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1. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

ТЕМА № 7. ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА, ЯКЕ ПЕРЕДБАЧАЄ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА 

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ. 

 

Практичне заняття– 2 год. 

Задача № 1 

Науковий співробітник одного із інститутів Мащенко за винагороду 

надав можливість стажистові з-за кордону сфотографувати документи, що 

містили державну таємницю. Під час проведення кримінального 

провадження з’ясувалося, що стажист був агентом іноземної розвідувальної 

служби. 

Кваліфікуйте дії Мащенка. 

 

Задача № 2 

Прибиральниця заводоуправління Варченко з метою помсти директору 

заводу Кравченку за те, що той не дав згоди на її роботу за сумісництвом на 

1,5 ставки в цьому ж управлінні підпалила будівлю заводоуправління. Під 

час гасіння пожежі вона отримала опіки. Вогнем було спричинено велику 

матеріальну шкоду. Варченко було засуджено за ст. 113 КК. 

Чи правильно кваліфіковані дії Варченко? 

 

Задача № 3 

Під час перебування за кордоном, наукового співробітника одного із 

науково-дослідних інститутів України Потапенка, було незаконно затримано 

поліцією. Там до нього застосували фізичний вплив та інсценували намір 

вбити його. Злякавшись, Потапенко розповів усе йому відоме про свою 

установу. Інформація, хоч і не становила державної таємниці, проте не 

підлягала розголошенню. 

Дайте правову оцінку діянням Потапенка. 

Варіант: Ці відомості були державною таємницею. 

 

Задача № 4 

Пушилін вороже ставився до української держави та її суспільного ладу, 

а тому встановив вибуховий пристрій на військовому заводі, на якому 

працював інженером. Проте, вибухівку було своєчасно знешкоджено. 

Кваліфікуйте дії Пушилін. 

Варіант. Внаслідок вибуху було зруйновано приміщення одного з цехів 

заводу та загинуло п’ять осіб. 

 

Задача № 5 

Захарченко у м. Дніпропетровськ познайомився з іноземцем Пургіним, 

який будучи агентом іноземної розвідки запропонував йому за винагороду 

збирати відомості про військово-промислові об’єкти на території області. 



Для одержання цих відомостей Захарченко познайомився з дружиною 

співробітника режимного об’єкта Маковієм, який зловживав спиртними 

напоями і в стані сп’яніння розповідав дружині різні таємні відомості. 

Частину грошей, одержаних від Пургіна, Захарченко передав їй як подяку за 

одержані відомості. 

Дайте правову оцінку зазначеним особам. 

 

Рекомендована література до Теми № 7:  
1. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. 

/ за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – 5-те 

вид., допов. – Х. : Право, 2013. – Т. 1 : Загальна частина / Ю. В. Баулін, 

В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. – 2013. – 376 с. 

2. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. 

/ за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – 5-те 

вид., допов. – Х. : Право, 2013. – Т. 2 : Особлива частина / Ю. В. Баулін, 

В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. – 2013. – 1040 с. 

3. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за 

ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. і допов. – К. : 

Юридична думка, 2012. – 1316 с. 

4. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / 

Д. С. Азаров, В. К. Грищук, А. В. Савченко [та ін.] ; за заг. ред. О. М. Джужі, 

А. В. Савченка, В. В. Чернєя. – К. : Юрінком Інтер, 2016. – 1064 с. 

5. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за 

заг. ред. О. М. Литвинова. – К. : «Центр учбової літератури», 2016. – 536 с.  

 

ТЕМА № 8. ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА, ЯКЕ ПЕРЕДБАЧАЄ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА 

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ОСОБИ. 

 

Практичне заняття № 1– 2 год. 

Задача № 1 

Оленюк мав відомості, що у Верченко, яка проживає одна, є багато 

грошей, що їх вона виграла у лотерею. Він запропонував Іванчуку обікрасти 

Верченко. Вночі вони через вікно проникли до неї в хату і почали шукати 

гроші. Коли Верченко прокинулась і закричала, Оленюк двома ударами ножа 

в шию і груди вбив її. У приміщенні злочинці знайшли лише 580 грн., які 

забрали. 

Кваліфікуйте їх діяння. 

 

Задача № 2 

Коршун, перебуваючи у нетверезому стані, зайшов у кафе «Дорожнє» у 

м. Новомосковську, де почав 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 бетону підлогу, отримав 



травму голови і невдовзі помер. 

Кваліфікуйте дії Коршуна. 

