
Міністерство освіти і науки України 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

 

 

 

Юридичний факультет 

Кафедра кримінального права і кримінології 

 

 

 

 

 

ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ 

КВАЛІФІКАЦІЇ  
 

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО КУРСУ 
 

для студентів юридичного факультету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львів 2003 



Видання юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Проблеми кримінально-правової кваліфікації. Матеріали для вивчення 

спеціального курсу: робоча програма, завдання для практичних занять, тематика 

рефератів, список літератури. //Уклав В.О. Навроцький - Львів: Юридичний 

факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003. - 32 с. 
 

Друкується за рішенням видавничої комісії юридичного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка.  
 

Протокол № 4 від 25 жовтня 2002 р. 

© В.О. Навроцький 



Видання юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

 3 

 

ЗМІСТ 

 

ПЕРЕДНЄ СЛОВО ................................................................................................. 4 

ЗМІСТ ОКРЕМИХ ТЕМ СПЕЦІАЛЬНОГО КУРСУ ......................... 5 

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ, ВИДИ І ЗНАЧЕННЯ  КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ................. 5 

ТЕМА 2. ПІДСТАВИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ .............................................. 5 

ТЕМА 3. ПРИНЦИПИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ............................................. 6 

ТЕМА 4. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ З ВРАХУВАННЯМ СТАДІЇ ЇХ ВЧИНЕННЯ .......................... 7 

ТЕМА 5. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ У СПІВУЧАСТІ ............................................. 8 

ТЕМА 6. КВАЛІФІКАЦІЯ МНОЖИННОСТІ ЗЛОЧИНІВ .............................................................. 9 

ТЕМА 7. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРИ КОНКУРЕНЦІЇ НОРМ .............................................. 10 

ТЕМА 8. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ, УЧИНЕНИХ ПРИ НАЯВНОСТІ КВАЛІФІКУЮЧИХ ТА 

ПРИВІЛЕЮЮЧИХ ОЗНАК СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ .......................................................... 11 

ТЕМА 9. РОЗМЕЖУВАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ  

ТА ЇХ ВІДМЕЖУВАННЯ ВІД НОРМ ІНШИХ ГАЛУЗЕЙ ПРАВА .................................... 12 

ТЕМА 10. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЯНЬ, ВЧИНЕНИХ ПРИ ОБСТАВИНАХ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЇХ 

ЗЛОЧИННІСТЬ ........................................................................................................ 12 

ТЕМА 11. КВАЛІФІКАЦІЯ ПРИ ПОЗИТИВНІЙ  ПОСТКРИМІНАЛЬНІЙ ПОВЕДІНЦІ ................... 13 

ТЕМА 12. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЯНЬ, ВЧИНЕНИХ ПРИ ВІДСУТНОСТІ  ВСІХ ОЗНАК СКЛАДУ 

ЗЛОЧИНУ ............................................................................................................... 13 

ТЕМА 13 ЗМІНА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ .................................................. 14 

ТЕМА 14. ПОМИЛКИ В КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІЙ КВАЛІФІКАЦІЇ........................................ 14 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ................................................. 15 

ТЕМИ 1-3. ПОНЯТТЯ, ПІДСТАВИ, ПРИНЦИПИ  КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ .... 15 

ТЕМА 4. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ З ВРАХУВАННЯМ СТАДІЇ ЇХ ВЧИНЕННЯ ........................ 15 

ТЕМА 5. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ У СПІВУЧАСТІ ........................................... 16 

ТЕМА 6. КВАЛІФІКАЦІЯ МНОЖИННОСТІ ЗЛОЧИНІВ ............................................................ 17 

ТЕМА 7. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРИ КОНКУРЕНЦІЇ  КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ... 18 

ТЕМА 8. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ ПРИ НАЯВНОСТІ КВАЛІФІКУЮЧИХ ТА 

ПРИВІЛЕЮЮЧИХ ОЗНАК ........................................................................................ 19 

ТЕМА 9. РОЗМЕЖУВАННЯ СКЛАДІВ ЗЛОЧИНІВ, КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ ТА ЇХ 

ВІДМЕЖУВАННЯ ВІД НОРМ ІНШИХ ГАЛУЗЕЙ ПРАВА ............................................. 19 

ТЕМА 10-11. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЯНЬ, ВЧИНЕНИХ ПРИ ОБСТАВИНАХ, ЩО УСУВАЮТЬ ЇХ ЗЛО-

ЧИННІСТЬ. КВАЛІФІКАЦІЯ ПРИ ПОЗИТИВНІЙ ПОСТКРИМІНАЛЬНІЙ ПОВЕДІНЦІ .... 20 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ ...................................................................................... 21 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: ................................................................ 23 

 



Видання юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

 4 

ПЕРЕДНЄ СЛОВО 

Спеціальний курс “Проблеми кримінально-правової кваліфікації” 

викладається студентам, які проходять підготовку за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем “Магістр” по кримінально-правовій спеціалізації. Він також вивчається 

студентами заочної форми навчання, які проходять підготовку за освітньо-

кваліфікаційним рівнем “Спеціаліст”. Цей спеціальний курс завершує вивчення 

Загальної та Особливої частин кримінального права України, має на меті 

поглиблення і розширення раніше здобутих знань, вироблення практичних 

навиків кваліфікації злочинів. 

Студенти стаціонару вивчають цей спеціальний курс в IX семестрі, для 

чого відводиться 36 годин лекцій та 16 годин практичних занять, виконують 

реферати (які обговорюються на практичних заняттях), складають іспит. 

Студенти-заочники протягом VIII-IX семестрів мають прослухати 18 годин 

лекцій, взяти участь у практичних заняттях і на завершення скласти залік.  
 

Навчальний час на вивчення окремих тем розподіляється так: 
 

№ та назва теми 
Кількість годин: 

стац./заочн Примітка 

Лекції Практ.зан 

1.Поняття кримінально-правової кваліфікації. 4/1 

2/2 

Для заочної 
форми 
навчання: 
 

лекції з тем 1-7 – 
на 5-му курсі, 

 

практичні 
заняття 
з тем 1-6 –  
на 6-му курсі 

2.Підстави кримінально-правової кваліфікації. 4/2 

3.Принципи кримінально-правової кваліфікації  2/1 

4.Кваліфікація злочинів з врахуванням стадії їх 
вчинення. 

