
Призначення покарання і кваліфікація злочинів 
Мета курсу – набуття поглиблених теоретичних знань студентів щодо юридичної 

природи, загального механізму та особливостей призначення покарання як специфічного 
етапу застосування кримінально-правових норм та вироблення практичних навиків 
призначення покарання; формування науково обґрунтованих уявлень про поняття 
кримінально-правової кваліфікації, сучасні підходи до проблематики кримінально-правової 
кваліфікації; з урахуванням тенденцій швидких змін дослідної бази, поглиблене вивчення 
законодавства, теоретичних положень та роз’яснень Пленуму Верховного Суду України з 
приводу кваліфікації злочинів; отримання практичних навичок щодо розмежування злочинів 
та їх кримінально-правової кваліфікації. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Призначення покарання і кваліфікація злочинів» має 
безпосередній зв'язок із такими дисциплінами, як: кримінальне право (загальна частина), 
кримінальне право (особлива частина), кримінально-процесуальне право. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: готовність до застосування методів та інструментальних засобів 
дослідження об’єктів професійної діяльності. 

Програмні результати навчання: 
знати:  законодавство про кримінальну відповідальність, теоретичні положення та 

роз’яснення Пленуму Верховного Суду України що стосуються питань призначення 
покарань та кваліфікації злочинів; стадії та етапи питань призначення покарань та 
кваліфікації злочинів; значення правильної кваліфікації злочинів для кримінального права, 
кримінального процесу, криміналістики та кримінології; фактичну та нормативну підстави 
кваліфікації злочинів; принципи кваліфікації злочинів; кваліфікацію готування до злочину, 
замаху на злочин та добровільної відмови при незакінченому злочині; кваліфікацію скоєного 
з урахуванням виду співучасника та форми співучасті; кваліфікацію одиничних злочинів, 
особливості кваліфікації повторності, сукупності та рецидиву злочинів; кваліфікацію 
злочинів при конкуренції кримінально-правових норм; причини та умови допущення 
помилок при призначенні покарань та кваліфікації злочинів та шляхи їх подолання.               

вміти: правильно застосовувати загальні засади призначення покарання; 
характеризувати загальну систему та окремі види покарань за суб’єктом, за строками, 
залежно від порядку призначення покарання; вміти застосовувати правила призначення 
більш суворого покарання, ніж передбачене відповідними статтями Особливої частини КК за 
вчинений злочин; аргументувати правильність свого рішення щодо призначення покарання 
винній особі, посилаючись на положення чинного КК України, положення постанови 
Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. з послідуючими змінами та 
доповненнями “Про практику призначення судами кримінального покарання ”. 

володіти: навичками призначати покарання особі, яка вчинила злочин, та закріплювати 
своє рішення у мотивувальній та регулятивній частині обвинувального вироку суду; 
навиками складати формулу кваліфікації злочинів; навиками кваліфікувати злочини на 
основі сукупності принципів кримінально-правової кваліфікації; навиками кваліфікувати 
окремі види готування до злочину та замаху на злочин; навиками кваліфікувати злочини, 
вчинені у співучасті; навиками кваліфікувати окремі види множинності злочинів; навиками 
кваліфікувати злочини при конкуренції загальної та спеціальної норми, кількох спеціальних 
норм між собою, частини та цілого; навиками визначати розмежувальні ознаки між 
суміжними нормами та суміжними складами злочинів. 

Змістове наповнення дисципліни: 
Призначення покарання. Покарання: принципи, загальні засади та особливі умови 

призначення. Призначення покарання з урахуванням спеціального суб’єкта. Призначення 
основних видів покарання за кримінальним законодавством України. Призначення 
додаткових видів покарання за кримінальним законодавством України. 

Кваліфікація злочинів. Правова природа кримінально-правової кваліфікації. 
Кваліфікація злочинів з врахуванням стадії їх вчинення: сучасний підхід та проблематика. 
Проблемні положення кваліфікації злочинів, вчинених у співучасті. Сучасне розуміння 
кваліфікації множинності злочинів. Кваліфікація злочинів при конкуренції кримінально-



правових норм: сучасний підхід. Кваліфікація діяння при деяких видах помилок у 
кримінальному праві. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг – 90 годин, 
у т.ч. – 34 годин аудиторних занять і 56 годин – самостійна та індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: іспит. 


