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Анотація

У навчальному посібнику досліджено загальні положення кваліфікації злочинів
– її поняття, підстави, гносеологічні та формально-логічні аспекти, кваліфікації
розмежування злочинів та відмежування їх від діянь, що не є злочинами,а
також види, принципи, етапи кваліфікації.   

Приділено значну увагу аналізу кваліфікації злочинів за елементами й
ознаками складу злочину: об’єктом, об’єктивною стороною, суб’єктом,
суб’єктивною стороною злочину.   

Розглянуто спеціальні положення кваліфікації злочинів: залежно від стадій їх
вчинення, співучасті, множинності злочинів; при конкуренції
кримінально-правових норм.  

Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних закладів вищої освіти,
науковців, працівників кримінальної юстиції.
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