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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

Кваліфікація злочинів проти громадської безпеки та громадського 

порядку – одна з дисциплін кримінально-правового циклу, яка тісно пов’язана з 

кримінальним правом, кримінальним процесом, кримінологією, 

адміністративним, трудовим, цивільним правом та іншими дисциплінами.  

Самостійна та індивідуальна робота запланована з метою перевірки 

теоретичних знань та придбаних навичок з кваліфікації злочинів. 

Виконання самостійної та індивідуальної роботи сприяє більш 

глибокому засвоєнню положень та інститутів кримінального права в частині 

кваліфікації злочинів, розвитку навичок логічно викладати думки з 

аргументованими висновками, правильному застосуванню закону. 

Самостійна робота складається з самостійного опрацювання (письмово), 

як мінімум 2 питань (з різних тем) із запропонованих завдань для самостійної 

роботи. Самостійна робота надається для перевірки в строк, що встановлений 

факультетом. Оформлюється самостійна робота у вигляді доповіді або 

реферату. 

Індивідуальна робота полягає в написанні реферату на одну із 

запропонованих тем і надається для перевірки в строк, що встановлений 

факультетом.  

Порушення строку представлення самостійної або індивідуальної роботи 

може бути підставою для відмови виклику слухача на екзаменаційну сесію.  

На початку виконання самостійної та індивідуальної роботи необхідно 

ознайомитись з цими методичними рекомендаціями, а також з 

рекомендованою літературою.  
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Завдання для самостійної роботи 

 

ТЕМА 1. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ 

Питання для самостійного вивчення. 

1. Структура кваліфікації злочинів. 

2. Етапи та стадії кваліфікації злочинів. 

3. Юридичне закріплення результатів кваліфікації злочинів. 

4. Підстави та передумови кваліфікації злочинів. 

5. Склад злочину та кваліфікація злочинів. 

 

 

ТЕМА 2. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Питання для самостійного вивчення. 

1. Поняття та види попередньої злочинної діяльності. 

2. Кваліфікація готування до злочину та замаху на злочин при 

альтернативному й неконкретизованому умислі. 

3. Поняття добровільної відмови від вчинення злочину та її ознаки. 

 

 

ТЕМА 3. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ВЧИНЕНИХ У СПІВУЧАСТІ 

Питання для самостійного вивчення. 
1. Добровільна відмова від доведення злочину до кінця при співучасті. 

2. Кваліфікація дій співучасників при ексцесі виконавця. 

3. Кваліфікація посереднього виконавства. 

4. Кваліфікація співучасті зі спеціальним суб’єктом. 

5. Кваліфікація вчиненого при провокації злочину. 

6. Кваліфікація причетності до злочину, її відмінність від співучасті. 

 

 

ТЕМА 4 ПОМИЛКИ В КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ 

Питання для самостійного вивчення. 
1. Кваліфікація при юридичній помилці. 

2. Кваліфікація при помилці в розвитку причинного зв’язку. 

3. Кваліфікація при помилці в суспільно-небезпечних наслідках. 

4. Кваліфікація посягання при «відхиленні в дії». 

 

ТЕМА 5 КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРИ КОНКУРЕНЦІЇ 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ 

Питання для самостійного вивчення. 

1. Поняття колізії.  

2. Відмінність конкуренції від колізії. 
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ТЕМА 6 КВАЛІФІКАЦІЯ МНОЖИННОСТІ ЗЛОЧИНІВ 

Питання для самостійного вивчення. 
1. Загальні правила кваліфікації множинності злочинів. 

2. Кваліфікація триваючих, продовжуваних і складених злочинів, їх відмінність 

від множинності злочинів. 

 

 

Вимоги до оформлення самостійної роботи: 
- робота у визначені додатково строки подається тільки у друкованому 

варіанті  (рукописний не допускається) 

- формат doc; 

- редактор Microsoft Word;  

- шрифт Times New Roman, розмір 14, інтервал 1.0; 

- всі поля – 20 мм; абзац – 12.5 мм; 

- список використаних джерел оформлюється в кінці тексту під назвою 

«СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», а не «ЛІТЕРАТУРА» або якось 

інакше.  

