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І. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ»

Найменування
показників

Галузь знань,
спеціальність, освітній
рівень

Кількість кредитів: 4

Галузь знань:
08 «Право»

Напрям підготовки:
081 «Право»

Загальна кількість годин:
120
Тижневих годин
для денної форми
навчання:
Аудиторних:
2 год. / тиждень
Самостійної роботи
студента:
6 год. / тиждень
Примітка:

Денна
форма
навчання

Заочна форма
навчання

Дисципліна
за вибором
Рік підготовки:
1-й
1-й

Змістових модулів: 2
Індивідуальне науководослідне завдання:

Характеристика навчальної
дисципліни

Освітній рівень:
Магістр

Семестр:
X
X
Лекційні заняття:
----Семінарські заняття:
30 год.
8год.
Самостійна робота
90 год.
112год.
Форма підсумкового
контролю: залік

Співвідношення кількості годин аудиторних занять
(індивідуальної) роботи становить:
для денної форми навчання – 1/6
для заочної форми навчання – 1/16

до

самостійної

ІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ»
2.1. Метою викладання є здобуття студентами знань про правила, принципи та
особливості кримінально-правової оцінки діянь, передбачених чинним
кримінальним законом.
2.2. Основні завдання:
Ознайомити
студентів:

із загальними проблемами кваліфікації діянь, передбачених
кримінальним законом – з’ясування їх понять, принципів та підстав
кваліфікації.

Опанувати:

особливості кваліфікації певних типів застосування кримінальноправових норм – попередньої злочинної діяльності, злочинів, вчинених
у співучасті, конкуренції кримінально-правових норм тощо.

Сформувати
у студентів:

глибокі теоретичні і практичні знання щодо практичного застосування
кримінального законодавства України.

2.3. Уміння і навички. Навчальна дисципліна має сприяти розвиткові у
студентів умінь й навичок:
 міркувати, аналізувати, порівнювати, узагальнювати, спостерігати,
критично мислити, брати участь у дискусіях і дебатах, аргументувати
свої думки, визначати та обирати з-поміж альтернативних рішень і
підходів, спілкуватися у малих і великих групах;
 вільно оперувати в усному і письмовому мовленні основними
поняттями і категоріями в сфері кримінально-правової оцінки
вчиненого;
 використовувати здобуті знання під час аналізу і правового
розв’язання конкретних ситуацій, конфліктних зокрема.
2.4. В результаті опанування проблематики студент повинен:
Знати:

Вміти:

Володіти:

поняття, підстави та види кримінально-правової кваліфікації та її
значення; особливості кваліфікації закінченого і незакінченого злочину та
правила такої кваліфікації; загальні правила кваліфікації злочинів,
вчинених у співучасті, множинності злочинів, кваліфікації злочинів при
конкуренції загальної та спеціальної норм; загальні положення
перекваліфікації злочинів.
застосовувати норми кримінального закону в практичній діяльності, в
тому числі для захисту прав людини, давати повну, обґрунтовану, фахову
кримінально-правову оцінку вчиненим діянням та наслідкам порушення
прав людини в результаті допущення помилок при кваліфікації суспільно
небезпечних діянь.
практичними навиками застосування положень кримінального закону при
оцінці кримінально-караних діянь.

ІІІ. СТРУКТУРА
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ»
Назва теми

Денна ФН

Заочна ФН

К-ть

К-ть

К-ть

К-ть

ЛГ

СГ

ЛГ

СГ

Поняття кримінально-правової кваліфікації

4

1

Підстави кримінально-правової кваліфікації

2

1

Принципи кримінально-правової кваліфікації

2

--

Кваліфікація злочину з урахуванням стадій його

4

1

4

1

вчинення
Кваліфікація злочинів, вчинених у співучасті

Кваліфікація множинності злочинів

4

1

Кваліфікація злочинів при конкуренції кримінально

2

--

Кваліфікація злочинів при помилках злочинця

2

1

Кваліфікація злочинів, вчинених за наявності

2

1

Помилки у кваліфікації злочинів

2

1

Зміна кримінально-правової кваліфікації

2

--

30

8

правових норм

обтяжуючих і пом’якшуючих ознак складу злочину

Всього

ЗМІСТОВНА СТРУКТУРА
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ»
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.
Поняття кримінальноТема 1.
правової кваліфікації

Визначення
поняття
кваліфікації
злочинів.
Відмежування кримінально-правової кваліфікації та
кваліфікації злочинів. Стадії та етапи кримінально-правової
кваліфікації. Результат кримінально-правової кваліфікації.
Структура кримінально-правової кваліфікації. Функції
кримінально-правової кваліфікації. Значення правильної
кваліфікації злочинів.

Тема 2.

Підстави
кримінально-правової
кваліфікації

Поняття і види підстав та передумов кваліфікації
злочинів. Встановлення фактичних обставин кримінальної
справи як передумова кваліфікації. Встановлення правових
норм як нормативна підстава кваліфікації. Склад злочину і
його роль у процесі кваліфікації.

Тема 3.

Принципи
кримінально-

Поняття принципів кримінально-правової кваліфікації.
Законність кваліфікації злочинів. Офіційність кримінальноправової кваліфікації. Об’єктивність кваліфікації злочинів.
Точність
та індивідуальність кримінально-правової
кваліфікації. Повнота кримінально-правової кваліфікації.

правової кваліфікації

Тема 4.

Кваліфікація злочину
з урахуванням стадій
його вчинення

Тема 5.

Визначення
поняття
кваліфікації
злочинів.
Поняття кримінальноправової кваліфікації Відмежування кримінально-правової кваліфікації та
кваліфікації злочинів. Стадії та етапи кримінально-правової
кваліфікації. Результат кримінально-правової кваліфікації.
Структура кримінально-правової кваліфікації. Функції
кримінально-правової кваліфікації. Значення правильної
кваліфікації злочинів.

Кваліфікація закінченого злочину. Правила кваліфікації
незакінченої злочинної діяльності. Кваліфікація готування
до вчинення злочину. Кваліфікація окремих видів замаху на
злочин. Значення добровільної відмови від вчинення
злочину для кваліфікації вчиненого.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.
Тема 6.
Кваліфікація
множинності
злочинів

Тема 7.

Кваліфікація
злочинів при
конкуренції
кримінально
правових норм

Поняття одиничного злочину його види та
кваліфікація.
Загальні
правила
кваліфікації
множинності злочинів. Кваліфікація повторних
злочинів. Кваліфікація ідеальної та реальної
сукупності
злочинів. Особливості
кваліфікації
рецидиву злочинів.
Поняття конкуренції кримінально-правових норм.
Ознаки конкуренції кримінально-правових норм.
Класифікація видів конкуренції кримінально-правових
норм. Конкуренція загальної та спеціальної норм.
Конкуренція
частини
і
цілого.
Конкуренція
спеціальних норм між собою. Кваліфікація злочинів
при конкуренції загальної та спеціальної норм.
Кваліфікація при конкуренції кількох спеціальних
норм. Кваліфікація при конкуренції частини і цілого.

Тема 8.

Кваліфікація
злочинів при
помилках злочинця

Поняття помилки злочинця у кримінальному праві.
Особливості
кваліфікації
вчиненого
суспільно
небезпечного діяння в залежності від роду помилки
злочинця. Юридичне значення помилки злочинця для
визначення підстав кваліфікації злочину.

Тема 9.

Кваліфікація
злочинів, вчинених
за наявності
обтяжуючих і
пом’якшуючих
ознак складу
злочину здоров’я
населення

Поняття
диференціації
та
індивідуалізації
кримінально-правової
кваліфікації.
Кваліфікація
вчиненого при наявності кількох кваліфікуючих чи
пом’якшуючих ознак. Кваліфікація при конкуренції
обтяжуючих і пом’якшуючих ознак складу злочину.

Тема 10.

Помилки у
кваліфікації
злочинів

Поняття помилок у кваліфікації злочинів та
наслідки таких помилок. Види помилок у кваліфікації
злочинів. Фактори, що зумовлюють помилки у
кваліфікації злочинів. Виявлення, усунення та
попередження помилок у кваліфікації злочинів

Тема 11.

