
 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО 

РОЗСЛІДУВАННЯ  

 

Кафедра кримінального права та кримінології 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Т.в.о. проректора 

Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 

   О.В. Ведмідський 

 

___. ____________ 2016 

 

 

 

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ 

 

з навчальної дисципліни «Кримінальне право» 

 

 

спеціальність 6.030402 «Правоохоронна діяльність» 

для здобувачів вищої освіти 3 курсу факультету заочного навчання працівни-

ків поліції ННІ ПОЗН, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої 

освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпро – 2016 



2 

  

Плани практичних (семінарських) занять з навчальної дисципліни «Криміна-

льне право» для здобувачів вищої освіти  3 курсу факультету заочного навчання 

працівників поліції ННІ ПОЗН, спеціальності 6.030402 «Правоохоронна діяльність» 

/ Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2016. – 16 с. 

 

 

 

 

 

РОЗРОБНИКИ: 

Кисельов І.О., викладач кафедри кримінального права та кримінології, 

кандидат юридичних наук; 

Шевченко Т.В., старший викладач кафедри кримінального права та 

кримінології. 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри кримінального права та кримінології  

Протокол від 19 серпня 2016 р.  № 1. 

 

 

 

Рекомендовано Науково-методичною радою університету 

Протокол від _____. ____________2016 р., №_____. 

 

 

 

 

Завідувач кафедри  кримінального права та кримінології 
 

                                                                          ___________________ В.В. Шаблистий 
                                                                                                                               (підпис)                                                   (ініціали та прізвище)          

«_____»___________________ 2016 р.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Кисельов І.О., 2016 рік 

© Шевченко Т.В., 2016 рік 

© ДДУВС, 2016 рік  



 

1. Теми практичних занять 

 

ТЕМА  22. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ`Я ОСОБИ 

       Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Вирішення наступних задач: 

ЗАДАЧА № 1 

Рудін дізнався, що його дружина зустрічається з Ковальовим і хоче 

розірвати шлюб, щоб вийти заміж за Ковальова. Дома Рудін намагався 

поговорити з цього приводу з дружиною, благав її зберегти сім’ю, не розлучати 

його з 2 малолітніми дітьми. Наступного дня Ковальов, який мав дружину і 

малолітню дитину, прийшов у квартиру останніх, умовляв Рудіну покинути 

чоловіка і піти з його квартири, провокував Рудіна на конфлікт. При цьому він 

ображав Рудіна, чим довів його до істерики. Останній почав плакати, а 

Ковальов продовжував знущатися над ним, кричав, говорив, щоб він “перегриз 

собі вени”. Не витримавши таких знущань, Рудін схопив Ковальова за одяг і 

намагався виштовхнути його із квартири. Однак, Ковальов опирався. В цей 

момент Рудін побачив на столі ніж, схопив його і наніс Ковальову удар в 

грудину, а потім удар в серце.  

За висновком судово-медичної експертизи смерть Ковальова сталася 

внаслідок ножового поранення серцевого м’яза. 

 Кваліфікуйте дії Рудіна і ґрунтовно аргументуйте своє рішення.  

 ЗАДАЧА № 2 

 Коршун 9 травня перебував у нетверезому стані і зайшов у кафе 

“Дорожне” м.Новоукраїнки, де став приставати до громадян, нецензурно 

лаявся, висловлював погрози. У відповідь на зауваження Соколова Коршун 

вдарив його кулаком в обличчя і одночасно підставив йому ногу. Соколов не 

утримався на ногах, упав і вдарився головою об бетонну підлогу, отримав 

травму голови і невдовзі помер. 

 Кваліфікуйте дії Коршуна. і ґрунтовно аргументуйте своє рішення. 

ЗАДАЧА № 3 

Гольцев, звільнившись з місць позбавлення волі, де він відбував 

покарання за замах на вбивство із хуліганських спонукань, зійшовся з Пановою. 

Вони обоє зловживали спиртними напоями, сварилися, при цьому Гольцев 

неодноразово погрожував Пановій вбивством. Під час чергової сварки Гольцев 

збив Панову на підлогу і завдав їй ногою, взутою у черевик, удару в ділянку 

серця, спричинивши тупу травму грудної клітини з розривом лівого шлуночка 

серця. Від одержаного ушкодження Панова померла на місці. 