4/2 2/2 

5.Кваліфікація злочинів, вчинених у співучасті. 6/2 2/2 

6.Кваліфікація множинності злочинів. 2/1 2/2 

7.Кваліфікація злочинів при конкуренції 
кримінально-правових норм. 2/1 2/- 

8.Кваліфікація злочинів, вчинених при наяв-ності 
кваліфікуючих та привілеюючих ознак. 

2/- 2/-  

9.Розмежування складів злочинів, кримінально-
правових норм та їх відмежування від норм 
інших галузей права. 

2/2 2/-  

10.Кваліфікація діянь, вчинених при обставинах, 
що усувають їх злочинність 

2/1 

2/- 

 

11.Кваліфікація при позитивній посткримінальній 
поведінці 

2/1  

12.Кваліфікація діянь, вчинених при відсутності 
всіх ознак складу злочину 

1/1 -/-  

13.Зміна кримінально-правової кваліфікації. 1/1 -/-  

14.Помилки в кримінально-правовій кваліфікації. 2/- -/-  

Разом годин 36/16 16/8  

 

Семестровими та сесійними планами може бути передбачений й інший 

розподіл годин для вивчення окремих тем спеціального курсу. 
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ЗМІСТ ОКРЕМИХ ТЕМ СПЕЦІАЛЬНОГО КУРСУ 

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ, ВИДИ І ЗНАЧЕННЯ  

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ 

Поняття кримінально-правової кваліфікації. Походження і значення 

терміну “кримінально-правова кваліфікація”. Загальні засади з’ясування 

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

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

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

результат. 

Юридичне закріплення кримінально-правової кваліфікації. Виклад 

фактичних обставин справи, складання формули кваліфікації,  формулювання 

звинувачення. Вимоги до формули кваліфікації. 

Види кримінально-правової кваліфікації. Критерії поділу кримінально-

правової кваліфікації на окремі види. Поняття кваліфікації злочинів, її підвиди 

та поняття. Поняття та підвиди кваліфікації не -злочинів. 

Значення правильної кримінально-правової кваліфікації. Поняття 

правильної кримінально-правової кваліфікації. Презумпція правильності 

кримінально-правової кваліфікації. Питання матеріального кримінального 

права, вирішення яких обумовлене правильною кваліфікацією. Процесуальне та 

криміналістичне значення правильної кваліфікації. Кримінологічне значення 

правильної кваліфікації.  

ТЕМА 2. ПІДСТАВИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ 

Поняття підстав кримінально-правової кваліфікації. Відмінність між 

підставами кримінально-правової кваліфікації та її передумовами. Види підстав 

кримінально-правової кваліфікації. Фактична і юридична (нормативна) підстави 

кримінально-правової кваліфікації. Основні і додаткові підстави кримінально-

правової кваліфікації.  

Фактична підстава кримінально-правової кваліфікації. Значення 

встановлення фактичних обставин справи для кваліфікації діяння. Фактичні 

обставини справи, які враховуються при кваліфікації. Доведення наявності 

фактичних обставин справи, які враховуються при кваліфікації. Предмет 

доказування в кримінальній справі і коло фактичних обставин справи, які 

необхідно встановити для правильної кваліфікації злочинів. Значення 

встановлення обставин, які не є ознаками складу злочину, для кваліфікації 

скоєного. 

Зміна кваліфікації при встановленні нових фактичних обставин справи 

або констатації недоведеності певних фактів. 

Нормативна підстава кримінально-правової кваліфікації. Значення 

кримінального закону для кримінально-правової кваліфікації. Кримінально-
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правові норми і статті кримінального закону, які використовуються при 

кваліфікації. Види кримінально-правових норм, які використовуються при 

кримінально-правовій кваліфікації. Статті кримінального закону, які 

використовуються при кримінально-правовій кваліфікації, врахування при 

цьому виду диспозиції статті. Використання при кримінально-правовій 

кваліфікації статей Загальної частини кримінального закону. Значення санкції 

статті кримінального закону для кримінально-правової кваліфікації. Роль як 

додаткових нормативних підстав кримінально-правової кваліфікації інших 

кримінально-правових норм, нормативно-правових актів інших галузей права, 

норм моралі, звичаїв, правових принципів, загальних уявлень про право, 

прецеденту та судової  практики, актів офіційного тлумачення кримінального 

закону та інших нормативно-правових актів.  

Склад злочину і його значення для кримінально-правової 

кваліфікації. Питання про визнання складу злочину юридичною підставою 

кримінально-правової кваліфікації. Елементи та ознаки складу злочину, які 

використовуються при кримінально-правовій кваліфікації. Види складів 

злочину та їх значення для кваліфікації. Послідовність аналізу та доказування 

наявності ознак складу злочину при кримінально-правовій кваліфікації. 

ТЕМА 3. ПРИНЦИПИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ 

Поняття принципів кримінально-правової кваліфікації. Види правил 

кримінально-правової кваліфікації, які виділяються за рівнем узагальнення. 

Ознаки принципів кримінально-правової кваліфікації. Види принципів 

кримінально-правової кваліфікації. 

Принцип законності кримінально-правової кваліфікації. Принцип 

законності як головний в системі принципів кримінально-правової кваліфікації. 

Прояви принципу законності при здійсненні кримінально-правової кваліфікації. 

Принцип офіційності кримінально-правової кваліфікації. 

Кримінально-правова кваліфікація як функція державних органів. 

Обов’язковість кримінально-правової кваліфікації. Проведення кваліфікації в 

установленій процесуальній формі. 

Принцип об’єктивності кримінально-правової кваліфікації. 

Неупередженість при проведенні кваліфікації. Об’єктивність підстав 

кваліфікації. 

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. 

Принцип індивідуальності кримінально-правової кваліфікації. 

