




1. Опис навчальної дисципліни

Найменування 
показників

Галузь знань, напрям 
підготовки, рівень вищої 
освіти

Характеристика 
навчальної 
дисципліни

денна
форма

навчання

заочна форма
навчання

Мова викладання: українська 2020-2022 2020-2022

Кількість кредитів – 3,5

Галузь знань
08 право

(шифр і назва) Вид дисципліни    
Обов’язкова          

Спеціальність

081 право

Модулів – 1

Освітня програма

 Право

(шифр і назва)

Рік підготовки:
Змістових модулів – 1 1

Семестр

Загальна кількість годин
– 105

2 2
Лекції

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання:
аудиторних – від 4 
самостійної 
роботи 
здобувача – 6

Рівень вищої освіти:
   другий (магістерський)  

   16          год. 6             год.

Практичні, семінарські
20           год 8             год

Лабораторні

               год            год

Самостійна робота
69 год 91 год

Індивідуальні
завдання:

0 год.
Вид контролю:

іспит іспит



2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою  дисципліни  «Проблеми  кримінально-правової  кваліфікації  правопорушень»  є
вивчення  теоретичних і практичних проблем кваліфікації кримінальних правопорушень. 

Основними  завданнями  вивчення  дисципліни  «Проблеми  кримінально-правової
кваліфікації правопорушень» є:

формуванні у студентів необхідних умінь і навичок практичної діяльності з кваліфікації
кримінальних правопорушень як важливої складової правозастосовної діяльності.

У  результаті  вивчення  дисципліни  «Кримінально-правові  основи  кваліфікації
правопорушень» відповідно до освітньої програми формуються програмні компетентності:

Інтегральна  компетентність:  Здатність  розв’язувати  задачі  дослідницького  та/або
інноваційного характеру у сфері права. 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК2. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 
ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 
ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
ЗК8. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 
ЗК10. Здатність розробляти проекти та управляти ними. 
СК1.  Здатність  застосовувати  принципи  верховенства  права  для  розв’язання  складних

задач і проблем, у тому числі, у ситуаціях правової невизначеності. 
СК5. Здатність використовувати сучасні правові доктрини та принципи у правотворчості

та  в  процесі  застосовування  інститутів  публічного  і  приватного  права,  а  також  кримінальної
юстиції. 

СК6.  Здатність  обґрунтовувати  та  мотивувати  правові  рішення,  давати  розгорнуту
юридичну аргументацію. 

СК9.  Здатність  застосовувати  міждисциплінарний  підхід  в  оцінці  правових  явищ  та
правозастосовній діяльності. 

СК10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, логічного та
функціонального  тлумачення  норм  права,  а  також  розуміння  особливостей  практики  їх
застосування. 

СК12.  Здатність  розвивати  та  утверджувати  етичні  стандарти  правничої  діяльності,
стандарти професійної незалежності та відповідальності правника.

СК13. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері права інформацію, ідеї, зміст
проблем та характер оптимальних рішень з належною аргументацією.

СК15. Здатність самостійно готувати проекти актів правозастосування, враховуючи вимоги
щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості.  

3. Передумови вивчення дисципліни

Пререквізити: Принципи та процедури судочинства в Україні, Юридична аргументація.

4. Результати навчання за дисципліною

У результаті опанування змісту навчальної дисципліни «Проблеми кримінально-правової
кваліфікації правопорушень» здобувачі мають досягнути таких програмових результатів навчання:

1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та
механізмів їх правового регулювання. 

2.  Співвідносити  сучасну  систему  цивілізаційних  цінностей  з  правовими  цінностями,
принципами та професійними етичними стандартами. 

3.  Проводити  збір,  інтегрований  аналіз  та  узагальнення  матеріалів  з  різних  джерел,
включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та
перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження.