Кваліфікуйте дії Гольцева і ґрунтовно аргументуйте своє рішення. 

ЗАДАЧА № 4 

Кочегар Швидко через неприязні стосунки зіштовхнув троюрідного брата 

Кизю в дренажний колодязь глибиною 18 м, де той утопився. Коли дружина 

загиблого через 3 дні прийшла до котельної спитати про свого чоловіка, 

Швидко вбив її молотком і труп кинув у той самий колодязь. Потерпіла була на 

8-му місяці вагітності близнятами.  
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 Кваліфікуйте дії Швидко і ґрунтовно аргументуйте своє рішення. 

2. Аналіз судових вироків за темою. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: визначення особливостей кваліфікації 

злочинів, вказаних у назві теми. 

 

Рекомендована література до Теми 22:  

1.  Конституція України. 

2. Кримінальний кодекс України від 05 квітня 2001 року. 

3. Постанова КМУ від 03.12.2009 р. № 1317 «Про затвердження 

Положення про медико-соціальну експертизу». 

4. Постанова ПВСУ від 07.02.2003 р. № 2 «Про судову практику в справах 

про злочини проти життя та здоров’я особи». 

5. 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. 

6. Кримінальне право України: Особлива частина: підручник/ Ю.В. 

Баулін, В.І. Борисов, В.І. Тютюгін та ін.; за ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 4-те 

вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2010. – 608 с. 

7. Уголовное право Украины. Общая и Особенная части: Учебник / Под 

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

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

В., Савченко А. В. / За заг. ред. д.ю.н., проф. В. І. Шакуна. – 5-те вид., перероб. 

– К. : Алерта, 2013. – 320 с. 

9. Кузнецов В. В., Савченко А.В. (у співавторстві) Кримінальне право 

(Особлива частина) : підручник / за ред. О. О. Дудорова, Є. О. Письменського. – 

Т. 2. – Луганськ : Вид-во “Елтон – 2”, 2012. – 780 с. 

10. Данилевський А.О., Болдарь Г.Є. Кримінальна відповідальність за 

вчинення злочинів проти життя та здоров’я особи: проблеми кваліфікації та 

відмежування від суміжних складів злочинів: Науково-практичний посібник. – 

Луганськ: ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2011. – 152 с. 

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

Видання 2–ге. – К.: Атіка, 2002.–640 с. 

12. Кримінальне право України. Загальна та Особлива частини. 

Практикум: Навч. посіб. / МОН України. Запорізький національний 

університет. Юридичний факультет. Кафедра кримінального права та 

правосуддя ; Авт.-упоряд. П.В. Хряпінський. – Запоріжжя : ЗНУ, 2005 

(Запоріжжя). – 188 с. 

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

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

14. Науковий коментар Кримінального кодексу України / Проф. 

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

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). 
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16. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – 

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

у 2-х ч. 

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. 

18. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 8-

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

Юридична думка, 2011. 

19. Тютюгін В. І. Кримінальне право України. Особлива частина [Текст] : 

посіб. для підгот. до іспитів / В. І. Тютюгін, О. Д. Комаров, М. А. Рубащенко. - 

Харків : Право, 2016. - 155 с. 

20. Практикум із кримінального права України. 

Особлива частина [Текст]: навч. посіб. / [О. М. Броневицька та ін. ; за заг. ред. 

д-ра юрид. наук, проф. В. К. Грищука]. - Хмельницький : Хмельниц. ун-т упр. і 

права, 2015. - 398 с. 
21. www.scourt.gov.ua (офіційний сайт Верховного Суду України). 
22. www.reyestr.court.gov.ua (електронна база даних Єдиного державного 

реєстру судових рішень). 
23. www.nbuv.gov.ua (офіційний сайт Національної бібліотеки України ім. 

В.І. Вернадського). 