 
Самостійна робота оцінюється в 15 балів. Самостійна робота, яка має грубі 

юридичні помилки, виконана з відхиленням від запропонованого вище плану, а 

також виконана не самостійно, не підлягає зарахуванню й повертається 

слухачу.  

Особи, які своєчасно не представили роботи до складання заліку не 

допускаються. 

Критеріями оцінювання самостійної роботи є: 

а) повнота; 

б) використання ППВСУ, прикладів судової та слідчої практики, інших 

нормативно-правових актів.; 

в) творчий підхід до написання роботи; 

д) правильність та наукова обґрунтованість висновків; 

є) самостійність викладення; 

е) додержання розроблених методичних рекомендацій. 
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ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА 

Завдання для індивідуальної роботи (теми 1-6). 

Теми рефератів: 

1. Крадіжка: вплив розміру викраденого на кваліфікацію. 

2. Грабіж. Види грабежу. 

3. Розбій. Відмінність від насильницького грабежу і вимагання, бандитизму. 

4. Викрадення електричної або теплової енергії шляхом її самовільного 

використання. 

5. Вимагання. Відмінність від розбою і насильницького грабежу. 

6. Шахрайство. Відмінність від крадіжки та заподіяння майнової шкоди 

шляхом обману або зловживання довірою. 

7. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання 

службовим становищем. Відмінність від крадіжки і від зловживання владою чи 

службовим становищем. 

8. Умисне або необережне знищення або пошкодження майна. 

9. Привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково 

опинилося у неї. 

10. Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним 

шляхом. 

11. Самовільне заняття земельної ділянки та самовільне будівництво. 

Відмінність від самоправства. 

12. Юридична помилка та її вплив на кримінальну відповідальність. 

13. Фактична помилка та її вплив на кримінальну відповідальність. 

Кримінально-правове значення множинності злочинів. 

14. Відмінність одиничного злочину від множинності злочинів. 

15. Відмінність сукупності від конкуренції норм.  

16. Значення повторності для кримінальної відповідальності злочинів і 

призначенні покарання. 

17. Наслідки ексцесу виконавця. 

18. Підстави і межі кримінальної відповідальності співучасників. 

19. Причетність до злочинів. 

20. Особливості добровільної відмови співучасників злочину. 

21. Масові заворушення. Відмінність від групових порушень громадського 

порядку. 

22. Хуліганство. Відмінність від групового порушення громадського порядку. 

23. Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією. 

24. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність. 

25. Кваліфікація діянь, пов’язаних з ввезенням, виготовленням, збутом або 

розповсюдженням творів, що пропагують культ насильства і жорстокості або 

порнографічних предметів, а також створення або утримання місць розпусти і 

звідництво. 

26. Створення злочинної організації. 

27. Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної 

діяльності. 

28. Бандитизм. Відмінність від розбою та вимагання. 
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29. Терористичний акт. 

30. Втягнення у вчинення терористичного акту. 

31. Публічні заклики до вчинення терористичного акту. 

32. Створення терористичної групи чи терористичної організації. 

33. Сприяння вчиненню терористичного акту. 

34. Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, 

вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом 

шахрайства або зловживанням службовим становищем. 

35. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими 

речовинами. 

36. Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів. 

 

 

Вимоги до оформлення індивідуальної роботи: 

- робота у визначені додатково строки подається тільки у друкованому 

варіанті  (рукописний не допускається) 

- формат doc; 

- редактор Microsoft Word;  

- шрифт Times New Roman, розмір 14, інтервал 1.0; 

- всі поля – 20 мм; абзац – 12.5 мм; 

- список використаних джерел оформлюється в кінці тексту під назвою 

«СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», а не «ЛІТЕРАТУРА» або якось 

інакше.  