 4.  Здійснювати  презентацію  свого  дослідження  з  правової  теми,  застосовуючи
першоджерела та прийоми правової інтерпретації складних комплексних проблем, що постають з
цього дослідження, аргументувати висновки.

6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази
та наводити переконливі аргументи. 

7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх
розв’язання.

 8. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно опрацьовувати та
використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності. 

9. Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні правничих послуг. 
10.  Аналізувати  взаємодію  міжнародного  права  та  міжнародно-правових  систем  з

правовою  системою  України  на  основі  усвідомлення  основних  сучасних  правових  доктрин,
цінностей та принципів функціонування права. 

11.  Використовувати  передові  знання  і  методики  у  процесі  правотворення  та
правозастосування інститутів публічного та приватного права і кримінальної юстиції. 

12.  Проводити  порівняльно-правовий  аналіз  окремих  інститутів  права  різних  правових
систем, враховуючи взаємозв’язок правової системи України з правовими системами Ради Європи
та Європейського Союзу. 

13. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових інститутів.
 14. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування.
15. Мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією процесуальних

функцій суб’єктів правозастосування.
16.  Брати  продуктивну  участь  у  розробці  проектів  нормативно-правових  актів,

обґрунтовувати  суспільну  обумовленість  їх  прийняття,  прогнозувати  результати  їх  впливу  на
відповідні суспільні відносини. 

17. Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі правозастосування у різних
сферах професійної діяльності.

5. Програма дисципліни «Проблеми кримінально-правової кваліфікації
правопорушень»

Змістовний модуль 1.

Тема 1. Поняття кримінально-правової кваліфікації. Склад кримінального
правопорушення – юридична підстава кваліфікації

Правове  визначення  терміну  «кваліфікація».  Місце  кваліфікації  у  процесі  застосування
правових  норм  та  їх  співвідношення.   Структура  та  види  кваліфікації  злочинів.  Фактична  та
нормативна підстава кваліфікації кримінальних правопорушень. 

Склад  кримінального  правопорушення  як єдина  законна,  необхідна  і  достатня  підстава
кримінальної відповідальності.

Визначення об’єкту й предмета кримінального правопорушення та об’єктивної сторони.
Кваліфікація по суб’єкту та суб’єктивній стороні кримінального правопорушення.

Процесуальне  оформлення  кримінально-правової  кваліфікації.  Етапи  розслідування  та
розгляду  справи,  на  яких  здійснюється  кримінально-правова  кваліфікація.  Формування
звинувачення і формула кваліфікації.

Тема 2. Кваліфікація  незакінченої злочинної діяльності
Поняття закінченого кримінального правопорушення. Диференціація моменту закінчення

кримінального правопорушення.
Види попередньої  злочинної  діяльності.  Відмінність між видами попередньої  злочинної

діяльності,  виявлення  умислу,  закінченим  кримінальним  правопорушенням.  Підстави
кримінальної відповідальності за попередню злочинну діяльність.

Особливості  кваліфікації  окремих  видів  готування  до  кримінального  правопорушення.
Кваліфікація  невдалої  співучасті  та  готування  до  кримінального  правопорушення  при
альтернативному і неконкретизованому умислі.



Види замаху на кримінальне правопорушення. Проблемні питання кваліфікації посягання
при  «відхиленні  дії»  і  при  помилці  в  об’єкті  та  предметі  кримінального  правопорушення,
об’єктивна сторона якого включає два чи більше діяння.

Значення  добровільної  відмови  від  вчинення  кримінального  правопорушення  для
кваліфікації злочину. Умови правомірності добровільної відмови відмінність між дієвим каяттям
та добровільною відмовою від вчинення кримінального правопорушення.