Зміна кримінальноправової
кваліфікації

Загальні
положення
перекваліфікації.
Кваліфікація злочинів при змінах в кримінальному
законі. Кваліфікація при змінах фактичних матеріалів
справи. Зміна кваліфікації у зв’язку із виправленням
помилки в застосуванні закону, що не пов’язана із
зміною закону та фактичними матеріалами справи.

ІV. ТЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІЛОСОФІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ»

№
з/п

1.

2.

Назва теми
Поняття кримінально-правової кваліфікації
1. Зміст та обсяг поняття кримінально-правової
кваліфікації.
2. Процес кримінально-правової кваліфікації та її
результат.
3. Структура кримінально-правової кваліфікації.
4. Значення
правильної
кримінально-правової
кваліфікації.
Підстави кримінально-правової кваліфікації
1. Поняття і види підстав кримінально-правової
кваліфікації.
2. Фактична підстава кримінально-правової кваліфікації.
3. Юридична
підстава
кримінально-правової
кваліфікації.
4. Склад злочину і його значення для кримінально правової кваліфікації.

Кількість
годин

4

2

Принципи кваліфікації злочинів

3.

1. Поняття та види принципів кримінально-правової
кваліфікації.
2. Характеристика окремих принципів кримінальноправової кваліфікації.

2

Кваліфікація злочину з урахуванням стадій його вчинення

4.

1.
2.
3.
4.

Кваліфікація закінченого злочину.
Кваліфікація готування до злочину.
Кваліфікація замаху на злочин.
Кваліфікація у зв’язку з добровільною відмовою від
вчинення злочину.

4

Кваліфікація злочинів, вчинених у співучасті

5.

1. Загальні положення кваліфікації злочинів, вчинених у
співучасті.
2. Кваліфікація співучасті з врахуванням виду
співучасника.
3. Кваліфікація співучасті з врахуванням її форм.
4. Кваліфікація невдалої співучасті та співучасті у
незакінченому злочині.
5. Кваліфікація співучасті у злочинах із спеціальним
суб’єктом.
6. Кваліфікація причетності до злочину.

4

Кваліфікація множинності злочинів
6.

1. Загальні положення кваліфікації множинності

4

злочинів.
2. Кваліфікація сукупності злочинів.
3. Кваліфікація повторності злочинів.
4. Кваліфікація рецидиву злочинів
Кваліфікація злочинів
правових норм
7.

при

конкуренції

кримінально-

1. Поняття конкуренції кримінально-правових норм.
2. Види конкуренції кримінально-правових норм.
3. Правила кваліфікації злочинів при конкуренції
кримінально-правових норм.

2

Кваліфікація злочинів при помилках злочинця
1.
8.
2.

Поняття помилки злочинця в кримінальному праві та
її вплив на кримінально-правову кваліфікацію.
Класифікація помилок вчиненого зі сторони злочинця
та особливості їх кваліфікації.

2

Кваліфікація злочинів, вчинених при наявності обтяжуючих і
пом’якшуючих ознак складу злочину

9

10

1.
Поняття диференціації та індивідуалізації
кримінально-правової кваліфікації.
2.
Кваліфікація вчиненого при наявності кількох
кваліфікуючих чи пом’якшуючих ознак.
3.
Кваліфікація при конкуренції обтяжуючих і
пом’якшуючих ознак складу злочину.
Помилки у кваліфікації злочинів
1. Поняття помилок у кваліфікації злочинів та наслідки
помилок.
2. Види помилок у кваліфікації злочинів.
3. Фактори, що зумовлюють помилки у кваліфікації
злочинів.
4. Виявлення, усунення та попередження помилок у
кваліфікації злочинів.

2

2

Зміна кримінально-правової кваліфікації
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1. Загальні положення перекваліфікації.
2. Поняття і підстави зміни кримінально-правової
кваліфікації.
3. Межі та порядок зміни кримінально-правової
кваліфікації.

РАЗОМ

2

15

V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ»

1.
2.
3.
4.

НЕ 1.1.
Поняття кримінально-правової кваліфікації
Зміст та обсяг поняття кримінально-правової кваліфікації.
Процес кримінально-правової кваліфікації та її результат.
Структура кримінально-правової кваліфікації.
Значення правильної кримінально-правової кваліфікації.

Основна література
1.
Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів. - Київ: Атіка, 2002. – С. 5-15.
2.
Кудрявцев В. Общая теория квалификации преступлений. – Москва: Юристь – 2001. –
С. 4-12.
3.
Кузнецов В. В. Теорія кваліфікації злочинів : підруч. / В. В. Кузнецов, А. В. Савченко;
за заг. ред. В. І. Шакуна. – К. : Алерта, 2013. – 319 с.
3.
Панов М. І.Загальні засади кваліфікації злочинів : лекція / М. І. Панов. – Х. : Право,
2016. – 104 с.
5.
Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч. посібник. – К.:
Юрінком Інтер, 2006. – С. 6-32.
6. Кваліфікація злочинів : навч. посіб. / Г. Є. Болдарь, М. К. Гнєтнєв, Г. М. Зеленов та ін.; за
ред. О. О. Дудорова, Є. О. Письменського. – К. : Істина, 2011. – 430 с.
Додаткова література
1.
Гаухман Л. Квалификация преступлений. – Москва: Юринформ – 2001. – 212 с.
2.
Кузнецов В.В. Теорія кваліфікації злочинів: Підручник. – К.: Вид. Паливода А.В.,
2006. – 300 с.
3.
Малыхин В.П. Квалификация преступлений. Теоретические вопросы. – Куйбышев –
1987. – 48 с.
4.
Навроцький В.О. Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації. – Київ:
Атіка – 1999. – 463 с.
5.
Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч. посібник. – К.:
Юрінком Інтер, 2006. – 704 с.
6. Сучасне кримінальне право України: Курс лекцій / А.В.Савченко, В.В.Кузнецов,
О.Ф.Штанько – К.: Вид. Паливода А.В., 2005. – С.283-295.
7.
Тарарухин С.А. Квалификация преступлений в судебной и следственной практике. –
Киев: Юринком – 1995. – 208 с.

1.
2.
3.
4.

НЕ 1.2.
Підстави кримінально-правової кваліфікації
Поняття і види підстав кримінально-правової кваліфікації.
Фактична підстава кримінально-правової кваліфікації.
Юридична підстава кримінально-правової кваліфікації.
Склад злочину і його значення для кримінально - правової кваліфікації.

Основна література
1.
Кваліфікація злочинів : навч. посіб. / Г.М. Анісімов, О. О. Володіна, І. О. Зінченко та
ін. за ред. М. І. Панова. – Х. : Право, 2016. – 356 с.
2.
Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів. - Київ: Атіка, 2002. – С. 5-15.
3.
Кузнецов В.В. Теорія кваліфікації злочинів: Підручник. – К.: Вид. Паливода А.В.,
2006. – С. 38-50.

4.
Кудрявцев В. Общая теория квалификации преступлений. – Москва: Юристь – 2001. –
С. 57-65.
5.
Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч. посібник. – К.:
Юрінком Інтер, 2006. – С. 55-64.
6. Рябчинська О.П. Додаткові підстави кримінально-правової кваліфікації. // Науковий вісник
Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. - №12. – Том 2., 2014. – с.
99-103.
Додаткова література
1.
Волков Б.М. Мотив и квалификация преступлений. – Казань – 1968. – 51 с.
2.
Коржанский Н.И. Объект и предмет уголовно правовой охраны. – Москва, 1980. – 248
с.
3.
Коржанский Н.И. Объект посягательства и квалификация преступлений. – Волгоград
– 1976. – 120 с.
4.
Кругликов Л.Л., Савинов М.М. Квалифицирующие обстоятельства: понятие, виды,
влияние на квалификацию преступлений: Учебное пособие. – Ярославль – 1989. – 45 с.
5.
Навроцький В.О. Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації. – Київ:
Атіка – 1999. – 418 с.
6.
Рарог А. Субъективная сторона и квалификация преступлений. – Москва:
Профобразование – 2001. – С. 134 с.
7.
Рарог А.И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. – СПб, 2002. –
304 с.
8.
Стоякин М.Г. Дополнительные основания юридической квалификации. – Свердловск
– 1990. –31 с.
НЕ 1.3.
Принципи кваліфікації злочинів
1.
2.

