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ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни «Кримінально-правова кваліфікація» 
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 
(перший рівень вищої освіти) спеціальності 081 Право, освітня програма 
Право. 
 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є оволодіння 
студентами: 
- знанням про правила та особливості кримінально-правової оцінки діянь, 
передбачених чинним законодавством про кримінальну відповідальність; 
- навичками щодо правильного застосування загальних інститутів 
кримінального права при вирішенні практичних задач; 
- навичками щодо здійснення процесу кваліфікації кримінальних 
правопорушень, у тому числі щодо розмежування окремих кримінальних 
правопорушень один від одного та відмежування кримінальних від інших 
правопорушень; 
- вмінням здійснювати пошук та критичний аналіз матеріалів право 
застосовної діяльності при вирішенні конкретних практичних завдань. 
 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є формування таких 
загальних та предметних компетенцій: 

– у межах формування ЗК-3 (здатність до абстрактного мислення, 
аналізу та синтезу): 
● знати: кримінально-правову методологію;  
● вміти: надавати кримінально-правову характеристику об’єктивних та 
суб’єктивних ознак кримінальних правопорушень, передбачених Особливою 
частиною Кримінального кодексу України 
● мати навички: здійснення кримінально-правової оцінки діянь, описаних у 
фабулах завдань; 

– у межах формування ЗК-34 (здатність спілкуватися державною 
мовою, вміння правильно, логічно, ясно будувати своє усне й писемне 
мовлення з питань кримінального права): 
● знати: основну термінологію кримінального права державною мовою; 
● вміти: логічно й обґрунтовано викладати свою думку в усній та письмовій 
формі з питань кваліфікації кримінальних правопорушень; 
● мати навички: письмового викладення рішень практичних завдань; 
виступів як обвинувача, захисника або судді при моделюванні судових 
засідань на практичних заняттях. 

– у межах формування ЗК-6 (здатність діяти з урахуванням соціальної 
відповідальності та громадянських зобов’язань, з повагою ставитися до права 
й закону): 
● знати: завдання, функції та принципи кваліфікації кримінальних 
правопорушень; прийоми та  способи тлумачення кримінального 
законодавства; 



 

 

5 

● вміти: критично осмислювати навчальний матеріал, відстоювати свою 
позицію з проблемних питань та знаходити аргументи на її користь у 
доктринальних джерелах та нормативно-правових актах; 
● мати навички: здійснення пошуку та систематизації норм кримінального 
права України; 

– у межах формування ПК-4 (здатність здійснювати професійну 
діяльність у повній відповідності до закону): 
● знати: зміст постанов Пленуму Верховного Суду України, Вищого 
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, 
апеляційних судів м. Києва та областей України; статистичні дані Державної 
судової адміністрації України з питань кваліфікації кримінальних 
правопорушень; 
● вміти: застосовувати норми кримінального права у різноманітних 
ситуаціях; 
● мати навички: установлювати зміст кримінально-правових норм Загальної 
та Особливої частин Кримінального кодексу України; 

– у межах формування ПК-6 (вміння юридично правильно 
кваліфікувати факти й обставини): 
● знати: алгоритм кримінально-правової кваліфікації кримінальних 
правопорушень; 
● вміти: здійснювати кримінально-правову кваліфікацію кримінальних 
правопорушень; 
● мати навички: проводити розмежування суміжних складів кримінальних 
правопорушень та відмежування кримінальних правопорушень від 
дисциплінарних, адміністративних та цивільних правопорушень; 

– у межах формування ПК-7 (здатність забезпечувати законність та 
правопорядок, безпеку особистості, суспільства, держави в межах виконання 
своїх посадових обов’язків): 
● знати: актуальний стан законодавства про кримінальну відповідальність; 
● вміти: застосовувати норми Загальної та Особливої частин кримінального 
законодавства, враховуючи положення Конституції України, міжнародних 
договорів, згоду на обов’язковість яких надала Верховна Рада України, 
загальні принципи кримінального права та принципи його інститутів; 
● мати навички: правильного застосування норм загальних інститутів 
кримінального права при вирішенні питань кваліфікації кримінальних 
правопорушень; 

