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1. Анотація до курсу  
Курс «Проблеми кримінально-правової кваліфікації» є вибірковою 

дисципліною для здобуття третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та 

присудження ступеня доктора філософії зі спеціальності 081 Право. Навчальна 

дисципліна покликана забезпечити узагальнення, поглиблення і розширення 

знань аспірантів із Загальної та Особливої частин кримінального права, привити 

їм самостійні навички кваліфікації злочинів, підготувати до практичного 

застосування кримінального законодавства.  

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни  
Мета дисципліни – формування системи поглиблених знань законодавчих 

і теоретичних проблем, пов’язаних з кваліфікацією кримінальних правопорушень, 

здобуття необхідних практичних умінь і навичок кримінально-правового 

оцінювання суспільно небезпечних діянь. Вивчення дисципліни «Основи 

кримінально-правової кваліфікації» ставить перед собою завдання надати 

аспірантам теоретичні та практичні знання і уміння, які будуть необхідними і 

достатніми у практичній діяльності судових та правоохоронних органів, 

діяльність яких пов’язана із кримінально-правовою оцінкою суспільно-
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небезпечних діянь. Навчити їх давати кримінально-правову оцінку різного роду 

злочинним ситуаціям і правильно застосовувати норми кримінального 

законодавства. 

3. Результати навчання 

Дисциплінарні результати навчання (ДРН) 

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

Кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти для кримінально-правової 

кваліфікації кримінальних правопорушень проти життя та здоров’я особи 

Кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти для кримінально-правової 

кваліфікації кримінальних правопорушень проти волі, честі та гідності 

Кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти для кримінально-правової 

кваліфікації кримінальних правопорушень проти власності 

Кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти для кримінально-правової 

кваліфікації кримінальних правопорушень у сфері охорони довкілля 

Кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти для кримінально-правової 

кваліфікації кримінальних правопорушень проти порядку використання землі, її надр, 

води й атмосферного повітря 

Вміти відмежовувати кримінальні правопорушення проти довкілля від суміжних 

кримінально караних посягань 

 

4. Структура курсу 

Види та тематика навчальних занять 

ЛЕКЦІЇ 

Тема 1. Загальна характеристика основних проблемних питань кваліфікації 

кримінальних правопорушень. 

1. Поняття, зміст, види та значення кримінально-правової кваліфікації. 

2. Склад кримінального правопорушення та кваліфікація діянь. 

3. Правила кримінально-правової кваліфікації. 

Тема 2. Актуальні проблеми кримінально-правової кваліфікації злочинів проти 

життя, здоров’я, волі, честі, гідності, статевої свободи та статевої 

недоторканності особи. 

1. Кваліфікація злочинів проти життя та здоров’я особи. 

2. Кваліфікація злочинів проти волі, честі та гідності особи. 

3. Кваліфікація злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканності особи. 

Тема 3. Актуальні проблеми кримінально-правової кваліфікації злочинів проти 

довкілля. 

1. Кваліфікація злочинів проти екологічної безпеки. 

2 Кваліфікація злочинів проти порядку використання землі, її надр, води й 

атмосферного повітря. 

3. Відмежування злочинів проти довкілля від суміжних кримінально караних 

посягань. 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

Тема 1. Загальна характеристика основних проблемних питань кваліфікації 
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кримінальних правопорушень 

Тема 2. Актуальні проблеми кримінально-правової кваліфікації злочинів проти 

життя, здоров’я, волі, честі, гідності, статевої свободи та статевої недоторканності 

особи. 

Тема 3. Актуальні проблеми кримінально-правової кваліфікації злочинів проти 

довкілля. 

 

5. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення 

Спеціально обладнана проектором аудиторія 10/307 або 10/310 для 

проведення лекційних та практичних занять. 

Для навчання необхідно мати з собою ґаджети зі стільниковим інтернетом.  

 

6. Система оцінювання та вимоги  

6.1. Навчальні досягнення аспірантів за результатами вивчення курсу 

оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 

Рейтингова шкала Інституційна шкала 

90 – 100 Відмінно 

75 – 89 Добре  

60 – 74 Задовільно  

0 – 59 Незадовільно 

Кредити навчальної дисципліни зараховується, якщо аспірант отримав 

підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається академічною 

заборгованістю, що підлягає ліквідації відповідно до Положення про організацію 

освітнього процесу НТУ «ДП». 

