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ПОНЯТТЯ ТА ПІДСТАВИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

1. Дайте визначення «кримінально-правової кваліфікації». 

2. Назвіть ознаки кримінально-правової кваліфікації. 

3. Як співвідносяться поняття «кримінально-правова кваліфікація» і «кваліфікація 

кримінальних правопорушень»? 

4. Назвіть види підстав кримінально-правової кваліфікації. 

5. Розкрийте фактичну підставу кримінально-правової кваліфікації. 

6. Розкрийте основну юридичну підставу кримінально-правової кваліфікації. 

7. Назвіть додаткові юридичні підстави кримінально-правової кваліфікації. 

8. Яке правове значення висновків щодо застосування норм права, викладених у постановах 

Верховного Суду? 

9. Яке правове значення постанов Пленуму Верховного Суду України для застосування норм 

кримінального права України? 

10. Назвіть види кваліфікації кримінальних правопорушень, виділені за матеріально-правовими 

критеріями (принаймні за трьома критеріями). 

11. Назвіть види кваліфікації «не-кримінальних правопорушень». 

12. Які етапи включає в себе юридичне закріплення результатів кримінально-правової 

кваліфікації? 

13. Що таке «формула кваліфікації»? 

14. Назвіть загальні вимоги до формули кваліфікації. 

15. Вкажіть випадки, коли у формулі кваліфікації слід посилатися на статті Загальної частини 

КК України. 

16. Що таке «формулювання обвинувачення»? 

 

КВАЛІФІКАЦІЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ З ВРАХУВАННЯМ СТАДІЇ ЇХ 

ВЧИНЕННЯ 
 

1. В яких випадках готування до кримінального правопорушення та замах на кримінальне 

правопорушення мають самостійне кримінально-правове значення та підлягають 

самостійній кваліфікації? 

2. Закінчене кримінальне правопорушення – … . Назвіть загальне правило кваліфікації 

закінченого кримінального правопорушення. 

3. Якими чинниками зумовлені особливості встановлення моменту закінчення окремих видів 

кримінальних правопорушень? 

4. З якого моменту кримінальне правопорушення з матеріальним складом вважається 

закінченим? 

5. З якого моменту є закінченим кримінальне правопорушення з матеріальним складом з 

декількома альтернативними / обов’язковими наслідками? 

6. З якого моменту кримінальне правопорушення з формальним складом вважається 

закінченим? 

7. З якого моменту є закінченим кримінальне правопорушення з формальним складом з 

декількома альтернативними / обов’язковими діяннями? 

8. З якого моменту кримінальне правопорушення з усіченим складом вважається закінченим? 

9. Що таке триваюче кримінальне правопорушення та з якого моменту воно кваліфікується як 

закінчене? 

10. Що таке продовжуване кримінальне правопорушення? 



11. З якого моменту є закінченим продовжуване кримінальне правопорушення з формальним 

складом, яке складається з декількох діянь, кожне з яких становить адміністративне 

правопорушення? 

12. З якого моменту є закінченим продовжуване кримінальне правопорушення з матеріальним 

складом, яке складається з декількох діянь, кожне з яких становить адміністративне 

правопорушення? 

13. З якого моменту є закінченим продовжуване кримінальне правопорушення з матеріальним 

складом, що складається з посягань, кожне з яких може оцінюватися як окреме кримінальне 

правопорушення, у випадку, якщо сумарні наслідки не перетворюють його на кваліфіковане 

(особливо кваліфіковане)? 

14. З якого моменту є закінченим продовжуване кримінальне правопорушення з матеріальним 

складом, що складається з посягань, кожне з яких може оцінюватися як окреме кримінальне 

правопорушення, у випадку, якщо друге (чи наступне) посягання призводять до заподіяння 

наслідків, передбачених як кваліфікуюча (особливо кваліфікуюча) ознака? 

15. Готування до кримінального правопорушення – … . Сформулюйте ознаки готування до 

кримінального правопорушення. 

16. Чи можливе готування до кримінального правопорушення, що вчиняється шляхом 

бездіяльності? Відповідь обґрунтуйте (наведіть приклад). 

17. Як кваліфікувати скоєне у випадку, коли готування до кримінального правопорушення 

становить собою інше закінчене кримінальне правопорушення? 

