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Методичні рекомендації з написання контрольних робіт студентами 

заочної форми навчання  

Написання контрольних робіт є важливим етапом в підвищенні знань 

студентів по дисципліні. Метою написання контрольних робіт є: вивчення, аналіз, 

оцінка і систематизація опанованої літератури, а також розміщення її в роботі згідно 

з планом, що поглиблює знання по конкретній проблемі, допомагає виробити у 

студента деякі навички (уміння) працювати з літературними джерелами, вірно 

аналізувати, узагальнювати, тлумачити законодавство, вивчений матеріал.  

Номер варіанту контрольної роботи повинен відповідати: студенти 

призвіща яких починаються з літери „А” до ”Г” виконують перший варіант, з „Д” 

до „З” – другий, з „И” до „К” – третій,  з „Л” до „П” – четвертий, з „Р” до „Т” – 

пятий, з „У” до „Ч” – шостий, з „Ш” до „Я” – сьомий. 

Виконується робота державною мовою, із застосуванням правової 

термінології. При використанні цитат їх потрібно брати в лапки і робити зноски, в 

яких точно вказувати з якого джерела вони взяті. 

Згідно з запропонованим варіантом контрольної роботи студент підбирає 

літературу з переліку джерел, який є в навчально-методичних матеріалах, а також в 

бібліотеці. 

З підібраними джерелами літератури слід ознайомитись і вибрати з них ті 

питання, які необхідні для написання контрольної роботи. Потім слід згідно з 

запропанованим  планом викладати підібраний матеріал. 

Джерелами для написання контрольної роботи повинні бути: 

1) нормативні акти; 

2)  судова практика; 

3) спеціальна література (монографії, підручники, навчальні посібники, статті 

журналів, збірників, газет). 

Кожен студент в контрольній роботі відповідає на теоретичні питання та 

розв’язує одну задачу, що зазначена у його варіанті. Рішення задачі повинно бути 

мотивованим і грунтуватись на відповідних нормативних актах, з зазначенням статті, 
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пункту, частини, в окремих випадках, коли це випливає зі змісту задачі, необхідно 

користуватись постановами Пленуму Верховного Суду України. 

Вирішувати задачі, що виносяться на контрольну роботу, потрібно поетапно, 

дотримуючись запропонованої схеми, а саме:  

1. Дати кримінально-правову оцінку ситуації, що наведена в задачі. Ця оцінка, 

зокрема, повинна включати: 

а) формулу кваліфікації діянь зазначених в задачі суб'єктів - з точним 

посиланням на відповідні статті (частини, пункти статей) Кримінального кодексу чи 

іншого кримінального закону. 

б) юридичну формулу звинувачення – «розшифровку» формули кваліфікації - 

тобто мінімальну характеристику складу злочину (злочинів), який вбачається в 

поведінці особи. 

Якщо в поведінці особи відсутній склад будь-якого злочину, це також 

потрібно зазначити в якості окремого різновиду кримінально-правової оцінки. 

2.  Окремим  елементом  вирішення  задачі  має  бути обгрунтування 

відповідної кримінально-правової оцінки. Його бажано проводити по інститутам 

Загальної частини кримінального права, які вбачаються в фактичних обставинах, 

виділяючи окремі правила кваліфікації та їх кримінально-правове значення. 

Пріоритет при цьому повинні мати, перш за все, положення закону та відповідні 

роз'яснення Пленуму Верховного Суду України. 

Якщо запропонована в задачі ситуація містить декілька епізодів, потрібно дати 

кримінально-правову оцінку кожному епізоду (проміжна кваліфікація), а потім 

навести остаточну кваліфікацію з урахуванням всіх епізодів. 

При обгрунтуванні кваліфікації з використанням постанов Пленуму 

Верховного Суду України обов'язково потрібно посилання на пункт відповідної 

постанови, а також на інші джерела, які використані студентом при написанні 

роботи.  

Зразок вирішення задачі: 

Задача: 
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Теренін, працівник позавідомчої охорони м'ясокомбінату, під час чергування з 

метою наживи сховав у підсобному приміщенні візок, на якому було п'ять мішків із 

субпродуктами вартістю 850 грн. Наступного дня він запропонував Дудіну і 

Мосягіну вивезти субпродукти за межі м'ясокомбінату. Вони погодились. Всі троє 

підкотили візок до огорожі, перекинули через неї мішки і почали вантажити на 

автомобіль, але були затримані співробітниками міліції. 

