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Самостійна робота студентів денної форми навчання
Тема 1. Поняття, підстави кримінально-правової кваліфікації
Питання:
1. Поняття правильної кримінально-правової кваліфікації.
2. Презумпція правильності кримінально-правової кваліфікації.
3. Питання матеріального кримінального права, вирішення яких обумовлене
правильною кваліфікацією.
4. Процесуальне та криміналістичне значення правильної кваліфікації.
5. Кримінологічне значення правильної кваліфікації
6. Визнання складу злочину юридичною підставою кримінально-правової
кваліфікації.
7. Елементи та ознаки складу злочину, які використовуються при кримінальноправовій кваліфікації.
8. Види складів злочину та їх значення для кваліфікації.
9. Послідовність аналізу та доказування наявності ознак складу злочину при
кримінально-правовій кваліфікації.
Тема 2. Принципи кримінально-правової кваліфікації
1. Принцип офіційності кримінально-правової кваліфікації:
Кримінально-правова кваліфікація як функція державних органів.
Обов’язковість кримінально-правової кваліфікації.
Проведення кваліфікації в установленій процесуальній формі
2. Принцип об’єктивності кримінально-правової кваліфікації:
Неупередженість при проведенні кваліфікації.
Об’єктивність підстав кваліфікації
3. Принцип точності кримінально-правової кваліфікації:
Точність кваліфікації як відображення диференціації кримінально-правових
наслідків діяння та всебічності, повноти та об’єктивності встановлення фактичних
обставин справи.
Конкретність кримінально-правової оцінки діяння.
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Обов’язковість досягнення точності при кваліфікації.
Тема 3. Кваліфікація злочинів з врахуванням стадії їх вчинення
1.Конструкції відповідальності за готування до злочину і замах на злочин у
чинному законодавстві України, в історії вітчизняного кримінального права та в правових
системах інших держав і кваліфікація посягань.
2.Добровільна відмова і суміжні кримінально-правові інститути. Відмінність між
дієвим каяттям і добровільною відмовою від вчинення злочину.
3.Кваліфікація у зв’язку з добровільною відмовою від вчинення злочину.
Тема 4. Кваліфікація злочинів, вчинених у співучасті
1. Зв’язок між кваліфікацією дій виконавця злочину та кваліфікацією дій інших співучасників. Питання про врахуванні при кваліфікації ознак, що обтяжують або
пом’якшують відповідальність певного співучасника.
2. Питання кваліфікації злочинів, вчинених у співучасті, в судовій практиці.
Роз’яснення, які містяться в постановах Пленуму Верховного Суду України щодо
кваліфікації злочинів, вчинених у співучасті.
3. Підстава кримінальної відповідальності за причетність до злочину. Форми
причетності та їх кваліфікація. Кваліфікація при наявності ознак одночасно і співучасті і
причетності до злочину.
Тема 5. Кваліфікація множинності злочинів
1.Ознаки множинності злочинів.
2. Значення множинності злочинів для вирішення питань, які регламентовані
Загальною частиною Кримінального кодексу України.
3. Вказівки на множинність злочинів в статтях Особливої частини Кримінального
кодексу України.
4. Види рецидиву злочинів. Кваліфікація спеціального рецидиву злочинів.
Кваліфікація пенітенціарного рецидиву злочинів.
Тема 6. Кваліфікація злочинів за конкуренції кримінально-правових норм
1. Походження та значення терміну «конкуренція кримінально-правових
норм».
2. Причини виникнення та існування конкуренції кримінально-правових норм.
3. Ознаки конкуренції кримінально-правових норм, її види.
4. Відмінність конкуренції норм від суміжних понять - колізії між нормами,
сукупності злочинів, співвідношення суміжних складів злочинів, поглинання складів
злочинів.
5. Види конкуренції кримінально-правових норм. Критерії поділу конкуренції.
6.
Критерії поділу конкуренції норм на види: кількість конкуруючих норм;
галузева приналежність норм; елементи складу злочину; підпорядкування кримінальноправових норм за об’ємом та за змістом.
Тема 7. Кваліфікація злочинів, учинених за наявності кваліфікуючих та
привілеюючих ознак складу злочину
1.Поняття диференціації та індивідуалізації кримінальної відповідальності.
2. Взаємозв’язок диференціацій кримінальної відповідальності, кримінальноправової кваліфікації та індивідуалізації відповідальності.