Поняття та види принципів кримінально-правової кваліфікації.
Характеристика окремих принципів кримінально-правової кваліфікації.

Основна література
1.
Кузнецов В.В. Теорія кваліфікації злочинів: Підручник. – К.: Вид. Паливода А.В.,
2006. – С. 21-27.
2.
Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч. посібник. – К.:
Юрінком Інтер, 2006. – С. 98-108.
3.
Кваліфікація злочинів: навч. посібник / за ред.: О.О. Дудорова, Є.О. Письменського. К.: Істина, 2010. - 430 с.
4.
Сучасне кримінальне право України: Курс лекцій / А.В.Савченко, В.В.Кузнецов,
О.Ф.Штанько – К.: Вид. Паливода А.В., 2005. – С.283-295.
5. Тетарчук І.В. Теорія кваліфікації злочинів. Для підготовки до іспитів. / І.В.Тетарчук. – К.:
Центр учбової літератури, 2016. – 104 с.
Додаткова література
1. Гаухман Л. Квалификация преступлений. – Москва: Юринформ – 2001. – 212 с.
2. Кудрявцев В. Общая теория квалификации преступлений. – Москва: Юристь – 2001. – 299
с.
3. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів. - Київ: Атіка, 2002. – 640 с.

4. Малыхин В.П. Квалификация преступлений. Теоретические вопросы. – Куйбышев – 1987.
– 48 с.
5.Навроцький В.О. Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації. – Київ: Атіка –
1999. – 463 с.
6. Тарарухин С.А. Квалификация преступлений в судебной и следственной практике. – Киев:
Юринком – 1995. – 208 с.
НЕ 1.4.
Кваліфікація злочину з урахуванням стадій його вчинення
1.
2.
3.
4.

Кваліфікація закінченого злочину.
Кваліфікація готування до злочину.
Кваліфікація замаху на злочин.
Кваліфікація у зв’язку з добровільною відмовою від вчинення злочину.

Основна література
1. Кузнецов В.В. Теорія кваліфікації злочинів: Підручник. – К.: Вид. Паливода А.В., 2006. –
С. 81-90.
2. Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч. посібник. – К.:
Юрінком Інтер, 2006. – С. 135-150.
3. Шевчук А.В. Незакінчений злочин: поняття, види та особливості кваліфікації. // Науковий
вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 236: Правознавство. –
Чернівці: Рута, 2004. – С.117-120.
4.
Кузнецов В. В. Теорія кваліфікації злочинів : підруч. / В. В. Кузнецов, А. В. Савченко;
за заг. ред. В. І. Шакуна. – К. : Алерта, 2013. – 319 с.
Додаткова література
1.
Гаухман Л. Квалификация преступлений. – Москва: Юринформ – 2001. – 212 с.
2.
Кузнецов В.В. Теорія кваліфікації злочинів: Підручник. – К.: Вид. Паливода А.В.,
2006. – 300 с.
3.
Малыхин В.П. Квалификация преступлений. Теоретические вопросы. – Куйбышев –
1987. – 48 с.
4.
Навроцький В.О. Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації. – Київ:
Атіка – 1999. – 463 с.
5.
Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч. посібник. – К.:
Юрінком Інтер, 2006. – 704 с.
6.
Тарарухин С.А. Квалификация преступлений в судебной и следственной практике. –
Киев: Юринком – 1995. – 208 с.
НЕ 1.5.
Кваліфікація злочинів, вчинених у співучасті
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Загальні положення кваліфікації злочинів, вчинених у співучасті.
Кваліфікація співучасті з врахуванням виду співучасника.
Кваліфікація співучасті з врахуванням її форм.
Кваліфікація невдалої співучасті та співучасті у незакінченому злочині.
Кваліфікація співучасті у злочинах із спеціальним суб’єктом.
Кваліфікація причетності до злочину.

Основна література
1.
Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів. - Київ: Атіка, 2002. – С. 92-103.
2.
Кузнецов В.В. Теорія кваліфікації злочинів: Підручник. – К.: Вид. Паливода А.В.,
2006. – С. 116-126.
3.
Кудрявцев В. Общая теория квалификации преступлений. – Москва: Юристь – 2001. –
С. 65-69.
4.
Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч. посібник. – К.:
Юрінком Інтер, 2006. – С. 201-218.
5.
Ус О.В. Правила кваліфікації злочинів, вчинених у співучасті. // Вісник Національної
кадемії правових наук України № 1 (76) 2014. – с. 149-159.
6. Ус О.В. Кваліфікація злочинів з урахуванням форм співучасті: Аналіз постанов Пленуму
Верховного Суду України. // Науковий вісник Херсонського університет. – Вип.2. – Том 4,
2014. – с.56-61.
7. Ярмиш. Н. Проблеми кваліфікації злочинів, вчинених групою осіб за попередньою
змовою / Н.Ярмиш. // Вісник Національної академії прокуратури України. – 4’2010. – с. 5358.
Додаткова література
1. Бурчак Ф.Г. Квалификация преступлений. – Киев – 1985. – 82 с.
2. Галиакбаров Р. Квалификация групповых преступлений. – Москва – 1980. –71 с.
3. Гаухман Л. Квалификация преступлений. – Москва: Юринформ – 2001. – 212 с.
4. Кладков А. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии. // Законность. – 1998.
- № 8.
5. Кримінальне право України: Загальна частина. / За ред. М.І. Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я.
Тація. – Київ-Харків: Юрінком Інтер-Право. – 2001. – С. 209-218.
6. Топчій В.В. Кваліфікація злочинів, вчинених групами осіб в місцях масового скупчення
людей / В.В.Топчій // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія
ПРАВО. – Випуск 36. Том 2, 2016. – с.100-103.
7. Устименко В.В. Квалификация преступлений со специальным субъектом. – Киев – 1988. –
43 с.
НЕ 2.1.
Кваліфікація множинності злочинів
1.
2.
3.
4.

Загальні положення кваліфікації множинності злочинів.
Кваліфікація сукупності злочинів.
Кваліфікація повторності злочинів.
Кваліфікація рецидиву злочинів

Основна література
1. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів. Навчальний посібник. Видання 2-ге. – К.: Атіка,
2002. – С. 19-39.
2. Кузнецов В.В. Теорія кваліфікації злочинів: Підручник. – К.: Вид. Паливода А.В., 2006. –
С. 210-221.
3. Кудрявцев В. Общая теория квалификации преступлений. – Москва: Юристь – 2001. – С.
253-260.
4. Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч. посібник. – К.:
Юрінком Інтер, 2006. – С. 338-346.

5. Созанський Т. І. Кваліфікація двох або більше злочинів, передбачених різними частинами
однієї статті КК України. // Науково-Інформаційний вісник. –Право. – Вип.5., 2012. – с.146150.
Додаткова література
1.
Зінченко І. О. Одиничні злочини: поняття, види, кваліфікація / І. О. Зінченко, В. І.
Тютюгін. – Харків: ФІНН, 2010. – 256 с.
2. Кримінальне право України: Загальна частина. / За ред. М.І. Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я.
Тація. – Київ-Харків: Юрінком Інтер-Право. – 2001. – С. 219-245.
3. Кузнецов В.В. Теорія кваліфікації злочинів: Підручник. – К.: Вид. Паливода А.В., 2006. –
300 с.
4. Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч. посібник. – К.:
Юрінком Інтер, 2006. – 704 с.
5. Портнов И. Особенности квалификации идеальной совокупности // Советская юстиция. –
1983. – № 6.
6. Тишкевич И.С. Совокупность преступлений (вопросы квалификации) // Правоведение. –
1979. – № 1.
7. Тельнов Т.Ф. Квалификация преступлений по совокупности // Советская Юстиция. – 1975.
- № 17.
8. Устрицька Н.І. Кваліфікація повторності злочинів: монографія / Н. І. Устрицька. – Львів:
Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. – 216 с.
9. Яковлев А.М. Квалификация повторных преступлений. // Советская юстиция. – 1961. – №
8.