 

 

ТЕМА 26. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ 

       Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Вирішення наступних задач: 

ЗАДАЧА № 1 

Андрієнко за допомогою сокири і «лапки» вночі відкрив віконце 

магазину, вибив шибки в рамі і проник до приміщення, маючи при собі мішок. 

У цей час спрацювала сигналізація. Почувши сигнал сирени Андрієнко схопив 

4 пляшки вина і почав вилазити з вікна. Побачивши. Що до магазину підбігає 

сторож, Андрінко вдарив його пляшкою по голові та з викраденим майном втік. 

Потерпілому були заподіяні легкі тілесні пошкодження з короткочасним 

розладом здоров`я. 

Варіант: Андрієнко кинув викрадене біля магазину. 

Кваліфікуйте дії Андрієнко Дайте аргументовану відповідь. 

ЗАДАЧА № 2 

В парку на лаві спав п’яний Іванченко, з кишені якого випав гаманець. 

Проходячи повз нього, Романенко вирішив заволодіти грошима п’яного. Він 

підняв гаманця, забрав з нього гроші і порожнього гаманця поклав назад. Це 

побачили Голота і Козак, які зажадали, щоб він поклав гроші назад. Романенко 

не погодився і почав погрожувати їм вбивством. Голота і Козак відібрали у 

Романенка вкрадене і доставили його до міліції. По дорозі Романенко намагався 

вирватися від них і знову погрожував вбивством. 

http://www.scourt/
http://www.reyestr.court.gov.ua/
http://www.nbuv/
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Дайте правову оцінку діям Романенка. Дайте аргументовану відповідь. 

ЗАДАЧА № 3 

Галушка, відбувши покарання за привласнення мисливського карабіну, 

влаштувався охоронцем будівельного складу. Він систематично під час свого 

чергування спав або відлучався з об’єкта до своєї знайомої Юшки, у якої часто 

бував і Вареник, який теж відбував покарання за привласнення мисливського 

карабіну. Одного разу Вареник, скориставшись відсутністю Галушки на об’єкті, 

викрав зі складу 25 листів будівельного заліза, вартістю 155 грн. 30 коп. за один 

лист. 

Чи є дії Галушки та Вареника злочинними ? Якщо так, то кваліфікуйте їх 

дії. 

ЗАДАЧА № 4 

Хоменко, стоячи біля дверей автобуса, обережно притискала до себе 

поліетиленовий пакет, в якому везла на аналіз сечу та кал. Коли двері 

розчинились, Івашин, який відбув покарання за викрадення 100 патронів до 

карабіну, миттю вихопив у неї пакет і почав тікати, але його намагалися 

наздогнати пасажири автобуса. 

Одному із них Івашин наніс удар кулаком у лице, розбивши носа, 

внаслідок чого потерпілий лікувався 7 діб. З викраденим Івашин втік, а потім 

викинув. 

Дайте правову оцінку діям Івашина. 

ЗАДАЧА № 5 

У магазині готового одягу Матрюк, скориставшись тим, що продавець 

була зайнята упакуванням товару для покупця, на очах у громадян взяв з 

прилавка костюм і швидко вийшов. Покупці сказали про це продавцеві. 

Співробітниками міліції Матрюка затримали біля трамвайної зупинки. 

Кваліфікуйте дії Матрюка. 

ЗАДАЧА № 6 

Лисенко і Вовченко знали, що бухгалтер заводу поїхав у банк за грошима. 

Коли він повертався, вони на перехресті доріг зупинили його машину і, 

погрожуючи пістолетом, поставили вимогу, щоб він віддав гроші. Бухгалтер 

відповів, що гроші не отримав. Тоді Лисенко і Вовченко обшукали потерпілого 

і, не знайшовши гроші, зняли з нього піджак і наручний годинник. 

Кваліфікуйте їх дії. 

ЗАДАЧА № 7 

Кравець під виглядом телефонного майстра зайшов у квартиру, де 

знаходилась 70-річна Івашкіна. Переконавшись, що у квартирі більш нікого 

немає, він узяв зі столу відеомагнітофон, який належав синові Івашкіної. Коли 

вона зробила спробу завадити Кравцю винести відеомагнітофон, останній 

пригрозив їй вбивством і зник. 

