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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Мова навчання:   українська 

Статус дисципліни:  вибіркова навчальна дисципліна 

Передумови вивчення навчальної дисципліни: Вивчення дисципліни повинне 

базуватись на знаннях, отриманих здобувачами вищої освіти під час опанування ними 

фундаментальних положень таких навчальних дисциплін як Кримінальне право Загальна 

частина, Цивільне право Загальна частина, Судові та правоохоронні органи  та ін.. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Кваліфікація злочинів» вивчення 

навчальної дисципліни є кримінальне законодавство та практика його застосування. 

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. На вивчення навчальної дисципліни 

відводиться   150 годин __5__кредити ECTS. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни є засвоєння студентами основних теоретичних 

положень вчення кримінально-правової кваліфікації злочинів в науці кримінального права та 

здобуття необхідних практичних умінь та навичок кримінально-правового оцінювання 

(кваліфікування) суспільно-небезпечних діянь (дій та бездіяльності). 

Основні завдання вивчення дисципліни «Кваліфікація злочинів»: є озброїти студентів 

необхідними теоретичними та практичними знаннями і уміннями необхідними і достатніми у 

практичній діяльності судових та правоохоронних органів, діяльність яких пов’язана із 

кримінально-правовою оцінкою суспільнонебезпечних діянь. 

 У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:  

- сутність, методологію, завдання та структуру курсу «Кваліфікація злочинів»;  

- спеціальну юридичну літературу;  

- принципи кваліфікації злочинів;  

- теоретичні положення окремих структурних елементів складу злочину;  

- стадії вчинення злочину; множинність злочинів;  

- співучасть у вчинені злочину;  

- обставини, що виключають злочинність діяння;  

- а також розуміти та вміти здійснювати тлумачення кримінально-правових норм, які 

формують згадувані інститути кримінального права;  

- давати кримінально-правову оцінку різного роду злочинним ситуаціям;  

- правильно застосовувати кримінально-правовий закон. 

 

3. Компетентності та заплановані результати навчання 

 

Дисципліна «Кваліфікація злочинів» забезпечує набуття здобувачами вищої освіти 

компетентностей: 

 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК7 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

 

Спеціальні (фахові) компетентності  

СК7 Здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин національного права, а 

також змісту правових інститутів, щонайменше з таких галузей права, як: 

конституційне право, адміністративне право і адміністративне процесуальне право, 

цивільне і цивільне процесуальне право, кримінальне і кримінальне процесуальне 

право. 



 
 

СК11 Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти. 

СК13 Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування 

набутих знань у професійній діяльності. 

 

Програмні результати навчання (ПР) 

ПР4 Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми. 

ПР12 Доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і зрозуміло. 

ПР14 
Належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та 

вторинних джерел для своєї професійної діяльності. 

ПР19 
Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових 

інститутів і норм фундаментальних галузей права. 

ПР21 
Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично 

значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
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Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

В
сь

о
г
о

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
а
р

и
 

С
Р

С
 

ІК
Р

 

В
сь

о
г
о

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
а
р

и
 

С
Р

С
 

ІК
Р

 

Змістовний модуль 1 

1 Поняття, види і значення 

кримінально-правової 

кваліфікації. Підстави 

кваліфікації злочинів. Принципи 

кримінально-правової 

кваліфікації 

10 4 2 4 0 10 3 0 7 0 

2 Кваліфікація злочинів з 

врахуванням стадій їх вчинення 

9 3 2 4 0 9 0 0 9 0 

3 Кваліфікація злочинів вчинених 

у співучасті. 

9 3 0 6 0 9 0 0 9 0 

4 Кваліфікація множинності 

злочинів 

9 3 0 6 0 9 0 0 9 0 

5 Подолання конкуренції і колізій 

статей закону в процесі 

кримінально-правової 

кваліфікації 

9 3 0 6 0 9 0 0 9 0 

6 Кваліфікація злочинів, учинених 

при наявності кваліфікуючих 

ознак складу злочину 

9 3 2 4 0 9 0 0 9 0 

7 Кваліфікація діянь, вчинених при 

обставинах, що виключають їх 

злочинність 

10 3 2 5 0 10 2 0 8 0 

8 Розмежування злочинів як 

самостійний етап їх кваліфікації 

10 4 2 4 0 10 2 2 6 0 



 
 

Разом за модуль 1 75 26 10 39 0 75 7 2 66 0 

Змістовний модуль 2 

9 Кваліфікація злочинів проти 

життя та здоров'я особи 

15 5 2 8 0 15 2 0 13 0- 

10 Кваліфікація злочинів проти волі, 

честі та гідності особи 

10 3 0 7 0 10 0 0- 10 -0 

11 Кваліфікація злочинів проти 

статевої свободи та статевої 

недоторканності особи 

10 3 2 5 0 10 2 0 8 -0 

12 Кваліфікація злочинів проти 

власності 

10 3 0 7 0 10 0 0 10 0- 

13 Кваліфікація злочинів у сфері 

господарської діяльності 

10 3 2 5 0 10 0 0 10 -0 

14 Кваліфікація злочинів проти безпеки 

руху та експлуатації транспорту 

10 4 2 4 0 10 3 2 5 0 

15 Кваліфікація злочинів у сфері 

службової діяльності 

10 5 2 3 0 10 0 0 10 0 

Разом за модуль 2 75 26 10 39 0 75 7 2 66 0 

Усього годин 150 52 20 78 0 150 14 4 132 0 

Форма підсумкового контролю:  диференційований залік 

 

5. Зміст програми навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. 