НЕ 2.2.
Кваліфікація злочинів при конкуренції
кримінально-правових норм
1.
2.
3.

Поняття конкуренції кримінально-правових норм.
Види конкуренції кримінально-правових норм.
Правила кваліфікації злочинів при конкуренції кримінально-правових норм.

Основна література
1. Возьний В. І. Особливості кваліфікації злочинів при конкуренції кримінально-правових
норм (на прикладі ст.129 КК України та ч.1 ст.345 КК України) / В. І. Возьний // Форум
права. – 2011. – № 3. – С. 130–133.
2. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів. Навчальний посібник. Видання 2-ге. – К.: Атіка,
2002. – С. 69-82.
3. Кузнецов В.В. Теорія кваліфікації злочинів: Підручник. – К.: Вид. Паливода А.В., 2006. –
С. 215-225.
4. Кудрявцев В. Общая теория квалификации преступлений. – Москва: Юристь – 2001. – С.
253-260.
5. Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч. посібник. – К.:
Юрінком Інтер, 2006. – С. 414-425.
6. Терентьєв В. І. Окремі питання кваліфікації злочинів зі спеціальним суб’єктом у
кримінальному праві України / В. І. Терентьєв // Актуальні проблеми держави і права. –
2005. – с. 241-245.
Додаткова література

1.
Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – Москва: Юристь. –
2001. – 304 с.
2.
Кузнецов В.В. Теорія кваліфікації злочинів: Підручник. – К.: Вид. Паливода А.В.,
2006. – 300 с.
3.
Марін О.К. Причини виникнення та існування конкуренції кримінально-правових
норм. // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Львів, 2001. – Вип.36.
4.
Марін О.К. Кваліфікація злочинів при конкуренції кримінально-правових норм.
Монографія. – Київ: Атіка. – 2003. – 224 с.
5.
Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч. посібник. – К.:
Юрінком Інтер, 2006. – 704 с.
НЕ 2.3.
Кваліфікація злочинів при
помилках злочинця
1.
Поняття помилки злочинця в кримінальному праві та її вплив на кримінально-правову
кваліфікацію.
2.
Класифікація помилок вчиненого зі сторони злочинця та особливості їх кваліфікації.
Основна література
1. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів. Навчальний посібник. Видання 2-ге. – К.: Атіка,
2002. – С. 105-114.
2. Кузнецов В.В. Теорія кваліфікації злочинів: Підручник. – К.: Вид. Паливода А.В., 2006. –
С. 225-235.
3. Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навчальний посібник. – К.:
Юрінком Інтер, 2006. – С. 555-559.
4. Шевчук А.В. Фактична помилка та особливості кваліфікації її різновидів: постановка
проблеми. // Ерліхівський збірник Чернівецького національного університету: Наукові
доповіді та повідомлення. Вип. 4-5. – Чернівці: Рута, 2005. – С.202-206.
Додаткова література
1.
Гаухман Л. Квалификация преступлений. – Москва: Юринформ – 2001. – 212 с.
2.
Кудрявцев В. Общая теория квалификации преступлений. – Москва: Юристь – 2001. –
299 с.
3.
Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів. - Київ: Атіка, 2002. – 640 с.
4.
Кузнецов В.В. Теорія кваліфікації злочинів: Підручник. – К.: Вид. Паливода А.В.,
2006. – 300 с.
5.
Малыхин В.П. Квалификация преступлений. Теоретические вопросы. – Куйбышев –
1987. – 48 с.
6.
Навроцький В.О. Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації. – Київ:
Атіка – 1999. – 463 с.
7.
Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч. посібник. – К.:
Юрінком Інтер, 2006. – 704 с.
8.
Рарог А.И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. – СПб, 2002. –
304 с.
НЕ 2.4.
Кваліфікація злочинів, вчинених при
наявності обтяжуючих і пом’якшуючих ознак

складу злочину
1.
Поняття диференціації та індивідуалізації кримінально-правової кваліфікації.
2.
Кваліфікація вчиненого при наявності кількох кваліфікуючих чи пом’якшуючих
ознак.
3.
Кваліфікація при конкуренції обтяжуючих і пом’якшуючих ознак складу злочину.
Основна література
1. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів. Навчальний посібник. Видання 2-ге. – К.: Атіка,
2002. – С. 90-100.
2. Кузнецов В.В. Теорія кваліфікації злочинів: Підручник. – К.: Вид. Паливода А.В., 2006. –
С. 197-207.
3. Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навчальний посібник. – К.:
Юрінком Інтер, 2006. – С. 436-447.
4. Кузнецов В. В. Теорія кваліфікації злочинів : підруч. / В. В. Кузнецов, А. В. Савченко; за
заг. ред. В. І. Шакуна. – К. : Алерта, 2013. – 319 с.
Додаткова література
1.
Кругликов Л.Л., Савинов М.Н. Квалифицирующие обстоятельства: понятие, виды,
влияние на квалификацию преступления. Учебное пособие. – Ярославль. – 1989. – 88 с.
2.
Кудрявцев В. Общая теория квалификации преступлений. – Москва: Юристь – 2001. –
299 с.
3.
Кузнецов В.В. Теорія кваліфікації злочинів: Підручник. – К.: Вид. Паливода А.В.,
2006. – 300 с.
4.
Малыхин В.П. Квалификация преступлений. Теоретические вопросы: Учебное
пособие. – Куйбышев, 1987. – 99 с.
5.
Навроцький В.О. Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації. – Київ:
Атіка – 1999. – 463 с.
6.
Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч. посібник. – К.:
Юрінком Інтер, 2006. – 704 с.
7.
Рарог А.И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. – СПб, 2002. –
304 с.

1.
2.
3.
4.

НЕ 2.5.
Помилки у кваліфікації злочинів
Поняття помилок у кваліфікації злочинів та наслідки помилок.
Види помилок у кваліфікації злочинів.
Фактори, що зумовлюють помилки у кваліфікації злочинів.
Виявлення, усунення та попередження помилок у кваліфікації злочинів.

Основна література
1. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів. Навчальний посібник. Видання 2-ге. – К.: Атіка,
2002. – С. 106-111.
2. Кузнецов В.В. Теорія кваліфікації злочинів: Підручник. – К.: Вид. Паливода А.В., 2006. –
С. 250-265.
3. Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навчальний посібник. – К.:
Юрінком Інтер, 2006. – С. 610-619.
4.Дудоров О. О., Письменський Є. О. Кваліфікація злочинів : навч. посіб. / Г. Є. Болдарь, М.
К. Гнєтнєв, Г. М. Зеленов та ін.; - К. : Істина, 2011. – 430 с.

Додаткова література
1.
Кругликов Л.Л., Савинов М.Н. Квалифицирующие обстоятельства: понятие, виды,
влияние на квалификацию преступления. Учебное пособие. – Ярославль. – 1989. – 88 с.
2.
Кудрявцев В. Общая теория квалификации преступлений. – Москва: Юристь – 2001. –
299 с.
3.
Кузнецов В.В. Теорія кваліфікації злочинів: Підручник. – К.: Вид. Паливода А.В.,
2006. – 300 с.
4.
Марітчак Т.М. Помилки у кваліфікації злочинів. Монографія. – Київ: Атіка. – 2004. –
188 с.
5.
Навроцький В.О. Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації. – Київ:
Атіка – 1999. – 463 с.
6.
Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч. посібник. – К.:
Юрінком Інтер, 2006. – 704
НЕ 2.6.
Зміна кримінально-правової кваліфікації
1.
2.
3.

Загальні положення перекваліфікації.
Поняття і підстави зміни кримінально-правової кваліфікації.
Межі та порядок зміни кримінально-правової кваліфікації.