– у межах формування ПК-8 (розуміння необхідності поваги до честі 
та гідності особистості, захисту прав і свобод людини і громадянина): 
● знати: види та причини посилок при кваліфікації кримінальних 
правопорушень, способи їх усунення; 
● вміти: здійснювати пошук та критичний аналіз матеріалів 
правозастосовної діяльності при вирішенні конкретних практичних завдань; 
● мати навички: вирішення складних питань щодо розуміння та 
застосування норм Загальної та Особливої частин Кримінального кодексу 
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України із урахуванням тенденцій правозастосовної практики та 
застосуванням підходів, висвітлених у спеціальній літературі; 

– у межах формування ПК-13 (здатність тлумачити нормативно-
правові акти, надавати кваліфіковані юридичні висновки і консультації): 
● знати: види та способи тлумачення норм Загальної та Особливої частин 
Кримінального кодексу України; 
● вміти: тлумачити норми Загальної та Особливої частин Кримінального 
кодексу України; 
● мати навички: роз’яснення зацікавленим особам змісту норм Загальної та 
Особливої частин Кримінального кодексу України. 

Студент повинен досягти таких програмних результатів навчання: 
Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих 
умов та обставин (ПРН 1), проводити збір й інтегрований аналіз матеріалів з 
різних джерел (ПРН 3), формулювати власні обґрунтовані судження на 
основі аналізу відомої проблеми (ПРН 4), давати короткий висновок щодо 
окремих фактичних обставин (даних) з достатньою обґрунтованістю 
(ПРН 5), використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та 
всебічного встановлення певних обставин (ПРН 8), самостійно визначати ті 
обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти відповідно до 
отриманих рекомендацій (ПРН 9), доносити до респондента матеріал з 
певної проблематики доступно і зрозуміло (ПРН 12), застосовувати набуті 
знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі 
факти і формувати обґрунтовані правові висновки (ПРН 21). 
 

1.3. Кількість кредитів: 4 

1.4. Загальна кількість годин: 120 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.5. Характеристика навчальної 
дисципліни 

 
 

Нормативна 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма 
навчання 

Рік підготовки 
3-й 3-й 

Семестр 
6-й 6-й 

Лекції 
32 год. 6 год. 

Практичні, семінарські заняття 
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32 год. 4 год. 
Самостійна робота 

56 год. 110 год. 
Індивідуальні завдання 

0 год. 0 год. 
 

1.6. Заплановані результати навчання: 
знати: 
- поняття, підстави та види кримінально-правової кваліфікації та її 

значення; особливості кваліфікації закінченого і незакінченого 
кримінального правопорушення та правила такої кваліфікації; загальні 
правила кримінально-правової кваліфікації діянь, вчинених у співучасті, 
множинності кримінальних правопорушень, кваліфікації при конкуренції 
норм; кваліфікація при помилці злочинця, розмежування між основними 
складами кримінальних правопорушень. 

вміти: 
- розмежовувати одне кримінальне правопорушення від іншого, а 

також кримінально протиправні діяння від незлочинних; 
- давати повну й обґрунтовану кримінально-правову оцінку вчиненим 

діянням та наслідкам порушення прав людини у результаті допущення 
помилок при кваліфікації суспільно небезпечних діянь; 

мати навички: 
- застосування положень законодавства про кримінальну 

відповідальність при оцінці різних діянь. 
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2. Тематичний план навчальної дисципліни 
 

Розділ 1. 
Основи вчення про кваліфікацію кримінальних правопорушень 

 
Тема 1. Поняття та значення кримінально-правової кваліфікації 

Поняття кримінально-правової кваліфікації. Місце кримінально-
правової кваліфікації у процесі застосування заходів кримінально-правового 
характеру. Види кримінально-правової кваліфікації. Значення правильної 
кваліфікації кримінальних правопорушень. Стадії та етапи кваліфікації 
кримінальних правопорушень. Формула кваліфікації. Структура 
кримінально-правової норми. Значення практики Європейського суду з прав 
людини; узагальнень судової практики, здійснені Верховним Судом України, 
Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних 
справ, апеляційними судами м. Києва та областей України. Проблемні 
аспекти визначення місця судового прецеденту у кримінальному праві 
України. Принципи кримінально-правової кваліфікації. 