Прояви індивідуальності кваліфікації: окрема кримінально-правова оцінка 

кожного злочину; персональний характер кваліфікації; кваліфікація як 

одноосібна діяльність відповідних службових осіб. 
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Принцип повноти кримінально-правової кваліфікації. Повнота оцінки 

всіх діянь, вчинених особою. Використання при кваліфікації усіх чинних 

правових норм. Використання при кваліфікації усіх обов’язкових її правил. 

Принцип вирішення спірних питань, які виникають при 

кримінально-правовій кваліфікації, на користь особи, діяння якої 

оцінюється. Обґрунтування застосування цього принципу щодо кримінально-

правової кваліфікації. Поняття рішень, найбільш сприятливих для особи, діяння 

якої кваліфікуються.  

Принцип недопустимості подвійного інкримінування при 

кримінально-правової кваліфікації. Прояви подвійного інкримінування та 

способи його недопущення при кримінально-правовій кваліфікації. 

Принцип стабільності кримінально-правової кваліфікації. Поняття 

стабільності кваліфікації. Підстави для зміни раніше проведеної кваліфікації. 

ТЕМА 4. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ З ВРАХУВАННЯМ 

СТАДІЇ ЇХ ВЧИНЕННЯ 

Кваліфікація закінченого злочину. Види стадій вчинення злочину, які 

враховуються при їх кваліфікації. 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). Значення кваліфікації 

злочину як закінченого. Кваліфікуюче значення поведінки особи після 

закінчення злочину. Посткримінальна поведінка, яка не враховується при 

кваліфікації. Пост кримінальна поведінка, яка враховується при кваліфікації 

раніше вчинених діянь. Посткримінальна поведінка, яка становить собою інший 

злочин та її кваліфікація. 

Кваліфікація готування до злочину. Види попередньої злочинної 

діяльності та підстава кримінальної відповідальності за неї. Формула 

кваліфікації попередньої злочинної діяльності. Загальні вимоги до кваліфікації 

попередньої злочинної діяльності.  

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.  

Поняття готування до злочину та його ознаки. Загальні правила 

кваліфікації готування до злочину.  

Кваліфікація окремих видів готування до злочину: кваліфікація невдалої 

співучасті у вчиненні злочину; кваліфікація досягнення змови на вчинення 

злочину; кваліфікація створення злочинної організації та вступу до такої 

організації; кваліфікація готування до злочину з негідними засобами; 

кваліфікація закінченого злочину, який становить собою готування до іншого 

злочину; кваліфікація готування до злочину при альтернативному і 

неконкретизованому умислі. 
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Кваліфікація замаху на злочин. Поняття замаху на злочин та його 

ознаки. Злочини, при вчиненні яких замах неможливий. Загальні правила 

кваліфікації замаху на злочин. Види замаху і їх врахування при кримінально-

правовій кваліфікації. 

Кваліфікація окремих видів замаху на злочин: кваліфікація посягання при 

відхиленні дії; кваліфікація при помилці в об’єкті; кваліфікація невдалої спроби 

вчинити злочин з матеріальним складом, якщо фактично заподіяна шкода є 

ознакою іншого закінченого злочину; кваліфікація злочину, об’єктивна сторона 

якого включає два чи більше діяння або наслідки; кваліфікація замаху при 

альтернативному і неконкретизованому умислі. 

Кваліфікація у зв’язку з добровільною відмовою від вчинення 

злочину. Питання кваліфікації, які вирішуються у зв’язку з добровільною 

відмовою від вчинення злочину. Посягання, від якого здійснюється добровільна 

відмова. Припинення готування до злочину або замаху на злочин як умова 

застосування норми про добровільну відмову. Умови правомірності 

добровільної відмови 

Добровільна відмова і суміжні кримінально-правові інститути. 

Відмінність між дієвим каяттям і добровільною відмовою від вчинення 

злочину. Звільнення від кримінальної відповідальності в зв’язку з позитивною 

посткримінальною поведінкою.  

Результат кримінально-правової кваліфікації при добровільній відмові. 

Види добровільної відмови. Кваліфікація повністю невдалої та частково 

невдалої добровільної відмови. Кваліфікація добровільної відмови при 

сукупності злочинів. Добровільна відмова від злочину, який вчиняється у 

співучасті. 

ТЕМА 5. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ У СПІВУЧАСТІ 

Загальні положення кваліфікації злочинів, вчинених у співучасті. 

Ознаки співучасті у злочині. Злочини, при вчиненні яких співучасть неможлива 

(випадки, коли вчинення злочину кількома особами не є співучастю). 

Співвідношення співучасті і деяких діянь, передбачених статтями Особливої 

частини Кримінального кодексу України. Класифікація співучасті у злочині і її 

значення для кримінально-правової кваліфікації. Підстава кримінальної 

відповідальності за злочини, вчинені у співучасті. Загальні правила кваліфікації 

злочинів, вчинених у співучасті. Формула кваліфікації злочинів, вчинених у 

співучасті. Випадки, коли посягання співучасників кваліфікуються за різними 

статтями Особливої частини кримінального закону.  

Кваліфікація скоєного з врахуванням виду співучасника. Поняття 

виду співучасника. Класифікація видів співучасників. 

Поняття та ознаки виконавця злочину та співвиконавця злочину. 

Кваліфікація посягання виконавця та співвиконавця злочину. 

Кваліфікація дій організатора, підбурювача, посібника злочину. 

Кваліфікація посереднього підбурювання. Кваліфікація дій організаторів, 
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підмовників, пособників злочину, які передбачені статтями Особливої частини 

кримінального законодавства. Кваліфікація необхідної співучасті. Кваліфікація 

при поєднанні в одній особі функцій співучасників кількох видів. 

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. 

Кваліфікація співучасті у злочинах зі спеціальним суб’єктом.  

Кваліфікація при залученні до участі у вчиненні злочин осіб, які не 

притягаються до кримінальної відповідальності. 

Врахування форми співучасті при кваліфікації злочину. Поняття 

форми співучасті. Співвідношення форми співучасті та виду співучасника. 

Класифікація форм співучасті та її значення для кримінально-правової 

кваліфікації.  