 

Задача № 3 

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, підбурював 

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 «перегризав 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. 

 

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.  

Кваліфікуйте дії Швидко. 

 

Задача № 5 

У сім’ї Попових часто виникали сварки, При цьому Попов бив дружину, 

погрожував убити її й сина. Під час чергової сварки Попов, перебуваючи в 

стані сп’яніння, схопив пістолет і почав його перезаряджати. Злякавшись, 

дружина забігла в туалет та покликала туди сина. Попов вирішив убити їх 

обох. Він зробив спочатку два постріли в дружину і один у сина, а потім 

намагався покінчити життя самогубством, вистріливши в ліву частину 

грудей. Дружина була вбита, а сину - заподіяно тяжке тілесне ушкодження, 

сам же Попов одержав тяжкі тілесні ушкодження. 

Кваліфікуйте дії Попова. 

 

Практичне заняття № 2– 2 год. 

Задача № 1 

Під час спільного вживання спиртних напоїв Попов та Аксюта 

посварилися, після чого Аксюта побив потерпілого руками і ногами. За 

висновком судово-медичної експертизи смерть настала від чисельних 

переломів ребер, тупої травми живота та розривів внутрішніх органів. 



Кваліфікуйте дії Аксюти.  

 

Задача № 2 

Акропін підтримував інтимні зв’язки з Судаковою і, коли вона 

повідомила йому, що вагітна, намагався умовити її зробити аборт. Судакова 

на це не погодилася і сказала, що буде дитину виховувати сама, якщо 

Акропін не одружиться з нею. Останній з цим погодився. Коли почалися 

пологи, Акропін знаходився у будинку Судакової і намагався надати їй 

медичну допомогу, оскільки викликати лікаря можливості не було. Коли 

пологи закінчилися, Акропін взяв на руки дитину, а потім, злякавшись, що 

йому 18 років треба буде сплачувати аліменти, накрив її подушкою, від чого 

вона померла. Судакова у цей час була в непритомному стані. З метою 

позбавити її життя, Акропін накрив і її подушкою.  

За висновком судово-медичної експертизи Судакова та її дитина 

померли від асфіксії. 

Кваліфікуйте дії Акропіна. 

 

Задача № 3 

Під час сварки п’яний Панченко побив свою дружину, яка мала 7-

місячну вагітність, завдавши кількох ударів у груди та живіт. Потерпілу було 

доставлено до лікарні, де вона народила мертву дитину.  

Варіант: У потерпілої перервано 3-місячну вагітність, про яку Панченко 

не знав. 

Кваліфікуйте дії Панченка. 

 

Задача № 4 

Працівники міліції Чанько і Лісовий близько о першій годині ночі 

зустріли Міхненка і зупинили його. Чанько зробив зауваження з приводу 

пізнього перебування на вулиці та обшукав. Вважаючи дії Чанька 

неправомірними, Міхненко, який раніше займався боксом, ударив його 

кулаком у щелепу. Падаючи, Чанько ударився головою об асфальт і через 

дев’ять днів помер у лікарні. В акті судово-медичної експертизи зазначено, 

що безпосередньо від удару Міхненка потерпілому спричинено забиту рану 

нижньої губи справа, а решта ушкоджень утворилась при падінні та ударі 

потиличною частиною голови об асфальт, що і стало причиною смерті.  

Кваліфікуйте дії Міхненка. 

 

Задача № 5 

П’яні Гаман і Мамченко сварилися, а потім почали штовхати один 

одного. Від сильного поштовху Мамченка Гаман упав на бетонований 

майданчик і ударився потилицею об бетонне покриття. Не зважаючи на те що 

Мамченко одразу ж викликав швидку допомогу, лікарі не встигли врятувати 

Гамана, який невдовзі помер від одержаних ушкоджень кістки черепа, а 

також м’яких тканин мозку. Слідчий прийшов до висновку, що у даній 

ситуації мав місце казус.  



Чи вірне рішення слідчого? Аргументуйте своє рішення. 

 

Рекомендована література до Теми № 8:  
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ТЕМА № 9. ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА, ЯКЕ ПЕРЕДБАЧАЄ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА 

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ 

НЕДОТОРКАНОСТІ ОСОБИ. 

 

Практичне заняття– 2 год. 