 
Тема 2. Підстави кримінально-правової кваліфікації 

Поняття і види підстав кваліфікації кримінальних правопорушень. 
Фактична підстава кримінально-правової кваліфікації. Проблеми 
встановлення юридичної підстави кримінально-правової кваліфікації. Склад 
кримінального правопорушення та його значення для кримінально-правової 
кваліфікації. Кваліфікація за ознаками об’єкта кримінального 
правопорушення та за ознаками об’єктивної сторони кримінального 
правопорушення. Кваліфікація за ознаками суб’єкта кримінального 
правопорушення та за ознаками суб’єктивної сторони кримінального 
правопорушення. Особливості конкретизації окремих різновидів ознак 
юридичного складу кримінального правопорушення при кримінально-
правовій кваліфікації. 

 
Тема 3. Кваліфікація кримінального правопорушення з урахуванням 

стадії його вчинення 
Кваліфікація закінченого кримінального правопорушення. Правила 

кваліфікації незакінченої кримінально протиправної діяльності. Кваліфікація 
готування до вчинення кримінального правопорушення. Кваліфікація 
окремих видів замаху на кримінальне правопорушення. Значення 
добровільної відмови при незакінченому кримінальному правопорушенні для 
кваліфікації вчиненого. Формула кваліфікації при попередній злочинній 
діяльності. 

 
Тема 4. Кваліфікація кримінальних правопорушень, вчинених у співучасті 

Загальні положення кваліфікації кримінальних правопорушень, 
вчинених у співучасті. Особливості кваліфікації співучасті з врахуванням 
виду співучасника. Особливості кваліфікації співучасті з урахуванням її 
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форми. Кваліфікація невдалої співучасті та співучасті у незакінченому 
кримінальному правопорушенні. Особливості кваліфікації співучасті у 
кримінальному правопорушенні зі спеціальним суб’єктом. Особливості 
кваліфікації причетності до кримінального правопорушення. Формула 
кваліфікації кримінальних правопорушень, вчинених у співучасті. 

 
Тема 5. Кваліфікація множинності кримінальних правопорушень 
Загальні положення кваліфікації множинності кримінальних 

правопорушень. Особливості кваліфікації сукупності кримінальних 
правопорушень. Особливості кваліфікації повторності кримінальних 
правопорушень. Особливості кваліфікації рецидиву кримінальних 
правопорушень. Кваліфікація триваючих, продовжуваних і складених 
кримінальних правопорушень, їхня відмінність від множинності 
кримінальних правопорушень. 

 
Тема 6. Кваліфікація кримінальних правопорушень при конкуренції та 

колізії кримінально-правових норм 
Поняття та види конкуренції кримінально-правових норм. Відмінність 

конкуренції від колізії. Особливості кваліфікації кримінальних 
правопорушень при конкуренції загальної та спеціальної норм. Проблемні 
аспекти виділення конкуренції кількох спеціальних норм та особливості 
кваліфікації їх видів. Кваліфікація кримінальних правопорушень при 
конкуренції статей (частин статей) про простий, кваліфікований та особливо 
кваліфікований склади кримінальних правопорушень. Кваліфікація при 
конкуренції статей про привілейований та особливо привілейований склади 
кримінальних правопорушень. Кваліфікація при конкуренції статей про 
привілейований та кваліфікований склади кримінальних правопорушень. 
Кваліфікація кримінальних правопорушень при конкуренції частини і цілого. 

 
Тема 7. Кваліфікація діяння при деяких видах помилок у кримінальному праві 

Кваліфікація при юридичній помилці. Особливості кваліфікації при 
помилці в об’єкті та предметі. Особливості кваліфікації при помилці в особі 
потерпілого. Кваліфікація замаху з непридатними засобами. Кваліфікація при 
помилці розвитку причинного зв’язку. Кваліфікація при помилці у суспільно 
небезпечних наслідках. Кваліфікація посягання при відхиленні дії. 