Основна література
1. Кузнецов В.В. Теорія кваліфікації злочинів: Підручник. – К.: Вид. Паливода А.В., 2006. –
С. 250-265.
2. Кудрявцев В. Общая теория квалификации преступлений. – Москва: Юристь – 2001. – С.
274-288.
3. Марітчак Т.М. Наслідки неправильної кримінально-правової кваліфікації / Т.М. Марітчак
// Митна справа. – 2002. - № 2. - С. 93 – 100.
4. Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації: навч. посіб. / В. О.
Навроцький. – 2-ге вид. – К.: Юрінком Інтер, 2009.. – С. 657-665.
Додаткова література
1.
Гаухман Л. Квалификация преступлений. – Москва: Юринформ – 2001. – 212 с.
2.
Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів. - Київ: Атіка, 2002. – 640 с.
3.
Кузнецов В.В. Теорія кваліфікації злочинів: Підручник. – К.: Вид. Паливода А.В.,
2006. – 300 с.
4.
Малыхин В.П. Квалификация преступлений. Теоретические вопросы. – Куйбышев –
1987. – 48 с.
5.
Навроцький В.О. Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації. – Київ:
Атіка – 1999. – 463 с.
6.
Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч. посібник. – К.:
Юрінком Інтер, 2006. – 704 с.
7.
Тарарухин С.А. Понятие и значение квалификации преступлений: Учебное пособие. –
Киев – 1990. – 60 с.
8.
Тарарухин С.А. Квалификация преступлений в судебной и следственной практике. –
Киев: Юринком – 1995. – 208 с.

VІ. САМОСТІЙНА РОБОТА

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ»
№
НЕ
1.1.

Назва навчального елементу

Завдання

Поняття кримінально-правової
кваліфікації

1. Розмежувати терміни «кримінальноправова кваліфікація» і «кваліфікація
злочинів».
2. Визначити стадії кримінально-правової
кваліфікації і етапи кожної із них.
3. Класифікувати функції кримінальноправової кваліфікації.
4. Що може бути встановлено в
результаті
кримінально-правової
кваліфікації.
5. Значення правильної кримінальноправової кваліфікації.

1.2.

Підстави кримінально-правової
кваліфікації

1. Дефініція передумов кваліфікації.
2. Передумови кваліфікації злочинів.
3. Проведіть
класифікацію
підстав
кримінально-правової кваліфікації.
4. Поділ
юридичних
підстав
кваліфікації на види. Проаналізувати
основні
і додаткові підстави
кримінально-правової кваліфікації.
Встановити, яке значення мають елементи і
ознаки складу злочину для правильної
кваліфікації злочинів

1.3.

Принципи кримінальноправової кваліфікації

1.4.

Кваліфікація злочину з
урахуванням стадій його
вчинення

1. Охарактеризувати найбільш типові
положення
принципу
законності
кримінально-правової кваліфікації.
2. Визначити обов’язкові складові принципу
офіційності
кримінально-правової
кваліфікації.
4. Характерні моменти обов’язковості як
складової офіційності кримінально-правової
кваліфікації.
5. Заходи, що спрямовані на забезпечення
принципу об’єктивності.
6. Проаналізувати точність кримінальноправової кваліфікації, а також такі її аспекти
як конкретність та безумовність.
7.
Охарактеризуйте
можливі
прояви
принципу індивідуальності кримінальноправової кваліфікації.
8.Принцип
недопустимості
подвійного
інкримінування та його значення для
кваліфікації.
1. Ж., з метою обійняти посаду керівника
підприємства,
вирішив
вбити
свого
попередника.
Вислідивши
жертву
і

скориставшись моментом, Ж. прицільно
вистрелив у потерпілого із мисливської
зброї, однак, промахнувся. Перезарядивши
зброю, він знову прицілився у жертву, яка
намагалась втекти, але із жалості другого
пострілу не зробив, хоча мав реальну
можливість довести розпочатий злочин до
кінця. Кваліфікуйте дії Ж.
1.5.

Кваліфікація злочинів,
вчинених у співучасті

1. Д., О. та Р, маючи намір викрасти
музикальний центр" Sony", через вікно
залізли до квартири знайомого їм П. Коли
вони вже виходили з квартири, то зустрілися
на порозі з 70-річною бабусею П. О. із
силою вдарив жінку, вона впала, вдарилася
головою об перила та померла. Кваліфікуйте
дії О., Д. та Р
2. 3. домовився з громадянином Болгарії П.
про збут в Україні підроблених грошей. 3.
отримав від П. 40 тис. фальшивих гривень і
почав шукати збувачів грошей. Так він
видав громадянам К., В., Д. і А. під
відсоткову реалізацію по 10 тис. кожному.
Під час збуту фальшивих купюр А. був
затриманий співробітниками УБОЗУ. Дайте
юридичну оцінку вчиненому учасниками
події.

2.1.

Кваліфікація множинності
злочинів

1. Громадянин К. знайшов посвідчення
працівника міліції. Як нібито працівник
міліції, він, разом з П. та В., увійшов до
оселі підприємця Д і почав вимагати
повернути
державі
начебто
вкрадені
останнім кошти. Після отримання грошей
вони побили Д (заподіявши тяжкі тілесні
ушкодження) та забрали ще й телевізор.
Через місяць вони таємно проникли до
квартири Д. і викрали коштовності.
Кваліфікуйте дії осіб. Визначте вид
множинності злочинів і форму співучасті.
2. К., працюючи на мотозаводі, підмовив C і
П займався таким "бізнесом": виносити із
заводу різноманітні дефіцитні запчастини та
збувати їх на базарі. Для здійснення цього
плану вони відкрили фірму (документи
оформили на дружину С),
почали
відраховувати певні суми грошей головному
інженерові заводу, працівникові охорони Л.,
а також оперуповноваженому податкової
міліції С. Працюючи так близько року та не
сплачуючи до того ж податків, вони своїми
діями заподіяли держав, збитки на суму 20
тис. грн. Кваліфікуйте дії кожного з
учасників злочинної діяльності. Визначте

вид множинності
співучасті.

злочинів

і

форму

2.2.

Кваліфікація злочинів при
конкуренції кримінально
правових норм

1. У вечірній час П., перебуваючи у стані
сп'яніння, прибув до магазину, де гримав
вхідними дверима. На зауваження охоронця
не реагував, а вступив з ним у суперечку.
Маючи намір продемонструвати свою
зухвалість, П. пішов додому, де взяв сокиру
та знову прийшов до магазину. Охоронець
не впускав П., і той погрожував зарубати
охоронця. На виклик охоронця прибув наряд
міліції. П. погрожував вбивством і
працівникам міліції. Кваліфікуйте дії П.
Визначте, які норми конкурують між собою
в цьому випадку.

2.3.

Кваліфікація злочинів при
помилках злочинця

2.4.

Кваліфікація злочинів,
вчинених за наявності
обтяжуючих і пом’якшуючих
ознак складу злочину

1. Поняття помилки в кримінальному праві
та назвіть її різновиди.
2. Поняття фактичної помилки та її
розмежування із юридичною.
3. Проаналізувати помилку в предметі
посягання та особливості її кваліфікації.
4.
Охарактеризувати
особливості
кваліфікації помилки в потерпілій особі.
5. Проаналізувати особливості кваліфікації
помилки в розвитку причинного зв’язку.
6. Вплив помилки в наявності обтяжуючих
покарання обставин на кваліфікацію дій
суб’єкта
1.
Визначити
взаємозв’язок
між
диференціацією
кримінальної
відповідальності, її індивідуалізацією та
кримінально-правовою кваліфікацією.
2. Визначити особливості кваліфікації при
конкуренції
кваліфікуючих,
особливо
кваліфікуючих і привілеюючих ознак.
3. Особливості кваліфікації випадків, коли
кваліфікуючі, особливо кваліфікуючі і
привілеюючі ознаки становлять самостійні
склади злочинів.
4. Запобігання подвійному інкримінуванню
при кваліфікації злочинів.

2.5.

Помилки у
кваліфікації злочинів

1. Підстави класифікацію помилок у
кваліфікації діяння.
2. Слідчі та судові помилки у кваліфікації
злочинів.
3. Охарактеризуйте виявлені та латентні
помилки у кваліфікації.
4. Вкажіть наслідки помилок у кваліфікації
та їх види.
5.Заходи по запобіганню помилок у

кваліфікації злочинів.
2.6.

