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Мета вивчення навчальної дисципліни є формування системи знань щодо 

теоретичних проблем Загальної та Особливої частин кримінального права; з’ясування 

спірних питань щодо кваліфікації кримінальних правопорушень; формування умінь і 

навиків самостійного аналізу законодавчих норм, тлумачення кримінального закону 

та положень постанов Пленуму Верховного Суду України; поглиблення навичок від-

межування кримінальних від суміжних правопорушень, підвідомчих Національній 

поліції. Вказані знання, уміння та навики складають фундамент базової підготовки 

правоохоронців (юристів), і є запорукою успішного виконання поставлених перед 

ними завдань у сфері правозастосовної діяльності. 

 

Тривалість 

Найменування по-

казників 

Характеристика навчальної дисципліни 

денна форма здобуття вищої 

освіти 

заочна форма здобуття ви-

щої освіти 

д/б ксф д/б ксф 

 

Кількість кредитів 

ECTS – 3 

Рік підготовки 

1-й 1-й -  2-й 

Семестр 

2-й 2-й - 3-й 

 

 

 

Загальна кількість 

годин – 90 

Лекції 

6 год. 6 год. - 6 год. 

Семінарські 

12 год. 12 год. - 12 год. 

Практичні 

12 год. 12 год. - 12 год. 

Самостійна робота 

60 год. 60 год. - 60 год. 

Вид контролю 

залік 

 

Форми та методи навчання 

Формат проведення навчальної дисципліни - змішаний (blended) – навчальні за-

няття  будуть проводитись як аудиторно, так і в дистанційній формі з використанням 

платформи Zoom, Moodle, Viber тощо. 

 

Методи навчання: 

 Словесні 

Розповідь-пояснення використовується під час навчання здобувачів протягом 

лекції. За метою виділяються такі види розповіді: розповідь-вступ, розповідь-повість, 

розповідь-висновок. Ефективність зазначеного методу залежить головним чином від 

уміння викладача розповідати, доступності інформації, від поєднання його з іншими 

методами навчання. 

Бесіда – це діалог між викладачем та здобувачем вищої освіти, який дає мож-

ливість за допомогою цілеспрямованих і вміло сформульованих питань спрямувати 

здобувачів на активізацію отриманих знань. Саме за допомогою їх викладач активізує 

діяльність здобувачів, ставлячи їм запитання для роздумів, розв’язання проблемної 

ситуації. 



 
 

Лекція слугує для пояснення теми; її типовими ознаками, є тривалість запису 

плану та рекомендованої літератури, введення та характеристика нових понять, розк-

риття та деталізація матеріалу, завершальні висновки викладача, відповіді на запи-

тання. 

 Наочні методи 
Ілюстрація – допоміжний метод при словесному методі, її значення полягає в 

яскравішому викладенні та демонстрації власної думки. 

Демонстрація характеризується рухомістю засобу демонстрування, наприклад, 

демонстрація навчальних фільмів. 

 Практичні методи: розв’язання ситуативних завдань, що слугує для закрі-

плення, формування практичних умінь при застосуванні раніше набутих знань. 

 Навчальна робота під керівництвом викладача – самостійна робота. До 

неї належать написання рефератів, самостійні письмові роботи, контрольні роботи, 

написання тестів. 

 Рольова гра: 

пояснення фабули (змісту й умов гри); 

підготовка дійових осіб для виконання своїх ролей. 

 

Система поточного контролю. Поточний контроль здійснюється шляхом оціню-

вання усних відповідей щодо проблем для обговорення, передбачених планом семі-

нарських занять, а також шляхом: проведення експрес-опитувань, тестування, підго-

товки доповідей і рефератів. При оцінюванні враховується глибина теоретичних 

знань здобувачів і вміння застосовувати їх на практиці. 

 

Система підсумкового контролю. Підсумковий контроль проводиться після закін-

чення вивчення навчальної дисципліни, у формі заліку, з врахуванням балів, отрима-

них під час навчання. Структура білета передбачає два теоретичні питання. 

 

Пререквізити: «Кримінальне право. Загальна частина», «Кримінальне право. Особ-

лива частина», «Особливості кваліфікації окремих видів кримінальних правопору-

шень»  

Постреквізити: «Кваліфікація кримінальних правопорушень при конкуренції кримі-

нально-правових норм», «Кримінально-правова юрисдикційна діяльність», «Сучасні 

аспекти кримінального права». 

