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Метою вивчення навчальної дисципліни «Проблемні питання 

кваліфікації злочинів» є: сприяння становленню сучасного всебічно-

розвинутого кваліфікованого фахівця-юриста для органів юстиції, судових та 

правоохоронних органів, а також адвокатури, здатного на достатньому рівні 

репрезентувати себе та відповідну установу у відносинах з іншими державними 

органами, органами місцевого самоврядування та громадянами, формувати та 

розвивати правові знання студентів, уміння аналізувати нормативно-правові 

акти та інші документи; вироблення навичок самостійного аналізу 

кримінально-правових явищ, умінь застосовувати отримані знання при оцінці 

конкретної ситуації; вироблення настанов на оволодіння професійними 

вміннями та навичками; формування та розвиток правових знань студентів, 

умінь аналізувати нормативно-правові акти та інші документи; вироблення 

навичок самостійного аналізу правових явищ, умінь застосовувати отримані 

знання при оцінці конкретної ситуації; вироблення настанов на оволодіння 

професійними вміннями та навичками; формування ціннісних орієнтирів 

студентів відповідно до ідеалів гуманізму, демократії, соціальної 

справедливості, поваги до особистості; виховування активної громадянської 

позиції; сприяння усвідомленню ролі та значення юридичної діяльності в 

розбудові та зміцненні української держави; формування в майбутніх юристів 

високого рівня правової свідомості та правової культури, професійних та 

особистісних якостей. 

 

Передумови для вивчення навчальної дисципліни є набуті знання з 

дисциплін «Кримінальне право», «Кримінальний процес», «Кримінологія», 

«Кримінально-виконавче право».  

 

Результати вивчення навчальної дисципліни «Проблемні питання 

кваліфікації злочинів» 

Згідно з вимогами освітньої програми Здобувачі повинні знати: 

1) основні теоретичні положення та принципи кваліфікації злочинів; 

2) правила кваліфікації попередньої злочинної діяльності, кваліфікації 

злочинів, вчинених у співучасті, кваліфікації злочинів при конкуренції 

кримінально-правових норм, кваліфікації множинності злочинів, кваліфікації 

злочинів, вчинених за наявності кваліфікуючих, пом’якшуючих ознак складу 

злочину, а також особливості кваліфікації конкретних складів злочинів, 

зокрема, злочинів проти життя та здоров’я особи, проти статевої свободи та 

статевої недоторканості особи, проти власності, у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів 

проти здоров`я населення, а також інших; 

3) основи організації діяльності слідчих підрозділів поліції, прокурорів 

при розслідуванні злочинів, а також суду, спрямованих на правильну їх 

кваліфікацію та збір відповідної доказової бази. 

вміти: 
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1) відтворювати основні поняття та категорії, що відображають сутність 

кваліфікації злочинів; 

2) довільно використовувати засвоєні знання для розв’язання типових 

ситуацій, що виникають під час розслідування злочинів та їх судового розгляду, 

а також організовувати свою діяльність на основі певного алгоритму; 

3) орієнтуватися у процесі зміни професійних завдань та ускладнення 

оперативно-слідчої обстановки, знаходити шляхи розв’язку нетипових задач, 

що виникають під час розслідування та розгляду в суді кримінальних справ; 

4) переосмислювати наявні знання стосовно нових змін, що відбуваються 

в кримінальному законодавстві держави; варіативно розв’язувати професійні 

завдання; у вмінні самостійно вести експериментальну, науково-дослідницьку 

діяльність. 

 

Обсяг навчальної дисципліни: 120 годин; 4,0 кредити ECTS.  

 

Програма навчальної дисципліни 
 

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ 

ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ 

Предмет, загальна характеристика та завдання навчального курсу. Роль та 

значення курсу для підготовки фахівців-юристів. Система курсу. Задачі курсу. 

Зміст застосування кримінального законодавства. Визначення поняття 

кваліфікації злочинів. Підстави і передумови кваліфікації злочинів. Структура 

кваліфікації злочинів. Юридичне закріплення результатів кваліфікації злочинів. 

Принципи кваліфікації злочинів. Значення правильної кваліфікації злочинів. 

Особливості кваліфікації злочину в процесі застосування кримінально-правової 

норми. Види та функції кваліфікації злочинів. Значення правильної кваліфікації 

злочинів. Основні теми навчального курсу: конкуренція норм і колізія статей 

закону про кримінальну відповідальність; кваліфікація злочину з урахуванням 

стадії його, відмежування злочинів у ході кримінально-правової кваліфікації.  

Взаємозв’язок курсу з іншими навчальними дисциплінами: кримінальним 

правом та процесом, криміналістикою, адміністративним правом, цивільним 

правом, кримінально-виконавчим правом тощо. 

Зв'язок між подією злочину та конкретним складом злочину, 

передбаченого кримінально-правовою нормою. Юридично значущі об’єктивні 

та суб’єктивні ознаки вчиненого діяння та їх значення для кваліфікації злочину. 

Сутність кваліфікації злочину. Склад злочину як підстава кваліфікації злочину. 

Поняття, елементи (структура) та їх ознаки у складі злочину. Функції складу 

злочину: фундаментальна, процесуальна, розмежувальна, гарантійна. Значення 

об’єкта і предмета злочину, а також особи, потерпілої від злочину для його 

кваліфікації. Об'єктивна сторона злочину, її ознаки та їх значення для 

кваліфікації злочинів. Відмінність значення ознак об’єктивної сторони для 

кваліфікації злочинів з матеріальним складом від кваліфікації злочинів з 

формальним та усіченим складом. Суб'єктивна сторона злочину, її ознаки та їх 

значення для кваліфікації злочинів. Врахування ознак суб’єктивної сторони 
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складу злочину при кваліфікації попередньої злочинної діяльності, а також 

злочинів, вчинених у співучасті. Суб'єкти злочину. Види суб’єкта злочину. 