Тема 3. Кваліфікація кримінальних правопорушень, вчинених у співучасті
Значення поняття «співучасть». Випадки, коли вчинення кримінального правопорушення

кількома особами не є співучастю.
Підстава  кримінальної  відповідальності  за  кримінальні  правопорушення,  вчинені  у

співучасті. Вимоги для кваліфікації кримінальних правопорушень, вчинених у співучасті.
Кваліфікація  вчиненого  з  урахуванням  виду  співучасника:  виконавця  (співвиконавця),

організатора, підбурювача, пособника злочину. 
Особливості  кваліфікації  при  залученні  до  вчинення  кримінального  правопорушення

неосудних осіб та дій, вчинених сумісно з неповнолітнім.
Врахування форми співучасті при кваліфікації посягання вчиненого групою осіб у складі

організованої групи, злочинної організації.
Спеціальні питання відповідальності за співучасть і кваліфікація вчиненого. Кваліфікація

співучасті у кримінальних правопорушеннях із спеціальним суб’єктом та при ексцесі виконавця.
Проблемні  питання  кваліфікації  причетності  до  злочину.  Ознаки,  що  відрізняють

причетність  до  злочину  від  співучасті  у  ньому.  Підстави  кримінальної  відповідальності  за
причетність до кримінального правопорушення.

Тема 4.  Кваліфікація кримінальних правопорушень при конкуренції  кримінально-
правових норм

Поняття та ознаки конкуренції кримінально-правових норм. Види та причини існування
конкуренції кримінально-правових норм. Відмінність конкуренції від колізії.

Особливості кваліфікації при конкуренції загальної та спеціальної норм. Конкуренція між
основним  і  кваліфікованим  складом  кримінального  правопорушення  та  між  нормами,  що
передбачають кілька кваліфікованих складів кримінального правопорушення.

Кваліфікація  при  конкуренції  «частини  і  цілого».  Конкуренція  норм  за  об’єктом  та
об’єктивною  стороною,  а  також  за  суб’єктом  та  суб’єктивною  стороною.  Кваліфікація  при
конкуренції  закінченого  кримінального  правопорушення  і  замаху  на  кримінальне
правопорушення.

Тема 5. Кваліфікація діянь при множинності кримінальних правопорушень
Ознаки  множинності  кримінальних  правопорушень.  Відмежування  множинності  від

одиночного  кримінального  правопорушення  (елемента  множинності).  Питання  кваліфікації
окремих видів одиничних кримінальних правопорушень (продовжуваний, тривалий, складений). 

Види  множинності  (сукупність,  повторність,  рецидив).  Вимоги  до  кваліфікації
множинності кримінальних правопорушень.

Ознаки та кримінально-правове значення повторності.  Види повторності:  «повторність»,
«неодноразовість», «системність», «промисел». Проблеми кваліфікації повторності.

Ознаки ідеальної  сукупності  кримінальних правопорушень.  Відмінність між сукупністю
кримінальних правопорушень та конкуренцією норм. Випадки, коли ідеальна сукупність не може
мати місця.

Кримінально-правове  значення  загального  рецидиву.  Питання  кваліфікації  спеціального
рецидиву.

Тема 6. Кваліфікація кримінальних правопорушень проти особи
Актуальні  питання  кваліфікації  умисного  вбивства,  яке  вчинене  при  відсутності  як

обтяжуючих,  так  і  пом’якшуючих  обставин  та  умисного  вбивства,  вчиненого  за  обтяжуючих
обставин. 

Відмежування корисливого вбивства від вбивства, вчиненого під час розбою. Особливості
кваліфікації умисного вбивства з хуліганських мотивів. Умисне вбивство, вчинене на замовлення і
за попереднім зговором групою осіб або організованою групою.

Вбивство,  заподіяне  у  стані  фізіологічного  афекту  чи  у  стані  сильного  душевного
хвилювання,  що  раптово  виникло  внаслідок  протизаконного  насильства  або  тяжкої  образи
потерпілим.

Вбивство при перевищенні меж необхідної оборони. Вбивство з необережності.



Особливості  кваліфікації  злочинів  проти  здоров’я.  Тілесні  ушкодження.  Умисні  тяжкі
тілесні ушкодження. Тілесні ушкодження середньої тяжкості. Умисні легкі тілесні ушкодження. 