Кваліфікуйте дії Кравця. 

ЗАДАЧА №8 

Рибкін, від’їжджаючи у тривале відрядження, дав своєму другу 

Лук’янову на зберігання 30 безіменних акцій концерну “Олбі-Україна”. По цих 

акціях Лук’янов отримав піврічні дивіденди по 100 грн. за кожну і використав 
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на свої потреби. Самі ж акції повернув Рибкіну, коли той повернувся. 

Дайте правову оцінку діям Лук’янова. 

ЗАДАЧА № 9 

Івлев неодноразово просив сусіда продати йому кабана. Отримавши в 

черговий раз відмову, Івлев, скориставшись відсутністю сусіда, з помсти 

підпалив повітку, де знаходились двоє свиней. Але разом з повіткою згоріла і 

хата сусіда, в якій знаходилась його хвора мати, котра приїхала до сина на 

лікування. Від опіків жінка померла. Про те, що в хаті знаходилась мати сусіда, 

Івлев знав. 

Дайте правову оцінку його діям. 

 2. Аналіз судових вироків за темою. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: визначення особливостей кваліфікації 

злочинів, вказаних у назві теми. 

 

Рекомендована література до Теми 26:  

1.  Конституція України. 

2.  Кримінальний кодекс України від 05 квітня 2001 року. 

3. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 4 червня 2010 року 

№ 7 „Про практику застосування судами кримінального законодавства про 

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

4. Постанова ПВСУ від 06.11.2009 № 10 «Про судову практику у справах 

про злочини проти власності». 

5. 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. 

6. Кримінальне право України: Особлива частина: підручник/ Ю.В. 

Баулін, В.І. Борисов, В.І. Тютюгін та ін.; за ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 4-те 

вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2010. – 608 с. 

7. Уголовное право Украины. Общая и Особенная части: Учебник / Под 

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

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

В., Савченко А. В. / За заг. ред. д.ю.н., проф. В. І. Шакуна. – 5-те вид., перероб. 

– К. : Алерта, 2013. – 320 с. 

9. Кузнецов В. В., Савченко А.В. (у співавторстві) Кримінальне право 

(Особлива частина) : підручник / за ред. О. О. Дудорова, Є. О. Письменського. – 

Т. 2. – Луганськ : Вид-во “Елтон – 2”, 2012. – 780 с. 

10. Бурдін В.М. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені в стані 

сп’яніння: Монографія. – К.: Атіка, 2005. – 160 с. 

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

Видання 2–ге. – К.: Атіка, 2002.–640 с. 

12. Кримінальне право України. Загальна та Особлива частини. 

Практикум: Навч. посіб. / МОН України. Запорізький національний 

університет. Юридичний факультет. Кафедра кримінального права та 
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правосуддя ; Авт.-упоряд. П.В. Хряпінський. – Запоріжжя : ЗНУ, 2005 

(Запоріжжя). – 188 с. 

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

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

14. Науковий коментар Кримінального кодексу України / Проф. 

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

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). 

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

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

у 2-х ч. 

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. 

18. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 8-

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

Юридична думка, 2011. 

19. Тютюгін В. І. Кримінальне право України. Особлива частина [Текст] : 

посіб. для підгот. до іспитів / В. І. Тютюгін, О. Д. Комаров, М. А. Рубащенко. - 

Харків : Право, 2016. - 155 с. 

20. Практикум із кримінального права України. 

Особлива частина [Текст]: навч. посіб. / [О. М. Броневицька та ін. ; за заг. ред. 

д-ра юрид. наук, проф. В. К. Грищука]. - Хмельницький : Хмельниц. ун-т упр. і 

права, 2015. - 398 с. 
21. www.scourt.gov.ua (офіційний сайт Верховного Суду України). 
22. www.reyestr.court.gov.ua (електронна база даних Єдиного державного 

реєстру судових рішень). 
23. www.nbuv.gov.ua (офіційний сайт Національної бібліотеки України ім. 

В.І. Вернадського). 