18. Як кваліфікувати дії підбурювача, якому не вдалося схилити до вчинення кримінального 

правопорушення виконавця? 

19. Як кваліфікувати дії підбурювача, який спочатку схилив виконавця до вчинення 

кримінального правопорушення, але останній згодом відмовився? 

20. Замах на кримінальне правопорушення – … . Сформулюйте ознаки замаху на кримінальне 

правопорушення. 

21. Сформулюйте правило кваліфікації замаху на кримінальне правопорушення, яке містить 

склад менш тяжкого закінченого кримінального правопорушення. 

22. Назвіть щонайменше три випадки, коли замах на кримінальне правопорушення є 

неможливим (кримінальні правопорушення, при вчиненні яких замах неможливий). 

23. Як слід кваліфікувати готування до кримінального правопорушення чи замах на 

кримінальне правопорушення при неконкретизованому умислі? 

24. Як слід кваліфікувати готування до кримінального правопорушення чи замах на 

кримінальне правопорушення при альтернативному умислі? 

25. Як кваліфікувати діяння Івана, який стріляв в Миколу з метою вбити його, проте заподіяв 

Миколі лише тілесні ушкодження середньої тяжкості? 

26. Як кваліфікувати діяння Тетяни, яка вмовляла Івана вбити Миколу, однак Іван відразу 

відмовився брати участь у цьому кримінальному правопорушенні? 

27. Як кваліфікувати діяння Тетяни, яка вмовляла Івана вбити Миколу, якщо Іван відразу 

погодився, а подумавши ніч, відмовився брати участь у цьому кримінальному 

правопорушенні? 

28. Як кваліфікувати діяння Івана, який, готуючись вчинити умисне вбивство, незаконно 

придбав вогнепальну нарізну зброю? 

 

КВАЛІФІКАЦІЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРИ ДЕЯКИХ ВИДАХ 

ПОМИЛОК У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ 
 

1. Сформулюйте поняття помилки в кримінальному праві. 

2. Назвіть та дайте визначення видів помилок у кримінальному праві. 

3. Назвіть види фактичних помилок у кримінальному праві. 

4. В яких випадках має місце помилка в предметі / потерпілому? Сформулюйте правило 

кваліфікації у випадку наявності такого виду помилки. 

5. В яких випадках має місце помилка в об’єкті? Сформулюйте правило кваліфікації у випадку 

наявності такого виду помилки. 



6. Що таке фактична помилка в характері діяння? Назвіть види помилок в характері діяння. 

Сформулюйте правила кваліфікації у випадку їх наявності. 

7. Що таке фактична помилка в причинному зв’язку? Назвіть види помилок в причинному 

зв’язку. Сформулюйте правила кваліфікації у випадку їх наявності. 

8. Що таке фактична помилка в кваліфікуючих ознаках? Назвіть види помилок в 

кваліфікуючих ознаках. Сформулюйте правила кваліфікації у випадку їх наявності. 

9. В яких випадках має місце «відхилення дії»? Сформулюйте правила кваліфікації посягання 

при «відхиленні дії». 

10. Чи ідентичні поняття «кваліфікація посягання при відхиленні дії» та «кваліфікація 

посягання при фактичній помилці»? Відповідь обґрунтуйте. 

11. Назвіть види юридичних помилок у кримінальному праві. 

12. Сформулюйте правила кваліфікації при юридичних помилках. 

13. Як кваліфікувати діяння Івана, який з помсти прагнув облити сірчаною кислотою обличчя 

Юлі, проте промахнувся і з необережності непоправно знівечив обличчя її подрузі Ані? 

14. Як кваліфікувати діяння Івана, який з метою вбивства судді Павла у зв’язку із здійсненням 

останнім правосуддя вистрелив в останнього, проте з непрямим умислом поцілив та вбив 

секретаря Дарину? 

15. Як кваліфікувати діяння Івана, який мав намір заподіяти тяжкі тілесні ушкодження слідчому 

Данилу з метою вплинути на його професійну діяльність, проте помилився і заподіяв 

ушкодження випадковому перехожому – Ігорю, який не був працівником правоохоронного 

органу? 