3. Співвідношення пом’якшуючих та обтяжуючих відповідальність обставин та
кваліфікуючих і привілеюючих ознак складу злочину. Заборона «подвійного» врахування
обтяжуючих обставин та «одноіменних» кваліфікуючих ознак.
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4. Види складів злочину за ступенем суспільної небезпеки посягання та їх
значення для кримінально-правової кваліфікації. Класифікація складів злочину за
ступенем суспільної небезпеки. Простий (основний) склад злочину. Кваліфікований,
особливо кваліфікований, привілейований склади злочину, їх співвідношення з простим
складом цього ж злочину та між собою.
5. Суб’єктивне ставлення винного до ознак основного складу злочину та ознак, з
використанням яких диференційована кримінальна відповідальність. Визначення моменту
закінчення злочинів, склади яких виділені за ступенем суспільної небезпеки.
6. Врахування при кваліфікації виду складу злочину за ступенем суспільної
небезпеки. Кваліфікація у випадках, коли спеціальна норма на передбачає кваліфікуючих,
особливо кваліфікуючих ознак, які встановлені в загальній нормі.
7. Зміна кваліфікації, коли виявлені кваліфікуючі, особливо кваліфікуючі,
привілеюючі ознаки, які раніше не були інкриміновані.
8. Правила кваліфікації злочину, вчиненого при наявності кількох кваліфікуючих,
особливо кваліфікуючих ознак складу злочину.
9. Правила кваліфікації злочину, вчиненого при наявності кількох привілеюючих
ознак складу злочину.
10. Правила кваліфікації злочину, вчиненого при наявності кількох
кваліфікуючих, особливо кваліфікуючих ознак складу злочину.
11. Правила кваліфікації злочину, вчиненого при конкуренції між собою
кваліфікуючих, особливо кваліфікуючих ознак складу злочину.
12. Правила кваліфікації злочину, вчиненого при конкуренції з одного боку
кваліфікуючих, особливо кваліфікуючих ознак складу злочину, а з іншого - привілеюючих
ознак.
Тема 8 Кваліфікація діянь, вчинених за обставин, що виключають їх
злочинність
1. Кваліфікація при наявності обставин, передбачених винятковими нормами
Особливої частини Кримінального кодексу України.
2. Кваліфікація при наявності обставин, передбачених нормами Особливої
частини, в яких відтворено положення Загальної частини Кримінального кодексу України.
3. Кваліфікація діянь, вчинених за наявності обставин, передбачених
Конституцією України та міжнародно-правовими актами.
Тема 9. Відмежування складів злочинів від складів інших правопорушень.
4. Необхідність відмежування злочинів від інших видів правопорушень.
5. Відмежування злочинів від цивільних деліктів.
6. Загальні засади визначення співвідношення положень кримінального та
адміністративного права.
Тема 10. Кваліфікація діянь, вчинених за відсутності всіх ознак складу
злочину
1. Поняття випадку (казусу) та його кримінально-правове значення.
2. Питання кримінально-правової кваліфікації, які вирішуються при випадковому
заподіянні шкоди.
3. Поняття відсутності складу злочину.
4. Відсутність ознак складів злочинів як обставина, що виключає провадження в
кримінальній справі.
5. Кримінально-правове значення встановлення відсутності ознак певного складу
злочину.
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6. Питання кримінально-правової кваліфікації, які вирішуються в зв’язку з
встановленням відсутності ознак складу злочину.
7. Поняття та критерії малозначності в кримінальному праві.
8. Правові наслідки визнання посягання малозначним.
9. Питання кримінально-правової кваліфікації, які вирішуються щодо
малозначних посягань.
10. Кваліфікація діянь, вчинених особами, які не досягли віку, з якого може
наставати кримінальна відповідальність.
11. Злочини, відповідальність за які можуть нести лише повнолітні особи,
проблема встановлення їх кола.
12. Кваліфікація діянь, вчинених при відсутності вини.

Самостійна робота студентів заочної форми навчання
Тема 1. Поняття, підстави кримінально-правової кваліфікації
Питання:
10. Поняття правильної кримінально-правової кваліфікації.
11. Презумпція правильності кримінально-правової кваліфікації.
12. Питання матеріального кримінального права, вирішення яких обумовлене
правильною кваліфікацією.