Задача № 1 

Зустрівши по дорозі на залізничний переїзд 12-річну Галину 

Данилевич, Гуськов вступив з нею в розмову, завів у лісопосадку, почав 

обіймати, цілувати, торкаючись статевих органів. Незважаючи на опір, 

Гуськов повалив її на землю і намагався вступити в статевий зв’язок. Галина 

почала кричати, після чого Гуськов відпустив її. В цей час поблизу нікого не 

було. Гуськов пояснив, що відпустив дівчинку тому, що побоявся 

кримінальної відповідальності, хоча й мав намір здійснити свій задум. 

Варіант: Гуськов припинив свої домагання після того, як у потерпілої 

з носа пішла кров, коли він притиснув її обличчя до землі. 

Дайте кваліфікацію дій Гуськова. 

 

Задача № 2 

Голуб і Симоненко зайшли до жіночого гуртожитку і проникли в 

кімнату, де спала Циганова. Голуб почав її роздягати, щоб вступити в 

статевий зв'язок. Циганова прокинулась, почала кричати, чинити опір. Вони 

обоє впали на підлогу. Голуб із застосуванням сили поклав її на ліжко, 

головою вдарив об стінку. Почувши крики, в кімнату намагались увійти 



мешканці сусідніх кімнат, але не змогли це зробити, оскільки Симоненко 

тримав двері. Боячись бути затриманими, Голуб і Симоненко вистрибнули у 

вікно і втекли. Потерпіла знаходилась на лікуванні 22 доби. Голуб раніше 

вже був судимий за ч.1 ст.117 КК України 1960 р, а Симоненко –за ч.1 ст.153 

КК України 2001 р. 

Дайте правову оцінку діям Голуба та Симоненка. 

 

Задача № 3 

. Громова Юля, 16 років, поверталася о 3 годин ночі з весілля своєї 

подруги. Поблизу парку її наздогнали четверо хлопців та одна дівчина, 

повалили на землю. Долаючи опір, дівчина Олена тримала її за одну руку, 

Іван закривав рота й душив за шию. Олег та Дмитро тримали її за другу руку 

й за ноги, били в живіт. Після нанесення 12 ударів Олег та Дмитро 

намагалися вчинити з Громовою статевий акт per or, однак не змогли цього 

зробити з фізіологічних причин. 

Почувши розмову людей, які проходили поблизу, всі нападники 

втекли, а Олена наприкінці вдарила Громову з усієї сили ногою в живіт. 

За висновком судово-медичної експертизи Громова отримала перелам 4 

ребер та у неї стався викидень від останнього сильного удару в живіт (вона 

мала вагітність в 10 тижнів). 

Дайте юридичну оцінку діям всіх осіб 

 
 

Задача № 4 

Раніше судимий за ч.1 ст.152 КК України Осипенко напав на 12-річну 

Савлук, затягнув її у траншею напірного колектора заводу, ударив кулаком у 

щелепу, здушив горло і, коли потерпіла втратила свідомість, вчинив статевий 

акт per or. Прийшовши до свідомості, Савлук почала тікати, але Осипенко 

наздогнав її і знову вчинив статевий акт per or. Щоб приховати злочин, 

Осипенко трьома ударами металевого прута в голову вбив її. 

Дайте кваліфікацію дій Осипенка. 

 

Задача № 5 

17-річні Пєсков, Волощук і 13-річний Красильник були в сусідньому 

селі в гостях, де вживали спиртні напої. Коли увечері вони польовою 

дорогою повертались додому, Волощук сп’яніла так, що не могла далі йти. 

Пєсков за допомогою Красильника відніс її до копиці соломи, роздягнув і, 

скориставшись забуттям, здійснив з Волощук природний статевий акт. За 

пропозицією Пєскова це намагався зробити й Красильник, але не зміг 

внаслідок фізіологічних причин. Вони одягли на Волощук частину знятого з 

неї одягу, поклали на копицю, прикрили соломою і пішли додому. 

Прийшовши в себе перед світанком від холоду, Волощук пішла додому, але 

заблудилась, зайшла в болото і потонула. 

Дайте правову оцінку діям Пєскова та Красильника. Чи зміниться 

правова оцінка їх дій, якщо б Волощук утопилася, зрозумівши, що з нею 



відбулося? 

 

 

Рекомендована література до Теми № 9:  
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ТЕМА № 10. ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА, ЯКЕ ПЕРЕДБАЧАЄ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА 

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ. 

 

Практичне заняття № 1– 2 год. 

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 тілесні ушкодження з 

втратою працездатності тривалістю 8 діб. 

Варіант: Андрієнко кинув викрадене біля магазину. 

Кваліфікуйте дії Андрієнка. 

