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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування
показників

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний рівень

Кількість кредитів: 3,5

Галузь знань /
Напрям підготовки
08 «Право»

Модулів
2
Змістових модулів
2
Індивідуальне науководослідне завдання: ____
Загальна кількість годин
105

денна форма
навчання

заочна форма
навчання

Нормативна
Рік підготовки:

Спеціальність:
081
«Право»

1-й

1-й
Семестр

10-й

10-й
Лекції

Тижневих годин для
денної форми навчання:
аудиторних
32

Характеристика навчальної
дисципліни

Освітньо-кваліфікаційний
рівень:
«Спеціаліст»

самостійної роботи
студента
73

0 год.
0 год.
Практичні, семінарські
32 год.
8 год.
Лабораторні
- год.
- год.
Самостійна робота
73 год.
97 год.
Індивідуальні завдання:
0 год.
Вид контролю:
семестровий залік

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи
становить:
для денної форми навчання – 1/3
для заочної форми навчання – 1/15

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Актуальність. Навчальна дисципліна «Проблеми кваліфікації транспортних злочинів», яку
вивчають студенти має своїм завданням узагальнити, поглибити і розширити їхні знання із
Загальної та Особливої частини кримінального права, виробити практичні навички і вміння
кваліфікації злочинів.
Кваліфікація злочинів є одним із найскладніших видів правозастосування, яке потребує
врахування значної кількості конкретних обставин скоєного діяння, знання законодавства, що
передбачає відповідальність за його вчинення тощо.

У процесі кваліфікації злочинів слідчі та особи, які провадять дізнання, нерідко
припускаються помилок, що вимагає відправлення кримінальної справи на додаткове
розслідування, зміну чи скасування вироку. Тому правильна кваліфікація злочину набуває
винятково важливого значення для здійснення кримінального судочинства.
У цьому курсі містяться теоретичні положення (визначення основних понять дисципліни,
стисла характеристика їх ознак, найважливіші кваліфікації), практичні рекомендації щодо
застосування кримінально-правових норм та особливості кваліфікації злочинів у сфері безпеки
руху та експлуатації транспорту.
Метою курсу є формування знань, навичок та вмінь правильного вирішення студентами
питань застосування кримінального законодавства у боротьбі зі злочинністю.
Завданнями курсу є:
-

закріпити знання, навички та вміння кваліфікувати злочини і застосовувати їх у
практичній діяльності правоохоронних органів;

-

удосконалення навичок правильного аналізу окремих кримінально-правових норм та
інститутів, а також їх застосування в конкретних ситуаціях;

-

закріпити навички щодо кваліфікації злочинів у сфері безпеки руху та експлуатації
транспорту з урахуванням сучасного стану законодавства, теорії кримінального права
та практики його застосування.
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1. Поняття та наукові основи кваліфікації злочинів. Загальні
положення кваліфікації транспортних злочинів.
Тема 1.1. Поняття, зміст та значення кваліфікації злочинів у транспортній сфері. Особливості
відмежування кваліфікації злочинів у транспортній сфері від кримінально-правової
кваліфікації.
Тема 1.2. Принципи, передумови, підстави кваліфікації транспортних злочинів. Структура, види
та функції кваліфікації транспортних злочинів.
Тема 1.3. Механізм, правила, етапи та стадії кваліфікації злочинів у транспортній сфері.
Тема 1.4. Загальні питання кваліфікації транспортних злочинів.
Змістовий модуль 2. Проблеми кваліфікації окремих злочинів у сфері безпеки руху та
експлуатації транспорту.
Тема 2.1. Кваліфікація злочинів, які вчиняються на залізничному, водному чи повітряному
транспорті.
Тема 2.2. Кваліфікація злочинів, які вчиняються на автомобільному і міському
електротранспорті.
Тема 2.3. Кваліфікація злочинів, що виражаються в порушенні чинних на транспорті правил та
в пошкодженні магістральних трубопроводів.
Тема 2.4. Проблеми практики застосування норм, що встановлюють відповідальність за
злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту.