13. Процесуальне та криміналістичне значення правильної кваліфікації.
14. Кримінологічне значення правильної кваліфікації
15. Визнання складу злочину юридичною підставою кримінально-правової
кваліфікації.
16. Елементи та ознаки складу злочину, які використовуються при кримінальноправовій кваліфікації.
17. Види складів злочину та їх значення для кваліфікації.
18. Послідовність аналізу та доказування наявності ознак складу злочину при
кримінально-правовій кваліфікації.
Тема 2. Принципи кримінально-правової кваліфікації
4. Принцип офіційності кримінально-правової кваліфікації:
Кримінально-правова кваліфікація як функція державних органів.
Обов’язковість кримінально-правової кваліфікації.
Проведення кваліфікації в установленій процесуальній формі
5. Принцип об’єктивності кримінально-правової кваліфікації:
Неупередженість при проведенні кваліфікації.
Об’єктивність підстав кваліфікації
6. Принцип точності кримінально-правової кваліфікації:
Точність кваліфікації як відображення диференціації кримінально-правових
наслідків діяння та всебічності, повноти та об’єктивності встановлення фактичних
обставин справи.
Конкретність кримінально-правової оцінки діяння.
Обов’язковість досягнення точності при кваліфікації.
Тема 3. Кваліфікація злочинів з врахуванням стадії їх вчинення
4.Конструкції відповідальності за готування до злочину і замах на злочин у
чинному законодавстві України, в історії вітчизняного кримінального права та в правових
системах інших держав і кваліфікація посягань.
5.Добровільна відмова і суміжні кримінально-правові інститути. Відмінність між
дієвим каяттям і добровільною відмовою від вчинення злочину.
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6.Кваліфікація у зв’язку з добровільною відмовою від вчинення злочину.
Тема 4. Кваліфікація злочинів, вчинених у співучасті
4. Зв’язок між кваліфікацією дій виконавця злочину та кваліфікацією дій
інших співучасників. Питання про врахуванні при кваліфікації ознак, що обтяжують або
пом’якшують відповідальність певного співучасника.
5. Питання кваліфікації злочинів, вчинених у співучасті, в судовій практиці.
Роз’яснення, які містяться в постановах Пленуму Верховного Суду України щодо
кваліфікації злочинів, вчинених у співучасті.
6. Підстава кримінальної відповідальності за причетність до злочину. Форми
причетності та їх кваліфікація. Кваліфікація при наявності ознак одночасно і співучасті і
причетності до злочину.
Тема 5. Кваліфікація множинності злочинів
1.Ознаки множинності злочинів.
2. Значення множинності злочинів для вирішення питань, які регламентовані
Загальною частиною Кримінального кодексу України.
3. Вказівки на множинність злочинів в статтях Особливої частини Кримінального
кодексу України.
4. Види рецидиву злочинів. Кваліфікація спеціального рецидиву злочинів.
Кваліфікація пенітенціарного рецидиву злочинів.
5. Одиничний злочин як елемент множинності та його кваліфікація.
6. Кваліфікація повторності злочинів.
7. Кваліфікація сукупності злочинів.
8. Кваліфікація рецидиву злочинів.
Тема 6. Кваліфікація злочинів за конкуренції кримінально-правових норм
7. Походження та значення терміну «конкуренція кримінально-правових
норм».
8. Причини виникнення та існування конкуренції кримінально-правових норм.
9. Ознаки конкуренції кримінально-правових норм, її види.
10. Відмінність конкуренції норм від суміжних понять - колізії між нормами,
сукупності злочинів, співвідношення суміжних складів злочинів, поглинання складів
злочинів.
11. Види конкуренції кримінально-правових норм. Критерії поділу конкуренції.
12. Критерії поділу конкуренції норм на види: кількість конкуруючих норм;
галузева приналежність норм; елементи складу злочину; підпорядкування кримінальноправових норм за об’ємом та за змістом.
13. Кваліфікація при конкуренції загальної і спеціальної норм.
14. Кваліфікація при конкуренції кількох спеціальних норм.
15. Кваліфікація злочинів при конкуренції частини і цілого
Тема 7. Кваліфікація злочинів, учинених за наявності кваліфікуючих та
привілеюючих ознак складу злочину
1.Поняття диференціації та індивідуалізації кримінальної відповідальності.