 
Тема 8. Розмежування кримінальних правопорушень у ході кримінально-

правової кваліфікації 
Поняття і значення розмежування кримінальних правопорушень. 

Розмежування окремих складів кримінальних правопорушень. Особливості 
відмежування кримінальних правопорушень від інших правопорушень. 

 
Тема 9. Кваліфікація діянь, вчинених за обставин, що виключають їх 

кримінальну протиправність 
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Поняття та види обставин, які виключають кримінальну 
протиправність діяння та загальні положення кваліфікації діянь, вчинених 
при таких обставинах. Особливості кваліфікації діянь, вчинених за наявності 
окремих видів обставин, передбачених розділом VІІІ Загальної частини КК. 
Особливості кваліфікації діянь, вчинених за наявності обставин, що 
виключають кримінальну протиправність, передбачених Особливою 
частиною КК. 

 
Тема 10. Кваліфікація позитивної посткримінальної поведінки 

Позитивна посткримінальна поведінка у системі інститутів 
кримінального права України. Особливості кваліфікації при позитивній 
посткримінальній поведінці. 

 
Тема 11. Кваліфікація діянь, вчинених за відсутності ознак складу 

кримінального правопорушення 
Поняття і значення відсутності складу кримінального правопорушення. 

Кваліфікація за відсутності об’єктивних ознак складу кримінального 
правопорушення. Кваліфікація за відсутності ознак суб’єкта кримінального 
правопорушення. Кваліфікація діянь, вчинених за відсутності вини. 

 
Тема 12. Помилки у кваліфікації кримінальних правопорушень 

Поняття помилок у кваліфікації кримінальних правопорушень та 
наслідки таких помилок. Види помилок у кваліфікації кримінальних 
правопорушень. Фактори, що зумовлюють помилки у кваліфікації 
кримінальних правопорушень. Виявлення, усунення та попередження 
помилок у кримінально-правовій кваліфікації. 

 
Тема 13. Зміна кримінально-правової кваліфікації 

Поняття, підстави та межі зміни кримінально-правової кваліфікації. 
Кваліфікація кримінальних правопорушень при змінах у кримінальному 
законодавстві. Кваліфікація при змінах фактичних матеріалів справи. Зміна 
кваліфікації у зв’язку із виправленням помилки у застосуванні закону, що не 
пов’язана із зміною закону та фактичними матеріалами справи. Межі та 
порядок зміни кримінально-правової кваліфікації. 

 
Розділ 2. 

Кваліфікація окремих видів кримінальних правопорушень 
 

Тема 14. Питання кваліфікації кримінальних правопорушень проти життя 
та здоров’я особи 

Загальні засади відмежування кримінальних правопорушень від 
цивільних та адміністративних правопорушень. Загальні питання кваліфікації 
убивств. Поняття «вбивство», його об’єктивні та суб’єктивні ознаки. Види 
вбивств. Момент початку та закінчення життя. Кваліфікація вбивств при 
конкуренції обтяжуючих і пом’якшуючих обставин. Особливості кваліфікації 



 

 

11 

простого складу умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України). Розмежування 
умисного вбивства (ст. 115 КК) із тяжким тілесним ушкодженням, внаслідок 
якого сталася смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК), та вбивством через 
необережність (ст. 119 КК). Кваліфікація вбивства при помилці в особі 
потерпілого та при відхиленні дії. Загальні питання кваліфікації тілесних 
ушкоджень. Поняття та ознаки тяжкого тілесного ушкодження, його види. 
Розмежування тілесних ушкоджень із спричиненням іншої шкоди здоров’ю, 
що не є тілесним ушкодженням. Розмежування залишення в небезпеці 
(ст. 135 КК) із ненаданням допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для 
життя стані (ст. 136 КК). 