 

Перелік компетентностей, які забезпечує навчальна дисципліна, програмні ре-

зультати навчання 

Програмні результати навчання Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач 

ПРН11. Використовувати передові 

знання і методики у процесі правот-

ворення та правозастосування інсти-

тутів публічного та приватного 

права і кримінальної юстиції. 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інфор-

мації з різних джерел. 

ПРН15. Мати практичні навички 

розв’язання проблем, пов’язаних з 

реалізацією процесуальних функцій 

суб’єктів правозастосування. 

ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

 

ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 



 
 

ПРН17. Інтегрувати необхідні 

знання та розв’язувати складні за-

дачі правозастосування у різних 

сферах професійної діяльності. 

ФК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові 

рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію. 

 ФК7. Здатність застосовувати знання та розуміння ос-

новних засад (принципів) та процедур судочинства в 

Україні. 

ФК10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що 

вимагають системного, логічного та функціонального 

тлумачення норм права, а також розуміння практики їх 

застосування. 

 

Перелік компетентностей, розвитку яких сприяє вивчення  

навчальної дисципліни 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти по-

винні: 

знати: 

– поняття та основні завдання кримінальної відповідальності;  

– методи якісного, повного, об’єктивного, всебічного та у встановлені законом 

строки розкриття та розслідування кримінальних правопорушень; 

– особливості використання положень нормативно-правових документів в своїй 

діяльності; 

– судову практику та правила кваліфікації окремих кримінальних правопору-

шень; 

– проблемні питання курсу та формування шляхів їх подолання. 

вміти: 

– вільно орієнтуватись у системі нормативно-правових актів, які регулюють пра-

возастосовну діяльність Національної поліції, а також визначають компетенцію та 

межі повноважень Національної поліції у цій сфері; 

– відтворювати основні поняття та категорії, що відображають сутність та зміст 

правозастосовної діяльності Національній поліції, розрізняти та аналізувати її різні 

форми й напрями; 

– правильно тлумачити норми кримінального законодавства та застосовувати їх 

в процесі кваліфікації кримінальних правопорушень; 

– вживати необхідних заходів з метою розкриття кримінальних правопорушень, 

встановлення, затримання і викриття всіх осіб, причетних до їх вчинення, відшкоду-

вання завданих збитків; 

– встановлювати причини і умови, які сприяли вчиненню кримінальних  право-

порушень, та вжиття заходів щодо їх усунення; 

– розмежовувати кримінальні правопорушення від суміжних правопорушень; 

– на основі здобутих знань визначати найбільш оптимальні шляхи удосконалення 

кримінального -процесуального законодавства України та діяльності працівників На-

ціональної поліції з його застосування; переосмислювати наявні знання стосовно но-

вих фактів; адаптувати раніше отриманий досвід до змінних умов та нестандартних 

ситуацій; варіативно розв’язувати професійні завдання; 

– застосовувати теоретичні знання з реалізації різних видів правозастосовної дія-

льності Національної поліції на практиці; 



 
 

– знаходити шляхи розв’язання нетипових задач, що виникають під час вияв-

лення працівником Національної поліції кримінальних правопорушень, їх докумен-

тування та спілкування з громадянами і правопорушниками; 

– використовувати засвоєні знання для розв’язання типових ситуацій, що вини-

кають під час професійної діяльності працівників Національної поліції; 

– аналізувати конкретні випадки з практики діяльності працівників Національної 

поліції, а також змодельовані ситуації, приймати необхідні процесуальні та управлі-

нські рішення, а також їх обґрунтовувати. 

На вивчення навчальної дисципліни заплановано 90 годин 3 кредити ECTS 

 

Структура навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт Завдання самостійної ро-

боти в розрізі тем 

Тема 1. Інститут 

співучасті в кри-

мінальному праві. 

Семінар 

1.Поняття співучасті у кримінальному пра-

вопорушенні. Об’єктивні і суб’єктивні 

ознаки співучасті. 

2. Види співучасників. 

3. Форми співучасті. Поняття, ознаки, зна-

чення. 

4. Спеціальні питання відповідальності спів-

учасників. 