Значення виду суб’єкта злочину для кваліфікації. 

Загальна характеристика проблем кваліфікації злочинів, передбачених 

розділами Особливої частини КК України. Поточні проблеми та межі 

імплементації норм міжнародного кримінального права у законодавство 

України.   

 

ТЕМА 2. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

НЕЗАКІНЧЕНИХ ЗЛОЧИНІВ ТА ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ У 

СПІВУЧАСТІ 

Поняття та види стадій вчинення злочину за чинним кримінальним 

законодавством України. Готування до злочину, його поняття, об’єктивні та 

суб’єктивні ознаки. Види підготовчих дій. Підшукування або пристосування 

засобів чи знарядь, підшукування співучасників або змова на вчинення 

злочину, усунення перешкод, а також інше умисне створення умов для 

вчинення злочину. Відмежування готування до злочину від виявлення наміру. 

«Голий умисел» та його правові наслідки. Відповідальність за готування до 

злочину за КК України. Правові наслідки готування до злочину невеликої 

тяжкості. Значення готування до вчинення злочинів проти громадської безпеки 

та громадського порядку. Кваліфікація деяких видів готування. 

Замах на злочин, його поняття, об’єктивні та суб’єктивні ознаки. Види 

замаху на злочин: закінчений та незакінчений; замах на непридатний об’єкт та 

замах з непридатними засобами. Значення такого розподілу для кваліфікації 

злочинів органами внутрішніх справ. Відмежування замаху від готування до 

злочину. Значення замаху на вчинення злочинів проти громадської безпеки та 

громадського порядку. Кваліфікація готування до злочину та замаху на злочин 

при альтернативному й неконкретизованому умислі. 

Закінчений та незакінчений злочин. Поняття закінченого злочину. 

Момент закінчення злочину у складах з матеріальним, формальним та усіченим 

складом. Значення встановлення конструкції складу злочину при кваліфікації 

злочинів проти громадської безпеки та громадського порядку.. 

Добровільна відмова при незакінченому злочині та добровільна відмова 

від доведення злочину до кінця, її поняття та ознаки. Стадії вчинення злочину, 

на яких можлива добровільна відмова. Підстави усунення кримінальної 

відповідальності за добровільну відмову від доведення злочину до кінця. 

Наслідки добровільної відмови від доведення злочину до кінця та їх значення 

для вирішення питання про притягнення особи до кримінальної 

відповідальності. 

Поняття і значення співучасті у злочині та її об’єктивні і суб’єктивні 

ознаки. Умисна спільна участь декількох суб’єктів злочину у вчиненні 

умисного злочину. 3міст цієї ознаки та значення при притягненні особи до 

кримінальної відповідальності. Суб’єктивні ознаки співучасті. Спільність 

умислу співучасників. 
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Особливості інтелектуального моменту умислу співучасників. Питання 

про можливість одностороннього суб’єктивного зв’язку між співучасниками. 

Вольовий момент умислу співучасників. Питання про можливість співучасті в 

злочинах, які вчинені з необережності. Відокремлення співучасті від 

«необережного заподіяння шкоди». Значення мотиву та мети при вчиненні 

злочину у співучасті.  

Види співучасників та їх визначення в Кримінальному кодексі України. 

Виконавець та співвиконавець злочину. Організатор злочину. Підбурювач до 

злочину. Способи підбурювання. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки 

підбурювання. Пособник злочину. Види пособництва. Об’єктивні та 

суб’єктивні ознаки пособництва. Відокремлення пособництва від 

підбурювання. Кваліфікація дій виконавця при вчиненні злочинів проти 

громадської безпеки та громадського порядку. Кваліфікація дій організатора, 

пособника, підбурювача.  

Форми співучасті. Питання про форми співучасті в науці кримінального 

права. Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, 

організованою групою або злочинною організацією. Кваліфікація дій учасників 

організованої групи чи злочинної організації. 

Призначення покарання співучасникам. Спеціальні питання 

відповідальності співучасників при вчиненні злочинів проти громадської 

безпеки та громадського порядку. Кваліфікація опосередкованого виконавства. 

Кваліфікація злочинів зі спеціальним суб’єктом. Провокація злочину. 

Ексцес виконавця. Види ексцесу виконавця: кількісний та якісний. 

Кваліфікація злочинів проти громадської безпеки та громадського порядку при 

ексцесі виконавця. Невдале підбурювання та пособництво. 

Добровільна відмова співучасників. Добровільна відмова виконавця. 

Кваліфікація дій інших співучасників при добровільній відмові виконавця. 

Особливості добровільної відмови підбурювача та пособника. 

Поняття причетності до злочину. Види причетності: переховування, 

неповідомлення, потурання. Кваліфікація причетності до злочину. 

 

ТЕМА 3. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

МНОЖИННОСТІ ЗЛОЧИНІВ, А ТАКОЖ ЗА НАЯВНОСТІ 

ПОМ'ЯКШУЮЧИХ ТА ОБТЯЖУЮЧИХ ОБСТАВИН, А ТАКОЖ ПРИ 

КОНКУРЕНЦІЙ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ  

Поняття множинності злочинів. Соціальна та юридична характеристика 

множинності злочинів та її значення для їх кваліфікації. 

Види множинності злочинів. Загальні правила кваліфікації множинності 

злочинів. Одиничний злочин як структурний елемент множинності злочинів. 

Види одиничних злочинів: прості та ускладнені одиничні злочини (триваючі, 

продовжувані та складні злочини). Кваліфікація триваючих, продовжуваних і 

складених злочинів проти громадської безпеки та громадського порядку. 

Сукупність злочинів та її ознаки. Види сукупності злочинів: ідеальна та реальна 

сукупність. Відмежування ідеальної сукупності від одиничного злочину. 
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Відмежування сукупності злочинів від конкуренції норм. Кваліфікація 

сукупності злочинів проти громадської безпеки та громадського порядку. 