 

 

 

ТЕМА 29. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ 

ТА МОРАЛЬНОСТІ  

      Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 

 

ЗАДАЧА № 1 

Карпенко, будучи в стані сп’яніння , в сквері чіплявся до дівчат Чуб і 

Хорошенко, пропонуючи познайомитись. Дівчата не побажали з ним 

розмовляти і пересіли на іншу лаву. Тоді Карпенко пішов за ними і ударив 

рукою в обличчя Чуб, заподіявши їй фізичну біль. 

Варіант:  

 - він заподіяв їй середньої тяжкості тілесні ушкодження. 

http://www.scourt/
http://www.reyestr.court.gov.ua/
http://www.nbuv/
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Кваліфікуйте діяння Карпенка. Дайте обґрунтовану відповідь. 

ЗАДАЧА № 2 

Чуриков, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вчинив уночі в 

будинку свого тестя сварку, нецензурно лаявся, погрожував розправою 

дружині, побив посуд, шибки у вікнах, а потім кочергою заподіяв тілесні 

ушкодження середньої тяжкості дружині. 

Мешканці села викликали працівника міліції Васькова, який зажадав від 

Чурикова припинити свої дії. Проте той у відповідь наніс удар кочергою по 

руці Васькова, заподіявши йому тяжкі тілесні ушкодження. Не припиняючи 

своїх дій, Чуриков схопив сокиру і наніс удар по голові сусідові Охріменку, 

який умовляв його не бешкетувати. 

Кваліфікуйте дії Чурикова. 

ЗАДАЧА № 3 

Карпов прийшов додому до свого сусіда Никольського і, побачивши, що 

господар свариться з дружиною і тещею, запропонував йому припинити 

нецензурно лаятися. У відповідь Никольський зажадав, щоб Карпов не 

втручався в його справи. Карпов пішов з двору. Вже за хвірткою його 

наздогнали Никольський з дружиною. Остання кинула в обличчя Карпова 

жменю піску, а Никольський швайкою наніс удар у руку і сідницю, а потім 

кулаками у живіт, від чого потерпілий впав на землю. Після цього Никольський 

ще декілька разів ударив потерпілого ногою у живіт, заподіявши йому 

ушкодження у вигляді розриву селезінки та перелому ребра. 

Кваліфікуйте дії подружжя Никольських. 

 

ЗАДАЧА № 4 

Гусєва (15 років) умовила неповнолітню Васько (14 років) до участі у 

пограбуванні Кузьміної (13 років). За попередньою змовою з 12-річною 

Потаповою, застосовуючи насильство у вигляді нанесення ударів руками, вони 

намагалися заволодіти шубою Кузьміної, проте та вчинила опір, вирвалась і 

втекла. 

Після цього вони перестріли неповнолітніх Рюміну та Угланову, 

застосовуючи насильство у вигляді нанесення ударів руками, а Потапова і 

цеглою, яку підібрала, коли вони йшли, заподіяли потерпілим тілесні 

ушкодження тривалістю 7 діб. 

Дайте правову оцінку діям усіх осіб. 

ЗАДАЧА № 5 

Озброївшись відрізком металевої труби, п’яний Мовчанов вночі бігав по 

парадним багатоквартирного будинку, стукав ногами і трубою в двері багатьох 

квартир, бив трубою дверне скло на сходових площадках. На зауваження 

мешканців відповідав нецензурною лайкою, погрожуючи розправою. 

Кваліфікуйте дії Мовчанова. 

ЗАДАЧА №6 

Навалений вдома посварився з дружиною. Остання пішла до сусіда 

Цвіркуна. Навалений пішов за дружиною, але Цвіркун не впустив його до себе 

на подвір’я і ударив його у плече. Тоді Навалений пішов додому, взяв сокиру, 
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повернувся до Цвіркуна і вдарив його сокирою, спричинивши останньому 

поранення руки. Цвіркун перебував у лікарні більше місяця. 

Кваліфікуйте дії Наваленого. 

ЗАДАЧА №7 

Раніше судимий за ч.2 ст.296 КК Черевко у стані сп’яніння біля секції ’’ 

Біжутерія’’ універмагу в присутності багатьох відвідувачів оголив свій 

статевий орган, демонструючи його двом дівчаткам, які стояли поруч. Обурені 

відвідувачі передали Черевко в руки працівнику міліції. 