Кваліфікація злочинів, вчинених в складі групи осіб.  

Кваліфікація злочинів, вчинених в складу групи осіб, яка діє за 

попередньою змовою. 

Кваліфікація злочинів, вчинених в складі організованої групи. 

Кваліфікація злочинів, вчинених у складі злочинної організації. 

Кваліфікація діянь співучасників при ексцесі виконавця,  

Кваліфікація невдалої співучасті та співучасті у незакінченому злочині. 

Кваліфікація при добровільній відмові від вчинення злочину 

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.  

Кваліфікація причетності до злочину. Підстава кримінальної 

відповідальності за причетність до злочину. Форми причетності та їх 

кваліфікація. Кваліфікація при наявності ознак одночасно і співучасті і 

причетності до злочину. 

ТЕМА 6. КВАЛІФІКАЦІЯ МНОЖИННОСТІ ЗЛОЧИНІВ 

Поняття та значення множинності злочинів. Ознаки множинності 

злочинів. Значення множинності злочинів для вирішення питань, які 

регламентовані Загальною частиною Кримінального кодексу України. Вказівки 

на множинність злочинів в статтях Особливої частини Кримінального кодексу 

України. 

Класифікація видів множинності.  

Одиничний злочин як елемент множинності та його кваліфікація. 

Поняття та ознаки одиничного злочину - елемента множинності. Види 

одиничних злочинів. Відмінність між окремими видами (підвидами) 

множинності та одиничними злочинами. Питання кваліфікації окремих видів 

одиничних злочинів (продовжуваних, триваючих, складених). 

Кваліфікація повторності злочинів. Відмінність повторних злочинів від 

продовжуваних і триваючих. Види та ознаки повторності (повторність, 
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неодноразовість) та відмінність між ними. Кваліфікація окремих видів 

повторності злочинів 

Кваліфікація сукупності злочинів. Види сукупності (ідеальна та 

реальна). Злочини, які не можуть утворювати ідеальну сукупність.  Зв'язок між 

злочинами, які утворюють сукупність та відмінність між ними. Відмінність між 

сукупністю злочинів та конкуренцією норм. 

Кваліфікація рецидиву злочинів. Види рецидиву злочинів. Кваліфікація 

спеціального рецидиву злочинів. Кваліфікація пенітенціарного рецидиву 

злочинів. 

ТЕМА 7. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРИ КОНКУРЕНЦІЇ НОРМ 

Поняття конкуренції кримінально-правових норм, її види та способи 

вирішення. Походження та значення терміну “конкуренція кримінально-

правових норм”. Причини виникнення та існування конкуренції кримінально-

правових норм. Ознаки конкуренції кримінально-правових норм, її види. 

Відмінність конкуренції норм від суміжних понять - колізії між нормами, 

сукупності злочинів, співвідношення суміжних складів злочинів, поглинання 

складів злочинів. 

Види конкуренції кримінально-правових норм. Критерії поділу 

конкуренції норм на види: кількість конкуруючих норм; галузева 

приналежність норм; елементи складу злочину; підпорядкування кримінально-

правових норм за об’ємом та за змістом. 

Способи вирішення конкуренції кримінально-правових норм. Усунення 

конкуренції норм в ході правотворчості. Подолання конкуренції норм при 

правозастосуванні. Засоби подолання конкуренції кримінально-правових норм: 

теоретичні правила, правоположення, конкурентні норми. 

Кваліфікація при конкуренції загальної і спеціальної норм. Поняття 

конкуренції загальної та спеціальної норм. Критерії визнання норм такими, які 

перебувають у співвідношенні загальної і спеціальної. Правила кваліфікації при 

конкуренції загальної і спеціальної норм. 

Кваліфікація при конкуренції кількох спеціальних норм. Поняття 

конкуренції кількох спеціальних норм. Види конкуренції кількох спеціальних 

норм: конкуренція норм про кваліфікований та особливо кваліфікований склади 

злочинів; про привілейований та особливо привілейований склади злочинів; 

про привілейований та кваліфікований склади злочинів. Правила кваліфікації 

при конкуренції кількох спеціальних норм. 

Кваліфікація злочинів при конкуренції частини і цілого. Поняття 

конкуренції частини і цілого. Поняття норми, яка охоплює частину скоєного й 

норми, яка охоплює скоєне в цілому. “Складені” злочини та їх кваліфікація.  
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ТЕМА 8. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ, УЧИНЕНИХ ПРИ НАЯВНОСТІ 

КВАЛІФІКУЮЧИХ ТА ПРИВІЛЕЮЮЧИХ ОЗНАК СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ 

Поняття диференціації та індивідуалізації кримінальної 

відповідальності. Поняття злочинів, щодо яких здійснюється диференціація 

кримінальної відповідальності. Засоби диференціації кримінальної 

відповідальності. Диференціація відповідальності за злочин у кримінальному 

законі та індивідуалізація відповідальності в судовій практиці. Взаємозв’язок 

диференціацій кримінальної відповідальності, кримінально-правової 

кваліфікації та індивідуалізації відповідальності. Співвідношення 

пом’якшуючих та обтяжуючих відповідальність обставин та кваліфікуючих і 

привілеюючих ознак складу злочину. Заборона “подвійного” врахування 

обтяжуючих обставин і “однойменних” кваліфікуючих ознак. 

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.  

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.  

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. 

Зміна кваліфікації, коли виявлені кваліфікуючі, особливо кваліфікуючі, 

привілеюючі ознаки, які раніше не були інкриміновані. Зміна кваліфікації у 

випадках, коли не доведена наявність відповідних ознак, з врахуванням яких 

диференційована кримінальна відповідальність (ознак основного складу, 

кваліфікуючих, особливо кваліфікуючих, привілеюючих ознак).  