Поняття, види і значення кримінально-правової кваліфікації. Підстави кваліфікації 

злочинів. Принципи кримінально-правової кваліфікації. Кваліфікація злочинів з врахуванням 

стадій їх вчинення. Кваліфікація злочинів вчинених у співучасті. Кваліфікація множинності 

злочинів. Подолання конкуренції і колізій статей закону в процесі кримінально-правової 

кваліфікації. Кваліфікація злочинів, учених при наявності кваліфікуючих чи привілеюючих 

ознак складу злочину. Кваліфікація діянь, вчинених при обставинах, що виключають їх 

злочинність. Розмежування злочинів як самостійний етап їх кваліфікації. 

Тема 1. Поняття, види і значення кримінально-правової кваліфікації. Підстави кваліфікації 

злочинів. Принципи кримінально-правової кваліфікації 

Поняття кримінально-правової кваліфікації. Юридичне закріплення кримінально-правової 

кваліфікації. Види кримінально-правової кваліфікації. Значення правильної кримінально-

правової кваліфікації. Поняття підстав кримінально-правової кваліфікації. Фактична та 

нормативна підстави кримінально-правової кваліфікації. Склад злочину і його значення для 

кримінально-правової кваліфікації. Поняття принципів кваліфікації. 

 

Тема 2. Кваліфікація злочинів з врахуванням стадій їх вчинення  

Кваліфікація закінченого злочину. Кваліфікація готування до злочину. Кваліфікація замаху 

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

 

Тема 3. Кваліфікація злочинів вчинених у співучасті  

Загальні положення кваліфікації злочинів вчинених у співучасті. Кваліфікація скоєного з 

врахуванням виду співучасті. Врахування форми співучасті при кваліфікації злочину. Спеціальні 

питання відповідальності за співучасть. Кваліфікація причетності до злочину. 

 

Тема 4. Кваліфікація множинності злочинів  

Поняття та значення множинності злочинів. Одиничний злочин як елемент множинності та 

його кваліфікація. Кваліфікація повторності злочинів. Кваліфікація сукупності злочинів. 

Кваліфікація рецидиву злочинів. 



 
 

 

Тема 5. Подолання конкуренції і колізій статей закону в процесі кримінально-правової 

кваліфікації  

Поняття колізії і конкуренції в науці кримінального права. Види колізій в кримінальному 

праві та їх подолання. Види конкуренції норм в кримінальному праві та їх подолання. 

 

Тема 6. Кваліфікація злочинів, учинених при наявності кваліфікуючих ознак 

складу злочину  

Поняття диференціації та індивідуалізації кримінальної відповідальності. Види складів 

злочинів за ступенем суспільної небезпеки посягання та їх значення для кримінально-правової 

кваліфікації. Кваліфікація за наявності кількох кваліфікуючих чи привілеюючих ознак складу 

злочину чи при їх конкуренції. 

 

Тема 7. Кваліфікація діянь, вчинених при обставинах, що виключають їх злочинність  

Поняття та види обставин, які виключають злочинність діяння. Кваліфікація діянь,  

вчинених за наявності окремих видів обставин, передбачених статтями Загальної частини 

Кримінального кодексу України. Кваліфікація діянь, вчинених за наявності обставин, 

передбачених нормами Особливої частини Кримінального кодексу України. Кваліфікація діянь, 

вчинених за наявності обставин, передбачених Конституцією України та міжнародно-правовими 

актами. 

 

Тема 8. Розмежування злочинів як самостійний етап їх кваліфікації  

Поняття розмежування кримінально-правових норм та їх відмежування від норм інших 

галузей права. Кримінально-правові норми та склади злочинів, які підлягають розмежуванню. 

Значення розмежування в кримінальному праві. 

 

Змістовий модуль 2. 

Кваліфікація злочинів проти життя та здоров'я особи. Кваліфікація злочинів проти волі, 

честі та гідності особи. Кваліфікація злочинів проти статевої свободи та статевої 

недоторканності особи. Кваліфікація злочинів проти власності. Кваліфікація злочинів у сфері 

господарської діяльності. Кваліфікація злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту. 

Кваліфікація злочинів у сфері службової діяльності 

 

Тема 9. Кваліфікація злочинів проти життя та здоров'я особи  

Поняття та види злочинів проти життя та здоров’я особи. Вплив мотиву та мети на 

кваліфікацію умисного вбивства. Особливості кваліфікації умисних вбивств за пом’якшуючих 

обставин (статті 116, 117 і 118 КК України). Поняття тілесних ушкоджень та їх види. Різниця 

при кваліфікації залишення в небезпеці та ненадання допомоги особі, яка перебуває в 

небезпечному для життя стані. 

