих та привілеюючих ознак. Розмежування кримінальних 

правопорушень у ході кримінально-правової кваліфікації. Неправильна 

кримінально-правова кваліфікація. Зміна кримінально-правової кваліфікації. 

Особливості кваліфікації кримінальних правопорушень проти життя та 

здоров’я особи. Особливості кваліфікації кримінальних правопорушень проти 

волі, честі, гідності, статевої свободи та статевої недоторканності особи. 

Особливості кваліфікації кримінальних правопорушень проти власності. 

Особливості кваліфікації кримінальних правопорушень проти господарської 

діяльності та довкілля. Особливості кваліфікації кримінальних правопорушень 

проти громадської безпеки. Особливості кваліфікації кримінальних 



правопорушень проти громадського порядку та моральності. Особливості 

кваліфікації кримінальних правопорушень проти службової діяльності. 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

здобувачів вищої освіти наступних компетентностей та результатів навчання, 

а саме: 

 

ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Загальні компетентності (ЗК):  

ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у галузі професійної правничої діяльності або у процесі навчання, що 

передбачає застосування правових доктрин, принципів і правових інститутів і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов;  

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК): 

СК 1. Здатність застосовувати принципи верховенства права для 

розв’язання складних задач і проблем, у тому числі, у ситуаціях правової 

невизначеності; 

СК-3. Здатність аналізувати та оцінювати вплив Конвенції про захист прав 

людини та основоположних свобод, а також практики Європейського суду з 

прав людини на розвиток правової системи та правозастосування в Україні;   

СК-5. Здатність використовувати сучасні правові доктрини та принципи у 

правотворчості та в процесі застосовування інститутів публічного і приватного 

права, а також кримінальної юстиції; 

СК 7. Здатність застосовувати знання та розуміння основних засад 

(принципів) та процедур судочинства в Україні;  

СК-8. Здатність застосовувати медіацію та інші правові інструменти 

альтернативного позасудового розгляду та вирішення правових спорів; 

СК-9. Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці 

правових явищ та правозастосовній діяльності; 

СК-10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають 

системного, логічного та функціонального тлумачення норм права, а також 

розуміння особливостей практики їх застосування; 

СК-11. Здатність критично оцінювати ефективність представництва і 

захисту прав, свобод та інтересів клієнтів; 

СК-15. Здатність самостійно готувати проекти актів правозастосування, 

враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості.  

 

Результати навчання (РН): 

РН 6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, 

оцінювати докази та наводити переконливі аргументи;  

РН 11. Використовувати передові знання і методики у процесі 

правотворення та правозастосування інститутів публічного та приватного права 

і кримінальної юстиції;  



РН 14. Використовувати передові знання і методики у процесі 

правотворення та правозастосування інститутів публічного та приватного права 

і кримінальної юстиції;  

РН 15. Мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з 

реалізацією процесуальних функцій суб’єктів правозастосування.  

 