Як належить вирішити питання про відповідальність Черевко. Дайте 

аргументовану відповідь. 

ЗАДАЧА №8  

Вовченко і Кабак вночі проникли на кладовище, розкопали могилу та 

вирвали у трупа золоті коронки, після чого опустили труну з трупом у могилу, 

засипавши її землею. Слідчий Костенко кваліфікував їх дії за ч.3 ст.185 КК. 

Чи вірно кваліфікував їх дії слідчий Костенко? Дайте ґрунтовну 

відповідь. 

2. Аналіз судових вироків за темою. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: визначення особливостей кваліфікації 

злочинів, вказаних у назві теми. 

Рекомендована література до Теми 29:  

1.  Конституція України. 

2. Кримінальний кодекс України від 05 квітня 2001 року. 

3. Постанова ПВСУ від 27.02.2004 р. № 2 «Про застосування судами 

законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи 

іншу антигромадську діяльність». 

4. Постанова ПВСУ від 22.12.2006 р. № 10 «Про судову практику у 

справах про хуліганство». 

5. 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. 

6. Кримінальне право України: Особлива частина: підручник/ Ю.В. 

Баулін, В.І. Борисов, В.І. Тютюгін та ін.; за ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 4-те 

вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2010. – 608 с. 

7. Уголовное право Украины. Общая и Особенная части: Учебник / Под 

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

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

В., Савченко А. В. / За заг. ред. д.ю.н., проф. В. І. Шакуна. – 5-те вид., перероб. 

– К. : Алерта, 2013. – 320 с. 

9. Кузнецов В. В., Савченко А.В. (у співавторстві) Кримінальне право 

(Особлива частина) : підручник / за ред. О. О. Дудорова, Є. О. Письменського. – 

Т. 2. – Луганськ : Вид-во “Елтон – 2”, 2012. – 780 с. 

10. Бурдін В.М. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені в стані 

сп’яніння: Монографія. – К.: Атіка, 2005. – 160 с. 
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11. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів. Навчальний посібник. 

Видання 2–ге. – К.: Атіка, 2002.–640 с. 

12. Кримінальне право України. Загальна та Особлива частини. 

Практикум: Навч. посіб. / МОН України. Запорізький національний 

університет. Юридичний факультет. Кафедра кримінального права та 

правосуддя ; Авт.-упоряд. П.В. Хряпінський. – Запоріжжя : ЗНУ, 2005 

(Запоріжжя). – 188 с. 

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

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

14. Науковий коментар Кримінального кодексу України / Проф. 

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

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). 

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

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

у 2-х ч. 

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. 

18. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 8-

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

Юридична думка, 2011. 

19. Тютюгін В. І. Кримінальне право України. Особлива частина [Текст] : 

посіб. для підгот. до іспитів / В. І. Тютюгін, О. Д. Комаров, М. А. Рубащенко. - 

Харків : Право, 2016. - 155 с. 

20.Практикум із кримінального права України. Особлива частина [Текст]: 

навч. посіб. / [О. М. Броневицька та ін. ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. В. К. 

Грищука]. - Хмельницький : Хмельниц. ун-т упр. і права, 2015. - 398 с. 
21. www.scourt.gov.ua (офіційний сайт Верховного Суду України). 
22. www.reyestr.court.gov.ua (електронна база даних Єдиного державного 

реєстру судових рішень). 
23. www.nbuv.gov.ua (офіційний сайт Національної бібліотеки України ім. 

В.І. Вернадського). 

 

 

 

2. Теми семінарських занять 

 

ТЕМА 22. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ`Я ОСОБИ 

        Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План 

 

1. Поняття і види злочинів проти життя та здоров’я особи. 

2. Умисні вбивства. Вбивства за обтяжуючих обставин. Привілейовані 

http://www.scourt/
http://www.reyestr.court.gov.ua/
http://www.nbuv/
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вбивства. 