16. Як кваліфікувати діяння Івана, який з метою вбивства своєї дружини Олени підсипав їй 

отруту в каву, яку вона випила, однак вже через пів години через власну неуважність Олена 

потрапила в ДТП і загинула (отрута повинна була подіяти через декілька годин)? 

17. Як кваліфікувати діяння Івана, який вбив свою дружину, вважаючи, що вона вагітна від 

іншого чоловіка, однак насправді дружина не була вагітна? 

18. Як кваліфікувати діяння Івана, який зґвалтував 16-річну Марину, вважаючи, що вона 

повнолітня (оскільки орієнтувався на зовнішній вигляд потерпілої, яка виглядала старшою 

за свій вік, та бачив, як вона приїхала в сільський клуб за кермом автомобіля)? 

 

КВАЛІФІКАЦІЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ВЧИНЕНИХ У СПІВУЧАСТІ 
 

1. Назвіть об’єктивні та суб’єктивні ознаки співучасті у кримінальному правопорушенні. 

2. Вкажіть щонайменше чотири випадки, коли співучасть неможлива (кримінальні 

правопорушення, при вчиненні яких співучасть неможлива). 

3. Що таке «необережне співзаподіяння»? Які існують види «необережного співзаподіяння»? 

4. Вкажіть щонайменше чотири випадки, коли посягання співучасників кваліфікуються за 

різними статтями чи частинами статей Особливої частини КК України. 

5. Як враховуються при кваліфікації ознаки, що характеризують особу окремого співучасника 

кримінального правопорушення? 

6. Чи ставляться у вину іншим співучасникам ознаки, які характеризують об’єктивну чи 

суб’єктивну сторону посягання та впливають на кваліфікацію дій виконавця? 

7. Що таке ексцес співучасника? Сформуйте правила кваліфікації кримінальних 

правопорушень при ексцесі співучасника. 

8. Сформулюйте визначення виконавця та співвиконавця кримінального правопорушення. Чи 

наявний виконавець у кримінальних правопорушеннях, вчинених за відсутності ознак 

співучасті? 

9. Назвіть форми організаторства кримінального правопорушення. 

10. Як бути у випадках, коли організатор кримінального правопорушення водночас виступав 

підбурювачем та/або пособником кримінального правопорушення? Чи можуть охоплювати 

діяння організатора підбурювання та/або пособництво? 

11. Підбурювач до кримінального правопорушення – це …  

12. Що таке опосередковане підбурювання до кримінального правопорушення? Наведіть 

приклад. Як слід кваліфікувати наведений Вами випадок? 



13. Пособник кримінального правопорушення – це … 

14. Як слід кваліфікувати співучасть у незакінченому кримінальному правопорушенні? 

15. Чи можлива співучасть у кримінальному правопорушенні зі спеціальним суб’єктом? 

16. Назвіть ознаки такої форми співучасті як вчинення кримінального правопорушення групою 

осіб. 

17. Сформулюйте правила кваліфікації кримінального правопорушення, вчиненого групою осіб. 

18. Назвіть ознаки такої форми співучасті як вчинення кримінального правопорушення за 

попередньою змовою групою осіб. Чи утворює, на Вашу думку, групу осіб за попередньою 

змовою кримінально протиправна поведінка лише двох суб’єктів: підбурювача і виконавця 

кримінального правопорушення? 

19. Сформулюйте правила кваліфікації кримінального правопорушення, вчиненого за 

попередньою змовою групою осіб. 

20. Назвіть ознаки організованої групи. 

21. Сформулюйте правила кваліфікації кримінальних правопорушень, вчинених організованою 

групою. 

22. Назвіть ознаки злочинної організації. 

23. Сформулюйте правила кваліфікації кримінальних правопорушень, вчинених злочинною 

організацією. 

24. Чи потрібно під час кваліфікації кримінального правопорушення, вчиненого злочинною 

організацією, додатково враховувати форми співучасті, передбачені як кваліфікуючі 

(особливо кваліфікуючі) ознаки такого кримінального правопорушення? 

25. За які кримінальні правопорушення, вчинені організованою групою чи злочинною 

організацією, підлягає кримінальній відповідальності її організатор? 