Зміна кримінально-правової
кваліфікації

1. Подайте та охарактеризуйте підстави
зміни кримінально-правової кваліфікації.
2 Проаналізуйте межі перекваліфікації, в
тому числі неможливість повороту до
«гіршого».
3. Значення процесуальних документів,
винесених до зміни кваліфікації

VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ»
ПРОГРАМОЮ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО
VІІІ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Методи навчання (гр. «methodos» - шлях пізнання, спосіб знаходження істини) - це
впорядковані способи взаємопов´язаної, цілеспрямованої діяльності педагога й студентів,
спрямовані на ефективне розв´язання навчально-виховних завдань. Вони реалізуються через
систему прийомів і засобів навчальної діяльності. Прийоми навчання - це складова методу,
конкретні дії педагога й студентів, спрямовані на реалізацію вимог тих чи тих методів.
Засоби навчання - це різноманітне навчальне обладнання, що використовується у системі
пізнавальної діяльності (книги, письмове приладдя, лабораторне обладнання, технічні засоби
та ін.).
Говорячи про методи, прийоми та засоби навчання студентів-правників, треба виходити
з мети виховання і навчання сучасної людини в широкому розумінні. Хибною є думка, що
головне у навчанні - оволодіти якомога більшою сумою правових знань. Виходячи з цього,
науково-педагогічні працівники традиційно бачать свою місію в інформуванні студентів про
ті чи ті знання в рамках певної теми. Однак аналіз результатів такої діяльності не
підтверджує здійснення намірів. Випускник вищого навчального закладу володіє порівняно
невеликою сумою знань від загального масиву інформації, яку сприймав під час навчання. В
умовах науково-технічної революції, інформаційного буму марно прагнути засвоїти цей
масив. По-перше, світовий обсяг інформації подвоюється через кожні 5-6 років. По-друге,
кількість нової інформації навіть у межах вузької науки стрімко зростає.
Поняття методу навчання - складне, багатовимірне. Це дидактичне поняття, якому
властиво чимало ознак. Слушною щодо цього є думка професора A.M. Алексюка про видові
ознаки методів навчання: 1)"бути формою руху пізнавальної діяльності", зокрема: а) "бути
певним логічним шляхом засвоєння знань, умінь та навичок учнями" (індукція, аналіз і
синтез, порівняння, абстрагування, конкретизація, узагальнення тощо); б) "бути певним
видом і рівнем пізнавальної діяльності учнів (репродуктивний, евристичний,
дослідницький)"; в) "бути певним шляхом стимулювання і мотивації учіння"; 2)"бути щоразу
специфічним пізнавальним рухом основ наук, що вивчаються в школі", завдяки якому
поєднуються зміст і метод навчання; 3)"бути певною формою обміну науковою інформацією
між тим, хто вчить, і тим, хто вчиться" (словесна, наочна чи практична); 4)"бути певним
способом керування пізнавальною діяльністю учнів"; зокрема "способом викладу знань,
умінь та навичок для учнів (учитель, книжка, навчальна машина тощо)". Такий підхід з
позицій видових ознак дає можливість розпізнавати методи навчання серед інших
дидактичних категорій. Але важливо означити дефініції кожного методу навчання на основі
видових ознак, оскільки наукове розуміння тих чи тих дефініцій дає змогу ефективно
використовувати певні методи навчання у вищій школі.

Розповідь - це метод навчання, який передбачає оповідну, описову форму розкриття
навчального матеріалу з метою спонукання студентів до створення в уяві певного образу.
Інколи цей метод називають "малювання словом".
Пояснення - вербальний метод навчання, за допомогою якого педагог розкриває
сутність певного явища, закону, процесу. Він ґрунтується не стільки на уяві, скільки на
логічному мисленні з використанням попереднього досвіду студентів.
Бесіда передбачає використання попереднього досвіду студентів з певної галузі знань і
на основі цього приведення їх за допомогою діалогу до усвідомлення нових явищ, понять або
відтворення вже наявних.
Лекція - це метод, за допомогою якого педагог у словесній формі розкриває сутність
наукових понять, явищ, процесів, логічно пов´язаних, об´єднаних загальною темою.
Інструктаж передбачає розкриття норм поведінки, особливостей використання методів і
навчальних засобів, дотримання правил безпеки під час виконання навчальних операцій. Це
важливий етап в оволодінні методами самостійної пізнавальної діяльності. Адже важливо,
щоб студенти розуміли не лише, що треба робити, а і як це робити.
Чільне місце серед групи словесних методів посідає метод роботи з книгою. Студенти
мають розуміти, що основне джерело отримання наукової інформації - не викладач, а книга.
Тому так важливо навчити студентів методів і засобів самостійної роботи з книгою: читання,
переказу, виписування, складання плану, рецензування, конспектування, виготовлення
таблиць, схем, графіків та ін.
Ефективне навчання неможливе без широкого використання наочних методів. Вони
зумовлені діалектичними закономірностями пізнання і психологічними особливостями
сприймання. Наочні методи передбачають насамперед використання демонстрації та
ілюстрації. При цьому варто зауважити, що ці методи можуть застосовуватись як прийоми
реалізації вимог інших методів.
Демонстрація - це метод навчання, який передбачає показ предметів і процесів у натурі,
динаміці. Ілюстрація - метод навчання, за якого предмети і процеси розкриваються через їх
символічне зображення (світлини, малюнки, схеми, графіки та ін.). Сутність цих двох
методів близька між собою в етимологічному плані. Спостереження як метод навчання
передбачає сприймання певних предметів, явищ, процесів у природному й виробничому
середовищі без втручання у ці явища і процеси.
Усі методи цієї групи тісно переплетені. Використання у навчальному процесі тих чи
тих методів зумовлене різними чинниками: психологічними особливостями учнів певного
віку, дидактичними цілями, рівнем матеріального забезпечення навчальних закладів. Досить
суттєвим у використанні наочних методів навчання є володіння технологією і технікою
виготовлення й використання засобів демонстрації та ілюстрації. Особливої уваги потребує
використання технічних засобів навчання, й зокрема комп´ютерної техніки. Усі ці питання
мають детально розглядатись у процесі вивчення фахових методик.
Практичні методи навчання спрямовані на досягнення завершального етапу процесу
пізнання. Вони сприяють формуванню вмінь і навичок, логічному завершенню ланки
пізнавального процесу стосовно конкретної теми, розділу.
Лабораторний метод передбачає організацію навчальної роботи шляхом використання
спеціального обладнання та певної технології для набуття нових знань або перевірки
наукових гіпотез на рівні досліджень.
Практична робота спрямована на використання набутих знань у розв´язанні практичних
завдань. Наприклад, огляд місця події.
У навчальній практиці значне місце відводиться вправам. Вправа - це метод навчання,
сутність якого полягає у цілеспрямованому, багаторазовому повторенні студентами окремих
дій чи операцій з метою формування умінь та навичок.
Використовуючи практичні методи, варто зважати на низку передумов: забезпечення
розуміння студентами сутності наукових знань як базового компонента практичної
діяльності; оволодіння алгоритмами застосування знань відповідно до дидактичної мети;
створення оптимальних умов для самостійної діяльності студентів у процесі формування
умінь і навичок. Адже уміння і навички - це результат індивідуальної дії особистості.