 
Тема 15. Питання кваліфікації кримінальних правопорушень проти власності 

Предмет кримінальних правопорушень проти власності: ознаки та 
розміри. Відмежування відсутності розміру предмета кримінальних 
правопорушень проти власності від малозначності діяння. Розмежування 
крадіжки (ст. 185 КК) із грабежем (ст. 186 КК) та шахрайством (ст. 189 КК). 
Розмежування крадіжки (ст. 185 КК) із привласненням, розтратою майна або 
зловживанням ним шляхом заволодіння службовим становищем (ст. 191 КК) 
та незаконним привласненням особою знайденого або чужого майна, що 
випадково опинилося у неї (ст. 193 КК). Розмежування розбою (ст. 187 КК) із 
насильницьким грабежем (ч. 2 ст. 186 КК) та бандитизмом (ст. 257 КК). 
Розмежування вимагання (ст. 189 КК) із розбоєм (ст. 187 КК) та 
насильницьким грабежем (ч. 2 ст. 186 КК). Розмежування привласнення, 
розтрати майна або зловживанням ним шляхом заволодіння службовим 
становищем (ст. 191 КК) зі зловживанням владою або службовим 
становищем (ст. 364 КК). 

 
Тема 16. Питання кваліфікації кримінальних правопорушень проти 

громадської безпеки 
Розмежування створення, керівництво злочинною спільнотою або 

злочинною організацією, а також участь у ній (ст. 255 КК) із бандитизмом 
(ст. 257 КК). Ознаки банди та злочинної організації. Співвідношення між 
поняттями «банда», «злочинна організація», «організована група». 
Розмежування терористичного акту (ст. 258 КК) із диверсією (ст. 113 КК) та 
завідомо неправдивим повідомленням про загрозу безпеці громадян, 
знищення чи пошкодження об’єктів власності (ст. 259 КК). 

 
Тема 17. Питання кваліфікації кримінальних правопорушень  у сфері 

службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням 
публічних послуг 

Розмежування зловживанням владою або службовим становищем 
(ст. 364 КК) із перевищенням влади або службових повноважень 
працівником правоохоронного органу (ст. 365 КК). Поняття та види 
неправомірної вигоди, істотної шкоди та тяжких наслідків у кримінальних 
правопорушеннях у сфері службової діяльності. 
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Тема 18 Питання кваліфікації кримінальних правопорушень проти безпеки 

руху та експлуатації транспорту, кримінальних правопорушень проти 
громадського порядку та моральності 

Розмежування порушення правил безпеки дорожнього руху або 
експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами 
(ст. 286 КК) із порушенням чинних на транспорті правил (ст. 291 КК). 
Розмежування групового порушення громадського порядку (ст. 293 КК) із 
масовими заворушеннями (ст. 294 КК) та закликами до вчинення дій, що 
загрожують громадському порядку (ст. 295 КК). Хуліганство (ст. 296 КК): 
відмежування від дрібного хуліганства (ст. 173 КУпАП), особливості 
розмежування зі кримінальними правопорушеннями проти життя та здоров’я 
та проти власності. Характеристика понять «особлива зухвалість», 
«винятковий цинізм», мотиву явної неповаги до суспільства. 

 
3. Структура навчальної дисципліни 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього у т. ч. усього у т. ч. 
 л п інд. к.р. с.р.  л п лаб. інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Розділ 1 

Тема 1. Поняття та 
значення кримінально-
правової кваліфікації 

8 2 2 – – 4 11 2 2 – – 7 

Тема 2. Підстави 
кримінально-правової 
кваліфікації 

7 2 2 – – 3 6 – – – – 6 

Тема 3. Кваліфікація 
кримінального 
правопорушення з 
урахуванням стадії його 
вчинення 

7 2 2 – – 3 9 2 – – – 7 

Тема 4. Кваліфікація 
кримінальних 
правопорушень, вчинених у 
співучасті 

7 2 2 – – 3 6 – – – – 6 

Тема 5. Кваліфікація 
множинності кримінальних 
правопорушень 

7 2 2 – – 3 6 – – – – 6 

Тема 6. Кваліфікація 
кримінальних правопорушень 
при конкуренції та колізії 
кримінально-правових норм 

7 2 2 – – 3 6 – – – – 6 

Тема 7. Кваліфікація діяння 
при деяких видах помилок у 
кримінальному праві 

5 1 1 – – 3 6 – – – – 6 
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Тема 8. Розмежування 
кримінальних 
правопорушень у ході 
кримінально-правової 
кваліфікації 