 
Індивідуальна робота оцінюється в 15 балів. Самостійна робота, яка має 

грубі юридичні помилки, виконана з відхиленням від запропонованого вище 

плану, а також виконана не самостійно, не підлягає зарахуванню й повертається 

слухачу.  

Особи, які своєчасно не представили роботи до складання заліку не 

допускаються. 

Критеріями оцінювання індивідуальної роботи є: 

а) повнота; 

б) використання ППВСУ, прикладів судової та слідчої практики, інших 

нормативно-правових актів.; 

в) творчий підхід до написання роботи; 

д) правильність та наукова обґрунтованість висновків; 

є) самостійність викладення; 

е) додержання розроблених методичних рекомендацій. 
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Керівник: 

доцент кафедри 

кримінального права та кримінології 

кандидат юридичних наук 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ЗАЛІКУ 

 

1. Поняття кваліфікації злочинів. 

2. Принципи кваліфікації злочинів. 

3. Стадії та етапи кваліфікації злочинів. 

4. Поняття закінченого злочину. 

5. Поняття та види попередньої злочинної діяльності. 

6. Кваліфікація деяких видів готування до злочину. 

7. Кваліфікація готування до злочину та замаху на злочин при 

альтернативному й неконкретизованому умислі. 

8. Поняття добровільної відмови від вчинення злочину та її ознаки. 

9. Кваліфікація посткримінальної поведінки особи (дійове каяття). 

Відмежування від добровільної відмови. 

10. Кваліфікація злочину вчиненого у співучасті. 

11. Кваліфікація дій виконавця. 

12. Кваліфікація дій організатора, пособника та підбурювача. 

13. Кваліфікація дій учасників організованої групи та злочинної організації. 

14. Добровільна відмова від доведення злочину до кінця при співучасті. 

15. Кваліфікація дій співучасників при ексцесі виконавця. 

16. Кваліфікація посереднього виконавства. 

17. Кваліфікація співучасті зі спеціальним суб’єктом. 

18. Кваліфікація вчиненого при провокації злочину. 

19. Кваліфікація причетності до злочину., її відмінність від співучасті. 

20. Поняття та види конкуренції кримінально-правових норм. Відмінність 

конкуренції від колізії. 

21. Кваліфікація злочинів при конкуренції загальної та спеціальної норми. 

22. Кваліфікація злочинів при конкуренції частини і цілого. 

23. Кваліфікація злочинів при конкуренції кваліфікуючих або пом’якшуючих 

ознак складу злочину. 

24. Загальні правила кваліфікації множинності злочинів. 

25. Кваліфікація повторності злочинів. 

26. Кваліфікація сукупності злочинів. 

27. Кваліфікація рецидиву злочинів. 

28. Кваліфікація триваючих, продовжуваних і складених злочинів, їх відмінність 

від множинності злочинів. 

29. Кваліфікація при юридичній помилці. 

30. Кваліфікація при помилці в об’єкті та предметі. 

31. Кваліфікація при помилці в потерпілому. 

32. Кваліфікація замаху з непридатними засобами. 

33. Кваліфікація при помилці в розвитку причинного зв’язку. 

34. Кваліфікація при помилці в суспільно-небезпечних наслідках. 

35. Кваліфікація посягання при «відхиленні в дії». 
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Рекомендована література 

1. Основна: 
1.1. Конституція України; 

1.2. Кримінальний кодекс України від 05 квітня 2001 року; 

1.3. Кваліфікація злочинів, підслідних органам внутрішніх справ: 

Навчальний посібник / За заг. ред. В.В. Коваленка; за наук. ред.. О.М. Джужи та 

А.В. Савченка.- К.: Атака, 2011. – 648 с. 

1.4. Кваліфікація злочинів: Навч.посіб. / За ред.. О.О. Дудорова, Є.О. 

Письменського. – К.: Істина, 2010. – 430 с. 

1.5. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів. Навчальний посібник. 

Видання 3-є. – К.: Атіка, 2007. – 592 с. 