Практичне заняття 

1. Відпрацювання ситуаційних задач відпо-

відно до плану проведення практичного за-

няття. 

2. Вирішення тестових завдань. 

Теми рефератів: 

1. Кваліфікація дій співучас-

ників при ексцесі виконавця. 

2.Особливості добровільної 

відмови підбурювача та посо-

бника.  

 

Тема 2. Обста-

вини, що виклю-

чають криміна-

льну протиправ-

ність діяння 

Семінар 

1. Поняття та види обставин, які виключа-

ють кримінальну протиправність діяння. 

2. Поняття необхідної оборони й умови її 

правомірності. 

3. Уявна оборона. Відповідальність за 

шкоду, заподіяну в стані уявної оборони. 

4. Затримання особи, яка вчинила криміна-

льне правопорушення. Підстави, ознаки й 

умови правомірного затримання особи, яка 

вчинила кримінальне правопорушення та за-

подіяння йому шкоди. 

5. Поняття крайньої необхідності, її ознаки 

та підстави виникнення. 

6. Фізичний або психічний примус як обста-

вина, що виключає кримінальну протиправ-

ність діяння  

7. Виконання наказу чи розпорядження. 

Практичне заняття 

1. Відпрацювання ситуаційних задач відпо-

відно до плану проведення практичного за-

няття. 

2. Вирішення тестових завдань. 

Теми рефератів: 

1.Діяння, пов'язане з ризиком. 

2.Виконання спеціального за-

вдання з попередження чи ви-

криття кримінально-проти-

правної діяльності, організо-

ваної групи або злочинної ор-

ганізації. 

 

Тема 3. Особливо-

сті кваліфікації 

кримінальних пра-

вопорушень проти 

Лекція 

1.Особливості кваліфікації кримінальних 

правопорушень проти життя та здоров’я 

особи. 

Теми рефератів: 

1. Особливості кваліфікації 

побоїв та мордування. Від-

мінність від катування. 



 
 

життя та здоров’я, 

статевої свободи 

та статевої недо-

торканості особи 

2.Особливості кваліфікації проти статевої 

свободи та статевої недоторканості особи. 

Семінар 

1.Кваліфікація вбивства з обтяжуючими та 

пом’якшуючими обставинами. 

2.Особливості кваліфікації тілесних ушко-

джень. 

3. Залишення в небезпеці. Відмінність від не-

надання допомоги особі, що перебуває в не-

безпечному для життя становищі. 

4. Кваліфікація зґвалтування та сексуального 

насильства 

Практичне заняття 

1. Відпрацювання ситуаційних задач відпо-

відно до плану проведення практичного за-

няття. 

2. Вирішення тестових завдань. 

2. Особливості кваліфікації 

при відмежуванні зґвалту-

вання від сексуального наси-

льства. 

Тема 4. Особливо-

сті кваліфікації 

кримінальних пра-

вопорушень проти 

власності 

Лекція 

1.Загальна характеристика, поняття і види 1. 

правопорушень проти власності. 

2.Кваліфікація кримінальних правопору-

шень пов’язаних із розкраданням майна 

3.Кваліфікація кримінальних правопору-

шень не пов’язаних із розкраданням майна 

Семінар 

1. Крадіжка. Відмежування її від грабежу. 

2. Розбій. Відмінність розбою від грабежу. 

3. Вимагання чужого майна і його відмін-

ність від розбою. 

4. Привласнення, розтрата майна або заво-

лодіння ним шляхом зловживання службо-

вим становищем. 

Практичне заняття 

1. Відпрацювання ситуаційних задач відпо-

відно до плану проведення практичного за-

няття. 

2. Вирішення тестових завдань 

Теми рефератів: 

1.Особливості кваліфікації 

привласнення, розтрата 

майна або заволодіння ним 

шляхом зловживання служ-

бовим становищем. 

2. Кваліфікація заподіяння 

майнової шкоди шляхом об-

ману або зловживання дові-

рою. 

 

Тема 5. Особливо-

сті кваліфікації 

кримінальних пра-

вопорушень у 

сфері службової 

діяльності та про-

фесійної діяльно-

сті, пов’язаної з 

наданням публіч-

них послуг 

Лекція 

1.Кваліфікація кримінальних правопору-

шень злочинів у сфері службової діяльності 

2.Кваліфікація кримінальних правопору-

шень  у сфері професійної діяльності 

пов’язаної із наданням публічних послуг 

Семінар 

1. 1. Кваліфікація зловживання владою або 

службовим становищем і перевищення 

влади або службових повноважень працівни-

ком правоохоронного органу. 