5 1 1 – – 3 6 – – – – 6 

Тема 9. Кваліфікація діянь, 
вчинених за обставин, що 
виключають їх кримінальну 
протиправність 

7 2 2 – – 3 6 – – – – 6 

Тема 10. Кваліфікація 
позитивної 
посткримінальної поведінки 

5 1 1 – – 3 6 – – – – 6 

Тема 11. Кваліфікація діянь, 
вчинених за відсутності 
ознак складу кримінального 
правопорушення 

5 1 1 – – 3 6 – – – – 6 

Тема 12. Помилки у 
кваліфікації кримінальних 
правопорушень 

7 2 2 – – 3 6 – – – – 6 

Тема 13. Зміна кримінально-
правової кваліфікації 7 2 2 – – 3 6 – – – – 6 
Разом за розділом 1 84 22 22 – – 40 86 4 2 – – 80 

Розділ 2 
Тема 14. Питання 
кваліфікації кримінальних 
правопорушень проти життя 
та здоров’я особи 

8 2 2 – – 4 10 2 2 – – 6 

Тема 15. Питання 
кваліфікації кримінальних 
правопорушень проти 
власності 

7 2 2 –  3 6 – – – – 6 

Тема 16. Питання 
кваліфікації кримінальних 
правопорушень проти 
громадської безпеки 

7 2 2 –  3 6 – – – – 6 

Тема 17. Питання 
кваліфікації кримінальних 
правопорушень у сфері 
службової діяльності та 
професійної діяльності, 
пов’язаної з наданням 
публічних послуг 

7 2 2 –  3 6 – – – – 6 

Тема 18. Питання кваліфікації 
кримінальних правопорушень 
проти безпеки руху та 
експлуатації транспорту, 
кримінальних правопорушень 
проти громадського порядку 
та моральності 

7 2 2 –  3 6 – – – – 6 

Разом за розділом 2 36 10 10 – – 16 34 2 2 – – 30 
Усього годин 120 32 32 – – 56 120 6 4 – – 110 
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4. Теми семінарських (практичних) занять 

№ 
з/п Назва теми 

Кількість годин 
денна заочна 

1.  Поняття та значення кримінально-правової кваліфікації 2 2 
2.  Підстави кримінально-правової кваліфікації 2 – 

3.  Кваліфікація кримінального правопорушення з 
урахуванням стадії його вчинення 2 – 

4.  Кваліфікація кримінальних правопорушень, вчинених у 
співучасті 2 – 

5.  Кваліфікація множинності кримінальних правопорушень 2 – 

6.  Кваліфікація кримінальних правопорушень при 
конкуренції та колізії кримінально-правових норм 2 – 

7.  Кваліфікація діяння при деяких видах помилок у 
кримінальному праві 1 – 

8.  Розмежування кримінальних правопорушень у ході 
кримінально-правової кваліфікації 1 – 

9.  Кваліфікація діянь, вчинених за обставин, що 
виключають їх кримінальну протиправність 2 – 

10.  Кваліфікація позитивної посткримінальної поведінки 1 – 
11.  Кваліфікація діянь, вчинених за відсутності ознак складу 

кримінального правопорушення 1 – 

12.  Помилки у кваліфікації кримінальних правопорушень 2 – 
13.  Зміна кримінально-правової кваліфікації 2 – 

14.  Питання кваліфікації кримінальних правопорушень 
проти життя та здоров’я особи 2 2 

15.  Питання кваліфікації кримінальних правопорушень 
проти власності 2 – 

16.  Питання кваліфікації кримінальних правопорушень 
проти громадської безпеки 2 – 

17.  
Питання кваліфікації кримінальних правопорушень у 
сфері службової діяльності та професійної діяльності, 
пов’язаної з наданням публічних послуг 

2 – 

18.  