При цьому основним "інструментом" пізнання є мозок людини. Тому в навчальному
процесі природно використовуються методи, відповідні логіці. Це - аналіз, синтез, індукція,
дедукція, традукція.
Аналітичний метод передбачає мисленнєвий або практичний розклад цілого на частини
з метою вивчення їх суттєвих ознак. Але це лише початковий компонент пізнання. Для
розуміння цілісності явища, процесу, сутності окремого поняття необхідно перейти до
наступної логічної операції - синтезу. Синтез як метод ґрунтується на мисленнєвому або
практичному з´єднанні виділених аналізом елементів чи властивостей предмета, явища в
одне ціле. Синтез є органічним продовженням аналізу й може будуватися лише на його
основі. Це гносеологічна закономірність навчального процесу.
Отже, у процесі пізнання конкретного предмета, явища, категорії є діалектична
взаємодія і взаємозумовленість аналізу й синтезу. Поряд з аналізом і синтезом у процесі
пізнання використовують такі логічні методи, як індукція, дедукція, традукція. Індуктивний
метод - це шлях вивчення предметів, явищ від одиничного до загального. У результаті
розуміння сутності ознак, властивостей одиничних предметів чи явищ, понять є можливість
усвідомити істотні, типові закономірності чи властивості однопорядкових предметів або
явищ. Проте, використовуючи індуктивний метод, варто не змушувати студентів завчати
велику кількість одиничних понять, а лише ту інформацію, що дасть змогу виділити у
споріднених поняттях суттєве, загальне, типове. Дедуктивний метод, навпаки, базується на
вивченні навчального матеріалу від загального до окремого, одиничного. Студенти
ознайомлюються із загальною закономірністю, а потім на основі цієї закономірності,
правила, закону характеризуються інші явища, предмети. Індуктивний і дедуктивний методи
перебувають у діалектичному взаємозв´язку. Традуктивний метод передбачає висновки від
одиничного до одиничного, від часткового до часткового, від загального до загального.
Ефективність навчання багато в чому зумовлена способом організації мислення.
Залежно від рівня розумової активності студентів виділяють такі методи навчання:
проблемний виклад (проблемно-інформаційний), частково-пошуковий, дослідницький.
Проблемний виклад передбачає створення викладачем проблемної ситуації, допомогу
студентам у виділенні та "прийнятті" проблемного завдання, використанні словесних методів
(лекції, пояснення) для активізації мисленнєвої діяльності студентів, спрямованої на
задоволення пізнавального інтересу шляхом отримання нової інформації.
Частково-пошуковий метод включає студентів у пошук шляхів, прийомів і засобів
розв´язання пізнавального завдання. Для забезпечення дієвості цього методу необхідно
створити проблемну ситуацію і спонукати студентів до розуміння і прийняття пізнавального
завдання; керувати ходом пошукової мисленнєвої діяльності студентів з використанням
системи логічно вмотивованих запитань; стимулювати і схвалювати пізнавальну діяльність
студентів у процесі розв´язання навчальних завдань; аналізувати успіхи і помилки, труднощі.
Дослідницький метод спрямований на включення студентів у самостійне розв´язання
пізнавального завдання з використанням необхідного обладнання. Для ефективності цього
методу варто дотримуватися низки вимог: створення проблемної ситуації; керівництво
студентами при виділенні пізнавального завдання; спонукання студентів до пошуків
гіпотези, перевірки її достовірності; надання допомоги у пошуках ефективних методів і
резерву знань, необхідних для розв´язання задачі; орієнтація студентів на проведення
досліджень і систематизація результатів проведеної роботи; включення студентів у
самостійний аналіз перебігу та результатів проведеної роботи.

ІХ. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Одним із засобів визначення кількісних і якісних параметрів технології навчання
виступає контроль, як один із невід’ємних компонентів процесу діагностування навчальних
досягнень студентів.
Контроль - це виявлення, вимір і оцінювання результатів навчально-пізнавальної
діяльності студентів. Саму ж процедуру виявлення та виміру називають перевіркою, що є
складовою частиною контролю. Крім перевірки, контроль містить у собі оцінювання (як
процес) і оцінку (як результат) перевірки. За допомого контролю допомогою встановлюють

вихідний рівень знань студентів, отримують інформацію про стан їхніх знань у процесі
навчання. Його ж ефективність значною мірою залежить від уміння студентів сповна
використовувати можливості бібліотеки вишу.
Показники контролю знань студентів є єдиною основою для судження про результати
навчання, а отже й для вирішення таких важливих питань, як переведення на наступний курс,
призначення стипендії, випуск з вищої школи і видача диплома. До основних завдань
системи контролю якості підготовки фахівців-юристів відносять: визначення рівня
виявлення та розвитку системи компетенцій особистості студентів; виявлення, перевірку та
оцінювання рівня здобутих знань, умінь та навичок студентів і якості засвоєння ними
навчального матеріалу з конкретної дисципліни на всіх етапах навчання; порівняння
фактичних результатів навчально-пізнавальної діяльності із запланованими; оцінювання
відповідності змісту, форм, методів і засобів навчання до мети та завдань підготовки
фахівців відносно галузевої компоненти державних стандартів освіти з певного напряму
підготовки або спеціальності «Правознавство»; стимулювання систематичної самостійної
роботи та пізнавальної активності студентів; виявлення і розвиток творчих здібностей,
підвищення зацікавленості у вивченні навчального матеріалу; оцінювання ефективності
самостійної, індивідуальної роботи студентів, їхнього вміння працювати з навчальною,
довідковою, методичною літературою; · виявлення кращого досвіду та розроблення заходів
для підвищення якості навчання шляхом впровадження у навчальний процес інноваційних
технологій, у тому числі використання нових інформаційних можливостей, зокрема
комп’ютера, Інтернету.
До організації контролю висувається ряд вимог, зокрема, його потрібно підпорядкувати
поставленим цілям навчання; встановлювати конкретні, об’єктивні результати контролю
знань (вміння, навички, досвід творчої діяльності та емоційно-ціннісного ставлення до
навколишньої дійсності); використовувати методи об’єктивного аналізу і оцінювання
отриманих результатів контролю. Контроль, результатом якого є певна оцінка, має бути
систематичним, освітнім, діагностичним, виховним (стимулюючим), розвиваючим,
керованим, оцінюючим, всебічним, об’єктивним, неупередженим, відкритим, гласним.
При вивченні дисциплін, зокрема й такої, як «Філософія прав людини», доцільно
застосовувати різні види контролю: попередній (з метою діагностування перед вивченням
нового розділу, теми, на початку семестру), поточний (виявляти якість засвоєння студентами
знань на заняттях), тематичний (встановлювати, наскільки успішно студенти оволоділи
системою знань з теми, розділу, наскільки ефективно використовують навчальну літературу
загалом, наявну в науковій бібліотеці університету зокрема), підсумковий (виявляти
досягнутий рівень підготовленості студентів з окремих навчальних предметів).
Попередній контроль застосовуємо як передумову для успішного планування і
керівництва навчальним процесом. Його мета - ознайомлення із загальним рівнем підготовки
студентів з предмета, щоб намітити подальшу організацію навчально-пізнавальної діяльності
студентів. Попередній контроль (перевірка та оцінка залишкових знань) проводиться також
через деякий час після підсумкового іспиту з певної дисципліни як з метою оцінки міцності
знань, так і визначення їхнього рівня.
Поточний контроль знань є органічною частиною всього педагогічного процесу і слугує
засобом виявлення ступеня сприйняття (засвоєння) навчального матеріалу. Він здійснюється
у повсякденній навчальній роботі й виражається у систематичних спостереженнях викладача
за навчальною діяльністю студентів на кожному занятті. Мета - оперативне одержання
об’єктивних даних про рівень знань студентів і якості навчальної роботи на занятті,
вирішення завдань керівництва навчальним процесом, що можливі тільки на підставі даних
поточного контролю.
Рубіжний (тематичний, модульний, блоковий) контроль знань є показником якості
вивчення окремих розділів, тем і пов’язаних з цим пізнавальних, методичних, психологічних
та організаційних якостей студентів. Рубіжний контроль дає можливість перевірити
засвоєння отриманих знань через триваліший період і охоплює значний за обсягом розділи
курсу, проводиться усно й письмово, як контрольна робота, індивідуально або у групі.