 

Тема 10. Кваліфікація злочинів проти волі, честі та гідності особи  

Незаконне позбавлення волі як форма злочинного діяння. Зміст поняття «тяжкі наслідки» у 

злочинах проти волі, честі та гідності особи. Форми злочинного діяння, що  утворюють 

об’єктивну сторону торгівлі людьми. Визначення завідомості незаконних дій як обов’язкової 

ознаки суб’єктивної сторони при кваліфікації поміщення в психіатричний заклад. Ознаки, що 

характеризують спеціальний суб’єкт незаконного поміщення в психіатричний заклад. 

 

Тема 11. Кваліфікація злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканності особи  

Злочини, що відносяться до злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості. 

Відмінність між зґвалтуванням та насильницьким задоволенням статевої пристрасті 

неприродним способом. Ознаки, що відрізняють злочин, передбачений ст. 154 КК України 

«Примушування до вступу в статевий зв’язок», від зґвалтування та насильницького задоволення 

статевої пристрасті неприродним способом.Особливості кваліфікації діяння, яке полягає у 

вчиненні статевого акту з малолітньою особою за її згодою. Кваліфікуюча ознака злочинів, 



 
 

передбачених ст. 155 КК України «Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості» та 

ст. 156 КК України «Розбещення неповнолітніх». 

 

Тема 12. Кваліфікація злочинів проти власності  

Поняття злочинів проти власності та які їх види. Вплив предмету злочину на кваліфікацію 

злочинів проти власності. Вплив способу вчинення злочину на кваліфікацію корисливих 

злочинів, пов’язаних з оберненням чужого майна н а користь винного чи інших осіб. Специфіка 

кваліфікуючих (особливо кваліфікуючих) ознак злочинів проти власності. Особливості 

відмежування придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом, 

від легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. 

 

Тема 13. Кваліфікація злочинів у сфері господарської діяльності  

Кваліфікація підроблення лише цифрового номіналу купюри іноземної валюти у разі 

спроби її збуту або за фактичного збуту такої купюри. Кваліфікація дії особи, яка надала 

неправдиву інформацію, якщо у неї був умисел на привласнення лише частини одержаних 

кредитних коштів, а іншу частину вона мала намір повернути. Кваліфікація перетворення 

сировини на диски для лазерних систем зчитування з нанесенням на них аудіо чи цифрової 

інформації, яка має визнаватися об’єктом авторських чи суміжних прав. Вплив на кваліфікацію 

розголошення комерційної або банківської таємниці суб’єктивних ознак цього складу злочину. 

 

Тема 14. Кваліфікація злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту 

Поняття злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту та які їх види.  

Кваліфікуючі ознаки злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту. Особливості 

кваліфікації угону або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи 

річкового судна. Особливості кваліфікації порушення правил використання повітряного 

транспорту. Особливості визначення предмета злочину при кваліфікації порушення правил 

безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними 

засобами. 

 

Тема 15. Кваліфікація злочинів у сфері службової діяльності  

Поняття та наукові основи кваліфікації злочинів у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг. Загальна характеристика  

злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної із наданням 

публічних послуг. Злочини в сфері службової діяльності, вчинені службовими особами та 

особами, уповноваженими на виконання функцій держави. Злочини вчинені в сфері службової 

діяльності, вчинені службовими особами юридичних осіб приватного права. Злочини в сфері 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. Злочини у сфері службової 

діяльності та професійної діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг, вчинені 

загальним суб’єктом. 

   

6. Теми лекцій 

  

№ 

з/п 

Назва теми Обсяг у годинах 

Денна  

форма 

Заочна 

форма 

1 Поняття, види і значення кримінально-правової 

кваліфікації. Підстави кваліфікації злочинів. Принципи 

кримінально-правової кваліфікації 

4 3 

2 Кваліфікація злочинів з врахуванням стадій їх вчинення  3 0 

3 Кваліфікація злочинів вчинених у співучасті. 3 0 

4 Кваліфікація множинності злочинів 3 0 

5 Подолання конкуренції і колізій статей закону в процесі 

кримінально-правової кваліфікації 

3 0 



 
 

6 Кваліфікація злочинів, учинених при наявності 

кваліфікуючих ознак складу злочину 

3 0 

7 Кваліфікація діянь, вчинених при обставинах, що 

виключають їх злочинність 

3 2 

8 Розмежування злочинів як самостійний етап їх  

кваліфікації 

4 2 

9 Кваліфікація злочинів протии життя та здоров'я особи 5 2 

10 Кваліфікація злочинів проти волі, честі та гідності особи 3 0 

11 Кваліфікація злочинів протии статевої свободи та 

статевої недоторканності особи 

3 2 

12 Кваліфікація злочинів протии власності 3 0 

13 Кваліфікація злочинів у сфері господарської діяльності 3 0 

14 Кваліфікація злочинів проти безпеки руху та 

експлуатації транспорту 

4 3 

15 Кваліфікація злочинів у сфері службової діяльності 5 0 

Усього годин 52 год. 14 год.  

7. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Обсяг у годинах 

Денна  

орма 

Заочна 

форма 

1 Поняття, види і значення кримінально-правової 

кваліфікації. Підстави кваліфікації злочинів. Принципи 

кримінально-правової кваліфікації 

2 0 

2 Кваліфікація злочинів з врахуванням стадій їх вчинення 2 0 

3 Кваліфікація злочинів вчинених у співучасті. 0 0 

4 Кваліфікація множинності злочинів 0 0 

5 Подолання конкуренції і колізій статей закону в процесі 

кримінально-правової кваліфікації 

0 0 

6 Кваліфікація злочинів, учинених при наявності 

кваліфікуючих ознак складу злочину 

2 0 

7 Кваліфікація діянь, вчинених при обставинах, що 

виключають їх злочинність 

2 0 

8 Розмежування злочинів як самостійний етап їх 

кваліфікації 

2 2 

9 Кваліфікація злочинів протии життя та здоров'я особи 2 0 

10 Кваліфікація злочинів проти волі, честі та гідності особи 0 0- 

11 Кваліфікація злочинів протии статевої свободи та 

статевої недоторканності особи 

2 0 

12 Кваліфікація злочинів протии власності 0 0 

13 Кваліфікація злочинів у сфері господарської діяльності 2 0 

14 Кваліфікація злочинів проти безпеки руху та 

експлуатації транспорту 

2 2 

15 Кваліфікація злочинів у сфері службової діяльності 2 0 

Усього годин 20 год. 4 год.  

 

 

8. Теми практичних занять 

Не передбачено навчальним планом 

 

 

 



 
 

 

9. Теми самостійної роботи 

№ 

з/п 

Назва теми Обсяг у годинах 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Поняття, види і значення кримінально-правової 

кваліфікації. Підстави кваліфікації злочинів. Принципи 

кримінально-правової кваліфікації 

4 7 

2 Кваліфікація злочинів з врахуванням стадій їх вчинення 4 9 

3 Кваліфікація злочинів вчинених у співучасті. 6 9 

4 Кваліфікація множинності злочинів 6 9 

5 Подолання конкуренції і колізій статей закону в процесі 

кримінально-правової кваліфікації 

6 9 

6 Кваліфікація злочинів, учинених при наявності 

кваліфікуючих ознак складу злочину 

4 9 

7 Кваліфікація діянь, вчинених при обставинах, що 

виключають їх злочинність 

5 8 

8 Розмежування злочинів як самостійний етап їх 

кваліфікації 

4 6 

9 Кваліфікація злочинів протии життя та здоров'я особи 8 13 

10 Кваліфікація злочинів проти волі, честі та гідності особи 7 10 

11 Кваліфікація злочинів протии статевої свободи та 

статевої недоторканності особи 

5 8 

12 Кваліфікація злочинів протии власності 7 10 

13 Кваліфікація злочинів у сфері господарської діяльності 5 10 

14 Кваліфікація злочинів проти безпеки руху та 

експлуатації транспорту 

4 5 

15 Кваліфікація злочинів у сфері службової діяльності 3 10 

Усього годин 78 год. 132 год.  

 

10. Теми  лабораторних занять 

№ 

пп 

Назва теми  Кількість годин 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

 Не заплановано навчальним планом - - 

 

11. Завдання для самостійної роботи 

 

1. Особливості кваліфікації дій співучасників. 

2. Кваліфікація діянь, що виключають кримінальну відповідальність. 

3. Форма кримінально-правових норм і юридична кваліфікація. 

4. Кримінальний закон та його застосування. 

5. Мотив і кваліфікація злочинів. 

6. Причини помилок в застосуванні кримінально-правових норм. 

7. Встановлення причинного зв’язку і кваліфікація злочинів. 

8. Кваліфікація злочинів на стадії порушення кримінальної справи. 

9. Сутність юридичної кваліфікації злочинів. 

10. Конкуренція кримінально-правових норм при кваліфікації злочинів. 

11. Кримінально-правові судові помилки кваліфікації та їх подолання. 

12. Об’єкт посягання та кваліфікація злочинів. 

13. Помилки кваліфікації злочинів. 

14. Фактична та юридична сторона кримінальної справи. 



 
 

15. Логіко-методологічні основи кваліфікації. 

16. Кваліфікація складених злочинів. 

17. Методика кваліфікації злочинів. 

18. Поняття та значення кваліфікації злочинів. 

19. Кваліфікація злочинів та склад злочину. 

20. Судова практика та кримінальний Закон. 

 

Завдання 2: Розв’язати ситуативну задачу: 

1. Гладчук, їдучи власною машиною по трасі Тернопіль-Київ, заговорився з пасажиром і, 

виявивши неуважність, наїхав на Василенка, який рухався пішки по правій частині проїзжої 

частини. Переконавшись, що Василенко живий, але перебуває у небезпечному для життя стані, 

Гладчук з місця події зник. 

Визначте відповідальність Гладчука. Чи змінилась би кваліфікація дій Гладчука, якби Василенко 

загинув на місці, а Гладчук, побоючись відповідальності, вивіз труп у лісосмугу й там закопав. 