1.6. Кримінальне право в запитаннях і відповідях. Загальна частина. 

(Посібник для підготовки до іспитів) / За заг. ред. В.А. Клименка. – К.: Атіка, 

2003. – 228. 

1.7. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для юрид. 

вузів і фак. – Вид. 3-тє, пререробл. та допов./ Ю.В.Баулін, В.І.Борисов та ін.; За 

ред. професорів В.В.Сташиса, В.Я.Тація. - X.: Право, 2007. - 496 с. 

1.8. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник. / Ю.В. 

Александров, В.І. Антипов, О.О. Дудоров та ін. – Вид. 4-те, пререробл. та 

допов./ За ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка. – К.: Атіка, 2008. – 376 с. 

1.9. Кримінальне право України. Особлива частина: Підруч. для студ. 

вищ. навч. закл. освіти – Вид. 3-тє, пререробл. та допов./ За ред. професорів 

В.В.Сташиса, В.Я.Тація. – К.: Юрінком Інтер; Х.: Право, 2007. – 402 с. 

Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник. (Ю.В. 

Александров, О.О. Дудоров, В.А. Клименко та ін.).- Вид. 2-ге, переробл. та 

допов. / За ред.. М.І. Мельника, В.А. Клименка. – К.: Атіка, 2008. – 712 с. 

1.10. Кримінальне право України: Практикум: Навч. посіб. / За ред. С.С. 

Яценка. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 528 с. 

1.11. Кузнецов В. В., Савченко А. В. Теорія кваліфікації злочинів : 

Підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. В. І. Шакуна. – 4-те вид., перероб. – К. : 

Алерта, 2012. – 316 с. 

1.12. Матишевський П.С. Кримінальне право України. Загальна частина: 

Підруч. для студ. юрид. вузів і фак. – К.: А.С.К., 2001. – 352 с. 

1.13. Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч. 

посібник. – 2-ге вид.,– К.: Юрінком Інтер, 2009. – 512 с. 

1.14. Науковий коментар Кримінального кодексу України / Проф. 

Коржанський М.Й. – К.: Атіка, Академія, Ельга-Н, 2001. – 656 с. 

1.15. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – 

4-те вид., переробл. та доп. / Відп. ред. С.С. Яценко. – К.: А.С.К., 2005. – 848 с. 

– (Нормативні документи та коментарі). 

1.16. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – 

Під загальною редакцією Потебенька М.О., Гончаренка В.Г. – К.: Форум, 2001, 

у 2-х ч. 
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1.17. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / За 

заг.ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка. – 3-тє вид., перероб. та 

доп. – К.: Алерта; КНТ; Центр учбової літератури. – 2009. – у 2 т. 

1.18. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України 

{текст}/О.І. Мотлях, Н.В. Малярчук, Ю.В. Корнєєв {та ін..} – К.: «Центр 

учбової літератури», 2014. – 696 с. 

1.19. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 9-

те вид., переробл. та доповн. / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К. : 

Юридична думка, 2012. – 1316 с. 

1.20. Пинаев А.А. Уголовное право Украины. Общая часть / А.А. Пинаев. 

– Харьков: «Харьков юридический», 2005. – 664 с. 

1.21. Сучасне кримінальне право України; нормативно-правові документи 

та судово-слідча практика: Хрестоматія / Упоряд. А. В. Савченко та ін.; За заг. 

ред. В. В. Кузнецова. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2005- С. 346-347. 

1.22. Уголовное право Украины. Общая и Особенная части: Учебник / 

Под ред. Е.Л. Стрельцова. – Х.: ООО «Одиссей», 2002. – 672 с. 

1.23. Уголовный кодекс Украины. Комментарий: Под ред. 

Ю.А.Кармазина и Е.Л.Стрельцова. – Х.: ООО «Одиссей», 2001. – 960 с. 

1.24. Уголовный кодекс Украины. Научно-практический комментарий. – 

3-е изд., исправл. и дополн. / Отв. ред. С.С.Яценко. – К.: А.С.К., 2003. – 1088 с. 