Кваліфікація за наявності кількох кваліфікуючих чи привілеюючих 

ознак складу злочину чи при їх конкуренції. Правила кваліфікації злочину, 

вчиненого при наявності кількох кваліфікуючих, особливо кваліфікуючих ознак 

складу злочину. Правила кваліфікації злочину, вчиненого при наявності кількох 

привілеюючих ознак складу злочину. Правила кваліфікації злочину, вчиненого 

при наявності кількох кваліфікуючих, особливо кваліфікуючих ознак складу 

злочину. Правила кваліфікації злочину, вчиненого при конкуренції між собою 

кваліфікуючих, особливо кваліфікуючих ознак складу злочину. Правила 

кваліфікації злочину, вчиненого при конкуренції з одного боку кваліфікуючих, 

особливо кваліфікуючих ознак складу злочину, а з іншого - привілеюючих 

ознак.  

Кваліфікація у випадках, коли кваліфікуючі, особливо кваліфікуючі, 

привілеюючі ознаки мають місце лише щодо одного із співучасників.  
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ТЕМА 9. РОЗМЕЖУВАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ ТА ЇХ 

ВІДМЕЖУВАННЯ ВІД НОРМ ІНШИХ ГАЛУЗЕЙ ПРАВА 

Поняття розмежування, кримінально-правових норм та їх 

відмежування від норм інших галузей права. Необхідність розмежування 

кримінально-правових норм та їх відмежування від норм інших галузей права. 

Поняття “розмежування злочинів” в теорії кримінального права. Об’єкт та зміст 

розмежування в кримінальному праві. Місце розмежування норм в системі 

категорій кримінального права.  

Кримінально-правові норми та склади злочинів, які підлягають 

розмежуванню. Поняття та види суміжних норм та складів злочинів. 

Розмежувальні ознаки. Значення складу злочину та його ознак для 

розмежування. Злочини та “однойменні” правопорушення. 

Значення розмежування в кримінальному праві. Роль розмежування 

диспозицій статей Особливої частини КК в ході законотворчості. Значення 

розмежування складів злочинів для кримінально-правової кваліфікації. 

Дидактичне значення розмежування понять злочинів, складів злочинів, 

кримінально-правових норм та їх відмежування від понять і норм інших 

галузей права. 

ТЕМА 10. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЯНЬ, ВЧИНЕНИХ ПРИ ОБСТАВИНАХ, 

ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЇХ ЗЛОЧИННІСТЬ 

Поняття та види обставин, які виключають злочинність діяння. 

Випадки, коли кримінально-правова кваліфікація не приводить до висновку про 

наявність злочину та особливості їх кваліфікації. Поняття обставин, які 

усувають злочинність діяння. Подібність злочинів і діянь, вчинених при 

обставинах, які усувають їх злочинність. Правові підстави для визнання 

об’єктивно суспільно небезпечних діянь не злочинними. Критерії класифікація 

діянь, вчинених при обставинах, які виключають їх злочинність: за актом, яким 

регламентовані; соціальне значення; наявність зв’язку зі злочинною поведінкою 

інших осіб. 

Кваліфікація діянь, вчинених за наявності окремих видів обставин, 

передбачених статтями Загальної частини Кримінального кодексу 

України. Класифікація обставин, що виключають злочинність діяння, які 

передбачені статтями Загальної частини КК. Кваліфікація злочинної поведінки 

інших осіб, як умова застосування норм про необхідну оборону, затримання 

особи, що вчинила злочин. Питання кримінально-правової кваліфікації, які 

вирішуються в зв’язку з застосуванням відповідних норм Загальної частини 

Кримінального кодексу України. 

Кваліфікація діянь, вчинених за наявності обставин, передбачених 

нормами Особливої частини КК. Поняття і види обставин, що виключають 

злочинність діяння, передбачених нормами Загальної частини КК. Кваліфікація 
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при наявності обставин, передбачених винятковими нормами Особливої 

частини Кримінального кодексу України. Кваліфікація при наявності обставин, 

передбачених статтями Особливої частини, в яких відтворено положення 

Загальної частини Кримінального кодексу України. 

Кваліфікація діянь, вчинених за наявності обставин, передбачених 

Конституцією України та міжнародно-правовими актами. Поняття і види 

обставин, які виключають злочинність діяння, передбачених Конституцією 

України та міжнародно-правовими актами. Кримінально-правова кваліфікація 

при наявності таких обставин. 

ТЕМА 11. КВАЛІФІКАЦІЯ ПРИ ПОЗИТИВНІЙ  

ПОСТКРИМІНАЛЬНІЙ ПОВЕДІНЦІ 

Поняття та види позитивної посткримінальної поведінки. Поняття 

позитивної посткримінальної поведінки. Норми Особливої частини 

Кримінального кодексу України, які передбачають правові наслідки позитивної 

посткримінальної поведінки. Відмінність позитивної посткримінальної 

поведінки від суміжних кримінально-правових інститутів.  

Кваліфікація при наявності окремих видів позитивної 

посткримінальної поведінки. Етапи кримінально-правової кваліфікації, яка 

здійснюється у випадках позитивної пост кримінальної поведінки. Кваліфікація 

діянь, які передують позитивній посткримінальній поведінці. Правове значення 

встановлення наявності позитивної посткримінальної поведінки. Правові 

наслідки часткового виконання вимог кримінального закону щодо позитивної 

посткримінальної поведінки. 

ТЕМА 12. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЯНЬ, ВЧИНЕНИХ ПРИ ВІДСУТНОСТІ  

ВСІХ ОЗНАК СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ 

Правове значення встановлення відсутності ознак складу злочину. 

Поняття відсутності складу злочину. Відсутність ознак складів злочинів як 

обставина, що виключає провадження в кримінальній справі. Кримінально-

правове значення встановлення відсутності ознак певного складу злочину. 

Питання кримінально-правової кваліфікації, які вирішуються в зв’язку з 

встановленням відсутності ознак складу злочину.  

Кваліфікація малозначних посягань. Поняття та критерії малозначності 

в кримінальному праві. Правові наслідки визнання посягання малозначним. 

Питання кримінально-правової кваліфікації, які вирішуються щодо 

малозначних посягань. 