Повторність злочину та її ознаки. Види повторності: повторність, не пов’язана 

із засудженням (фактична повторність) та повторність, пов’язана із 

засудженням (рецидив). Види фактичної повторності: повторність тотожних, 

однорідних та різнорідних злочинів. Кваліфікація повторності злочинів проти 

громадської безпеки та громадського порядку. 

Рецидив злочину: поняття та ознаки. Види рецидиву: загальний, спеціальний, 

простий, складний (багаторазовий), пенітенціарний, особливо небезпечний. 

Значення рецидиву в діяльності міліції громадської безпеки. Кваліфікація 

рецидиву злочинів проти громадської безпеки та громадського порядку. 

 Поняття диференціації та індивідуалізації кримінальної відповідальності. 

Види диференціації кримінальної відповідальності, їх правові підстави, 

відмінність та значення для кваліфікації злочинів та кримінальної 

відповідальності. Рівні диференціації. Види складів злочину за ступенем 

суспільної небезпеки. Простий склад злочину. Кваліфікований та особливо 

кваліфікований склади злочинів. Кваліфікація злочинів за наявності 

кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак складу злочину. Кваліфікація 

злочинів за наявності декількох кваліфікуючих або особливо кваліфікуючих 

ознак складу злочину. Кваліфікація злочинів за наявності декількох 

кваліфікуючих ознак, передбачених різними частинами однієї статті. 

Кваліфікація злочинів за наявності декількох кваліфікуючих ознак, 

передбачених різними пунктами однієї статті КК. Кваліфікація злочинів за 

наявності пом’якшуючої обставини, за наявності декількох пом’якшуючих 

обставин. Кваліфікація злочинів при конкуренції кваліфікуючих та 

пом’якшуючих ознак складу злочину. 

Поняття конкуренції кримінально-правових норм. Види конкуренції. 

Кваліфікація при конкуренції загальної та спеціальної норм. Кваліфікація при 

конкуренції «частини і цілого». Розмежування конкуренції та колізії. 

Поняття загальної та спеціальної норми. Кваліфікація злочинів проти 

громадської безпеки та громадського порядку при конкуренції загальної та 

спеціальної норм. 

Кваліфікація злочинів проти громадської безпеки та громадського 

порядку при конкуренції частини та цілого. 

Кваліфікація злочинів при конкуренції кваліфікуючих або пом’якшуючих 

ознак складів злочинів. Конкуренція між кваліфікованим і особливо 

кваліфікованим складами злочину. Конкуренція між привілейованим і 

кваліфікованим складами злочину. Конкуренція між привілейованим та 

особливо привілейованим складами злочину. 

 

ТЕМА 4. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ 

ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я, ВОЛІ, ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ, СТАТЕВОЇ 

СВОБОДИ ТА НЕДОТОРКАНОСТІ ОСОБИ 

Проблеми кваліфікації умисного вбивства без обтяжуючих обставин (просте 

умисне вбивство). Початковий та кінцевий момент життя людини. Значення 
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мотиву вбивства для правильної кваліфікації. Поняття евтаназії та межі 

відповідальності особи, яка вчинила умисне вбивство на прохання потерпілого. 

Умисне вбивство при обтяжуючих обставинах. Умисне вбивство двох або 

більше осіб. Єдність умислу на вбивство двох або більше осіб як обов'язкова 

ознака суб'єктивної сторони. Умисне вбивство малолітньої дитини або жінки, 

яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності. Поняття малолітньої 

дитини. Зміст завідомості як ознаки цього виду вбивства. Умисне вбивство 

заручника. Обставини, за яких вчиняється таке вбивство. Умисне вбивство з 

особливою жорстокістю. Поняття особливої жорстокості. Умисне вбивство, 

вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб. Особливості способу 

вчинення даного вбивства. Особливості суб’єктивної сторони та ставлення до 

наслідків. Вбивство з корисливих мотивів. Мотив як обов'язкова ознака 

суб'єктивної сторони цього виду вбивства. Умисне вбивство з хуліганських 

мотивів. Поняття хуліганських мотивів. Умисне вбивство особи чи її близького 

родича, вчинене у зв'язку з виконанням цією особою свого службового або 

громадського обов'язку. Спеціальна мета вчинення такого вбивства. Умисне 

вбивство з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення. 

Характеристика суб'єктивної сторони такого вбивства. Особливості суб'єкту 

даного злочину. Умисне вбивство, поєднане зі згвалтуванням або 

насильницьким задоволенням статевої пристрасті неприродним способом. 

Випадки такого вбивства. Вплив стадії згвалтування на кваліфікацію. 

Особливості кваліфікації при незакінченому злочині та при повторному. 

Умисне вбивство, вчинене на замовлення. Особливості відповідальності всіх 

співучасників вбивства на замовлення. Кваліфікація дій виконавця, замовника 

та організатора. Умисне вбивство вчинене за попередньою змовою групою осіб. 

Особливості кваліфікації дій всіх співучасників при різних формах співучасті. 

Ознаки групи, організованої групи та їх відмінність. Умисне вбивство, вчинене 

особою, яка раніше вчинила умисне вбивство. Вид повторності при вчиненні 

цього вбивства. Особливості кваліфікації при попередньому незакінченому 

злочині. Умови кримінальної відповідальності за таке вбивство. Мотиви 

расової, національної чи релігійної нетерпимості як спеціальні мотиви 

кваліфікованого умисного вбивства. 

Умисне вбивство при пом'якшуючих обставинах і його види. Умисне 

вбивство, вчинене у стані сильного душевного хвилювання. Особливості змісту 

умислу в цьому злочині. Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої 

дитини. Суб'єкт злочину. Відповідальність інших співучасників цього злочину.  

Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі 

перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця. Поняття 

перевищення меж необхідної оборони. Поняття перевищення заходів, 

необхідних для затримання злочинця. Характеристика нападу та захисту при 

необхідній обороні та при затриманні злочинця. Психічне ставлення суб'єкта до 

смерті потерпілого. Вбивство через необережність. Відмежування цього виду 

вбивства від інших злочинів, поєднаних із заподіянням смерті потерпілому 

(тяжкі тілесні ушкодження, що потягли смерть потерпілого; умисне вбивство 

при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, 
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необхідних для затримання злочинця). Обставини, що обтяжують вбивство 

через необережність. 

Проблемні питання кваліфікації тілесних ушкоджень. Правова основа 

визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень. Правила судово-медичного 

визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень. Умисне тяжке тілесне 

ушкодження. Побої і мордування. Їх відмінність від легких тілесних 

ушкоджень. Катування. Відмінність катування від нанесення тілесних 

ушкоджень різного ступеня тяжкості. Зараження вірусом імунодефіциту 

людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби. Неналежне виконання 

професійних обов’язків, що спричинило зараження вірусом імунодефіциту 

людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби. Розголошення відомостей 

про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом 

імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби. Зараження 

венеричною хворобою. Незаконне проведення аборту. Залишення в небезпеці. 

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

Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей. 

Незаконна лікувальна діяльність. Ненадання допомоги хворому медичним 

працівником. Незаконне проведення дослідів над людиною. 

Проблемні питання кваліфікації незаконного позбавлення волі або 

викрадення людини. Захоплення заручників. Підміна дитини. Торгівля людьми 

або інша незаконна угода щодо людини. Експлуатація дітей. Незаконне 

поміщення у психіатричний заклад. 

Проьлемні питання кваліфікації згвалтування. Насильницьке задоволення 

статевої пристрасті неприродним способом. Примушування до вступу в 

статевий зв'язок. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості. 

Розбещення неповнолітніх.  

 

ТЕМА 5. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ 

ПРОТИ ВЛАСНОСТІ 

Проблемні питання кваліфікації розкрадань. Роль розрахуноквої одиниці у 

кваліфікації злочинів проти власності. Проблеми кваліфікації крадіжки, 

грабежу, розбою, викрадення електричної або теплової енергії шляхом її 

самовільного використання, вимагання, шахрайства, привласнення, розтрати 

майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, 

заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою, 

привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у 

неї, придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним 

шляхом. Проблемні питання кваліфікації некорисливих злочинів проти 

власності.  

  

Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, 

вмінь та інших компетентностей за певний період навчання (навчальний 

семестр, навчальний рік). 
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З навчальної дисципліни «Проблемні питання кваліфікації злочинів» 

передбачено: 

- для заочної форми навчання – екзамен. 

 

 

Критерії та засоби оцінювання успішності навчання 
 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому рівні 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, передбачені 
планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття продемонстрована 
стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання 
практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 
практики. 

4 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані 
необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття навчальні 
завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття 
продемонстрована ініціативність. Відповіді на питання, розв’язання практичних 
завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно 
ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

3 

Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та вміння мають 
поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та закріплення; 
навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види завдань виконані 
з помилками. 

2 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять 
істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 
більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні 
помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного 
матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, 
що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє 
відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

Для навчальної дисципліни «Проблемні питання кваліфікації злочинів» 

засобами діагностики знань (успішності навчання) виступають:  завдання (для 

проміжного (по окремих темах) і підсумкового контролю знань);  аудиторні 

контрольні роботи; перевірка наявності та якості виконаних індивідуальних 

завдань та самостійної роботи; екзамен. 
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Додаток 1.2. 

до Робочої програми з навчальної 

дисципліни «Проблемні питання 

кваліфікації злочинів»  

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ 

 

Лариса Наливайко 

___.___._______ 

 

 

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

«ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ» 
 

 

Освітній ступінь другий (магістерський)   Спеціальність 081 «Право» 

 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

Форма навчання  ЗАОЧНА     Обсяг   4,0  кредитів ЄКТС (120 годин). 

   

Навчально-науковий інститут заочного навчання та підвищення кваліфікації   

 

Курс 1  Групи  М-ЮЗ-921, М-ЮЗ-922 

 

№
 т
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и
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н

о
 

з 
Р

П
Н

Д
 Назва теми  

(згідно з РПНД) 

З
аг
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ь
н

и
й

 
о
б

ся
г 

го
д

и
н

 

Аудиторна робота 
С

ам
о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
а 

р
о
б

о
та

 

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

т.
за

н
я
тт

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Поняття та загальна 

характеристика основних 

проблемних питань кваліфікації 

злочинів 

  2 2  22 

2 Проблемні питання кваліфікації 

незакінчених злочинів та 

злочинів, вчинених у співучасті 

    2 22 
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№
 т
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и

 з
гі

д
н

о
 

з 
Р

П
Н

Д
 Назва теми  

(згідно з РПНД) 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 
о
б

ся
г 

го
д

и
н

 

Аудиторна робота 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
а 

р
о
б

о
та

 

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

т.
за

н
я
тт

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Проблемні питання кваліфікації 

множинності злочинів, а також за 

наявності пом’якшуючих та 

обтяжуючих обставин, а також 

при конкуренції кримінально-

правових норм 

  2  2 22 

4 Проблемні питання кваліфікації 

злочинів проти життя та здоров’я, 

волі, честі та гідності, статевої 

свободи та недоторканості особи 

     22 

5 Проблемні питання кваліфікації 

злочинів проти власності 

     20 

 Разом за семестр 120 10 4 2 4 108 

 Форма підсумкового контролю екзамен 

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри кримінально-правових 

дисциплін, протокол від «28» травня 2019 № 20. 