№
теми

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Денна
Заочна
ФН
ФН
Л
С
Л
С
МОДУЛЬ І. Поняття та наукові основи кваліфікації злочинів. Загальні положення кваліфікації транспортних злочинів.
Поняття, зміст та значення кваліфікації злочинів у транспортній сфері. Особливості відмежування
2
1
кваліфікації злочинів у транспортній сфері від кримінально-правової кваліфікації.
Принципи, передумови, підстави кваліфікації транспортних злочинів. Структура, види та функції 4
1
кваліфікації транспортних злочинів.
Механізм, правила, етапи та стадії кваліфікації злочинів у транспортній сфері.
4
1
Загальні питання кваліфікації транспортних злочинів.
4
1
МОДУЛЬ ІІ. Проблеми кваліфікації окремих злочинів у сфері безпеки руху та експлуатації транспорту.
Кваліфікація злочинів, які вчиняються на залізничному, водному чи повітряному транспорті.
8
1
Кваліфікація злочинів, які вчиняються на автомобільному і міському електротранспорті.
4
1
Кваліфікація злочинів, що виражаються в порушенні чинних на транспорті правил та в пошкодженні
4
1
магістральних трубопроводів.
Проблеми практики застосування норм, що встановлюють відповідальність за злочини проти безпеки руху
4
1
та експлуатації транспорту.

ВСЬОГО

Назва теми

-

32

-

8

5. ТЕМИ І ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
НЕ 1.1. Поняття, зміст та значення кваліфікації злочинів у транспортній сфері.
Особливості відмежування кваліфікації злочинів у транспортній сфері від
кримінально-правової кваліфікації.
1. Поняття та зміст кваліфікації транспортних злочинів.
2. Значення кримінально-правової кваліфікації транспортних злочинів.
3. Відмежування кваліфікації транспортних злочинів від кримінально-правової
кваліфікації.
Основна література
1. Кримінальне право України: Особлива частина: підручник / Ю.В.Баулін, В.І.Борисов,
В.І.Тютюгін та ін.; за ред. В.В.Сташиса, В.Я.Тація. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х.: Право,
2010. – С. 14-22.
2. Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник / Ю.В. Александров, О.О.
Дудоров, В.А. Клименко, М.І. Мельник та ін.; За ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка.–3-тє
вид., переробл. та допов.– К.: Атіка, 2009.– С. 16-26.
3. Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч. посібник. – К.:
Юрінком Інтер, 2006. – С. 6-16.
4. Теорія кваліфікації злочинів: Підручник / В.В. Кузнецов, А.В. Савченко; За заг. ред.
професорів Є.М. Моісеєва та О.М. Джужи; за наук. ред. к.ю.н., доц. І.А. Вартилецька. – К.:
Вид. Паливода А.В., 2006. – С. 13-81.
5. Сучасне кримінальне право України: Курс лекцій / А.В.Савченко, В.В.Кузнецов,
О.Ф.Штанько – К.: Вид. Паливода А.В., 2005. – С.283-295.
Додаткова література
1. Гаухман Л. Квалификация преступлений. – Москва: Юринформ – 2001. – 212 с.
2. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів. - Київ: Атіка, 2002. – 640 с.
3. Кудрявцев В. Общая теория квалификации преступлений. – Москва: Юристь – 2001. – 299
с.
4. Марін О.К. Структура статей Особливої частини КК України та проблема коментування їх
змісту // Науковий вісник Львівського юридичного інституту МВС України. - 2004. - № 2 (2). Додаток 2. - С. 297-303.
5. Кримінальне право України: Навчальний посібник / С.Г.Волкотруб, О.М.Омельчук,
В.М.Ярін та ін. – За ред. О.М.Омельчука. – К.: Наукова думка: Прецедент, 2004. – С. 3-9.
6. Навроцький В.О. Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації. – Київ: Атіка –
1999. – 463 с.
7. Тарарухин С.А. Квалификация преступлений в судебной и следственной практике. – Киев:
Юринком – 1995. – 208 с.
8. Хавронюк М.І. Довідник з Особливої частини Кримінального кодексу України. – К.:
Істина, 2004. – 504 с.
НЕ 1.2. Принципи, передумови, підстави кваліфікації транспортних злочинів.
Структура, види та функції кваліфікації транспортних злочинів.
1.
2.
3.
4.
5.