 

2. З метою перешкодити проведенню передвиборної кампанії кандидатом у народні депутати 

України Жанною під час її зустрічі з виборцями Панас кинув осколочну гранату в напрямку 

трибуни, з якої виступала кандидат у депутати. Граната не вибухнула, однак влучила в Жанну і 

заподіяла їй тілесні ушкодження середньої тяжкості. Кваліфікуйте дії Панаса. 

Чи змінилась би кваліфікація якщо б Жанна була народним депутатом України, яка добивалася 

свого переобрання на повторний термін, а вибухом гранати була заподіяна смерть трьом 

учасникам зустрічі, однак сама Жанна не постраждала? 

 

3. Під час святкування дня народження між Яшиним і Шишковським виникла сварка, у ході якої 

Яшин вдарив Шишковського по руці розбитим келехом. Шишковському було заподіяно 

тілесні ушкодження, котрі спричинили розлад здоров’я впродовж 6 днів. Визначте 

відповідальність Яшина. 

 

4. Вулицею їхала вантажівка, навантажена негашеним вапном. Троє підлітків: Євген, Ростислав 

і Дем’ян, які каталися на ковзанах, причепилися до машини, щоб покататися. Вантажник 

Гнат, який їхав в кузові, взяв лопатою вапно і кинув його в підлітків. Внаслідок цього Євген 

отримав опік обличчя та втратив зір на одне око; Ростислав – ушкодження шкіри на шиї та на 

руках, від чого лікувався 23 дні, а Дем’ян від аналогічних опіків лікувався 6 днів. Дайте 

правову оцінку діям Євгена, Ростислава і Дем’яна. 

 

5. Перебуваючи у стані сп’яніння Дмитро з ревнощів став бити свою дружину, погрожуючи 

скинути з балкона другого поверху, вимагав, щоб вона сама стрибнула звідти. Коли Дмитро 

заявив, що візьме ніж, потерпіла, не витримавши напруження, стрибнула з балкона. В 

результаті падіння у неї стався розрив селезінки і сильна кровотеча. Наданням своєчасної 

медичної допомоги потерпіла була врятована. Дайте правову оцінку діям Дмитра. 

 

6. Шкільна медсестра Ганна та дитячий лікар Орися робили профілактичні щеплення АКДС 

учням другого класу. При цьому вони користувалися скляним шприцом, в якому для кожної 

дитини міняли лише голки. Таким чином вони зробили щеплення 70-ти учням двох 

паралельних других класів. Серед учнів цих класів виявилася дитина-носій ВІЛ. Через те, що 

щеплення усіх дітей робилося одним шприцом, а при цьому кров у мінімальній кількості 

завжди потрапляє у шприц, 14 дітей були заражені ВІЛ-інфекцією. Кваліфікуйте дії медсестри 

та дитячого лікаря. 

 

7. Павло – кандидат у депутати міської ради. Для того, щоб Ігор не розповсюдив про Павла 

ганебну достовірну інформацію, він викрав Ігоря, привівши останнього за допомогою 

формаліну у безпорадний стан. На прохання Павла його сестра Дарина, яка була головним 

лікарем психіатричної лікарні, помістила Ігоря у окрему палату в цій лікарні, де він не мав 

контактів із хворими, його не освідували лікарі і не призначали ніяких ліків і процедур, 



 
 

годували три рази на день. Утримували так Ігоря один місяць, потім випустили. Як необхідно 

вирішити питання про відповідальність учасників даної події? 

 

8. Медсестра Кіра, яка працювала у пологовому будинку, за винагороду, отриману від Параски, 

поміняла бірки на новонароджених, й таким чином Парасці дали здорову дитину, матір’ю якої 

була Гафія, а останній – дитину Параски, яка мала вроджену хворобу. Чи є підстави 

притягнення до кримінальної відповідальності медсестру Кіру та Параску? 

 

9. Під час страйку на заводі Кузьма та Влад зачинили в підвальному приміщенні групу 

працівників, які не приєдналися до страйку. Представникам органів влади, які прибули для 

переговорів зі страйкуючими, Кузьма та Влад заявили, що не випустять зачинених у підвалі 

до того часу, поки не будуть задоволені всі вимоги страйку. Затримані були звільнені силою 

через чотири доби. Кваліфікуйте дії Кузьми та Влада. 

 

10. Олег проживав з дружиною та її 13-річною дочкою від першого шлюбу. Встановлено, що він 

неодноразово давав для падчериці літературу порнографічного змісту, демонстрував еротичні 

відеофільми, пропонував вступити в статевий зв’язок. Встановіть ознаки злочину, вчиненого 

Олегом. 

11. Олекса, хворіючи на СНІД і знаючи про наявність у нього цього захворювання, вступив у 

статевий зв’язок з 14-ти річною Тамарою. Встановлено, що Тамара не досягла статевої зрілості, 

у зв’язок з Олексою вступила добровільно, носієм ВІЛ не стала. Дайте правову оцінку 

вчиненого. 

12. Ігор в перший же день свого проживання в готелі зауважив, що хтось оглядав його речі та 

недбало їх поскладав. Він звернувся до чергового адміністратора Валентини, яка заявила, що це 

вона перевіряла речі постояльця з метою виявити, чи не користується той електронагрівальними 

приладами (це заборонено правилами пожежної безпеки готелю). Валентина сказала також, що 

якщо Ігор надумає скаржитися, то негайно буде виселений з готелю. Дайте правову оцінку 

вчиненого. 