 

 

 

2. Допоміжна: 
2.1. Бабанін С.В. Вина при злочинному порушенні чинних на транспорті 

правил // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2003. - № 22. 

– С. 126-131. 

2.2. Бабанін С.В. Деякі питання вдосконалення системи транспортних 

злочинів // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2003. - № 1. – С. 181-

187. 

2.3. Бабанін С.В. Проблеми кваліфікації порушення чинних на транспорті 

правил (ст. 291 КК України) на досудовому слідстві: Теоретичні та практичні 

проблеми організації досудового слідства. Частина 2. Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 20-21 травня 2005 р.) / М-во 

внутрішніх справ України, Запорізький юридичний інститут МВС України. – 

Запоріжжя, 2005. – С. 3-6. 

2.4. Бабанін С.В. Проблеми практики застосування деяких норм про 

транспорті злочини: Актуальні проблеми кримінального, кримінально-

процесуального законодавства та практики його застосування: збірник тез 

доповідей Регіонального круглого столу (м. Хмельницький, 21-22 лютого 

2003 р.) / М-во освіти і науки України, Хмельницький ін-т регіонального 

управління та права. – Хмельницький, 2003. – С. 121-124. 

2.5. Бабанін С.В. Удосконалення кримінального законодавства, 

регулюючого охорону безпеки руху на транспорті: Актуальні проблеми 

сучасної науки в дослідженнях молодих учених. Матеріали науково-практичної 
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конференції (м. Харків, 20 червня 2003 р.) / М-во внутрішніх справ України, 

Нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2003. – С. 43-45. 

2.6. Батиргареєва В.С.  Рецидивна злочинність в Україні: соціально-

правові та кримінологічні проблеми : монографія / Батиргареєва В.С. – Х. : 

"Право", 2009. – 576 с. 

2.7. Батыргареева В.С. Закрепление института рецидива преступлений в 

уголовном законодательстве различных государств / В.С.Батыргареева  // 

Государство и право. – 2005. – №4.– С.42-49. 

2.8. Дудоров О.О. Злочини у сфері господарської діяльності: 

кримінально-правова характеристика: Монографія. – К.: Юридична практика, 

2003. – 924 с. 

2.9. Кваліфікація повторності злочинів: монографія / Н. І. Устрицька. – 

Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. – 216 с. 

2.10. Красницький І. В., Щутяк Л. С. Відповідальність за замах на злочин 

за кримінальним правом України: монографія / І. В. Красницький, Л. С. Щутяк. 

– Львів: ЛьвДУВС, 2015. – 224 с. 

2.11. Кримінальне судочинство в Україні: Судова практика. Злочини 

проти життя особи (вбивства). – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – 260 с.  

2.12. Марін О.К. Кваліфікація злочинів при конкуренції кримінально-

правових норм: Монографія. – К.: Атіка, 2003. – 224 с. 

2.13. Марітчак Т.М. Помилки у кваліфікації злочинів: Монографія. – К.: 

Атіка, 2004. – 188 с. 

2.14. Маслак Н. В. Кримінальна відповідальність за готування до злочину: 

монографія / Н. В. Маслак. — Х. : Право, 2010. — 232 с. 

2.15. Мисливий В.А. Злочини пов’язані з порушенням правил безпеки 

дорожнього руху та експлуатації транспорту і ситуаційний аналіз // Науковий 

вісник ДДУВС  - 2006 - №1 с. 208–214 

2.16. Мисливий В.А. Злочини проти безпеки дорожнього руху та 

експлуатації транспорту: Монографія. -. Дніпропетровськ, 2004. – 380 с. 

2.17. Мисливий В.А. Злочини проти безпеки руху та експлуатації 

транспорту у новому Кримінальному кодексі України // Науковий вісник 

Дніпропетровського юридичного інституту МВС України. - 2001. - № 2. - С. 68. 

2.18. Мисливий В.А. Удосконалення кримінально-правової охорони 

безпеки дорожнього руху // Вісник Запорізького юридичного інституту. - 2003. 