Кваліфікація діянь, вчинених особами, які не досягли віку, з якого 

може наставати кримінальна відповідальність. Кримінально-правова 

кваліфікація діянь малолітніх осіб та її значення. Кримінально-правова 

кваліфікація діянь осіб у віці від 14 до 16 років, які не досягли віку, з якого 
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може наставати кримінальна відповідальність за певний злочин. Злочини, 

відповідальність за які можуть нести лише повнолітні особи, проблема 

встановлення їх кола. 

Кваліфікація діянь, вчинених при відсутності вини. Послідовність 

доведення наявності ознак складу злочину, які відносяться до його суб’єктивної 

сторони. Принцип відповідальності лише при наявності вини і його врахування 

при кримінально-правовій кваліфікації. Визначення форми вини, з якою може 

вчинятися певний злочин. Значення встановлення виду умислу та виду 

необережності для кримінально-правової кваліфікації.  

Поняття випадку (казусу) та його кримінально-правове значення. 

Питання кримінально-правової кваліфікації, які вирішуються при випадковому 

заподіянні шкоди 

ТЕМА 13 ЗМІНА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ 

Поняття зміни кримінально-правової кваліфікації. Можливість зміни 

кримінально-правової кваліфікації як прояв дії її окремих принципів. 

Процесуальний порядок зміни кваліфікації. 

Підстави зміни кримінально-правової кваліфікації. Поняття підстав 

зміни кваліфікації. Види підстав зміни кваліфікації: фактичні та юридичні 

підстави зміни кри мінально-правової кваліфікації. 

Правове значення та межі зміни кримінально-правової кваліфікації. 

Юридичні наслідки внесення змін до кримінально-правової кваліфікації. 

Обмеження щодо зміни кримінально-правової кваліфікації щодо кола органів, 

які її здійснюють, строків проведення та правових наслідків  

ТЕМА 14. ПОМИЛКИ В КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІЙ КВАЛІФІКАЦІЇ  

Поняття та види помилок у кримінально-правовій кваліфікації. 

Значення терміну “помилка у кримінально-правовій кваліфікації”. Відмінність 

помилок від зловживань при кваліфікації. Критерії наявності помилок у 

кваліфікації. 

Класифікація помилок у кваліфікації злочинів. Види помилок у 

кваліфікації злочинів за їх змістом; за формою; за правовими наслідками.  

Значення помилок у кримінально-правовій кваліфікації. Правові, 

соціально-політичні та психологічні наслідки помилок у кримінально-правовій 

кваліфікації. 

Фактори помилок у кримінально-правовій кваліфікації. Причини та 

умови допущення помилок при кримінально-правовій кваліфікації. Обставини, 

які перешкоджають помилкам у кримінально-правовій кваліфікації. 

Попередження помилок у кримінально-правовій кваліфікації.  
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

ТЕМИ 1-3. ПОНЯТТЯ, ПІДСТАВИ, ПРИНЦИПИ  

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ 

Завдання. 

1. Запишіть формули кваліфікації таких злочинів: 

а) замах на умисне вбивство двох або більше осіб, вчинене способом, 

небезпечним для життя багатьох осіб, на замовлення; 

б) пособництво зґвалтуванню неповнолітньої, що потягло особливо 

тяжкі наслідки; 

в) одержання хабара, вчинене повторно службовою особою, яка займає 

особливо відповідальне становище, поєднане із зловживанням службовим 

становищем без кваліфікуючих ознак; 

2. Які органи вправі давати вказівки з приводу кримінально-

правової кваліфікації? (випишіть відповідні статті КПК). 

3. В яких процесуальних документах закріплюються результати 

кримінально-правової кваліфікації? (випишіть відповідні статті КПК). 

4. Який порядок зміни кримінально-правової кваліфікації, як він 

регламентований в КПК України (випишіть відповідні статті КПК)? 

5. Складіть список діючих постанов Пленуму Верховного Суду 

України, в яких роз’яснюються питання, пов’язані з кваліфікацією 

злочинів. Укажіть, які саме питання кваліфікації там роз’яснені (у вигляді 

таблиці): 
 

Назва постанови,  

ким і коли прийнята 

Де опублікована 

постанова 

Питання кваліфікації, 

які роз’яснені та пункт 

Примітки 

    

 

ТЕМА 4. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ З ВРАХУВАННЯМ СТАДІЇ ЇХ ВЧИНЕННЯ 

Завдання: 

1. Випишіть роз’яснення щодо моменту закінчення окремих видів 

злочинів, які містяться в актах офіційного тлумачення кримінального 

закону (у вигляді таблиці):  
 

Назва злочину та стаття КК, 

де за нього передбачена 

відповідальність 

Момент 

закінчення 

злочину 

Де дане 

відповідне 

роз’яснення 

Примітка 
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2. Випишіть номери статей Особливої частини КК, в яких 

передбачені відповідні злочини (по 2-3 приклади кожного виду). Вкажіть 

(усно) момент закінчення кожного такого злочину: 

а) з матеріальним складом, де є один суспільно небезпечний наслідок; 

б) з матеріальним складом, де є кілька альтернативних суспільно-

небезпечних наслідків; 

в) з матеріальним складом, де є кілька обов’язкових наслідків; 

г) з формальним складом, де є одне суспільно небезпечне діяння; 

д) з формальним складом, де є кілька альтернативних суспільно-

небезпечних діянь; 

е) з формальним складом, де є кілька обов’язкових суспільно-

небезпечних діянь; 

є) з “усіченим” складом; 

ж) продовжувані; 

з) триваючі; 

і) “складені”. 

3. Сформулюйте і запишіть по одному прикладу таких закінчених 

злочинів: 

а) продовжуваного; 

б) триваючого; 

в) з двома обов’язковими наслідками; 

г) з усіченим складом. 

4. Сформулюйте і запишіть приклади замаху на злочин: 

а) закінченого; 

б) незакінченого. 

ТЕМА 5. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ У СПІВУЧАСТІ 

Завдання: 

1. Випишіть номери статей Особливої частини КК України, де як 

ознака основного або кваліфікованого складу злочину передбачено 

вчинення злочину: 

а) злочинною організацією; 

б) організованою групою осіб; 

в) групою осіб за попередньою змовою; 

г) групою осіб. 
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2. Визначіть ознаки, якими відповідно до КК України, має бути 

наділена злочинна організація кожного з видів, передбачених чинним 

законодавством та запишіть такі ознаки. 

