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ПИТАННЯ НА ДЕРЖАВНИЙ ЕКЗАМЕН ЗІ  

С/К «ТЕОРІЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ» 

 

1. Поняття та ознаки кримінально-правової кваліфікації. Зміст та об’єм цього поняття.  

2. Об’єкт, суб’єкт і зміст кримінально-правової кваліфікації.  

3. Стадії, етапи кримінально-правової кваліфікації та її результат. 

4. Юридичне закріплення кримінально-правової кваліфікації. Виклад фактичних обставин справи, 

складання формули кваліфікації,  формулювання звинувачення.  

5. Вимоги до формули кваліфікації. Посилання у формулі кримінально-правовій кваліфікації на статті 

Загальної частини КК України.  

6. Види кримінально-правової кваліфікації.  

7. Поняття  та види підстав кримінально-правової кваліфікації, їх зміст. 

8. Випадки, коли санкція враховується у кримінально-правовій кваліфікації 

9. Склад злочину і його значення для кримінально-правової кваліфікації. Види складів злочину та їх 

значення для кваліфікації.  

10. Поняття  та види принципів кримінально-правової кваліфікації. 

11. Розкрийте зміст принципу законності кримінально-правової кваліфікації. 

12.  Розкрийте зміст принципу офіційності кримінально-правової кваліфікації. 

13.  Розкрийте зміст принципу індивідуальності кримінально-правової кваліфікації. 

14.  Розкрийте зміст принципу недопустимості подвійного інкримінування кримінально-правової 

кваліфікації. 

15.  Розкрийте зміст принципу повноти кримінально-правової кваліфікації. 

16. Значення стадій вчинення злочину у кримінально-правовій кваліфікації.  

17. Поняття закінченого злочину, момент закінчення окремих видів злочинів (з матеріальним, 

формальним, “усіченим” складом, з кількома альтернативними чи обов’язковими діями або наслідками, 

продовжуваних, триваючих, вчинених у співучасті).  

18. Кваліфікуюче значення поведінки винного після закінчення злочину.  

19. Поняття готування до злочину та його ознаки. Загальні правила кваліфікації готування до злочину.  

20. Кваліфікація замаху на злочин. Злочини, при вчиненні яких замах неможливий.  

21. Кваліфікація у зв’язку з добровільною відмовою від вчинення злочину. Добровільна відмова і 

суміжні кримінально-правові інститути.  

22. Кваліфікація повністю невдалої та частково невдалої добровільної відмови.  

23. Кваліфікація добровільної відмови за сукупності злочинів.  

24. Добровільна відмова від злочину, який вчинюється у співучасті. 

25. Загальні положення кваліфікації злочинів, вчинених у співучасті.  

26. Злочини, при вчиненні яких співучасть неможлива (випадки, коли вчинення злочину кількома 

особами не є співучастю).  

27. Співучасть особливого роду, врахування її у кваліфікації злочинів.  

28. Випадки, коли посягання співучасників кваліфікуються за різними статтями Особливої частини 

кримінального закону.  

29. Поняття та ознаки виконавця злочину та співвиконавця злочину. Кваліфікація посягання виконавця 

та співвиконавця злочину. 

30. Кваліфікація дій організатора, підбурювача, пособника злочину. Кваліфікація посереднього 

підбурювання. Кваліфікація необхідної співучасті.  

31. Зв’язок між кваліфікацією дій виконавця злочину та кваліфікацією дій інших співучасників. 

Врахування у кваліфікації ознак, що обтяжують або пом’якшують відповідальність певного 

співучасника. 

32. Кваліфікація співучасті у злочинах зі спеціальним суб’єктом.  

33. Кваліфікація при залученні до участі у вчиненні злочин осіб, які не притягаються до кримінальної 

відповідальності. 

34. Врахування форми співучасті у кваліфікації злочину.  

35. Кваліфікація злочинів, вчинених в складі групи осіб. Кваліфікація злочинів, вчинених в складу групи 

осіб, яка діє за попередньою змовою. 
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36. Кваліфікація злочинів, вчинених в складі організованої групи.  

37. Кваліфікація злочинів, вчинених у складі злочинної організації. 

38. Кваліфікація діянь особи, яка не є членом злочинної організації, проте бере участь у злочинах, 

вчинюваних такою організацією. 

39. Кваліфікація діянь співучасників при ексцесі співучасника.  

40. Кваліфікація невдалої співучасті та співучасті у незакінченому злочині. 

41. Кваліфікація причетності до злочину. Форми причетності та їх кваліфікація.  

42. Поняття і види одиничних злочинів. Відмінність між окремими видами (підвидами) множинності та 

одиничними злочинами.  

43. Кваліфікація сукупності злочинів. Відмінність між сукупністю злочинів та конкуренцією 

кримінально-правових норм. 

44. Злочини, які не можуть утворювати ідеальну сукупність.  

45. Правила кваліфікації повторності злочинів. 

46. Правила кваліфікації спеціального та пенітенціарного рецидиву. 

47. Поняття та ознаки конкуренції кримінально-правових норм.  

48. Відмінність конкуренції кримінально-правових норм від суміжних понять - колізії між положеннями 

кримінального закону, ідеальної сукупності злочинів тощо. 

49. Види конкуренції кримінально-правових норм та способи її подолання.  

50. Кваліфікація при конкуренції загальної і спеціальної норм.  

51. Кваліфікація при конкуренції кількох спеціальних норм.  

52. Кваліфікація злочинів при конкуренції частини і цілого.  

53. Правила кваліфікації злочинів, відповідальність за які диференційована.  

54. Значення об’єкта у розмежуванні складів  злочинів. 

55. Значення об’єктивної сторони у розмежуванні складів  злочинів. 

56. Значення суб’єкта у розмежуванні складів  злочинів. 

57. Значення  суб’єктивної сторони у розмежуванні складів  злочинів. 

58. Кваліфікація за наявності обставин, які виключають злочинність діяння.  

59.  Відмежування злочинів від адміністративних правопорушень. 

60. Відмежування злочинів від цивільно-правових деліктів. 

61. Види колізій у кримінальному праві та їх подолання. 

62. Кваліфікація діянь, вчинених за обставин, що усувають їх злочинність 

 