2.Кваліфікація службового підроблення.  

3.Кримінальні правопорушення у сфері про-

фесійної діяльності пов’язаної із наданням 

публічних послуг 

2. 4.Кваліфікація службової недбалості. 

5.Кваліфікація провокації підкупу 

Практичне заняття 

Теми рефератів: 

1.Особливості кваліфікації 

при відмежуванні зловжи-

вання владою або службовим 

становищем і перевищення 

влади або службових повно-

важень працівником право-

охоронного органу. 

2.Кваліфікація прийняття 

пропозиції, обіцянки або оде-

ржання неправомірної вигоди 

службовою особою 

. 



 
 

1. Відпрацювання ситуаційних задач відпо-

відно до плану проведення практичного за-

няття. 

2.Вирішення тестових завдань 

Тема 6. Особливо-

сті кваліфікації 

кримінальних пра-

вопорушень проти 

авторитету орга-

нів державної 

влади, органів міс-

цевого самовряду-

вання та об’єд-

нань громадян  та 

проти правосуддя 

Семінар 

1. Кваліфікація опору представнику влади, 

працівникові правоохоронного органу, 

члену громадського формування з охорони 

громадського порядку і державного кордону 

або військовослужбовцеві та відмежування 

від злісної непокори. 

2. Погроза  або насильство щодо працівника 

правоохоронного органу. Відмежування від 

посягання на життя працівника правоохо-

ронного органу, члена громадського форму-

вання з охорони громадського порядку і дер-

жавного кордону або військовослужбовця.  

3. Кваліфікація завідомо неправдивого пові-

домлення про вчинення кримінального пра-

вопорушення. 

4.Кваліфікація примушування давати пока-

зання. 

5.Кваліфікація завідомо неправдиве пока-

зання. 

Практичне заняття 

1. Відпрацювання ситуаційних задач відпо-

відно до плану проведення практичного за-

няття. 

2.Вирішення тестових завдань 

Теми рефератів: 

1.Кваліфікація примушу-

вання до виконання чи неви-

конання цивільно-правових 

зобов’язань. 

2.Особливості кваліфікації 

порушення права на захист. 
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Технічне обладнання та програмне забезпечення навчальної дисципліни 

Технічне обладнання:  

- мультимедійний проектор, комп’ютер/ноутбук/планшет, інтерактивні дошки, 

комп’ютерні класи із спеціалізованим програмним забезпеченням.  

Програмне забезпечення. Для забезпечення можливості організації дистанцій-

ного навчання може використовуватися платформа Zoom, cередовище Classroom, 

Moodle «Мудл», Соціальні мережі та Telegram. 

 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

Політика щодо термінів виконання та перескладання здійснюється з дотриманням но-

рмативних документів щодо організації освітнього процесу в Національній академії 

внутрішніх справ 

Політика щодо академічної доброчесності: https://www.naiau.kiev.ua/dobrochesnist/. 

Політика щодо відвідування здійснюється з дотриманням нормативних документів 

щодо організації освітнього процесу в Національній академії внутрішніх справ 

Політика вивчення та викладання навчальної дисципліни здійснюється з дотриман-

ням нормативних документів щодо організації освітнього процесу в Національній 

академії внутрішніх справ  

 

Оцінювання результатів навчання 

Аудиторна робота 
Підсумковий контроль: 

залік 

Підсумкова кількість 

балів 

Max 60% 
Max 40% Max 100% 

Т. 1, Т. 2 ... Т. 6 

 

Шкала оцінювання: національна та EСТS 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за національ-

ною шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 

90-100 відмінно А відмінне виконання 

85-89 
добре  

B вище середнього рівня 

75-84 C загалом хороша робота 

66-74 

задовільно  

D непогано 

60-65 
E виконання відповідає мініма-

льним критеріям 

35-59 незадовільно Fx необхідне перескладання 

https://www.naiau.kiev.ua/dobrochesnist/


 
 

1-34 
F необхідне повторне вивчення 

курсу 

 