Питання кваліфікації кримінальних правопорушень 
проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 
кримінальних правопорушень проти громадського 
порядку та моральності 

2 – 

 Разом: 32 4 
 

5. Самостійна робота 
 

№ 
з/п Назва теми 

Кількість годин 
денна заочна 

1.  Поняття та значення кримінально-правової кваліфікації 4 7 
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2.  Підстави кримінально-правової кваліфікації 3 6 
3.  Кваліфікація кримінального правопорушення з 

урахуванням стадії його вчинення 3 7 

4.  Кваліфікація кримінальних правопорушень, вчинених у 
співучасті 3 6 

5.  Кваліфікація множинності кримінальних правопорушень 3 6 
6.  Кваліфікація кримінальних правопорушень при 

конкуренції та колізії кримінально-правових норм 3 6 

7.  Кваліфікація діяння при деяких видах помилок у 
кримінальному праві 3 6 

8.  Розмежування кримінальних правопорушень у ході 
кримінально-правової кваліфікації 3 6 

9.  Кваліфікація діянь, вчинених за обставин, що 
виключають їх кримінальну протиправність 3 6 

10.  Кваліфікація позитивної посткримінальної поведінки 3 6 
11.  Кваліфікація діянь, вчинених за відсутності ознак складу 

кримінального правопорушення 3 6 

12.  Помилки у кваліфікації кримінальних правопорушень 3 6 
13.  Зміна кримінально-правової кваліфікації 3 6 
14.  Питання кваліфікації кримінальних правопорушень 

проти життя та здоров’я особи 4 6 

15.  Питання кваліфікації кримінальних правопорушень 
проти власності 3 6 

16.  Питання кваліфікації кримінальних правопорушень 
проти громадської безпеки 3 6 

17.  
Питання кваліфікації кримінальних правопорушень у 
сфері службової діяльності та професійної діяльності, 
пов’язаної з наданням публічних послуг 

3 6 

18.  

Питання кваліфікації кримінальних правопорушень 
проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 
кримінальних правопорушень проти громадського 
порядку та моральності 

3 6 

 Разом: 56 110 
 

 

6. Індивідуальні завдання 

У 2021/2022 н.р. індивідуальні завдання з дисципліни не передбачені. 
 
 

7. Методи контролю 
Поточний контроль на семінарських заняттях, контрольні роботи, залік. 
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8. Схема нарахування балів 

Поточний контроль та 
самостійна робота        Разом Залік Сума 

Розділ 1    Розділ 
2       

Т1 Т2 Т3 Т4. Т10 Т11 Т12 Т13    
Денна форма навчання           
30    30    60 40 100 
Заочна форма навчання           
30    30    60 40 100 

 
9. Шкала оцінювання 

 
Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 
для дворівневої шкали оцінювання 

 
90–100 зараховано 
70–89 зараховано  
50–69 зараховано 
1–49 незараховано 

 
10. Рекомендована література 

 
10.1 Основна література: 

 
1. Кваліфікація злочинів : навч. посіб. / Г. Є. Болдарь, М. К. Гнєтнєв, Г. М. 
Зеленов та ін.; за ред. О. О. Дудорова, Є. О. Письменського. – К. : Істина, 2011. 
– 430 с.  
2. Кузнецов В. В. Теорія кваліфікації злочинів : підруч. / В. В. Кузнецов, А. 
В. Савченко; за заг. ред. В. І. Шакуна. – К. : Алерта, 2013. – 319 с.  
3. Кваліфікація злочинів: навч. посібник / за ред.: О.О. Дудорова, Є.О. 
Письменського. - К.: Істина, 2010. - 430 с.  
4. Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів : навч. посіб. / М. Й. 
Коржанський. – Вид. 3-тє, допов. та переробл. – К. : Атіка, 2007. – 592 c.  
5. Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації: навч. посіб. 
/ В. О. Навроцький. – 2-ге вид. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 512 с.  
6. Теорія кваліфікації злочинів. Мультимедійний навчальний посібник 
[Електронний ресурс] / А. В. Савченко, Е. М. Кісілюк, О. В. Процюк та ін. – 
Режим доступу:  https://www.naiau.kiev.ua/books/mnp_tkz/Files/programma.htm. 
7. Кваліфікація злочинів: навчальний посібник / Г. М. Анісімов, О. О. 
Володіна, І. О. Зінченко та ін.. ; за ред. М. І. Панова. – Х. :Право, 2016. – 356 с. 
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