13. Лев та Роман в нетверезому стані біля магазину зупинили Бориса й стали вимагати, щоб той 

віддав їм гроші. Борис відповів, що грошей їм не дасть, тоді Лев вдарив його кулаком у голову, а 

Роман – ногою в живіт. Борис намагався сховатися від них у магазині, але Лев догнав його та під 

погрозою ножа обшукав і забрав 9100 гривень, що становило його місячну зарплату. За 

висновком судово-медичної експертизи Борису були заподіяні тілесні ушкодження, що були 

небезпечними для життя потерпілого в момент заподіяння. Дайте кримінально-правову 

характеристику діям Лева та Романа. 

14. Олександр вночі проник на територію маслозаводу, а через хвіртку – в склад готової 

продукції і викрав звідти 2 коробки масла. Масло він сховав в кущах на території маслозаводу, 

маючи на меті винести його з території заводу в більш сприятливий час. Однак зробити цього не 

зміг, так як сховане масло було знайдене працівником заводу й повернуте на склад. Здійсніть 

правову оцінку наведеній ситуації. 

15. Гафія, знаючи що Северин збирається одружитись на Соломії і не сказав останній, що був 

раніше засуджений за зґвалтування, прийшла до Северина й заявила, що розкаже про все його 

нареченій та її батькам, якщо він не погодиться заплатити їй 13000 гривень. Северин відмовився 

заплатити Гафії вказану суму і заподіяв їй побої. Чи підлягають кримінальній відповідальності 

Гафія та Северин? 

16. Сергій зайшов за незнайомою йому Наталею в під’їзд будинку, а пізніше в ліфт, зупинив 

його між поверхами, розкрив складний ніж і став вимагати у потерпілої гроші. Наталя відповіла, 

що грошей з собою у неї не має. Після повторної вимоги Сергій отримав таку ж відповідь і 

відпустивши ліфт, вийшов з нього. Кваліфікуйте дії Сергія. 

17. Данило з метою заволодіння індивідуальними речами, напав на Богдана, вдарив його 

сокирою у голову, а потім зняв з потерпілого шапку, пальто та годинник. Від отриманих 

тілесних ушкоджень Богдан на місці події помер. Дайте кваліфікацію дій Данила. 

18. Василь, Іван та Яків, домовилися викрасти автомобіль Едуарда “Audi A6” вартістю 79500 

грн. Для цього вони підстерегли Едуарда, коли його машина зупинилася на червоне світло 



 
 

світлофора, ввірвалися в машину і приставивши до горла Едуарда ніж, вимагали ключі від 

автомобіля. Самого ж Едуарда, щоб він не звернувся за допомогою, зв’язали і посадили на заднє 

сидіння автомобіля, вивезли за місто, де хотіли вбити, але були зупинені патрулем ДАІ. 

Кваліфікуйте дії учасників пригоди. 

19. Василь з самого ранку пиячив у кафе “Ватра”. О 12 год. дня він вийшов із кафе на вулицю і 

почав чіплятися до перехожих жінок. Коли Василь схопив за руку Оксану, яка в цей час 

проходила по вулиці з чоловіком, останній зробив йому зауваження, щоб той до них не чіплявся. 

У відповідь Василь вийняв з кишені складаний ніж, розкрив його і вдарив чоловіка Оксани 

ручкою ножа. Після цього з допомогою перехожих був обеззброєний та затриманий. Дайте 

правову оцінку даній ситуації. 

20. Карпо на своїй присадибній ділянці без належного дозволу з розсади посадив мак 

снотворний. При цьому було посаджено 340 рослин, з яких виросло 720 стебел. Після збору 

врожаю вимолотив зерно маку, а макову солому висушив, одержавши 5 кг макової соломи сухої, 

яку зберігав та виготовляв з неї ацетильований опій без мети збуту. Дайте кримінально-правову 

характеристику діям Карпа. 

 

12. Питання для підготовки до модульного та підсумкового контролю (диф.залік)  

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-правовій 

кваліфікації. 

18. Принцип стабільності кримінально-правової кваліфікації. 

19. Кваліфікація готування до злочину. 

20. Кваліфікація невдалої співучасті у вчинені злочину. 

21. Кваліфікація замаху на злочин. 

22. Кваліфікація у зв’язку з добровільною відмовою від доведення злочину до кінця. 

23. Кваліфікація дієвого каяття. 

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 складі групи осіб, які діяли за передньою змовою. 

28. Кваліфікація злочинів, вчинених в складі організованої групи. 

29. Кваліфікація злочинів, вчинених в складі злочинні організації. 

30. Кваліфікація невдалої співучасті та співучасті у незакінченому злочині. 

31. Кваліфікація при добровільній відмові від вчинення злочину. 

32. Кваліфікація причетності до злочину. 

33. Проблеми кваліфікації множинності злочинів у практиці досудового розслідування та у 

судовій практиці. 

34. Одиничний злочин як елемент множинності та його кваліфікація. 



 
 

35. Кваліфікація повторності злочинів. 