26. За які кримінальні правопорушення, вчинені організованою групою чи злочинною 

організацією, підлягає кримінальній відповідальності її учасник (крім організатора)? 

27. Чи підлягає кримінальній відповідальності учасник злочинної організації за злочини, 

вчинені іншими учасниками, якщо вони охоплювалися його умислом? 

28. Як кваліфікувати діяння Тетяни, яка вмовила свою сестру переконати її чоловіка, Івана, 

вчинити шахрайство з використанням електронно-обчислювальної техніки, якщо Іван 

вчинив цей злочин? 

29. Як кваліфікувати діяння Івана, який вмовив свою подругу Іванку вбити її новонароджену 

дитину (Іванка вбила свою дитину через годину після пологів, перебуваючи при цьому в 

обумовленому пологами стані)? 

30. Член організованої групи Іван разом з іншими членами такої групи вчинили крадіжку, 

поєднану з проникненням у житло. Як слід кваліфікувати дії Івана? 

31. Член злочинної організації Іван разом з іншими членами такої організації вчинили розбій, 

поєднаний з проникненням в житло. Як слід кваліфікувати дії Івана? 

32.  Як кваліфікувати діяння Івана, який став членом злочинної організації, але участі у 

жодному кримінальному правопорушенні чи підготовці до нього, вчинюваному злочинною 

організацією, не брав? 

 

КВАЛІФІКАЦІЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У ВИПАДКУ КОНКУРЕНЦІЇ 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ 

 

1. Конкуренція кримінально-правових норм – це … 

2. Вкажіть види конкуренції кримінально-правових норм. 

3. Вкажіть види конкуренції кількох спеціальних кримінально-правових норм. 

4. Дайте поняття та наведіть приклад конкуренції загальної та спеціальної норм. 

5. Дайте поняття та наведіть приклад конкуренції частин та цілого. 

6. Дайте поняття та наведіть приклад конкуренції кількох спеціальних норм. 

7. Що таке суміжні склади кримінальних правопорушень? Наведіть приклад. 

8. У якому співвідношенні між собою перебувають норми, передбачені ч. 1 ст. 119 «Вбивство 

через необережність» і ч. 3 ст. 134 «Незаконне проведення аборту, що спричинило смерть 

потерпілої»? 



9. В якому співвідношенні між собою перебувають норми про «Умисне тяжке тілесне 

ушкодження, що спричинило смерть потерпілого» і «Вбивство через необережність»? 

10. Наведіть приклад конкуренції кількох спеціальних норм, однією з яких є кваліфікований 

вид умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч. 2 ст. 121 КК України) і вкажіть різновид 

конкуренції. 

11.  У якому співвідношенні між собою можуть перебувати норми про «Умисне вбивство з 

особливою жорстокістю» і «Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або 

у разі перевищення заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила кримінальне 

правопорушення»? 

12.  У якому співвідношенні між собою можуть перебувати норми, передбачені ч. 1 ст. 115 

«Умисне вбивство» і ст. 118 «Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони 

або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила кримінальне 

правопорушення»? 

13.  У якому співвідношенні перебувають склади кримінальних правопорушень, передбачені 

ч. 1 ст. 115 «Умисне вбивство» та ч. 1 ст. 119 «Вбивство через необережність» КК України? 

14. Який вид конкуренції може виникати між нормою про умисне вбивство з особливою 

жорстокістю та нормою про умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного 

хвилювання? 

15. Який вид конкуренції виникає між нормами, передбаченими ст. 128 «Необережне тяжке або 

середньої тяжкості тілесне ушкодження» та ч. 1 ст. 286 «Порушення правил безпеки руху 

або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом»? 

16. У якому співвідношенні між собою можуть перебувати норми про «Умисне вбивство, 

вчинене в стані сильного душевного хвилювання» (ст. 116 КК України) і «Умисне вбивство 

при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для 

затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення» (ст. 118 КК України)? 

17. Як співвідносяться склади кримінальних правопорушень, передбачені ст. 116 «Умисне 

вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання» та ст. 117 «Умисне вбивство 

матір’ю своєї новонародженої дитини» КК України? 

18. Як кваліфікувати дії Івана, який вчинив закінчений замах на вбивство депутата Верховної 

Ради України з корисливих мотивів? 