Кваліфікація  незаконного  позбавлення  волі  або  викрадення  людини.  Особливості
законодавчої  конструкції  ст.  146  КК  України.  Поняття  «незаконне  позбавлення  волі»  та
«викрадення людини», їх відмінність між собою.

Кваліфікація  захоплення  заручників.  Особливості  законодавчої  конструкції  ст.  147  КК
України.

Кваліфікація торгівлі людьми або іншої незаконної угоди щодо людини.
Кваліфікація  зґвалтування.  Особливості  законодавчої  конструкції  складу  злочину,

передбаченого ст. 152 КК України.
Кваліфікація насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом.

Тема 7. Кваліфікація кримінальних правопорушень проти власності
Загальні  засади  кваліфікації  розкрадань.  Суспільна  сутність  розкрадання.  Предмети

розкрадання: майно, гроші, цінні папери, які вже перебувають у власності певної особи. Поняття
користі  і  корисливого мотиву кримінального правопорушення.  Визначення моменту закінчення
крадіжки, грабежу, розбою. Форми та види розкрадань.

Кваліфікуючі  ознаки  розкрадань.  Особливості  кваліфікації  крадіжка.  Відмежування
крадіжки  від  грабежу.  Кваліфікуючі  ознаки:  повторність,  вчинення  групою  осіб,  особливо
небезпечним рецидивістом, у великих розмірах, з проникненням у приміщення чи інше сховище.

Грабіж:  проблеми  кваліфікації.   Відкритий  характер  розкрадання.  Особливості
застосування насильства під час грабежу.

Особливості кваліфікації розбою. Ознаки розбійного нападу. Особливості насильства, яке
застосовується при вчиненні розбою.

Вимагання,  його  поняття  та  ознаки.  Особливості  предмету  вимагання  та  законодавчої
конструкції  основного  складу  цього  злочину.  Кваліфікуючі  ознаки  вимагання.  Відмінність
вимагання від насильницького грабежу та розбою.

Шахрайство,  його  поняття  та  ознаки.  Особливості  предмету  шахрайства.  Кваліфікуючі
ознаки шахрайства. Відмінність шахрайства від крадіжки, від заподіяння майнової шкоди шляхом
обману або зловживанням довірою та від незлочинного невиконання цивільно-правових угод.

Привласнення,  розтрата  чужого  майна  або  заволодіння  ним  шляхом  зловживання
службовим  становищем,  поняття  та  ознаки  цих  форм  викрадення.  Відмінність  привласнення,
розтрати  та  заволодіння  чужим  майном  шляхом  зловживання  службовим  становищем  від
суміжних злочинів.

Особливості  кваліфікації  корисливих кримінальних правопорушень проти власності  без
ознак  викрадення:  заподіяння  майнової  шкоди  шляхом  обману  або  зловживання  довірою;
привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї; придбання
або збут майна, завідомо здобутого злочинним шляхом. Особливості кваліфікації некорисливих
кримінальних правопорушень проти власності. 

6. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових

модулів і тем
Кількість годин

Денна форма Заочна форма
Усього у тому числі Усього у тому числі

л п лаб інд ср л п лаб інд ср
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Змістовий модуль 1.



Тема 1. Поняття 
кримінально-
правової 
кваліфікації. Склад 
кримінального 
правопорушення – 
юридична підстава 
кваліфікації

13 2 2 9 2 13

Тема 2. Кваліфікація 
незакінченої 
злочинної діяльності

14 2 2 10 2 13

Тема 3. Кваліфікація 
кримінальних 
правопорушень, 
вчинених у 
співучасті

16 2 4 10 2 13

Тема 4. Кваліфікація 
кримінальних 
правопорушень при 
конкуренції 
кримінально-
правових норм

12 2 2 8 2 13

Тема 5. Кваліфікація 
діянь при 
множинності 
кримінальних 
правопорушень

12 2 2 8 2 13

Тема 6. Кваліфікація 
кримінальних 
правопорушень 
проти особи

18 2 4 12 2 13

Тема 7. Кваліфікація 
кримінальних 
правопорушень 
проти власності 
злочинності

20 4 4 12 2 13

Усього годин 105 16 20 69 105 6 8 91

7. Самостійна робота
№
з/п

Опис завдання Час для
виконання

(год.)