- № 1. – С. 203. 

2.19. Митрофанов І.І., Слободяник Т.М. Кримінальна відповідальність 

осіб, які вчинили злочин у співучасті: Монографія. – Кременчук: Видавець «ПП 

Щербатих О.В.», 2009. – 280 с. 

2.20. Михайленко П.П., Кузнецов В.В., Михайленко В.П. Рецидивна 

злочинність в Україні : Монографія / За заг. ред. докт. юрид. наук, проф. П.П. 

Михайленка. – К. : ВБ ―Аванпост-прим‖, 2009. – 168 с. 

2.21. Практика судів України з кримінальних справ (2001-2005) / За заг. 

ред. В.Т. Маляренка, В.В. Сташиса; Укладачі: В.В. Сташис, В.І. Тютюгін; - К.: 

Юрінком Інтер, 2005. – 464 с. 
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2.22. Практика судів України з кримінальних справ (2006-2007) / 

Укладачі: В.В. Сташис, В.І. Тютюгін; За заг. ред. В.В. Сташиса. – К.: Юрінком 

Інтер, 2008. – 880 с. 

2.23. Примаченко В.Ф. Причинение работниками милиции вреда при 

задержании лица, совершившего преступление (по законодательству Украины) 

// Полиция и борьба с преступностью за рубежом. – Вып. 5. – М.: ВНИИ МВД 

России, 2006. – С. 62-68. 

2.24. Созанський Т.І. Кваліфікація сукупності злочинів: монографія / Т.І. 

Созанський. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 

2012. – 240 с. 

2.25. Судова практика Верховного Суду України у кримінальних справах 

за 2008-2009 роки / За ред.. П.П. Пилипчука. – К.: Істина, 2011. – 736 с. 

2.26. Судова практика Верховного Суду України у кримінальних справах 

за 2010 рік: Офіційне видання / За ред. П.П. Пилипчука. К.: Істина, 2012. – 608с. 

2.27. Судова практика Верховного Суду України у кримінальних справах: 

офіц. вид. / Верхов. Суд України; відп. ред. П.П. Пилипчик. – К.: Вид. Дім «Ін 

Юре», 2008. – 608 с. 

2.28. Судова практика Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ: офіц. вид. / Вищ. спеціаліз. суд України з 

розгляду цив. і кримін. справ; за заг. ред. С.М. Міщенка. – К.: Ін Юре, 2012. – 

496 с. 

2.29. Сучасне кримінальне право України: нормативно-правові документи 

та судово-слідча практика: Хрестоматія / Упоряд. А.В. Савченко та ін.; За заг. 

ред. В.В. Кузнецова. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 496 с. 

2.30. Терещенко А.І., Бублейник В.А. Кримінально-правова 

характеристика самовільного зайняття земельної ділянки // Науковий вісник 

ДДУВС. – 2008. - №2. – С.221-233 

2.31. Терещенко А.І., Титаренко О.О. Кримінальна відповідальність за 

приховування злочину (ст.396 КК): деякі проблеми застосування та шляхи їх 

усунення// Влада, людина, закон. – 2007. - №1. – С.35-37 

2.32. Терещенко А.І., Шалгунова С.А. Науково-практичний коментар до 

IV розділу КК України ―Злочини проти статевої свободи та статевої 

недоторканості особи‖. – Дніпропетровськ: Юрид. академія МВС, 2003. – 52 с. 

2.33. Федорчук І.М.  Вчинення злочину особою повторно та рецидив 

злочинів як обставина, як обставина, яка обтяжує покарання за кримінальним 

правом України / І.М. Федорчук  // Право і суспільство. – Київ, 2009. – №5. – 

С.111-118. 