3. З постанов Пленуму Верховного Суду України випишіть 

роз’яснення, які стосуються понять: 

а)організованої групи осіб; 

б)групи осіб, що діють за попередньою змовою; 

в)групи осіб. 

4. Сформулюйте приклад співучасті у незакінченому злочині. 

Запишіть формулу кваліфікації відповідно до наведеного прикладу. 

ТЕМА 6. КВАЛІФІКАЦІЯ МНОЖИННОСТІ ЗЛОЧИНІВ 

Завдання: 

1. Ознайомтесь з матеріалом: “Аналіз роботи судів загальної 

юрисдикції в 2000 р. за даними судової статистики. // Вісник Верховного 

Суду України. – 2001. - №4. – С.20-26”. Чи наведені там дані, які 

характеризують множинність злочинів, якщо так, то вкажіть які саме. 

2 Вкажіть номери статей Особливої частини КК, в яких передбачене 

вчинення злочину (по 2-3 приклади кожного виду): 

а) повторно; 

б) особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею; 

в) за ознак пенітенціарного рецидиву. 

3. Поясніть, в чому полягає невідповідність поняття повторності 

злочинів, наведеного в ч.1 ст.32 КК та сформульованого в примітці 1 до 

ст.185 КК (усно). Запишіть приклади кількох статей Особливої частини КК, в 

яких повторність визначена відповідно до ч.1 ст.32 КК. 

4. Сформулюйте приклад продовжуваного злочину, передбаченого 

однією із статей Особливої частини КК (на вибір – ст.ст. 225, 227, 229, 306, 

368 КК).  
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5. Випишіть роз’яснення щодо відповідальності за повторність 

злочинів, які наводяться в постановах Пленуму Верховного Суду України 

(у вигляді таблиці): 

 

Назва злочину, питання 

повторності в якому 

роз’яснюються Верховним 

Судом України та стаття КК 

Зміст 

роз’яснення 

Де наведене 

відповідне 

роз’яснення 

Примітка 

    

ТЕМА 7. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРИ КОНКУРЕНЦІЇ  

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ 

Завдання: 

1. Випишіть номери статей Особливої частини КК, в яких 

передбачені взаємопов’язані загальні і спеціальні норми, які передбачають 

відповідальність за 

а) умисне вбивство; 

б) умисне знищення або пошкодження майна; 

в) зловживання владою або службовим становищем; 

г) перевищення влади або службових повноважень. 

2. Випишіть номери статей Особливої частини КК, в яких 

передбачені спеціальні норми, які конкурують між собою (по 3 приклади). 

3 Випишіть номери статей Особливої частини КК, в яких передбачені 

взаємопов’язані норми, одні з яких передбачають “частину”, а інші “ціле” 

посягання (на Ваш вибір, але крім норм, які передбачають основний і 

кваліфікований, особливо кваліфікований види одного злочину); 

4. Випишіть роз’яснення щодо кваліфікації злочинів при конкуренції 

кримінально-правових норм, які наводяться в постановах Пленуму 

Верховного Суду України (у вигляді таблиці): 
 

Назва злочинів, питання 

конкуренції норм про які 

роз’яснюються Верховним Судом 

України та статті КК 

Зміст 

роз’яснення 

Де наведене 

відповідне 

роз’яснення 

Примітка 
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ТЕМА 8. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ ПРИ НАЯВНОСТІ 

КВАЛІФІКУЮЧИХ ТА ПРИВІЛЕЮЮЧИХ ОЗНАК 

Завдання: 

1. Випишіть номери статей Особливої частини КК України, в яких 

передбачена відповідальність за: 

а) злочини, вчинені при наявності привілеюючих ознак; 

б) основні (прості) склади злочинів, які передбачені в різних частинах 

однієї і тієї ж статті КК. 

2. Випишіть роз’яснення Пленуму Верховного Суду України, які 

стосуються загальних правил кваліфікації злочинів, вчинених при 

наявності кваліфікуючих та привілегуючих ознак складу злочину 

(у вигляді таблиці): 

 

Назва кваліфікуючої 

чи “привілеюючої” 

ознаки складу 

злочину 

Якою статтею 

Особливої частини 

КК передбачена 

така ознака 

Де роз’яснено зміст 

відповідної ознаки 

(постанова, пункт) 

Примітка 

    

ТЕМА 9. РОЗМЕЖУВАННЯ СКЛАДІВ ЗЛОЧИНІВ, КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ 

НОРМ ТА ЇХ ВІДМЕЖУВАННЯ ВІД НОРМ ІНШИХ ГАЛУЗЕЙ ПРАВА 

Завдання: 

1. Проведіть розмежування між такими складами злочинів  

(заповніть таблицю): 

а) грабіж або розбій та вимагання; 

б) умисне вбивство та інші злочини, об’єктивна сторона яких охоплює 

позбавлення життя потерпілого. 
 

Норми про 

злочини, які 

розмежовуються 

Спільні ознаки 

таких злочинів 

Розмежувальні 

ознаки (ознаки 

складу злочину, за 

якими проводиться 

їх розмежування) 

Зміст ознак, 

характерних 

для кожного із 

злочинів 

    
 

2. Проведіть відмежування складів злочинів проти довкілля та 

відповідних адміністративних проступків, вказавши; 

а) номери статей КК та Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, які передбачають суміжні делікти; 
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б) ознаки, за якими проводиться відмежування; 

Будьте готові усно розкрити зміст таких ознак. 

3. Наведіть кілька (3-5) положень, які стосуються розмежування 

злочинів, викладених у матеріалах опублікованої чи місцевої судової 

практики за такою схемою: 

а) в яких опублікованих матеріалах, процесуальних документах 

містяться відповідні положення; 

б) відносно розмежування яких злочинів вони сформульовані; 

в) в чому полягає відмінність між цими злочинами з точки зору 

правозастосовного органу. 