 

 

Т.в.о. завідувача кафедри                     _____________     Олександра Скок 
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Додаток 2 

до Робочої програми з навчальної 

дисципліни «Проблемні питання 

кваліфікації злочинів» 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

«ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇЗЛОЧИНІВ» 
 

 

Освітній ступінь другий (магістерський)    Спеціальність 081 «Право» 

 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

Основні нормативні акти: 

 Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр. 

 Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. № 2341-ІІІ // Відомості 

Верховної Ради України. – 2001. – № 25–26. – Ст. 131. 

 Цивільний кодекс України вiд 16 січня 2003 р. № 435-IV // Відомості 

Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356. 

 Кодекс України про адміністративні правопорушення // від 07.12.1984 № 

8073-X // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 

51, ст.1122 

- закони: 

1. Про виконання рішень та застосування практики Європейського 

суду з прав людини : Закон України від 23 лютого 2006 р. № 3477-IV // 

Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2006. - № 30. - Ст. 260. 

2. Про міжнародні договори України: Закон України від 29 червня 

2004 р. № 1906-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2004. - № 50. - 

Ст. 540. 

3. Закон України Про засади запобігання і протидії корупції // 

Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 40, ст.404 

4. Закон України Про судоустрій і статус суддів // Відомості 

Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 41-42, № 43, № 44-45, ст.529 

5. Закон України Про внесення зміни до Кримінального кодексу 

України щодо кримінальної відповідальності за фінансування сепаратизму // 

Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 32, ст.1125 

6. Закон України  Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням 

Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для 

України  // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 28, ст.937 
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7. Закон України Про забезпечення прав і свобод громадян та 

правовий режим на тимчасово окупованій території України // Відомості 

Верховної Ради (ВВР), 2014, № 26, ст.892 

8. Закон України Про внесення змін до Закону України "Про 

Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України" // 

Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 25, ст.890 

9. Закон України Про внесення змін до Закону України "Про вибори 

Президента України" та деяких інших законодавчих актів України щодо 

техніко-юридичного вдосконалення виборчого процесу // Відомості Верховної 

Ради (ВВР), 2014, № 16, ст.582 

10. Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо припинення норм законів, схвалених 16 січня 2014 року // 

Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 17, ст.593 

11. Закон України Про внесення змін до Кримінального та 

Кримінального процесуального кодексів України щодо імплементації до 

національного законодавства положень статті 19 Конвенції ООН проти корупції 

// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 12, ст.188 

12. Закон України Про внесення зміни до Кримінального кодексу 

України щодо відповідальності за заперечення чи виправдання злочинів 

фашизму // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 22, ст.814 

13. Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо захисту прав інвалідів // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, 

№ 32, ст.1124) 

14. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської 

діяльності : Закон України від 15 листоп. 2011 р. № 4025-VI [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://www.zakon1.rada.gov.ua/ 

15. Закон України Про внесення змін до Кримінально-виконавчого 

кодексу України щодо адаптації правового статусу засудженого до 

європейських стандартів Закон України від 08.04.2014 № 1186-VII  

16. Проект Кодексу України про кримінальні проступки: [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua/~k_zakon_pr/code_crim.rtf 

17. Закон України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року № 1556-VII 

// Голос України від 06.08.2014 № 148 

- підзаконні акти: 

1. Про Стратегію національної безпеки України : Указ Президента 

України № 105/2007 від 12 лютого 2007 року // Офіційний вісник України вiд 

23.02.2007. – 2007. – № 11. – С. 7. 

2. Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ 

України: Указ Президента України  від 06.04.2011 № 383/2011  [Електронний  

ресурс].  –  Режим  доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/383/2011. 

3. Про затвердження Положення про Департамент захисту економіки 

Національної поліції України: Наказ Національної поліції України від 

07.11.2015 р. № 81. 

http://www.zakon1.rada.gov.ua/
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1186-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1186-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1186-18
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4. Про затвердження Положення про Департамент патрульної поліції: 

Наказ Національної поліції України від 06.11.2015 р. № 73. 

5. Про затвердження Положення про патрульну службу МВС: Наказ 

Міністерства внутрішніх справ України  від  02.07.2015  р.  № 796  

[Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0777-15. 

6. Про затвердження Положення про Експертну службу Міністерства 

внутрішніх справ України. : Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 

03.11.2015 № 1343 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1390-15. 

7. Про затвердження положень про Державний науково-дослідний 

експертно-криміналістичний центр та територіальні науково-дослідні 

експертно-криміналістичні центри МВС: Наказ Міністерства внутрішніх справ 

України від 05.11.2015 р. № 1359. 

8. Про затвердження Положення про Інтегровану інформаційно-

пошукову систему органів внутрішніх справ України: Наказ Міністерства 

внутрішніх справ України від 12.10.2009 р. № 436 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1256-09. 

- постанови, інші рішення, роз’яснення судів (Конституційного, 

Верховного): 

9. Про утворення територіального органу Національної поліції: 

Постанова Кабінету Міністрів України  від  13.10.2015  р.  №  830  

[Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/830-2015-п. 

10. Пропозиції Генеральної прокуратури України щодо організаційно-

практичних заходів протидії “рейдерству” : Лист Генеральної прокуратури 

України від 06.10.2006 № 12/1/1-109вих-06. 

- постанови та інші нормативно-правові документи:  

1. Про затвердження плану першочергових заходів з подолання 

корупції Кабінет Міністрів України; Розпорядження, План, Заходи від 

02.07.2014 № 647-р. 