2. Взаємозв’язок диференціацій кримінальної відповідальності, кримінальноправової кваліфікації та індивідуалізації відповідальності.
3. Співвідношення пом’якшуючих та обтяжуючих відповідальність обставин та
кваліфікуючих і привілеюючих ознак складу злочину. Заборона «подвійного» врахування
обтяжуючих обставин та «одноіменних» кваліфікуючих ознак.
4. Види складів злочину за ступенем суспільної небезпеки посягання та їх
значення для кримінально-правової кваліфікації. Класифікація складів злочину за
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ступенем суспільної небезпеки. Простий (основний) склад злочину. Кваліфікований,
особливо кваліфікований, привілейований склади злочину, їх співвідношення з простим
складом цього ж злочину та між собою.
5. Суб’єктивне ставлення винного до ознак основного складу злочину та ознак, з
використанням яких диференційована кримінальна відповідальність. Визначення моменту
закінчення злочинів, склади яких виділені за ступенем суспільної небезпеки.
6. Врахування при кваліфікації виду складу злочину за ступенем суспільної
небезпеки. Кваліфікація у випадках, коли спеціальна норма на передбачає кваліфікуючих,
особливо кваліфікуючих ознак, які встановлені в загальній нормі.
7. Зміна кваліфікації, коли виявлені кваліфікуючі, особливо кваліфікуючі,
привілеюючі ознаки, які раніше не були інкриміновані.
8. Правила кваліфікації злочину, вчиненого при наявності кількох кваліфікуючих,
особливо кваліфікуючих ознак складу злочину.
9. Правила кваліфікації злочину, вчиненого при наявності кількох привілеюючих
ознак складу злочину.
10. Правила кваліфікації злочину, вчиненого при наявності кількох
кваліфікуючих, особливо кваліфікуючих ознак складу злочину.
11. Правила кваліфікації злочину, вчиненого при конкуренції між собою
кваліфікуючих, особливо кваліфікуючих ознак складу злочину.
12. Правила кваліфікації злочину, вчиненого при конкуренції з одного боку
кваліфікуючих, особливо кваліфікуючих ознак складу злочину, а з іншого - привілеюючих
ознак.
Тема 8 Кваліфікація діянь, вчинених за обставин, що виключають їх
злочинність
1. Поняття та види обставин, які виключають злочинність діяння.
2. Кваліфікація діянь, вчинених за наявності окремих видів обставин,
передбачених статтями Загальної частини Кримінального кодексу України
3. Кваліфікація злочинної поведінки інших осіб, як умова застосування норм про
необхідну оборону, затримання особи, що вчинила злочин.
4. Кваліфікація при наявності обставин, передбачених винятковими нормами
Особливої частини Кримінального кодексу України.
5. Кваліфікація при наявності обставин, передбачених нормами Особливої
частини, в яких відтворено положення Загальної частини Кримінального кодексу України.
6. Кваліфікація діянь, вчинених за наявності обставин, передбачених
Конституцією України та міжнародно-правовими актами.
Тема 9. Відмежування складів злочинів від складів інших правопорушень.
7. Необхідність відмежування злочинів від інших видів правопорушень.
8. Відмежування злочинів від цивільних деліктів.
9. Загальні засади визначення співвідношення положень кримінального та
адміністративного права.
Тема 10. Кваліфікація діянь, вчинених за відсутності всіх ознак складу
злочину
1. Поняття випадку (казусу) та його кримінально-правове значення.
2. Питання кримінально-правової кваліфікації, які вирішуються при випадковому
заподіянні шкоди.
3. Поняття відсутності складу злочину.
4. Відсутність ознак складів злочинів як обставина, що виключає провадження в
кримінальній справі.
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5. Кримінально-правове значення встановлення відсутності ознак певного складу
злочину.
6. Питання кримінально-правової кваліфікації, які вирішуються в зв’язку з
встановленням відсутності ознак складу злочину.
7. Поняття та критерії малозначності в кримінальному праві.
8. Правові наслідки визнання посягання малозначним.
9. Питання кримінально-правової кваліфікації, які вирішуються щодо
малозначних посягань.
10. Кваліфікація діянь, вчинених особами, які не досягли віку, з якого може
наставати кримінальна відповідальність.
11. Злочини, відповідальність за які можуть нести лише повнолітні особи,
проблема встановлення їх кола.
12. Кваліфікація діянь, вчинених при відсутності вини.
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