3. Умисне тяжке тілесне ушкодження. Умисне заподіяння тяжких тілесних 

ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення 

заходів, необхідних для затримання злочинця. 

4. Умисне вбивство або тяжке тілесне ушкодження за пом’якшуючих обставин. 

5. Побої і мордування. Катування. 

6. Вбивство через необережність. Необережне тяжке або середньої тяжкості 

тілесне ушкодження. 

7. Злочини, пов’язані з зараженням вірусом імунодефіциту людини чи іншими 

хворобами. 

8. Залишення в небезпеці. Ненадання допомоги особі, яка перебуває в 

небезпечному для життя стані. 

9. Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або 

тканин людини. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: вбивст-

во, тілесне ушкодження, побої, мордування, катування. зараження вірусом іму-

нодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби, Залишення в 

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

стані. 

 

Рекомендована література до Теми 22:  

1.  Конституція України. 

2. Кримінальний кодекс України від 05 квітня 2001 року. 

3. Постанова КМУ від 03.12.2009 р. № 1317 «Про затвердження 

Положення про медико-соціальну експертизу». 

4. Постанова ПВСУ від 07.02.2003 р. № 2 «Про судову практику в справах 

про злочини проти життя та здоров’я особи». 

5. 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. 

6. Кримінальне право України: Особлива частина: підручник/ Ю.В. 

Баулін, В.І. Борисов, В.І. Тютюгін та ін.; за ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 4-те 

вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2010. – 608 с. 

7. Уголовное право Украины. Общая и Особенная части: Учебник / Под 

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

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

В., Савченко А. В. / За заг. ред. д.ю.н., проф. В. І. Шакуна. – 5-те вид., перероб. 

– К. : Алерта, 2013. – 320 с. 

9. Кузнецов В. В., Савченко А.В. (у співавторстві) Кримінальне право 

(Особлива частина) : підручник / за ред. О. О. Дудорова, Є. О. Письменського. – 

Т. 2. – Луганськ : Вид-во “Елтон – 2”, 2012. – 780 с. 

10. Данилевський А.О., Болдарь Г.Є. Кримінальна відповідальність за 

вчинення злочинів проти життя та здоров’я особи: проблеми кваліфікації та 

відмежування від суміжних складів злочинів: Науково-практичний посібник. – 

Луганськ: ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2011. – 152 с. 
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11. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів. Навчальний посібник. 

Видання 2–ге. – К.: Атіка, 2002.–640 с. 

12. Кримінальне право України. Загальна та Особлива частини. 

Практикум: Навч. посіб. / МОН України. Запорізький національний 

університет. Юридичний факультет. Кафедра кримінального права та 

правосуддя ; Авт.-упоряд. П.В. Хряпінський. – Запоріжжя : ЗНУ, 2005 

(Запоріжжя). – 188 с. 

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

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

14. Науковий коментар Кримінального кодексу України / Проф. 

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

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). 

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

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

у 2-х ч. 

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. 

18. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 8-

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

Юридична думка, 2011. 

19. Тютюгін В. І. Кримінальне право України. Особлива частина [Текст] : 

посіб. для підгот. до іспитів / В. І. Тютюгін, О. Д. Комаров, М. А. Рубащенко. - 

Харків : Право, 2016. - 155 с. 

20. Практикум із кримінального права України. 

Особлива частина [Текст]: навч. посіб. / [О. М. Броневицька та ін. ; за заг. ред. 

д-ра юрид. наук, проф. В. К. Грищука]. - Хмельницький : Хмельниц. ун-т упр. і 

права, 2015. - 398 с. 
21. www.scourt.gov.ua (офіційний сайт Верховного Суду України). 
22. www.reyestr.court.gov.ua (електронна база даних Єдиного державного 

реєстру судових рішень). 
23. www.nbuv.gov.ua (офіційний сайт Національної бібліотеки України ім. 

В.І. Вернадського). 

 

ТЕМА 26. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ 

 

План 

1. Поняття і види злочинів проти власності. 

2. Крадіжка. Відмежування від інших суміжних злочинів. 

3. Грабіж та його види. Відмежування від інших суміжних злочинів. 