Критерії оцінювання

1 Написання реферату за темою на
вибір: Підстави кримінально-

правової кваліфікації/Кваліфікація
при помилці в

потерпілому/Особливості
кваліфікації при сукупності

кримінальних правопорушень

20 Вивчення методики 
та методології 
написання реферату.
Відображення 
власного розуміння 
суті питання, 
здатність самостійно 
використовувати 



літературні джерела, 
вміння пов'язувати 
теоретичні 
положення з їх 
практичним 
застосуванням і 
формулювати 
критичні висновки.

2 Проведення аналізу вироків суду за  
поточний рік за ст.ст. 185 КК 
України (https://reyestr.court.gov.ua/)

25 Вивчення 
нормативно-правової 
бази, що регламентує 
відповідальність за 
крадіжку.
Письмове викладення
висновків аналізу 
вироків суду за ст. 
185 КК України.

3 Написання тез доповідей на одну з 
наступних тематик:
1. Проблемні питання та значення 
правильної кримінально-правової 
кваліфікації.
2. Доведення до самогубства: 
особливості кваліфікації.
3. Крадіжка: питання кваліфікації.
4. Особливості кваліфікації 
шахрайства.

24 Вивчення методики 
та методології 
написання тез 
доповідей.
Обрання актуальної 
теми тез доповідей.
Повнота розкриття 
досліджуваної теми у 
тезах доповіді.
Публікації тез 
доповідей.

Разом Максимальна
кількість балів - 10



8. Контроль навчальних досягнень

Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів

Вид діяльності здобувача

М
ак

си
м

ал
ьн

а 
кі

ль
кі

ст
ь 

ба
лі

в 
за

 о
ди
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цю

Модуль 1
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 о
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М
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си
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ьн

а 
кі

ль
кі

ст
ь 

ба
лі

в

Відвідування лекцій 8 8 8

Відвідування семінарських занять
Відвідування практичних занять 10 10 10

Робота на семінарському занятті
Робота на практичному занятті 16 10 16
Лабораторна робота (в тому 
числі допуск, виконання, 
захист)
Виконання завдань для 
самостійної роботи

10 2 10

Виконання модульної роботи 30 1 30

Виконання ІНДЗ 26 2 26

Разом 33 100

Форми проведення модульного контролю та
критерії оцінювання

Тривалість проведення: 2  години.

Завдання складається з:

І. Теоретична частина (питання для перевірки отриманих знань): складається з 1 запитання,
яке оцінюється максимально 8 балів. 

Приклад 1. Види та значення кримінально-правової кваліфікації. 
2. Практична частина (завдання для виявлення рівня сформованості умінь та практичних

навичок професійної діяльності) – максимальна оцінка 15 балів.
3. Тестові завдання – максимальна оцінка 7 балів.
Всього – максимальна оцінка 30 балів. 

Форми проведення семестрового контролю та
критерії оцінювання.

Поточний  контроль  здійснюється  під  час  проведення  практичних  занять  і  має  на  меті
перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Методи проведення



поточного контролю під час навчальних занять визначаються кафедрою і здійснюються шляхом
усного опитування студентів, проведення контрольних робіт, виконання завдань та вирішення
задач із  практичних проблем.  Проміжний контроль здійснюється шляхом проведення  модуля
(модульний  контроль).  Підсумковий контроль  проводиться  з  метою  оцінювання  результатів
навчання шляхом проведення заліку.

