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1. Теми практичних занять 
 

 
ТЕМА 3. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ВЧИНЕНИХ У СПІВУЧАСТІ 

Практичне заняття №1  – 2 год. 
План 

1. Вирішити задачі. 
Задача №1 

Абабій, Ботя і Павличенко на цілий день підводою поїхали до сусіднього 

села, вживати спиртні напої. Повертались додому пізно у ночі. Павличенко був 

сильно п’яним і лежав на підводі. Абабій, згадавши про те, що той раніше 

звинувачував його в крадіжці винограду, декілька разів вдарив Павличенка по 

обличчю, а потім направив підводу до колодязя. Побачивши це, Ботя 

здогадався про наміри Абабія, зіскочив з підводи і відбіг в бік, а Абабій під’їхав 

до колодця, стягнув з підводи Павличенка і кинув його в колодязь. Після цього 

Абабій запропонував Боті нікому про це не казати. З метою приховати сліди 

злочину вони поїхали до дому своїх знайомих, і, стривожено сказали, що 

Павличенко втік від них. Далі вони організували уявний пошук Павличенко. 

Через день труп Павличенка було вилучено із колодязя місцевими жителями. 

Кваліфікуйте дії Абабія та Боті. 

Задача № 2 

Між подружжям Петренків склалися надзвичайно неприязні стосунки. 

Особливо вони загострилися після приїзду Рибальченко, матері дружини 

Петренка, яка також сварилася із зятем з приводу його пияцтва. Крім того, зять 

неодноразово бив її. У зв’язку з цим Рибальченко вирішила позбавитися 

Петренка. З цією метою вона купила у неустановленої особи пістолет і 

домовилась з Сидоровим про вбивство зятя. Про це вона повідомила свою 

дочку, але та не побажала втручатися в цю справу і пообіцяла матері не 

повідомляти нікому про її наміри та знаючи про час вчинення злочину, виїхала 

за межі міста. Невдовзі після її від’їзду до квартири прийшов Сидоров. 

Рибальченко разом з ним зайшла до кімнати, де спав Петренко і коли Сидоров 

підійшов до ліжка, на якому той спав, вона передала Сидорову пістолет, з якого 

він вбив Петренка. 

Кваліфікуйте дії Рибальченко, дружини Петренка та Сидорова.  

Задача № 3 

Шершньов після звільнення з місць позбавлення волі, де відбував 

покарання за виготовлення та збут підроблених грошей, організував групу, до 

якої залучив Яцину і неповнолітнього Гризлова. Група на цвинтарях у селах 

Калинівка та Річище вночі розкопувала могили, де шукала цінні речі, виривала 

у мерців золоті коронки тощо. Усього було розрито п'ять могил. Здобуті в такий 

спосіб два мости із золотими коронками Шершньов продав зубному техніку 

Губерману. Взятими з гробів цінними речами поділилися між собою Яцина й 

Гризлов. 

Кваліфікуйте дії винних осіб. 

Задача № 4 
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Захарченко з метою наживи, шляхом вчинення нападів на громадян, а 

також підприємства торгівлі та інші установи, вступив у зговір з Туренком і 

Кравченком. Втрьох вони здійснили напад на міліцейський пост, вбивши при 

цьому міліціонера та заволоділи автоматом АКС-74У. Протягом року вони 

скоїли 17 нападів на будинки і квартири громадян, АЗС, магазини, де під 

загрозою застосування зброї заволодівали грошима, коштовностями та іншими 

дорогими речами. Всього за вказаний період вони викрали індивідуального та 

державного майна на суму, що в 1500 разів перевищує неоподаткований 

мінімум доходів громадян. Під час останнього нападу на АЗС Захарченко вбив 

оператора АЗС, який вчинив опір нападникам. 

Кваліфікуйте дії Захарченка, Кравченка та Туренка. 
 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття (за потреби – перелік документів, складання 
яких передбачається програмою) 

Після вивчення теми, слухач повинен: 

Знати: основні положення та правила кваліфікації злочинів при 

співучасті.  

Вміти: використовувати засвоєні знання для точної кваліфікації злочинів 

при розслідуванні кримінальних справ 

 

 
Рекомендована література до Теми 3:  
1. Кузнецов В. В., Савченко А. В. Теорія кваліфікації злочинів : 

Підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. В. І. Шакуна. – 4-те вид., перероб. – К. : 
Алерта, 2012. – 316 с. 

2. Митрофанов І.І., Слободяник Т.М. Кримінальна відповідальність осіб, 
які вчинили злочин у співучасті: Монографія. – Кременчук: Видавець «ПП 
Щербатих О.В.», 2009. – 280 с. 

3. Кваша О.О. Організатор злочину. Кримінально-правове та 
кримінологічне дослідження: Монографія. — К.: Ін-т держави і права 
ім. В.М.Корецького, 2003. — 216 с. 

… 
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2. Теми семінарських занять  
 

ТЕМА 1. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ 
Семінарське заняття № 1– 2 год. 

План 
1. Поняття кваліфікації злочинів. 
2. Принципи кваліфікації злочинів. 
3. Види та функції кваліфікації злочинів. Значення правильної кваліфікації 
злочинів. 
4. Механізм, правила, етапи та стадії кваліфікації злочинів. 
 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

«кваліфікація злочинів», «принципи кваліфікації», «функції кваліфікації», 

«етапи кваліфікації», «стадії кваліфікації». 
Рекомендована література до Теми 1:  

1. Кваліфікація злочинів, підслідних органам внутрішніх справ: 
Навчальний посібник / За заг. ред. В.В. Коваленка; за наук. ред.. О.М. Джужи та 
А.В. Савченка.- К.: Атака, 2011. – 648 с. 

2. Кваліфікація злочинів: Навч.посіб. / За ред.. О.О. Дудорова, Є.О. 
Письменського. – К.: Істина, 2010. – 430 с. 

3. Кузнецов В. В., Савченко А. В. Теорія кваліфікації злочинів : 
Підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. В. І. Шакуна. – 4-те вид., перероб. – К. : 
Алерта, 2012. – 316 с. 

4. Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч. 
посібник. – 2-ге вид.,– К.: Юрінком Інтер, 2009. – 512 с. 
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

слухачів на практичних (семінарських) заняттях 

 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні 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 

Теоретичні 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 теоретичні питання, розв’язання 
практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
переважно ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 
практики. 

3 

Теоретичні 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 

Теоретичні 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 

Слухач, 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 

 