Принципи та передумови кваліфікації злочинів у транспортній сфері.
Підстави кваліфікації злочинів у транспортній сфері.
Структура кваліфікації злочинів у транспортній сфері.
Види та функції кваліфікації злочинів у транспортній сфері.
Юридичне закріплення результатів кваліфікації злочинів у транспортній сфері.
Основна література

1. Кримінальне право України: Особлива частина: підручник / Ю.В.Баулін, В.І.Борисов,
В.І.Тютюгін та ін.; за ред. В.В.Сташиса, В.Я.Тація. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х.: Право,
2010. – С. 14-22.
2. Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник / Ю.В. Александров, О.О.
Дудоров, В.А. Клименко, М.І. Мельник та ін.; За ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка.–3-тє
вид., переробл. та допов.– К.: Атіка, 2009.– С. 16-26.
3. Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч. посібник. – К.:
Юрінком Інтер, 2006. – С. 6-16.
4. Теорія кваліфікації злочинів: Підручник / В.В. Кузнецов, А.В. Савченко; За заг. ред.
професорів Є.М. Моісеєва та О.М. Джужи; за наук. ред. к.ю.н., доц. І.А. Вартилецька. – К.:
Вид. Паливода А.В., 2006. – С. 13-81.
5. Сучасне кримінальне право України: Курс лекцій / А.В.Савченко, В.В.Кузнецов,
О.Ф.Штанько – К.: Вид. Паливода А.В., 2005. – С.283-295.
Додаткова література
1. Гаухман Л. Квалификация преступлений. – Москва: Юринформ – 2001. – 212 с.
2. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів. - Київ: Атіка, 2002. – 640 с.
3. Кудрявцев В. Общая теория квалификации преступлений. – Москва: Юристь – 2001. – 299
с.
4. Марін О.К. Структура статей Особливої частини КК України та проблема коментування їх
змісту // Науковий вісник Львівського юридичного інституту МВС України. - 2004. - № 2 (2). Додаток 2. - С. 297-303.
5. Кримінальне право України: Навчальний посібник / С.Г.Волкотруб, О.М.Омельчук,
В.М.Ярін та ін. – За ред. О.М.Омельчука. – К.: Наукова думка: Прецедент, 2004. – С. 3-9.
6. Навроцький В.О. Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації. – Київ: Атіка –
1999. – 463 с.
7. Тарарухин С.А. Квалификация преступлений в судебной и следственной практике. – Киев:
Юринком – 1995. – 208 с.
8. Хавронюк М.І. Довідник з Особливої частини Кримінального кодексу України. – К.:
Істина, 2004. – 504 с.
НЕ 1.3. Механізм, правила, етапи та стадії кваліфікації злочинів у транспортній сфері.
1. Механізм кваліфікації транспортних злочинів.
2. Правила та етапи кваліфікації транспортних злочинів.
3. Стадії кваліфікації транспортних злочинів.
Основна література
1. Кримінальне право України: Особлива частина: підручник / Ю.В.Баулін, В.І.Борисов,
В.І.Тютюгін та ін.; за ред. В.В.Сташиса, В.Я.Тація. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х.: Право,
2010. – С. 14-22.
2. Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник / Ю.В. Александров, О.О.
Дудоров, В.А. Клименко, М.І. Мельник та ін.; За ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка.–3-тє
вид., переробл. та допов.– К.: Атіка, 2009.– С. 16-26.
3. Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч. посібник. – К.:
Юрінком Інтер, 2006. – С. 6-16.
4. Теорія кваліфікації злочинів: Підручник / В.В. Кузнецов, А.В. Савченко; За заг. ред.
професорів Є.М. Моісеєва та О.М. Джужи; за наук. ред. к.ю.н., доц. І.А. Вартилецька. – К.:
Вид. Паливода А.В., 2006. – С. 13-81.
5. Сучасне кримінальне право України: Курс лекцій / А.В.Савченко, В.В.Кузнецов,
О.Ф.Штанько – К.: Вид. Паливода А.В., 2005. – С.283-295.
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1. Гаухман Л. Квалификация преступлений. – Москва: Юринформ – 2001. – 212 с.

2. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів. - Київ: Атіка, 2002. – 640 с.
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с.
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змісту // Науковий вісник Львівського юридичного інституту МВС України. - 2004. - № 2 (2). Додаток 2. - С. 297-303.
5. Кримінальне право України: Навчальний посібник / С.Г.Волкотруб, О.М.Омельчук,
В.М.Ярін та ін. – За ред. О.М.Омельчука. – К.: Наукова думка: Прецедент, 2004. – С. 3-9.
6. Навроцький В.О. Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації. – Київ: Атіка –
1999. – 463 с.
7. Тарарухин С.А. Квалификация преступлений в судебной и следственной практике. – Киев:
Юринком – 1995. – 208 с.
8. Хавронюк М.І. Довідник з Особливої частини Кримінального кодексу України. – К.:
Істина, 2004. – 504 с.
НЕ 1.4. Загальні питання кваліфікації транспортних злочинів.
1. Кваліфікація злочинів у транспортній сфері за об’єктом та предметом посягання.
2. Кваліфікація злочинів у транспортній сфері за об’єктивною стороною.
3. Роль та місце суб’єкта злочину в процесі кваліфікації злочинів у транспортній сфері.
4. Значення для кваліфікації злочинів у транспортній сфері суб’єктивної сторони
злочину.
5. Кваліфіковані та особливо кваліфіковані види більшості транспортних злочинів.
Основна література
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За заг. ред. В.В. Коваленка; за наук. ред. О.М. Джужи та А.В. Савченка. – К.: Атіка,
2011. – С. 161-174.
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В.І.Тютюгін та ін.; за ред. В.В.Сташиса, В.Я.Тація. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х.: Право,
2010. – С. 147-183.
3. Конституція України від 28 червня 1996 року // ВВР. – 1996. - № 30. – Ст. 141
[Електронний
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Режим
доступу:
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4. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року // ВВР. – 2001. - № 25. – Ст. 131
[Електронний
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–
Режим
доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=2341-14
5. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами
України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та
експлуатації транспорту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті» від 23
грудня
2005
р.
№
14
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0014700-05
Додаткова література
1. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. / За ред. М. І. Мельника,
М. І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. та допов. – К.: Юридична думка, 2012. – С. 833-863.
2. Кримінальне право України: Особлива частина : підручник / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В.
І. Тютюгін та ін. ; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х. :
Право, 2010. – 608 с. – С. 334-358
3. Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник / Ю.В. Александров, О.О.
Дудоров, В.А. Клименко, М.І. Мельник та ін.; За ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка.–3-тє
вид., переробл. та допов.– К.: Атіка, 2009.– С. 352-373.

4. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. / За ред. М. І. Мельника,
М. І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. та допов. – К.: Юридична думка, 2012. – С. 833-863
НЕ2.1. Кваліфікація злочинів, які вчиняються на залізничному, водному чи
повітряному транспорті.
1. Поняття і загальна характеристика злочинів, які вчиняються на залізничному, водному
чи повітряному транспорті.
2. Проблеми кваліфікації порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного,
водного чи повітряного транспорту.
3. Кваліфікація здійснення професійної діяльності членом екіпажу або обслуговування
повітряного руху диспетчером управління повітряним рухом (диспетчером служби
руху) у стані алкогольного сп'яніння або під впливом наркотичних чи психотропних
речовин.
4. Проблеми кваліфікації пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів
5. Кваліфікація угону або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного,
морського чи річкового судна.
6. Кваліфікація блокування транспортних комунікацій, а також захоплення
транспортного підприємства.
7. Проблеми кваліфікації примушування працівника транспорту до невиконання своїх
службових обов’язків.
8. Проблеми кваліфікації порушення правил повітряних польотів.
9. Кваліфікація порушення правил використання повітряного простору.
10. Кваліфікація самовільного без нагальної потреби зупинення поїзда.
11. Проблеми кваліфікації ненадання допомоги судну та особам, що зазнали лиха.
12. Проблеми кваліфікації неповідомлення капітаном назви свого судна при зіткненні
суден.
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НЕ 2.2. Кваліфікація злочинів, які вчиняються на автомобільному і міському
електротранспорті.

1.
Поняття і загальна характеристика злочинів, які вчиняються на автомобільному і
міському електротранспорті.
2.
Особливості кваліфікації порушення правил безпеки дорожнього руху або
експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами (ст. 286 КК
України).
3.
Проблеми кваліфікації випуску в експлуатацію технічно несправних транспортних
засобів або інше порушення їх експлуатації (ст. 287 КК України).
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6. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ
№
з/п
1

Назва теми
Не передбачено навчальним планом

Кількість
годин
-

7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
№
НЕ

1.1.