6.3. Засоби діагностики, що надаються аспірантам на контрольних заходах 

у вигляді завдань для поточного та підсумкового контролю, формуються шляхом 

конкретизації вихідних даних та способу демонстрації дисциплінарних 

результатів навчання. 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

навчальне 

заняття 

засоби 

діагностики 
процедури 

засоби 

діагностики 
процедури 

лекції 

контрольні 

завдання за 

кожною темою 

усне опитування, 

бліц-опитування, 

тестування 

підсумкове 

тестування 

визначення 

середньозваженого 

результату поточних 

контролів; 

 

 

підсумкове тестування 

під час заліку за 

бажанням аспіранта 

практичні 

індивідуальне 

завдання з 

кожної теми 

виконання 

завдань під час 

практичних 

занять 
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самостійної 
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Під час поточного контролю лекційні заняття оцінюються шляхом 

тестування, усного опитування за кожною темою навчальної дисципліни. 

Практичні заняття оцінюються якістю виконання контрольного або 

індивідуального завдання. 

За наявності рівня результатів поточних контролів з усіх видів навчальних 

занять не менше 60 балів, підсумковий контроль здійснюється без участі 

аспіранта шляхом визначення середньозваженого значення поточних оцінок. 

Незалежно від результатів поточного контролю кожен аспірант під час 

заліку має право пройти підсумкове тестування, яке містить питання, що 

охоплюють ключові дисциплінарні результати навчання. 

6.4. Критерії оцінювання.  

Тема 
Виконання завдань під 

час практичних занять 
Самостійна робота Поточний контроль 

Тема 1 20 12 32 

Тема 2 20 12 32 

Тема 3 20 16 36 

Разом 60 40 100 

 

Підсумкове оцінювання 

(якщо аспірант набрав 

менше 60 балів та/або 

прагне поліпшити оцінку) 

Диференційований залік відбувається у письмовій формі, 

складається з 20 тестових запитань. 

Правильна відповідь на запитання тесту оцінюється у 5 

балів. 

Максимальна кількість балів за диференційований залік: 

100 

 

7. Політика курсу 

7.1. Політика щодо академічної доброчесності. Академічна 

доброчесність аспірантів є важливою умовою для опанування результатами 

навчання за дисципліною і отримання задовільної оцінки з поточного та 

підсумкового контролів. Академічна доброчесність базується на засудженні 

практик списування (виконання письмових робіт із залученням зовнішніх 

джерел інформації, крім дозволених для використання), плагіату (відтворення 

опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства), фабрикації 

(вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі).  

У разі порушення аспірантом академічної доброчесності (списування, 

плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути виконана 

повторно. При цьому викладач залишає за собою право змінити тему завдання. 

 

7.2.Комунікаційна політика. 

Аспіранти повинні мати активовану університетську пошту. 

Усі письмові запитання до викладачів стосовно курсу мають надсилатися 

на університетську електронну пошту.  
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7.3. Політика щодо перескладання. 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання відбувається із дозволу деканату за 

наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

 

7.4 Політика щодо оскарження оцінювання 

Якщо аспірант  не згоден з оцінюванням його знань він може 

опротестувати виставлену викладачем оцінку у встановленому порядку.  

 

7.5. Відвідування занять.  

Для аспірантів денної форми навчання відвідування занять є обов’язковим. 

Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба, участь в 

університетських заходах, відрядження, які необхідно підтверджувати 

документами у разі тривалої (два тижні) відсутності. Про відсутність на занятті 

та причини відсутності аспірант має повідомити викладача або особисто, або 

через старосту. Якщо аспірат захворів, ми рекомендуємо залишатися вдома і 

навчатися за допомогою дистанційної платформи. Аспірантам, чий стан здоров’я 

є незадовільним і може вплинути на здоров’я інших, буде пропонуватися 

залишити заняття (така відсутність вважатиметься пропуском з причини 

хвороби). За об’єктивних причин (наприклад, міжнародна мобільність або в 

період епідемій) навчання може відбуватись дистанційно – в онлайн-формі, за 

графіком, за погодженням з викладачем. 

 

7.6. Бонуси 
Аспіранти, які регулярно відвідували лекції (мають не більше двох 

пропусків без поважних причин) та мають написаний конспект лекцій 

отримують додатково 2 бали до результатів оцінювання до підсумкової оцінки. 

 

7.7. Участь в анкетуванні  
Наприкінці вивчення курсу та перед початком сесії аспірантам буде 

запропоновано анонімно заповнити електронні анкети (Microsoft Forms Office 

365), які буде розіслано на ваші університетські поштові скриньки. Заповнення 

анкет є важливою складовою вашої навчальної активності, що дозволить оцінити 

дієвість застосованих методів викладання та врахувати ваші пропозиції стосовно 

покращення змісту навчальної дисципліни «Проблеми кримінально-правової 

кваліфікації».  
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