
 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ З ТЕМИ: 

«ПОНЯТТЯ, ПІДСТАВИ ТА ПРИНЦИПИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ 

КВАЛІФІКАЦІЇ» 

 

Теоретичні питання: 

 

1. Поняття та ознаки кримінально-правової кваліфікації. 

2. Поняття та види підстав кримінально-правової кваліфікації. Основна 

та додаткові юридичні підстави кримінально-правової кваліфікації.  

3. Критерії поділу кримінально-правової кваліфікації на види. 

Кваліфікація кримінальних правопорушень та кваліфікація «не-кримінальних 

правопорушень». 

4. Юридичне закріплення результатів кримінально-правової 

кваліфікації. Вимоги до формули кримінально-правової кваліфікації. 

5. Принципи кримінально-правової кваліфікації.  

 

Контрольні питання: 

 

1. Дайте визначення «кримінально-правової кваліфікації». 

2. Порівняйте поняття «кримінально-правова кваліфікація» і 

«кваліфікація кримінальних правопорушень». 

3. Назвіть ознаки кримінально-правової кваліфікації. 

4. Що таке підстави кримінально-правової кваліфікації? 

5. Види підстав кримінально-правової кваліфікації. 

6. Розкрийте фактичну підставу кримінально-правової кваліфікації. 

7. Розкрийте основну юридичну підставу кримінально-правової 

кваліфікації. 

8. Яке значення складу кримінального правопорушення для 

кримінально-правової кваліфікації? 

9. Назвіть додаткові юридичні підстави кримінально-правової 

кваліфікації. 

10. Яке правове значення висновків щодо застосування норм права, 

викладених у постановах Верховного Суду? 

11. Яке правове значення постанов Пленуму Верховного Суду України 

для застосування норм кримінального права України? 

12. Назвіть види кримінально-правової кваліфікації. За яким критерієм 

вони виділені? 

13. Назвіть критерії поділу кваліфікації кримінальних правопорушень 

на види. Які є види кваліфікації кримінальних правопорушень за кожним із 

цих критеріїв? 

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

15. У чому полягають особливості юридичного закріплення результатів 

кримінально-правової кваліфікації? 

16. Що таке «виклад фактичних обставин кримінального 

правопорушення»? 



 

 

17. Що таке «формула кваліфікації»? 

18. Назвіть загальні вимоги до формули кваліфікації. 

19. Вкажіть випадки, коли у формулі кваліфікації слід посилатися на 

статті Загальної частини КК України. 

20. Що таке «формулювання обвинувачення»? 

21. Що передбачає мотивування кваліфікації? 

22. Дайте визначення поняття «принципи кримінально-правової 

кваліфікації». 

23. Назвіть ознаки принципів кримінально-правової кваліфікації. 

24. Перелічіть принципи кримінально-правової кваліфікації. 

25. Охарактеризуйте принцип верховенства права.  

26. Охарактеризуйте принцип офіційності кримінально-правової 

кваліфікації. 

27. Охарактеризуйте принцип об’єктивності кримінально-правової 

кваліфікації. 

28. Охарактеризуйте принцип точності кримінально-правової 

кваліфікації. 

29. Охарактеризуйте принцип індивідуальності кримінально-правової 

кваліфікації. 

30. Охарактеризуйте принцип повноти кримінально-правової 

кваліфікації. 

31. Охарактеризуйте принцип вирішення спірних питань, які 

виникають при кримінально-правовій кваліфікації, на користь особи, діяння 

якої оцінюється. 

32. Охарактеризуйте принцип недопустимості подвійного 

інкримінування. 

33. Охарактеризуйте принцип стабільності кримінально-правової 

кваліфікації. 

 

Завдання і задачі: 

 

1. Запишіть формули кваліфікації таких кримінальних правопорушень:  

1) закінчений замах на умисне вбивство двох осіб, вчинене способом, 

небезпечним для життя багатьох осіб, на замовлення;  

2) пособництво зґвалтуванню неповнолітньої особи, що спричинило 

тяжкі наслідки;  

3) підбурювання до крадіжки в особливо великих розмірах, що була 

припинена на стадії незакінченого замаху; 

4) вчинення двома суб’єктами за попередньою змовою групою осіб 

контрабанди; 

5) готування до крадіжки, поєднаної з проникненням у житло, та до 

грабежу; 

6) порушення підпунктів “в” та “г” п. 14.2 Правил дорожнього руху, 

затверджених Постановою КМУ від 10.10.2001 р. № 1306, що спричинило 

потерпілим середньої тяжкості тілесні ушкодження та смерть. 



 

 

 

2. Наведіть по 3 приклади випадків, коли формула кваліфікації ширша, 

ніж формулювання обвинувачення, і навпаки. Запишіть формулу кваліфікації 

та формулювання обвинувачення для цих випадків. 

 

3. Оберіть один обвинувальний вирок із Єдиного державного реєстру 

судових рішень (http://reyestr.court.gov.ua) та проаналізуйте його на предмет 

юридичного закріплення результатів кримінально-правової кваліфікації. 

Визначте фактичну і юридичну підстави кримінально-правової 

кваліфікації в цьому кримінальному провадженні.  

(Вироки, обрані для аналізу, не повинні повторюватися). 

 

4. Проаналізуйте обвинувальні вироки із Єдиного державного реєстру 

судових рішень (http://reyestr.court.gov.ua) на предмет дотримання у них 

вимог до формули кримінально-правової кваліфікації. 

Випишіть 7 формул кваліфікації, що складені із порушенням цих 

вимог, та запишіть формули кваліфікації відповідних кримінальних 

правопорушень правильно. 

(Виписані приклади формул кваліфікації у різних студентів мають 

відрізнятися). 

 

5. Озброєний фінським ножем Іван вирішив заволодіти чужим майном і 

напав на перехожого, заподіявши йому при цьому легке тілесне ушкодження, 

що спричинило короткочасний розлад здоров’я. Слідчий кваліфікував діяння 

Івана за ч. 2 ст. 186 і ч. 2 ст. 125 КК України. 

Чи дотримався слідчий принципів кримінально-правової кваліфікації? 

Запишіть формулу кваліфікації діянь Івана та сформулюйте обвинувачення. 

Мотивуйте Вашу кваліфікацію. 

Визначне фактичну і юридичну підстави кримінально-правової 

кваліфікації діянь Івана. 

 

6. Максим та Марко взяли в заручники Омелька, начальника райвідділу 

поліції, та звернулися до міністра внутрішніх справ з вимогою випустити з-

під варти їхнього брата Данила вподовж 3 днів як умовою звільнення 

Омелька. Міністр вимогу не виконав, тому Максим та Марко вбили 

заручника. 

Дайте кримінально-правову оцінку діям Максима та Марка. 

Обґрунтуйте її з урахуванням положень теорії кримінально-правової 

кваліфікації. 

Визначне фактичну і юридичну підстави кримінально-правової 

кваліфікації діянь Максима та Марка. 

 

7. Проаналізуйте постанови Пленуму Верховного Суду України на 

предмет дотримання принципів кримінально-правової кваліфікації. Наведіть 

кілька прикладів порушення принципу non bis in idem. 

http://reyestr.court.gov.ua/
http://reyestr.court.gov.ua/