2.34. Шалгунова С.А., Терещенко А.І. Науково-практичний коментар до 
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13. Інформаційні ресурси в Інтернеті 

1. http://iportal.rada.gov.ua/ - офіційний портал Верховної Ради України 

http://iportal.rada.gov.ua/


 

 

14 

 

2. http://zakon1.rada.gov.ua/laws - офіційний веб-сайт Верховної ради 

України 

3. http://www.scourt.gov.ua/ - офіційний сайт Верховного суду України 

4. http://sc.gov.ua/ - офіційний сайт Верховного спеціалізованого суду 

України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ 

5. http://reyestr.court.gov.ua/ - єдиний державний реєстр судових рішень 

6. http://mvs.gov.ua - офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ 

України 

 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws
http://www.scourt.gov.ua/
http://sc.gov.ua/
http://reyestr.court.gov.ua/
http://mvs.gov.ua/
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Критерії оцінювання самостійної роботи слухачів 

 

Бал

и  
Пояснення 

15 

Виконані всі вимоги до написання й захисту реферату: позначені проблема 

й обґрунтована її актуальність, зроблений аналіз різних точок зору на 

проблему й логічно викладена власна позиція, сформульовані висновки, 

тема розкрита повністю, витриманий обсяг, дотримані вимоги до 

зовнішнього оформлення, дані правильні відповіді на додаткові питання  

14 

Виконані всі формальні вимоги до написання й захисту реферату: 

витриманий обсяг, дотримані вимоги до зовнішнього оформлення. 

Проблема позначена, але не достатньо обґрунтована її актуальність, 

зроблений короткий аналіз різних точок зору на проблему й викладена 

власна позиція, сформульовані висновки, тема розкрита достатньо повно, 

дані правильні відповіді на додаткові питання  

13 

Основні вимоги до реферату і його захисту виконані, але при цьому 

допущені деякі недоліки. Не обґрунтовано актуальність проблеми, 

висновки не чіткі. Наявні певні неточності у викладенні матеріалу. Вимоги 

щодо оформлення дотримано.  

12 

Основні вимоги до реферату і його захисту виконані, але при цьому 

допущені недоліки. Зокрема, є неточності у викладі матеріалу; відсутні 

логічна послідовність у судженнях; не витриманий обсяг реферату; є 

недоліки в оформленні; на додаткові питання при захисті дані неповні 

відповіді.  

11 

Є істотні відступи від вимог до реферування. Зокрема: тема розкрита лише 

частково; допущені фактичні помилки в змісті реферату або при відповіді 

на додаткові питання; під час захисту відсутній висновок.  

0-10 Тема реферату не розкрита, виявляється істотне нерозуміння проблеми. 

 



 

 

16 

 

 

Критерії оцінювання індивідуальної роботи слухачів 

 

Бал

и  
Пояснення 

15 

Відображена світоглядна позиція автора, його погляд на сутність 

проблеми. Проблема розкрита на теоретичному рівні, у зв'язках і з 

обґрунтуваннями, з точним і повним використанням фахових термінів і 

понять у контексті відповіді. Робота логічна, послідовна, композиційно 

чітка. Дано аргументацію своєї думки з опорою на факти громадського 

життя або особистий досвід. 

14 

Представлено власну точку зору (позицію, ставлення) при розкритті 

проблеми. Проблема розкрита на теоретичному рівні, з обґрунтуваннями, з 

достатнім використанням фахових термінів і понять у контексті відповіді. 

Власна думка аргументована фактами громадського життя або особистим 

досвідом.  

13 

Представлено власну точку зору при розкритті проблеми. Проблема 

розкрита з використанням основних термінів і понять у контексті відповіді 

(теоретичні зв'язки й обґрунтування не присутні або явно не 

простежуються). Дано аргументацію своєї думки з опорою на факти.  

12 

Проблема розкрита при формальному використанні фахових термінів. 

Власна думка не достатньо аргументована фактами громадського життя 

або власним досвідом.  

11 
Представлено власну позицію за даною проблематикою на побутовому 

рівні без аргументації.  

0-10 
Проблема не розкрита або дана інформація (факти громадського життя або 

особистого досвіду) не в контексті завдання. 

 

 

 

 