Підсумковий контроль - це перевірка рівня засвоєння знань, умінь студентів за семестр,
курс, весь період навчання у ВНЗ. У його ході встановлюється система і структура знань
студентів. До підсумкового контролю належать семестрові, перевідні й державні іспити, а
також заліки перед іспитом. Основна мета іспитів - визначення дійсного змісту знань
студентів за обсягом, якістю і вмінням застосовувати їх у практичній діяльності. Не
зважаючи на результати контрольних заходів у перебігу семестра, іспит як підсумкова форма
контролю має бути обов’язковим для всіх студентів.
Контроль здійснюється у різних формах: індивідуальній, груповій і фронтальній.
Рейтингова система оцінювання, що застосовується за кредитно-трансферної системи,
підсилює роль поточного і підсумкового контролю, робить його систематичним. Рейтингове
оцінювання забезпечує інтегральну оцінку результатів навчання студентів, поєднує кількісні
оцінки результативності навчання з якісними показниками навчання студентів, дає змогу
враховувати їхні досягнення на кожному етапі оволодіння знаннями, активізувати
самостійну роботу, зокрема й з навчальною літературою, є зручним при переведенні
національної оцінки на шкалу ЕСТS, сприяє розвитку самоконтролю студентів.
Одним із найважливіших методів контролю є спостереження за навчальною діяльністю
студентів. Він дає змогу скласти уявлення про пізнавальні можливості студентів, їхнє
ставлення до оволодіння знаннями, рівень самостійної підготовки тощо.
Усне опитування досить широко використовують у традиційній системі перевірки та
оцінювання навчальних досягнень студентів, воно полягає в постановці перед ними запитань
за змістом навчального матеріалу та оцінюванні їхніх відповідей. За своїм характером усне
опитування може бути індивідуальним і фронтальним, простим і складним.
Повніше реалізувати діагностичну функцію уможливлює письмовий контроль. Він дає
змогу економно використовувати навчальний час, виявити уміння логічного, послідовного
викладення думок студентом, досягти єдності вимог до контролю. Проте, письмові
контрольні роботи не можуть замінити усного контролю знань, викладачеві необхідно
поєднувати ці методи.
Достатньо новий метод контролю навчальних досягнень студентів - тестування. При
вивченні спеціальних профілюючих дисциплін завершального етапу професійної підготовки
використовують тести для контролю та оцінювання, засвоєння ними змісту окремої
навчальної дисципліни або окремої її частини (модуля) і тести, що визначають
підготовленість студентів і є пробою на визначення кваліфікації випускника.
Кваліфікаційний тест, як правило, комплексний.
На тестовому екзамені студенту потрібно підтвердити не тільки наявність знань, умінь і
навичок, а й здатність приймати правильні рішення. Проте тестування не може повністю
замінити усні й практичні форми контролю. Вміння володіти спеціальною термінологією,
логічно будувати речення, доступно і зрозуміло висловлювати свої думки, найповніше
можна перевірити за допомогою усних форм контролю (семінарські заняття), а ступінь
сформованості практичних умінь та навичок - на практичних заняттях та під час різних видів
навчальної та виробничо-технологічної практик.
До основної умови організації ефективного контролю навчальних досягнень у процесі
вивчення спеціальних дисциплін відносимо системність контролю, коли вивчення кожного
розділу, кожної теми закінчується контрольними завданнями, а усне опитування, письмові
роботи, тестові завдання поєднують із практичною перевіркою, цілеспрямовано і доцільно
використовують у формуванні самоконтролю студентів. Контрольні завдання мають
охоплювати весь навчальний матеріал і бути диференційованими за рівнями володіння
студентами знаннями. При цьому викладач інформує їх про зміст, методи, форми і терміни
проведення контрольних заходів та надає можливість кожному ознайомитися з результатами
контролю, проаналізувати їх виконання, допущені помилки.
Отже, при вивченні навчальної програми дисципліни «Кваліфікація злочинів» варто
поєднувати комплекс методів і форм контролю навчальних досягнень студентів (усне
опитування, письмовий контроль). А щоб результати були вагомішими, студентамправникам слід сповна використовувати можливості кафедральної та університетської
бібліотек.

Х. Розподіл балів, які отримують студенти
Розподіл балів за модулями
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модуль ІІ
8. 9. 10
6
4
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Підсумковий
модульний
контроль

Сума балів
(максимальна)

40
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ХІ. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності

Оцінка
ECTS

90 -100
82-89
75-81
69-74
50-68
35-49

А
В
С
D
Е
FX

1-34

F

Оцінка за національною шкалою
Для екзамену, курсового
проекту (роботи), практики
відмінно
добре

Для заліку

зараховано

задовільно
незадовільно

не зараховано

ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ»

1. Визначення поняття кваліфікації злочинів.
2. Стадії кримінально-правової кваліфікації.
1. Cтадія вибору правової норми та її етапи.
2. Стадія встановлення відповідності між ознаками діяння та нормою, її етапи.
3. Стадія закріплення результатів кваліфікації.
4. Визначення формули кваліфікації.
5. Загальні вимоги формули кваліфікації.
6. Результат кримінально-правової кваліфікації
7. Структура кримінально-правової кваліфікації.
8. Об’єкт кваліфікації.
9. Суб’єкт кваліфікації.
10. Зміст кримінально-правової кваліфікації.
11. Функції кримінально-правової кваліфікації.
12. Види функцій кримінально-правової кваліфікації.
13. Значення правильної кваліфікації злочинів.
14. Поняття і види підстав та передумов кваліфікації злочинів.
15. Основні та додаткові підстави кримінально-правової кваліфікації.
16. Встановлення фактичних обставин кримінальної справи як передумова кваліфікації.
17. Встановлення правових норм як нормативна підстава кваліфікації.
18. Склад злочину і його роль у процесі кваліфікації.
19. Поняття та види принципів кримінально-правової кваліфікації.
20. Законність кваліфікації злочинів.
21. Офіційність кримінально-правової кваліфікації.
22. Об’єктивність кваліфікації злочинів.
23. Точність та індивідуальність кримінально-правової кваліфікації.

24. Повнота кримінально-правової кваліфікації.
25. Кваліфікація закінченого злочину.
26. Правила кваліфікації незакінченої злочинної діяльності.
27. Кваліфікація готування до вчинення злочину.
28. Кваліфікація замаху на злочин та його видів.
29. Значення добровільної відмови від вчинення злочину для кваліфікації вчиненого.
30. Особливості кваліфікації вчиненого за наявності добровільної відмови співучасників.
31. Дійове каяття та його значення для кваліфікації.
32. Загальні правила кваліфікації злочинів, вчинених у співучасті.
33. Кваліфікація вчиненого із врахуванням виду співучасника.
34. Характерні риси кваліфікації співучасті із розподілом ролей.
35. Врахування форм співучасті при кваліфікації вчиненого.
36. Кваліфікація дій декількох виконавців без попередньої змови.
37. Кваліфікація злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб.
38. Кваліфікація злочинів, що вчинені організованою групою.
39. Особливості кваліфікації суспільно-небезпечних діянь, що вчинені злочинною
організацією.
40. Кваліфікація спеціальних видів співучасті.
41. Кваліфікація причетності до злочину.
42. Кримінально-правова оцінка одиничного злочину.
43. Загальні правила кваліфікації множинності злочинів.
44. Кваліфікація повторних злочинів.
45. Кваліфікація сукупності злочинів.
46. Кваліфікація ідеальної сукупності злочинів.
47. Особливості кваліфікації реальної сукупності злочинів.
48. Особливості кваліфікації рецидиву злочинів.
49. Поняття конкуренції кримінально-правових норм.
50. Ознаки конкуренції кримінально-правових норм.
51. Кваліфікація злочинів при конкуренції загальної та спеціальної норм.
52. Кваліфікація при конкуренції кількох спеціальних норм.
53. Кваліфікація при конкуренції частини і цілого.
54. Поняття помилки злочинця у кримінальному праві.
55. Особливості кваліфікації вчиненого в залежності від роду помилки злочинця.
56. Кваліфікація вчиненого при наявності кількох кваліфікуючих чи пом’якшуючих
ознак.
57. Кваліфікація при конкуренції обтяжуючих і пом’якшуючих ознак складу злочину.
58. Загальні положення перекваліфікації.
59. Кваліфікація злочинів при змінах у кримінальному законі.
60. Кваліфікація при змінах фактичних матеріалів справи.
61. Зміна кваліфікації у зв’язку із виправленням помилки в застосуванні закону, що не
пов’язана зі зміною закону та фактичними матеріалами справи.
62. Поняття помилок у кваліфікації злочинів і наслідки таких помилок.
63. Види помилок у кваліфікації злочинів.
64. Фактори, що зумовлюють помилки у кваліфікації злочинів.
67. Виявлення, усунення та попередження помилок у кваліфікації злочинів.
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