 

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. 

Дайте правову оцінку діям Романенка. 

 

Задача № 3 

Мозговий, 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 

Захарової, у якої часто бував і Безлер, який теж відбував покарання за 

привласнення мисливського карабіну. Одного разу Безлер, скориставшись 

відсутністю Мозгового на об’єкті, викрав зі складу 25 листів будівельного 

заліза, вартістю 550 грн. 30 коп. за один лист. 

Чи є дії Мозгового та Безлера злочинними? Якщо так, то кваліфікуйте 

їх дії. 

 

Задача № 4 

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 1000 грн. за кожну і 

використав на свої потреби. Самі ж акції повернув Рибкіну, коли той 

повернувся. 

Дайте правову оцінку діям Лук’янова. 

 

Задача № 5 

Хоменко, стоячи біля дверей автобуса, обережно притискала до себе 

поліетиленовий пакет, в якому везла на аналіз сечі. 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. 

 

Практичне заняття № 2– 2 год. 

Задача № 1 

Касир банку Пуренко, видаючи гроші Коркіну, переплутав пачки 

купюр і фактично видав суму грошей в 10 раз більше, ніж було потрібно 

(замість 5000 грн. видав 50000 грн.). Коркін це виявив пізніше і гроші 

обернув на свою користь. 

Дайте правову оцінку діям Коркіна. 

Варіант 1: Коркін спостерігав за видачою грошей і бачив, що касир 

видає йому більшу, ніж потрібно, суму, але промовчав про це. 

Варіант 2: Коркін був бригадиром і отримував гроші на видачу авансу 

для членів бригади: 

а) не бачив, що касир передала йому більшу суму, а виявив пізніше і 



гроші обернув на свою користь; 

б) бачив, але промовчав і також гроші обернув на свою користь. 

 

Задача № 2 

Романова, працюючи начальником державного комунального 

підприємства, фіктивно оформила на роботу сторожем Гаврилюка і через 

його дружину одержувала нараховану йому заробітну плату, 

використовуючи гроші на купівлю устаткування для виробництва. Всього за 

січень-березень 2015 р. Романова одержала таким чином 2960 грн. Суд 

кваліфікував дії Романової за ч.2 ст.190 КК України. 

Чи правильно дано оцінку діям Романової? 

 

Задача № 3 

Нестеров, будучи неодноразово судимим, у тому числі і за викрадення 

вогнепальної нарізної зброї, взяв в пункті прокату холодильник і телевізор. 

Отримані речі він продав, а гроші витратив на свої потреби. Повернути взяті 

на прокат речі або сплатити за їх вартість 13500 грн. він відмовився. 

Дайте правову оцінку діям Нестерова. 

Варіант: Отримані на прокат речі, Нестеров дав, під виглядом своїх, на 

тимчасове користування своєму сусідові Клименко, а потім через деякий час, 

скориставшись відсутністю Клименка, забрав їх і продав. Наступного дня він 

пред’явив вимогу Клименку про повернення речей. 

 

Задача № 4 

Мартиненко і Тарасов, працівники Харківського аеропорту, обернули 

на свою користь різних промислових і продовольчих товарів, зібраних 

громадянами ФРН для розподілу і передачі особам, які постраждали від 

стихійних лих в Україні, на суму 12 тис. євро. 

Дайте правову оцінку їх діям. 

 

Задача № 5 

Шофер фермерського господарства Сиволап перевозив ячмінь з поля 

від комбайна на тік господарства. Він домовився з Іванченком про продаж 

ячменю і через якийсь час завіз йому 603 кг. зерна. 

Дайте правову оцінку діям Сиволапа та Іванченка 
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ТЕМА № 11. ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА, ЯКЕ ПЕРЕДБАЧАЄ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА 

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПРОТИ 

ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ. 

 

Практичне заняття № 1– 2 год. 

Задача № 1 

Голуб, висококваліфікований слюсар-інструментальник і аматор-

художник, на прохання свого друга Овчаренка, який в цей час знаходився у 

відрядженні, на робочому місці виготовив ніж, прикрасивши його 

граверними зображеннями тропічних звірів і рослин. Цей ніж він носив при 

собі і показував знайомим, демонструючи свою майстерність. 

Одного разу, перебуваючи в стані сп’яніння, Голуб нецензурно лаявся 

на автобусній зупинці, за що його затримали працівники міліції і вилучили у 

нього із кишені цей ніж. 