2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку 

пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних 

розробок на період до 2015 року» від 7 вересня 2011 № 942 

3. Наказ МВС України «Про затвердження Переліку пріоритетних 

напрямів наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України 

на період 2010-2014 років» від 29.07.2010 № 347 

4. Пріоритетні напрями науково-дослідної і дослідно-

конструкторської роботи в Дніпропетровському державному університеті 

внутрішніх справ (загальноуніверситетські, кафедральні). Пріоритетні напрями 

розвитку правової науки на 2011-2015 рр., затверджені постановою загальних 

зборів Національної академії правових наук України від 24.09.2010 р. № 14-10 

5. Постанова Пленуму Верховного Суду України N 7 від 04.06.2010 р. 

„Про практику застосування судами кримінального законодавства про 

повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслідки”; 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1390-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/647-2014-%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/647-2014-%D1%80
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6. Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про виконання 

судами України законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України з 

питань судового розгляду кримінальних справ і постановлення вироку” N 5 від 

29.06.1990 (Із змінами, внесеними згідно з Постановами Пленуму Верховного 

Суду України N3 від 04.06.93, N12 від 03.12.97); 

7. Постанова Пленуму Верховного Суду України N 9 від 01.11.96 

„Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя”; 

8. Постанова Пленуму Верховного Суду України 26.12.2003 N 16 

„Про практику застосування судами України законодавства про погашення і 

зняття судимості”; 

9. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2003 р. № 7 

“Про практику призначення судами кримінального покарання”;  

10. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23.12.2005 N 12 

„Про практику застосування судами України законодавства про звільнення 

особи від кримінальної відповідальності”; 

11. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 03.06.2005 N 7 

„Про практику застосування судами примусових заходів медичного характеру 

та примусового лікування”; 

12. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 р. № 1 

“Про судову практику у справах про необхідну оборону”; 

13. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31.05.2002 р. № 6 

“Про практику розгляду судами справ про застосування примусових заходів 

виховного характеру”; 

14. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 р. № 2 

“Про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і заміну не 

відбутої частини покарання більш м’яким”; 

15. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.12.2003 р. 

№ 17 “Про внесення змін і доповнень до постанови Пленуму Верховного Суду 

України від 28.12.1996 р. № 15 “Про практику направлення 

військовослужбовців, які вчинили злочини, в дисциплінарний батальйон”;  

16. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 2 липня 1976 р. N 

4 "Про судову практику в справах про знищення та пошкодження державного 

чи колективного майна шляхом підпалу або внаслідок порушення встановлених 

законодавством вимог пожежної безпеки" (в редакції постанови Пленуму від 3 

березня 2000 р. N 3); 

17. Постанова Пленуму Верховного Суду України N 2 від 27.03.87 

„Про практику застосування судами України законодавства у справах про 

розкрадання державного та колективного майна на підприємствах і в 

організаціях агропромислового комплексу” (Із змінами, внесеними згідно з 

Постановами Пленуму Верховного Суду України N3 від 04.06.93,N3 від 

13.01.95, N12 від 03.12.97); 

18. Постанова Пленуму Верховного Суду України N 5 від 30.05.2008 р 

„Про судову практику у справах про злочини проти статевої свободи та статевої 

недоторканості особи”; 
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19. Постанова Пленуму Верховного Суду України N 10 від 06.11.2009 

р. „Про судову практику в справах про злочини проти власності”; 

20. Постанова Пленуму Верховного Суду України N 2 від 26.03.93 

„Про судову практику в справах про злочини, пов’язані з порушеннями режиму 

відбування покарання в місцях позбавлення волі” (Із змінами, внесеними згідно 

з Постановою Пленуму Верховного Суду України N  3 від 13.01.95 N 12 від 

03.12.97 ); 

21. Постанова Пленуму Верховного Суду України N 6 від 12.04.96 

„Про практику розгляду судами кримінальних справ про виготовлення або збут 

підроблених грошей чи цінних паперів” (Із змінами, внесеними згідно з 

Постановою Пленуму Верховного Суду N 12 від 03.12.97); 

22. Постанова Пленуму Верховного Суду України N 10 від 18.06.99 

„Про застосування законодавства, що передбачає державний захист суддів, 

працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у 

судочинстві”; 

23. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 р. № 3 

“Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поводження 

зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими 

пристроями чи радіоактивними матеріалами”;  

24. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 р. № 4 

“Про судову практику у справах про злочини у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів”; 

25. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28.05.2004  N 9 

„Про деякі питання застосування судами України адміністративного та 

кримінального законодавства у зв'язку з набранням чинності  Законом України 

від 22 травня 2003 р. "Про податок з доходів фізичних осіб"; 

26. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 р. № 5 

“Про судову практику у справах про хабарництво”; 

27. Постанова Пленуму Верховного суду України від 7.02.2003 р. № 2 

“Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров'я особи”; 

28. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25.04.2003 р. № 3 

“Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за 

окремі злочини у сфері господарської діяльності”;  

29. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.12.2003 р. № 

15 “Про судову практику у справах про перевищення влади або службових 

повноважень”;  

30. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27.02.2004 р. № 2 

“Про застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення 

неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність”;  

31. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16.04.2004 р. № 5 

“Про практику застосування судами України законодавства у справах про 

злочини неповнолітніх”;  

32. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 08.10.2004 р. 

№ 15 “Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за 

ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів”;  
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33. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 10.12.2004 р. 

№ 17 “Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення 

проти довкілля”; 

34. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15.04.2005 р. N 5 

„Про практику застосування судами законодавства про кримінальну 

відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним 

шляхом”; 

35. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 03.06.2005 р. N 8 

„Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних 

правил” (Із змінами, внесеними згідно з Постановою Пленуму Верховного Суду 

України N 8 від 30.05.2008 р.); 

36. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23.12.2005  N 13 

„Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені 

стійкими злочинними об'єднаннями”; 

37. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23.12.2005  N 14 

„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”; 

38. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22.12.2006 N 10 

„Про судову практику в справах про хуліганство”; 

39. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12.06.2009 № 7 

„Про практику застосування судами України законодавства у справах про 

злочини проти безпеки виробництва”. 