1.2.

Назва навчального елементу
Поняття, зміст та значення кваліфікації злочинів у транспортній сфері.
Особливості відмежування кваліфікації злочинів у транспортній сфері від
кримінально-правової кваліфікації.
1. Визначте формулу кваліфікації транспортних злочинів, її ознаки та значення
для оцінки вчиненого.
2. Розмежуйте передумови та підстави кваліфікації злочинів у транспортній
сфері.
Принципи, передумови, підстави кваліфікації транспортних злочинів.
Структура, види та функції кваліфікації транспортних злочинів.
1. Охарактеризуйте принципи та передумови кваліфікації транспортних
злочинів.
2. Опишіть підстави кваліфікації транспортних злочинів.

Кіль.
годин

12

12

1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3. Назвіть структуру, види та функції кваліфікації транспортних злочинів.
Механізм, правила, етапи та стадії кваліфікації злочинів у транспортній
сфері.
1. Поясніть, механізм кваліфікації злочинів у транспортній сфері.
2. Опишіть правила, етапи та стадії кваліфікації злочинів проти власності.
Загальні питання кваліфікації транспортних злочинів.
1. Кваліфікуйте транспортні злочини за об’єктивними ознаками.
2. Кваліфікуйте транспортні злочини за суб’єктивними ознаками.
Кваліфікація злочинів, які вчиняються на залізничному, водному чи
повітряному транспорті.
1. Поясніть особливості кваліфікації злочинів, суб’єктом яких є капітан судна.
2. Розкрийте особливості кваліфікації злочинів, пов’язаних з повітряним
транспортом.
Кваліфікація злочинів, які вчиняються на автомобільному і міському
електротранспорті.
1. Вкажіть на особливості кваліфікації злочинів, які вчиняються у зв’язку із
керуванням такими транспортними засбами, як трамвай і тролейбус.
2. Кваліфікуйте знищення, підробку або заміну номерів вузлів та агрегатів
транспортного засобу.
Кваліфікація злочинів, що виражаються в порушенні чинних на
транспорті правил та в пошкодженні магістральних трубопроводів.
1. Охарактеризуйте особливості кваліфікації порушення чинних на транспорті
правил.
2. Розкрийте кваліфікуючі ознаки пошкодження об'єктів магістральних або
промислових нафто-, газо- конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів.
Проблеми практики застосування норм, що встановлюють
відповідальність за злочини проти безпеки руху та експлуатації
транспорту.
1. Відмежування суб’єкта транспортних злочинів від суб’єкта злочинів,
передбачених ст. 415 КК України
2. Відмежування транспортних злочинів передбачених КК України від
правопорушень передбачених КпАП

12

11

12

12

12

8. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
№
з/п
1

Назва теми
Не передбачено навчальним планом

Кількість
годин
-

9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
З метою забезпечення викладання навчальної дисципліни «Проблеми кваліфікації
службових злочинів» використовуються методи навчання, передбачені Положенням про
організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом
Міністерства освіти України від 2 червня 1993 року № 161.
10. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Основним методом поточного контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентами
навчального матеріалу, є усне опитування, підсумкового контролю – залік; додатковими
методами поточного контролю є тестові завдання, задачі, підсумкова контрольна робота (по
варіантах).

11. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ
Поточне тестування та самостійна робота
Змістовий модуль 1
Т1.1.
7

Т1.2.

Т1.3.

Змістовий модуль 2

Т1.4.

Т2.1.

Т2.2.

7
8
8
8
8
Т1.1, Т1.2. ... Т2.4. – теми змістових модулів.

Т2.3.

Т2.4.