Таблиця щодо оцінки знань студентів при викладанні курсу
«Кримінально-правові основи кваліфікації правопорушень». Іспит

Бали за
практичні

заняття

Бали за поточний
модульний
контроль 1

Самостійна
робота

Загалом

60 30 10 (макс)
100

Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю 

1. Поняття кримінально-правової кваліфікації.
2. Види та значення кримінально-правової кваліфікації.
3. Структура кваліфікації.
4. Види підстав кримінально-правової кваліфікації.
5. Склад кримінального правопорушення та його кваліфікація.
6. Принципи кваліфікації.
7. Історичні етапи розвитку проблеми кримінально-правової кваліфікації.
8. Формула кваліфікації.
9. Значення судових роз’яснень для кваліфікації.
10. Етапи та стадії кваліфікації.
11. Кваліфікація закінченого кримінального правопорушення.
12. Кваліфікація готування до кримінального правопорушення.
13. Кваліфікація замаху на кримінальне правопорушення.
14. Формула кваліфікації при попередній злочинній діяльності.
15. Кваліфікація добровільної відмови від доведення злочину до кінця.
16. Кваліфікація позитивної посткримінальної поведінки (дійове каяття).
17.  Кваліфікація  готування  до  кримінального  правопорушення  та  замаху  на  кримінальне
правопорушення при альтернативному й неконкретизованому умислі.
18. Кваліфікація посягання при «відхиленні дії».
19. Кваліфікація кримінального правопорушення, вчиненого в співучасті.
20. Формула кваліфікації кримінальних правопорушень, вчинених у співучасті.
21. Кваліфікація дій виконавця.
22. Кваліфікація дій організатора.
23. Кваліфікація дій учасників організованої групи чи злочинної організації.
24. Добровільна відмова від доведення злочину до кінця при співучасті.
25. Кваліфікація дій співучасників при ексцесі виконавця.
26.  Кваліфікація  кримінального  правопорушення,  вчиненого  групою  осіб  і  групою  осіб  за
попередньою змовою.
27. Кваліфікація невдалої співучасті.
28. Кваліфікація дій підбурювача.
29. Кваліфікація дій пособника.
30. Кваліфікація посереднього виконавства.
31. Кваліфікація співучасті зі спеціальним суб’єктом.
32. Кваліфікація вчиненого при провокації злочину.
33. Кваліфікація причетності до злочину, її відмінність від співучасті.
34. Поняття та види конкуренції кримінально-правових норм.
35. Кваліфікація при конкуренції загальної та спеціальної норм.
36. Відмінність конкуренції від колізії.