4. Випишіть роз’яснення щодо розмежування злочинів, які 

наводяться в постановах Пленуму Верховного Суду України 

(у вигляді таблиці): 

 

Назва злочинів, питання 

розмежування яких 

роз’яснюються Верховним Судом 

України та статті КК 

Зміст 

роз’яснення 

Де наведене 

відповідне 

роз’яснення 

Примітка 

    

ТЕМА 10-11. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЯНЬ, ВЧИНЕНИХ ПРИ ОБСТАВИНАХ, ЩО 

УСУВАЮТЬ ЇХ ЗЛОЧИННІСТЬ. КВАЛІФІКАЦІЯ ПРИ ПОЗИТИВНІЙ 

ПОСТКРИМІНАЛЬНІЙ ПОВЕДІНЦІ 

Завдання: 

1. Запишіть приклади діянь, вчинених при таких видах обставин, що 

виключають їх злочинність: 

а) фізичний або психічний примус; 

б) виконання наказу або розпорядження; 

в) діяння, пов’язане з ризиком; 

г) виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття 

злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації. 

2. Випишіть ознаки, яким повинна відповідати позитивна 

посткримінальна поведінка кожного виду, передбаченого КК. 
 

Назва злочину, 

стаття КК 

Ознаки позитивної пост кримінальної  

(умови звільнення від кримінальної 

відповідальності) 

Примітка 
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ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ 

 

1. Поняття кримінально-правової кваліфікації. 

2. Юридичне закріплення кримінально-правової кваліфікації.  

3. Види кримінально-правової кваліфікації.  

4. Значення правильної кримінально-правової кваліфікації.  

5. Поняття підстав кримінально-правової кваліфікації. 

6. Фактична підстава кримінально-правової кваліфікації.  

7. Нормативна підстава кримінально-правової кваліфікації.  

8. Склад злочину і його значення для кримінально-правової кваліфікації.  

9. Поняття та види принципів кримінально-правової кваліфікації.  

10. Принцип законності кримінально-правової кваліфікації.  

11. Принцип офіційності кримінально-правової кваліфікації.  

12. Принцип об’єктивності кримінально-правової кваліфікації.  

13. Принцип точності кримінально-правової кваліфікації.  

14. Принцип індивідуальності кримінально-правової кваліфікації.  

15. Принцип повноти кримінально-правової кваліфікації.  

16. Принцип вирішення спірних питань, які виникають при кримінально-

правовій кваліфікації, на користь особи, діяння якої оцінюється.  

17. Принцип недопустимості подвійного інкримінування при кримінально-

правової кваліфікації.  

18. Принцип стабільності кримінально-правової кваліфікації.  

19. Кваліфікація закінченого злочину.  

20. Кваліфікація готування до злочину.  

21. Кваліфікація невдалої співучасті у вчиненні злочину. 

22. Кваліфікація замаху на злочин.  

23. Кваліфікація у зв’язку з добровільною відмовою від вчинення злочину.  

24. Загальні положення кваліфікації злочинів, вчинених у співучасті. 

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

26. Кваліфікація злочинів, вчинених в складі групи осіб.  

27. Кваліфікація злочинів, вчинених в складу групи осіб, яка діє за 

попередньою змовою. 

28. Кваліфікація злочинів, вчинених в складі організованої групи.  

29. Кваліфікація злочинів, вчиненого в складі злочинної організації. 

30. Кваліфікація невдалої співучасті та співучасті у незакінченому злочині. 

31. Кваліфікація при добровільній відмові від вчинення злочину 

32. Кваліфікація причетності до злочину.  

33. Одиничний злочин як елемент множинності та його кваліфікація.  

34. Кваліфікація повторності злочинів.  

35. Кваліфікація сукупності злочинів.  

36. Кваліфікація рецидиву злочинів.  

37. Поняття конкуренції кримінально-правових норм, її види та способи 

вирішення.  

38. Кваліфікація при конкуренції загальної і спеціальної норм.  
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39. Кваліфікація при конкуренції кількох спеціальних норм.  

40. Кваліфікація злочинів при конкуренції частини і цілого.  

41. Поняття диференціації та індивідуалізації кримінальної відповідальності.  

42. Види складів злочину за ступенем суспільної небезпеки посягання та їх 

значення для кримінально-правової кваліфікації.  

43. Кваліфікація за наявності кількох кваліфікуючих чи привілеюючих ознак 

складу злочину чи при їх конкуренції.  

44. Кваліфікація у випадках, коли кваліфікуючі, особливо кваліфікуючі, 

привілеюючі ознаки мають місце лише щодо одного із співучасників.  

45. Поняття розмежування, кримінально-правових норм та їх відмежування 

від норм інших галузей права.  

46. Кримінально-правові норми та склади злочинів, які підлягають 

розмежуванню.  

47. Кваліфікація діянь, вчинених за наявності окремих видів обставин, які 

виключають злочинність, передбачених статтями Загальної частини 

Кримінального кодексу України.  

48. Кваліфікація діянь, вчинених за наявності обставин, які виключають 

злочинність, передбачених нормами Особливої частини КК.  

49. Кваліфікація діянь, вчинених за наявності обставин, передбачених 

Конституцією України та міжнародно-правовими актами.  

50. Поняття та види позитивної посткримінальної поведінки.  

51. Кваліфікація при наявності окремих видів позитивної посткримінальної 

поведінки.  

52. Правове значення встановлення відсутності ознак складу злочину.  

53. Кваліфікація малозначних посягань.  

54. Кваліфікація діянь, вчинених особами, які не досягли віку, з якого може 

наставати кримінальна відповідальність.  

55. Кваліфікація діянь, вчинених при відсутності вини.  

56. Поняття зміни кримінально-правової кваліфікації.  

57. Підстави зміни кримінально-правової кваліфікації.  

58. Правове значення та межі зміни кримінально-правової кваліфікації.  

59. Поняття та види помилок у кримінально-правовій кваліфікації.  

60. Значення помилок у кримінально-правовій кваліфікації.  

61. Фактори помилок у кримінально-правовій кваліфікації.  

 
Примітка. Студенти можуть виконувати реферати і за темами, які не вказані в 

наведеному переліку. 
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