1. Кримінально-правова оцінка: 

дії Тереніна, Дудіна і Мосягіна треба кваліфікувати за ч.1 ст.185 КК України 

(формула кваліфікації) як розкрадання державного майна шляхом крадіжки 

(юридична формула звинувачення).  

2. Обгрунтування кваліфікації: 

В діях зазначених суб'єктів вбачається склад закінченого розкрадання, а саме: 

розкрадання державного майна шляхом крадіжки, а не привласнення (абз.2 п.3 

постанови Пленуму Верховного Суду України "Про практику застосування судами 

України законодавства у справах про розкрадання державного та колективного 

майна" № 7 від 25 вересня 1981 р. // Бюлетень законодавства і юридичної практики 

України. Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних та 

цивільних справах. -1995. - С.75-76). 

Перший епізод, вчинений Тереніним, Дудіним і Мосягіним, являє собою 

продовження і закінчення крадіжки, розпочатої Тереніним. Другий епізод 

розглядається як закінчений злочин, оскільки майно було переміщене за межі 

території, що охороняється. Перший епізод, вчинений Тереніним одноособово, не 

одержує окремої кваліфікації, оскільки кожна наступна стадія вчинення одного і 

того ж злочину "поглинає" попередню. 

Вчинений Тереніним, Дудіним і Мосягіним злочин є закінченим. І дії осіб, що 

його вчинили, не потребують при кваліфікації посилання на ч. 2 ст. 27 КК України. 

Злочин вчинено Тереніним, Дудіним і Мосягіним у співучасті. Форма 

співучасті - співвиконавство (всі співучасники вчинювали дії, що входять в 

об'єктивну сторону розкрадання). В даному разі співвиконавство не утворює 

кваліфікуючої ознаки "вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб", 
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оскільки група фактично існує, але немає попередньої змови (змова визнається 

попередньою, якщо вона виникла до початку вчинення злочину), а в даному разі 

Дудін і Мосягін приєдналися до злочину, який вже був розпочатий Тереніним. Їм не 

інкримінується кваліфікуюча ознака "за попередньою змовою групою осіб". 

Оскільки всі три суб'єкта є співвиконавцями крадіжки, їх дії при кваліфікації, 

не потребують посилання на ст.27 КК України. 

Обсяг контрольної роботи – до 10 -15 друкованих аркушів (14 шрифт, інтервал 

– 1,5) або 12- 18 рукописних.  

Використаних джерел – не менше 8. 

    Контрольна робота оцінюється: «зараховано» або «незараховано». 

Слухачі, контрольну роботу яких незараховано, до заліку не допускаються. 

Контрольна робота, яка має грубі юридичні помилки, виконана з відхиленням від 

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

повертається слухачу. В такому випадку повторно виконується той же варіант з 

урахуванням висловлених особою, яка перевіряла зауважень та пропозицій, якщо в 

ній не вказано про виконання іншого варіанта роботи. 

Особи, які своєчасно не представили роботи або ж подали роботи, виконані не 

за своїм варіантом, до складання заліку не допускаються. 

Критеріями оцінювання контрольної роботи є: 

а) ступінь розробки теми; 

б) повнота охоплення і вивчення літератури стосовно теми; 

в) використання спеціальної літератури, нормативних актів, юридичної 

практики (у тому числі практики судів та слідчих органів); 

г) творчий підхід до написання роботи; 

д) правильність та наукова обґрунтованість висновків; 

е) самостійність викладення; 

ж) додержання розроблених методичних рекомендацій; 

є) правильна кваліфікація злочину при вирішенні задач; 

е) правильне обґрунтування відповідної кримінально-правової оцінки. 
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При оцінці контрольної роботи враховуються: ступінь вивчення і розкриття 

теми, досягнення мети і задач дослідження; уміння аналізувати зібраний матеріал; 

грамотність викладу; правильність оформлення, якість доповіді слухача, 

аргументованість його відповідей на питання. При виставленні загальної оцінки 

«зараховано» враховуються: оцінка якості самої роботи (її змісту, оформлення і т.д.) 

і оцінки захисту контрольної роботи студентом (за результатами співбесіди). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