36. Кваліфікація сукупності злочинів. Кваліфікація рецидиву злочинів. 

37. Поняття колізії в науці та практиці кримінального права. 

38. Види колізій в кримінальному праві та їх подолання. 

39. Види конкуренції норм в кримінальному праві та їх подолання. 

40. Конкуренція загальної та спеціальної норми. 

41. Одночасне заподіяння злочину кільком безпосереднім об’єктам. 

42. Поняття диференціації та індивідуалізації кримінальної відповідальності. 

43. Види складів злочинів за ступенем суспільної небезпеки посягання та їх значення для 

кримінально-правової кваліфікації. 

44. Кваліфікація за наявності кількох кваліфікуючих чи привілеюючих ознак складу злочину 

чи при їх конкуренції. 

45. Кваліфікація діянь, вчинених за наявності окремих видів обставин, передбачених статтями 

Загальної частини Кримінального кодексу України. 

46. Кваліфікація діянь, вчинених за наявності обставин, передбачених нормами 

47. Особливої частини Кримінального кодексу України. 

48. Кваліфікація діянь, вчинених за наявності обставин, передбачених Конституцією України 

та міжнародно-правовими актами. 

49. Сутність і практичне значення розмежування кримінально-правових норм. 

50. Відмежування кримінально-правових норм від норм інших галузей права. 

51. Кримінально-правові норми та склади злочинів, які підлягають розмежуванню. 

52. Кваліфікація вбивств 

53. Умисне вбивство. 

54. Особливості кваліфікації умисних вбивств за пом’якшуючих обставин (статті 116, 117 і 118 

КК України). 

55. Вбивство через необережність. 

56. Погроза вбивства. 

57. Поняття тілесних ушкоджень та їх види. Різниця при кваліфікації залишення в небезпеці та 

ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані. 

58. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини. 

59. Захоплення заручників. 

60. Зміст поняття «тяжкі наслідки» у злочинах проти волі, честі та гідності особи. 

61. Визначення завідомості незаконних дій як обов’язкової ознаки суб’єктивної сторонни при 

кваліфікації поміщення в психіатричний заклад. 

62. Ознаки, що характеризують спеціальний суб’єкт незаконного поміщення в психіатричний 

заклад. 

63. Злочини, що відносяться до злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості. 

64. Відмінність між зґвалтуванням та насильницьким задоволенням статевої пристрасті 

неприродним способом. 

65. Ознаки, що відрізняють злочин, передбачений ст. 154 КК України «Примушування до 

вступу в статевий зв’язок», від зґвалтування та насильницького задоволення статевої 

пристрасті неприродним способом. 

66. Особливості кваліфікації діяння, яке полягає у вчиненні статевого акту з малолітньою 

особою за її згодою. 

67. Предмет злочинів проти власності. 

68. Вплив способу вчинення злочину на кваліфікацію корисливих злочинів, пов’язаних з 

оберненням чужого майна на користь винного чи інших осіб. 

69. Кваліфікація розкрадань. 

70. Кваліфікація злочинів проти власності, не пов’язаних з оберненням чужого майна на 

користь винного чи інших осіб. 

71. Кваліфікація контрабанди. 

72. Порушення порядку заняття господарською та банківською діяльностями. 

73. Фіктивне підприємництво. 

74. Протидія законній господарській діяльності. 



 
 

75. Вплив на кваліфікацію розголошення комерційної або банківської таємниці суб’єктивних 

ознак цього складу злочину. 

76. Порушення правил безпеки руху або експлуатації транспорту. 

77. Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів. 

78. Порушення правил безпеки руху або експлуатації транспорту особами, які керують  

транспортними засобами. 

79. Особливості кваліфікації порушення правил використання повітряного транспорту. 

80. Загальна характеристика злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 

пов’язаної із наданням публічних послуг. 

81. Злочини в сфері службової діяльності, вчинені службовими особами та особами, 

уповноваженими на виконання функцій держави. 

82. Злочини вчинені в сфері службової діяльності, вчинені службовими особами юридичних 

осіб приватного права. 

83. Злочини в сфері професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. 

84. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної із наданням 

публічних послуг, вчинені загальним суб’єктом. 

 

13. Методи навчання 

 

Методи навчання на лекціях:  

 вербальний метод (лекція, дискусія тощо);  

 методи візуалізації (презентація, метод ілюстрації (графічний, табличний, тощо), метод 

демонстрацій та інші);  

 робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, анотування 

тощо);  

 інші методи у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними 

засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо);  

Методи навчання на практичних, семінарських заняттях: 

 вербальний метод (дискусія, співбесіда тощо);  

 практичний метод (практичні, семінарські та лабораторні заняття);  

 метод візуалізації (презентація, метод ілюстрації (графічний, табличний, тощо), метод 

демонстрацій та інші);   

 робота з навчально-методичною літературою (рецензування, підготовка реферату, есе, 

доповіді тощо);  

 інші методи у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними 

засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо);  

 кейс-метод (вирішення ситуацій, розв’язання завдань тощо);  

 Дослідницький метод 

 Пошуковий метод. 