 

Підручники: 

1. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / Баулін 

Ю.В., Борисов В.І., Кривоченко Л.М. та ін. ; За ред. Сташиса В.В., Тація В.Я. – 

4-є вид., перероб. і доповн. – К.: Право, 2010. – 456 с. 

2. Кримінальне право України. Загальна частина: [підручник] / 

Ю.В. Александров, В.І. Антипов, О.О. Дудоров [та ін.] – Вид. 5-е. / [за ред. 

М.І. Мельника, В.А. Клименка]. – К. : Атіка, 2009. – 408 с. 

3. Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посібник / 

Михайленко П.П., Кузнецов В.В., Михайленко В.П., Опалинський Ю.В. ; [За 

ред. П.П. Михайленко] – К. : СПД Карпук С.В. – 2006. – 440 с. 

4. Кримінальне право України: Загальна частина. Підручник / Алієва 

О.М., Гаврильченко Л.К., Гончар Т.О., Заркуа Л.Д. та ін. ; Відп.ред. Стрельцов 

Є.Л. – [4-е вид.] – Х. : Одиссей, 2009. – 312 с. 

5. Кримінальне право України. Загальна частина : Підручник / 

П.Л. Фріс. - [2–ге вид., доп. і перероб.] – К. : Атіка, 2009. – 512 с. 

6. Нове кримінальне законодавство та постанови Пленуму Верховного 

Суду України (2001–2007 р.р.) / [авт. наук. ст. та упоряд. В. В. Кузнецов]. – К. : 

Паливода А.В., 2007. – 220 с. 

7. Кримінальне право України. Особлива частина: [підруч.] (Ю.В. 

Александров, В.І. Антонов, О.О. Дудоров та ін.). – Вид. 4-те, перероб. та доп. / 

За ред.. М.І. Мельника, В.А. Климента. – К., 2008. 
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8. Кримінальне право України: судові прецеденти (1864-2007рр.) / За 

ред. Маляренка В.Т. – К. : Освіта України, 2008. – 1104 с. 

9. Кримінальне право України. Загальна частина: [навч. посібник] / 

Михайленко П.П., Кузнецов В.В., Михайленко В.П., Опалинський Ю.В. ; [За 

ред. П.П. Михайленко] – К. : СПД Карпук С.В. – 2006. – 440 с. 

10. Кримінальне право України: Загальна частина: [Підручник] / Баулін 

Ю.В., Борисов В.І., Кривоченко Л.М. та ін. ; За ред. Сташиса В.В., Тація В.Я. – 

4-є вид., перероб. і доповн. – К.: Право, 2010. – 456 с. 

11. Кримінальне право України. Загальна частина: [підручник] / 

Ю.В. Александров, В.І. Антипов, О.О. Дудоров [та ін.] – Вид. 5-е. / [за ред. 

М.І. Мельника, В.А. Клименка]. – К. : Атіка, 2009. – 408 с. 

12. Кримінальне право України: Загальна частина. [Підручник] / Алієва 

О.М., Гаврильченко Л.К., Гончар Т.О., Заркуа Л.Д. та ін. ; Відп.ред. Стрельцов 

Є.Л. – [4-е вид.] – Х. : Одиссей, 2009. – 312 с. 

13. Кримінальне право України. Загальна частина : [Підручник] / П.Л. 

Фріс. – [2–ге вид., доп. і перероб.] – К. : Атіка, 2009. – 512 с. 

 

 

Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали: 

1. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / 

Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Гавриш та ін.: За заг. Ред.. В.В. Сташиса, В.Я. 

Тація.- К.: Концерн «Видавничий Дім» «Ін Юре»; 2003 – 1196 с. 

2. Науковий коментар Кримінального кодексу України / Проф. 

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

3. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. 

– 2-го вид., переробл. та доп. / Відп. ред. С.С. Яценко. – К.: А.С.К., 2002. – 968 

с. – (Нормативні документи та коментарі). 

4. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. 

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

2001, у 2-х ч. 

5. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 

5 квітня 2001 року / За ред. М.І.Мельника, М.І.Хавронюка. – К.: Каннон, 2001. – 

1104 с. 

6. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. 3-

тє вид.,переробл. Та доповн. / За ред. М.І.Мельника, М.І.Хавронюка. – К.: 

Атака, 2003. – 1056 с. 

7. Судово-практичний коментар до Кримінального кодексу України. 

Упорядник і автор передмови М.І. Хавронюк. – К.: Юрисконсульт. – 2006. – 550 

с. 

8. Уголовный кодекс Украины. Комментарий: Под ред. 

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

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

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

10. Пинаев А.А. Курс лекций по Общей части уголовного права. Книга 

вторая «О наказании». – Х.: Харьков юридический, 2002. – 194 с. 
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11. Пинаев А.А. Курс лекций по Общей части уголовного права. Книга 

первая «О преступлении». – Х.: Харьков юридический, 2001. – 284 с. 

12. Сучасне кримінальне право України: Курс лекцій / А.В. Савченко, 

В.В. Кузнєцов, О.Ф. Шанько. – К. Вид. Паливода А.В. 2005 – 640 с. 

13. Сучасне кримінальне право України: Нормативно-правові 

документи та судова-слідча практика: Хрестоматія / Упоряд. А.В. Савченко та 

ін.., За заг.ред. В.В. Кузнєцова – К., Вид. Паливода А.В., 2005 – 496 с. 

14. Осадчий В. I., Плугатир В. С, Кузнецов В. В. Кримінальне право 

України. Тестові завдання з відповідями: Навчальний посібник / За заг ред. В. І. 

Осадчого. - К.: Атіка, 2002. 

15. Савченко А. В. Збірник тестів і завдань для практичних занять з 

кримінального права України: Особлива частина: Навч. посіб. - К.: Знання 

України, 2002. 