37. Кваліфікація при конкуренції «частини та цілого».
38. Кваліфікація при конкуренції між основними та кваліфікованими складами злочинів.
39. Кваліфікація   при   конкуренції   норм   з   обтяжуючими   та пом’якшуючими обставинами.
40. Кваліфікація при конкуренції норм з пом’якшуючими обставинами.
41. Поняття та види множинності кримінальних правопорушень.
42. Кваліфікація одиничного кримінального правопорушення.
43. Кваліфікація однорідних повторних кримінальних правопорушень.
44.  Розмежування  сукупності  кримінальних  правопорушень  та  одиничного  кримінального
правопорушення.
45. Кваліфікація тотожних повторних кримінальних правопорушень.
46. Кваліфікація сукупності кримінальних правопорушень.
47. Кваліфікація рецидиву кримінальних правопорушень.
48. Кваліфікація триваючих кримінальних правопорушень.
49. Кваліфікація складених кримінальних правопорушень.
50. Кваліфікація продовжуваних кримінальних правопорушень в.
51. Кваліфікація ідеальної сукупності кримінальних правопорушень.
52. Поняття та види помилок у кримінальному праві.
53. Кваліфікація при помилці в об’єкті.
54. Кваліфікація при помилці в предметі.
55. Кваліфікація готування, що утворює склад самостійного кримінального правопорушення.
56. Кваліфікація замаху з непридатними засобами.
57. Кваліфікація при помилці в потерпілому.
58. Кваліфікація при помилці в розвитку причинного зв’язку.
59. Кваліфікація при помилці в суспільно небезпечних наслідках.
60.Кваліфікація при юридичній помилці.
61.Поняття «вбивство», його об’єктивні та суб’єктивні ознаки. Види вбивств. 
62.Кваліфікація простого умисного вбивства (ч.1 ст. 115 КК України).
63. Кваліфікація умисних вбивств за обтяжуючих обставин (ч.2 ст. 115 КК України).
64.Кваліфікація умисних вбивств за пом’якшуючих обставин (ст. ст. 116-118 КК України). 
65. Кваліфікація вбивств при конкуренції обтяжуючих і пом’якшуючих обставин. 
66. Кваліфікація вбивства через необережність (ст. 119 КК України). 
67. Розмежування вбивства через необережність із іншими злочинами, наслідком яких є смерть
потерпілого. 
68. Кваліфікація вбивства при помилці в особі потерпілого та при відхиленні дії.
 69. Поняття, загальна характеристика та види злочинів проти здоров’я. 
70.Поняття «тілесне ушкодження», його ознаки та види. 
71. Поняття та ознаки тяжкого тілесного ушкодження, його види. 
72.Критерії визнання тілесного ушкодження тяжким. 
73. Відмежування тяжкого тілесного ушкодження, внаслідок якого сталася смерть потерпілого, від
умисного та необережного вбивства.
74. Кваліфікація тяжких тілесних ушкоджень за обставин, що пом’якшують відповідальність. 
75. Кваліфікація тілесних ушкоджень середньої тяжкості та легких тілесних ушкоджень. 
76. Побої та мордування. Катування. Відмежування від тілесних ушкоджень та інших злочинів
проти життя і здоров’я особи.
77. Об’єкт і предмет кримінальних правопорушень проти власності: основні риси та ознаки. 
78. Система кримінальних правопорушень проти власності. Підстави поділу їх на групи. 
79.  Кваліфікація  злочинного  обертання  чужого  майна  на  свою  або  інших  осіб  користь,  не
пов’язаного  з  насильством:  крадіжка,  ненасильницький  грабіж;  шахрайство;  привласнення,
розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. 
80. Кваліфікація злочинного обертання чужого майна на свою або інших осіб користь, пов’язаного
з насильством: насильницький грабіж; розбій; вимагання. 



Шкала відповідності оцінок
Шкала оцінювання здобувачів за системою ECTS

Рейтингова
оцінка

Оцінка за стобальною шкалою Значення оцінки

A 90 – 100 балів
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в

межах обов’язкового матеріалу з можливими
незначними недоліками

B 82 – 89 балів
Дуже добре – достатньо високий рівень знань
(умінь) в межах обов’язкового матеріалу без

суттєвих (грубих) помилок

C 74 – 81 балів
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з

незначною кількістю помилок

D 69 – 73 балів

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із
значною кількістю недоліків, достатній для

подальшого навчання або професійної
діяльності

E 60 – 68 балів
Достатньо – мінімально можливий допустимий

рівень балів знань (умінь)

FX 35 – 59 балів

Незадовільно з можливістю повторного 
складання – незадовільний рівень знань, з
можливістю повторного перескладання за

умови належного самостійного доопрацювання

F 1 – 34 балів

Незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням курсу – досить низький рівень знань

(умінь), що вимагає повторного вивчення
дисципліни

9. Методичне забезпечення

Навчально-методичні комплекси дисциплін:

Конспекти  лекцій,  програма  курсу,  завдання  для  самостійної  роботи,  ілюстративні
матеріали. Здобувачі мають доступ до електронних варіантів методичних вказівок до практичних
занять з курсу «Кримінально-правові основи кваліфікації правопорушень».
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