7

7

Підсумковий
тест (залік)

Сума

40

100

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності

Оцінка
ECTS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового
для заліку
проекту (роботи), практики
відмінно

90 – 100
80-89
70-79
60-69
50-59

А
В
С
D
Е

35-49

FX

незадовільно з
можливістю повторного
складання

F

незадовільно з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

1-34

добре

зараховано

задовільно
не зараховано з
можливістю
повторного складання
не зараховано з
обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

12. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
1. НМК до навчальної дисципліни «Проблеми кваліфікації транспортних злочинів».
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14. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ

1. Поняття та зміст кваліфікації транспортних злочинів.
2. Значення кримінально-правової кваліфікації транспортних злочинів.
3. Відмежування кваліфікації транспортних злочинів від кримінально-правової
кваліфікації.
4. Принципи та передумови кваліфікації злочинів у транспортній сфері.
5. Підстави кваліфікації злочинів у транспортній сфері.
6. Структура кваліфікації злочинів у транспортній сфері.
7. Види та функції кваліфікації злочинів у транспортній сфері.
8. Юридичне закріплення результатів кваліфікації злочинів у транспортній сфері.
9. Механізм кваліфікації транспортних злочинів.
10. Правила та етапи кваліфікації транспортних злочинів.
11. Стадії кваліфікації транспортних злочинів.
12. Кваліфікація злочинів у транспортній сфері за об’єктом та предметом посягання.
13. Кваліфікація злочинів у транспортній сфері за об’єктивною стороною.
14. Роль та місце суб’єкта злочину в процесі кваліфікації злочинів у транспортній сфері.
15. Значення для кваліфікації злочинів у транспортній сфері суб’єктивної сторони
злочину.
16. Кваліфіковані та особливо кваліфіковані види більшості транспортних злочинів.
17. Особливості кваліфікації злочинів, які вчиняються на залізничному, водному чи
повітряному транспорті.
18. Проблеми кваліфікації порушення правил безпеки руху або експлуатації
залізничного, водного чи повітряного транспорту.
19. Кваліфікація здійснення професійної діяльності членом екіпажу або обслуговування
повітряного руху диспетчером управління повітряним рухом (диспетчером служби руху)
у стані алкогольного сп'яніння або під впливом наркотичних чи психотропних речовин.
20. Проблеми кваліфікації пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів.
21. Особливості кваліфікації угону або захоплення залізничного рухомого складу,
повітряного, морського чи річкового судна.
21. Кваліфікація блокування транспортних комунікацій, а також захоплення
транспортного підприємства.
22. Проблеми кваліфікації примушування працівника транспорту до невиконання своїх
службових обов’язків.
23. Проблеми кваліфікації порушення правил повітряних польотів.
24. Кваліфікація порушення правил використання повітряного простору.
25. Кваліфікація самовільного без нагальної потреби зупинення поїзда.
26. Проблеми кваліфікації ненадання допомоги судну та особам, що зазнали лиха.
27. Проблеми кваліфікації неповідомлення капітаном назви свого судна при зіткненні
суден.
28. Поняття і загальна характеристика злочинів, які вчиняються на автомобільному і
міському електротранспорті.

29. Особливості кваліфікації порушення правил безпеки дорожнього руху або
експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами (ст. 286 КК
України).
30. Проблеми кваліфікації випуску в експлуатацію технічно несправних транспортних
засобів або інше порушення їх експлуатації (ст. 287 КК України).
31. Проблеми кваліфікації порушення правил, норм і стандартів, що стосуються
убезпечення дорожнього руху (ст. 288 КК України).
32. Особливості кваліфікації незаконного заволодіння транспортним засобом (ст. 289
КК України).
33. Кваліфікація знищення, підробки або заміни номерів вузлів та агрегатів
транспортного засобу (ст. 290 КК України).
34. Кримінально-правова кваліфікація злочинів, що виражаються в порушенні чинних
на транспорті правил та в пошкодженні магістральних трубопроводів.
35. Проблеми кваліфікації порушення чинних на транспорті правил (ст. 291 ККУ).
36. Особливості кваліфікації пошкодження об'єктів магістральних або промислових
нафто-, газо- конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів (ст. 292 ККУ).
37. Відмежування суб’єкта транспортних злочинів від суб’єкта злочинів, передбачених
ст. 415 КК України.
38. Проблеми застосування норм при порушенні правил безпеки дорожнього руху або
експлуатації транспорту двома або більше водіями транспортних засобів.
39. Проблеми застосування норм при порушенні правил безпеки дорожнього руху або
експлуатації транспорту і наступне залишення потерпілого без допомоги.
40. Відмежування транспортних злочинів передбачених КК України від правопорушень
передбачених КпАП.