4. Розбій. Відмінність від грабежу, вимагання, бандитизму. 

 

http://www.scourt/
http://www.reyestr.court.gov.ua/
http://www.nbuv/


14 

  

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

власність, крадіжка, грабіж, розбій, вимагання, шахрайство. 

 

Рекомендована література до Теми 26: 

1.  Конституція України. 

2.  Кримінальний кодекс України від 05 квітня 2001 року. 

3. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 4 червня 2010 року 

№ 7 „Про практику застосування судами кримінального законодавства про 

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

4. Постанова ПВСУ від 06.11.2009 № 10 «Про судову практику у справах 

про злочини проти власності». 

5. 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. 

6. Кримінальне право України: Особлива частина: підручник/ Ю.В. 

Баулін, В.І. Борисов, В.І. Тютюгін та ін.; за ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 4-те 

вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2010. – 608 с. 

7. Уголовное право Украины. Общая и Особенная части: Учебник / Под 

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

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

В., Савченко А. В. / За заг. ред. д.ю.н., проф. В. І. Шакуна. – 5-те вид., перероб. 

– К. : Алерта, 2013. – 320 с. 

9. Кузнецов В. В., Савченко А.В. (у співавторстві) Кримінальне право 

(Особлива частина) : підручник / за ред. О. О. Дудорова, Є. О. Письменського. – 

Т. 2. – Луганськ : Вид-во “Елтон – 2”, 2012. – 780 с. 

10. Бурдін В.М. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені в стані 

сп’яніння: Монографія. – К.: Атіка, 2005. – 160 с. 

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

Видання 2–ге. – К.: Атіка, 2002.–640 с. 

12. Кримінальне право України. Загальна та Особлива частини. 

Практикум: Навч. посіб. / МОН України. Запорізький національний 

університет. Юридичний факультет. Кафедра кримінального права та 

правосуддя ; Авт.-упоряд. П.В. Хряпінський. – Запоріжжя : ЗНУ, 2005 

(Запоріжжя). – 188 с. 

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

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

14. Науковий коментар Кримінального кодексу України / Проф. 

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

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). 

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

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

у 2-х ч. 

17. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / За 
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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. 

18. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 8-

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

Юридична думка, 2011. 

19. Тютюгін В. І. Кримінальне право України. Особлива частина [Текст] : 

посіб. для підгот. до іспитів / В. І. Тютюгін, О. Д. Комаров, М. А. Рубащенко. - 

Харків : Право, 2016. - 155 с. 

20. Практикум із кримінального права України. 

Особлива частина [Текст]: навч. посіб. / [О. М. Броневицька та ін. ; за заг. ред. 

д-ра юрид. наук, проф. В. К. Грищука]. - Хмельницький : Хмельниц. ун-т упр. і 

права, 2015. - 398 с. 
21. www.scourt.gov.ua (офіційний сайт Верховного Суду України). 
22. www.reyestr.court.gov.ua (електронна база даних Єдиного державного 

реєстру судових рішень). 
23. www.nbuv.gov.ua (офіційний сайт Національної бібліотеки України ім. 

В.І. Вернадського). 

3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

здобувачів вищої освіти на практичних (семінарських) заняттях 

 

 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання з кримінального права, винесені на розгляд, засвоєні у повному об-
сязі; на високому рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навча-
льні завдання, передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття 
продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні пи-
тання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусій-
них питань ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та правоза-
стосовної практики кримінального права. 

4 

Теоретичні питання з кримінального права, винесені на розгляд, засвоєні у повному об-
сязі; в основному сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені 
планом заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточно-
стями. Під час заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді на теоретичні питан-
ня, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних 
питань переважно ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозасто-
совної практики кримінального права. 

3 

Теоретичні питання з кримінального права, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; 
практичні навички та вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 
напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, вико-
нані, деякі види завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання з кримінального права, 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 

Здобувач  не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного матеріалу з на-
вчальної дисципліни «кримінальне право», з труднощами виконує завдання, невпевне-
но 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 

 

http://www.scourt/
http://www.reyestr.court.gov.ua/
http://www.nbuv/
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