 

14. Методи оцінювання 

У процесі вивчення дисципліни «Кваліфікація злочинів» використовуються такі методи 

оцінювання: для поточного контролю у вигляді усного та письмового опитування, фронтального 

опитування, тестування, вирішення ситуаційних завдань, розв'язування задач, написання есе 

(рефератів), виконання індивідуальних та групових проектів, творчих завдань, тощо; для 

модульного контролю у вигляді письмової відповіді, тестування, вирішення ситуаційних 

завдань, розв'язування задач, тощо; для підсумкового контролю проведення екзамену (усна 

та/або письмова відповідь, тестування, вирішення ситуаційних завдань, розв'язування задач, 

тощо.). 

 

15. Засоби діагностики результатів навчання 

Робоча програма передбачає застосування засобів діагностики результатів навчання за 

формами контролю знань: 

 поточний контроль може передбачати застосування широкого спектру форм та 



 
 

методів оцінювання знань, що проводиться за кожною темою.  

 модульний контроль передбачає письмове виконання різних видів контрольних 

завдань.  

 підсумковий контроль передбачає проведення диф.заліку. 

 

16. Критерії та порядок оцінювання результатів навчання 

Рекомендоване оцінювання окремих видів навчальної діяльності здобувача вищої освіти:  

№ Вид навчальної діяльності здобувачів вищої освіти* Кількість балів  

1. Реферат, есе 1-5 

2. Вирішення ситуаційних завдань, розв’язання задач 1-5 

3. Індивідуальне завдання 1-5 

4. Відповідь на практичному, семінарському, лабораторному занятті 1-5 

5. Ділова гра, практичний кейс, тощо. 1-10 

6. Участь у публічних заходах (конференція, олімпіада тощо) 1-10 

7. Модульний контроль (для денної форми здобуття освіти) 1-20 

8. Контрольна робота  (для заочної форми здобуття освіти) 1-50 

*види навчальної діяльності здобувачів освіти обираються та оцінюються викладачем за рекомендованою шкалою в залежності від особливостей 

навчальної дисципліни. 

 

Для визначення ступеня засвоєння навчального матеріалу та поточного оцінювання знань 

здобувачів вищої освіти оцінюються за такими критеріями: 

 

Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання може бути 

досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом 

навчання навчальної дисципліни. Мінімальний пороговий рівень оцінки варто визначати за 

допомогою якісних критеріїв і трансформувати його в мінімальну позитивну оцінку 

використовуваної числової (рейтингової) шкали. 

 

 

 

 

 

Бали Критерії оцінювання 

90-100 

Здобувач вищої освіти повною мірою засвоїв програмний матеріал, виявляє знання 

основної та додаткової літератури, наводить власні міркування, робить 

узагальнюючі висновки, використовує знання інших галузей знань, вдало наводить 

приклади. 

82-89 

Здобувач вищої освіти демонструє достатньо високий рівень знань, при цьому 

відповідь досить повна, логічна, з елементами самостійності, але містить деякі 

неточності або незначні помилки, або присутня недостатня чіткість у визначенні 

понять. 

75-81 

Здобувач вищої освіти володіє достатнім обсягом навчального матеріалу, здатний 

його аналізувати, але не має достатніх знань для формування висновків, не завжди 

здатний асоціювати теоретичні знання з практичними прикладами 

64-74 

Здобувач вищої освіти в загальній формі розбирається в матеріалі, проте відповідь 

неповна, неглибока, містить неточності, є помилки у формулюванні понять, 

відчуваються складнощі в застосуванні знань при наведенні прикладів.  

60-63 

Здобувач вищої освіти в загальній формі розбирається в матеріалі, допускає 

суттєві помилки при висвітленні матеріалу, формулюванні понять, не може 

навести приклади. 

35-59 
Здобувач вищої освіти не володіє переважною частиною програмного матеріалу, 

допускає суттєві помилки при висвітленні понять. 

1-34 Здобувач вищої освіти не засвоїв програмний матеріал.  



 
 

Порядок переведення оцінок у систему ЕСТS 

 

17. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 

 

Для денної форми здобуття освіти 

Поточний контроль та самостійна робота Підсумковий 

контроль 

Сума  

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Самостійна 

робота Т

1 

Т

2 

Т

3 

Т

4 

Т

5 

Т

6 

Т

7 

Т

8 

Т

9 

Т

10 

Т

11 

Т

12 

Т

13 

Т

14 

Т

15 

1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 10 40 100 

Модульний контроль 1 - 10 Модульний контроль 2 - 10 

 

Для заочної форми здобуття освіти 

Поточний контроль та самостійна робота Підсумковий 

контроль 

Сума  

Контрольна робота Самостійна робота 

50 10 50 100 

 

 

18. Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення дисципліни «Кваліфікація злочинів» узагальнено в комплексі 

навчально-методичного забезпечення, який включає: 

- силабус; 

- робочу програму навчальної дисципліни; 

- методичні вказівки до вивчення дисципліни; 

- опорний конспект лекцій; 

- варіанти завдань для самостійної та індивідуальної роботи студентів; 

- варіанти завдань для модульного контролю; 

- варіанти завдань для підсумкового контролю; 

- інші матеріали.  
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