16. Савченко А. В., Кузнецов В. В., Штанько О. Ф. Сучасне 

кримінальне право України: Курс лекцій. - К: Вид. ПАЛИВОДА Л В., 2С05. 

17. 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. 

18. Бажанов М. И. Избранные труды / М. И. Бажанов. – Харьков : 

Право, 2012. – 1244 с. 

19. Баулін Ю. В. Вибрані праці / Ю. В. Баулін. – Х. : Право, 2013. – 928 

с. 

20. Бойко І. Й. Кримінальні покарання в Україні (IX–XX ст.) : навч. 

посіб. / І. Й. Бойко. –  Л. : ЛНУ ім. І.Франка, 2013. – 408 с. 

21. Вереша Р. В. Кримінальне право України. Загальна частина : навч. 

посіб. / Р. В. Вереша. –  2-ге вид. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 320 с. 

22. Діордіца І. В. Кримінальне право України / І. В. Діордіца. – К. : Вид. 

О. С. Ліпкан, 2010. – 288 с. 

23. Зінченко І. О. Одиничні злочини: поняття, види, кваліфікація / І. О. 

Зінченко, В. І. Тютюгін. – Х. : ФІНН, 2010. – 256 с. 

24. Зінченко І. О. Види множинності злочинів: кримінально-правовий 

зміст і співвідношення : наук. нарис / І. О. Зінченко. – Х. : Юрайт, 2012. – 64 с. 

25. Кваліфікація за ознаками складу злочину (аналіз постанов Пленуму 

Верховного Суду України) : практ. посіб. / уклад.: А. В. Ващенко [та ін.]. – Х. : 

Точка, 2011. – 132 с. 

26. Кваліфікація злочинів : навч. посіб. / за ред.: О. О. Дудорова, Є. О. 

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

27. Квасневська Н. Д. Кримінальна відповідальність судді за 

неправосуддя в Україні / Н. Д. Квасневська. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 192 с. 

28. Киричко В. М. Практичний посібник з кримінального права 

України / В. М. Киричко. – Х. : ФІНН, 2010. – 720 с. 

29. Кримінальне право. Загальна частина : підручник / за ред.: А. С. 

Беніцький [та ін.]. – К. : Істина, 2011. – 1112 с. 

30. Кримінальне право України. Загальна частина : навч.-метод. посіб. / 

Міжнар. гуманіт. ун-т. – К. : Фенікс, 2012. – 112 с. 
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31. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / відп. 

ред. Є. Л. Стрельцов. – 5-те вид. – Х. : Одіссей, 2010. – 328 с. 

32. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / за ред.: 

В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 4-е вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2010. – 

456 с. 

33. Кримінальне право України. Особлива частина : підручник / за ред.: 

В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 4-е вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2010. – 

608 с. 

34. Кримінальний кодекс України : наук.-практ. комент. : у 2 т. / за заг. 

ред.: В. Я. Тацій [та ін.]. – 5-те вид., допов. – Х. : Право, 2013. – Т. 1–2. 

35. Кузнецов В. В. Теорія кваліфікації злочинів : підручник / В. В. 

Кузнецов, А. В. Савченко. – К. : Алерта, 2012. – 316 с. 

36. Мала енциклопедія кримінального права / НАН України, Київ. ун-т 

права ; за заг. ред.: Ю. Л. Бошицького, 3. А. Тростюк. – К. : Кондор, 2012. – 284 

с. 

37. Маслак Н. В. Кримінальна відповідальність за готування до злочину 

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

38. Митрофанов І. І. Співучасть у злочині : навч. посіб. / І. І. 

Митрофанов, А. М. Притула. – О. : Фенікс, 2012. – 208 с. 

39. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за 

ред.: М. І. Мельник, М. І. Хавронюк. – 9-те вид., переробл. та допов. – К. : 

Юрид. думка, 2012. – 1316 с. 

40. Палюх Л. М. Примусові заходи виховного характеру: теорія і 

практика застосування : навч. посіб. / Л. М. Палюх. – Л. : Львів. нац. ун-т ім. 

І.Франка, 2010. – 214 с. 

41. Панов М. І. Вибрані наукові праці з проблем правознавства / М. І. 

Панов ; упоряд.: Н. О. Гуторова, Ю. П. Дзюба. – К. : Ін Юре, 2010. – 812 с. 

42. Пономаренко Ю. А. Штраф як вид покарання у кримінальному 

праві України (за результатами реформи 2011 р.) : наук. нарис / Ю. А. 

Пономаренко. – Х. : Право, 2012. – 80 с. 

43. Судово-практичний коментар Кримінального кодексу України / за 

заг. ред. A. В. Савченка. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 1272 с. 

44. Орлеан, А. Відмежування торгівлі людьми від інших злочинів, 

пов’язаних із трудовою експлуатацією / А. Орлеан // Вісник Національної 

академії прокуратури України. - 2013. - №  1. -  С. 47-52 

45. Телесніцький, Г. Використання зарубіжного досвіду для 

вдосконалення кваліфікуючих ознак і покарання за катування / Г. Телесніцький 

// Підприємництво, господарство і право. - 2013. - № 3. -  С. 88-90 

46. Попова, Г. В. Гендерні особливості сприйняття понять життя і 

здоров’я особами, які вчинили насильницькі злочини / Г. В. Попова // Право і 

безпека: Юриспруденція. Економіка. Техніка. Психологія. Соціологія . - Харків, 

2015. - № 1 (56). -  С. 118-123 

47.  Шеремета, Роман Русланович. Історичні фактори встановлення 

кримінальної відповідальності за неналежне виконання обов’язків щодо 

охорони життя та здоров’я дітей в контексті законодавства XX століття / Р. Р. 



 

 

22 
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проти життя та здоров’я особи у кримінально-виконавчих установах закритого 
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