Голуб пояснив, що ніж він носить не з метою застосування його, а як 

предмет мистецтва, створений власними руками. 

Дайте правову оцінку діям Голуба і Овчаренка. 

 

Задача № 2 

Зайко, знайшовши рушницю, зберігав її вдома. Вона висіла на стіні 

високо від підлоги. Залишаючи квартиру, Зайко не завжди замикав двері 

своєї кімнати. Одного разу, коли Зайка не було вдома, син його сусіда 16-

річний Мишко Коваль разом з 10-річним сином Зайка зайшли до незамкненої 

квартири. Коваль, побачивши рушницю, поставив стілець на стіл, дістав її та 

вийшов з нею на вулицю, де було багато дітей. Бажаючи попустувати і не 

знаючи, що рушниця заряджена, Мишко крикнув: «Стій, руки вгору» - і 

натиснув на гачок. Пролунав постріл, яким було вбито 10-річного сина Зайка. 

Чи є дії Коваля і Зайка злочинними? Якщо так, то дайте правову оцінку. 

 

Задача № 3 

Ковальов, Морозов та Чорномор, відбуваючи разом покарання за 

вчинені раніше розбійні напади, домовились після звільнення з місць 

позбавлення волі об’єднатися в групу для здійснення нападів на «заможних» 

працівників торгівлі і кооперативів, для цього у Чорномора уже припасено 



обріз в надійному місці. Чорномор, який звільнився на кілька місяців раніше, 

отримав завдання від керівника групи Ковальова до моменту звільнення його 

і Морозова здобути іще зброю, підшукати кілька осіб, а також визначити 

майбутні жертви нападів. Звільнившись з місць позбавлення волі, Чорномор 

із Зборовським та Макаровим напали на співробітника міліції, заподіявши 

йому ножем кілька поранень, і заволоділи пістолетом. Внаслідок поранень 

працівник помер у лікарні через 3 доби не приходячи до свідомості. Невдовзі 

всі троє були затримані. При затриманні працівники міліції вимушені були 

застосувати зброю, внаслідок чого Чорномора і Макарова було поранено. 

Дайте правову оцінку діям усіх названих осіб. 

 

Задача № 4 

Арендаренко та Юркович з метою заволодіння зброєю напали на 

працівника міліції Грищенка, який повертався з нічного чергування. 

Юркович вдарив його по голові уламком труби, а Арендаренко забрав з 

кобури пістолет і дві обойми патронів. Внаслідок удару Грищенко через 2 

доби помер у лікарні. 

Після цього Арендаренко і Юркович вчинили чотири розбійних напади 

на квартири громадян, відбираючи у них гроші та цінні речі, на загальну 

суму 100 мінімальних розмірів заробітної плати, а також вчинили 3 

зґвалтування. Одній із потерпілих Шевченко виповнилось 13 років. 

Дайте правову оцінку їх діям. 

 

Задача № 5 

Волков у хліві зберігав пістолет, який він знайшов у лісі. Про це 

випадково дізнався Гуров, який на прохання того ремонтував хлів. Нічого не 

сказавши Волкову, Гуров взяв пістолет собі. Через 6 років Гурова затримано 

за участь в розбійному нападі і під час особистого обшуку пістолет було у 

нього вилучено. На досудовому слідстві Гуров признався, що пістолет він 6 

років тому викрав у Волкова і в цей період з цього пістолета він у лісі вбив 

Микитенка, заволодівши його майном. 

Дайте правову оцінку діям Волкова і Гурова. 

 

Задача № 6 

Жохов, знаючи про проведення з’їзду однієї партії, подзвонив з 

телефону-автомату у районне відділення СБУ і повідомив, що приміщення, 

де має відбутися з’їзд, заміноване і будь-який момент може статися вибух. 

Через півгодини Жохов з другого телефону-автомату подзвонив у 

райвідділ міліції і теж саме повідомив черговому міліції. 

Дайте правову оцінку діям Жохова. 

 

Задача № 7 

Савенко виготовляв вибухові суміші і з них збирав саморобні вибухові 

пристрої, які за незначну плату віддавав своєму знайомому Говоркову. 

Говорков, який був членом організованої групи, використовував ці пристрої 



для того, щоб залякувати підприємців, які не сплачували йому «податки» на 

контрольованій ним території. Савенко знав про це. 

Коли в черговий раз Говорков звернувся до Савенка, він попросив 

приготувати потужний пристрій, який повинен спрацювати у певний час. 

Савенко виготовив такий пристрій, а через тиждень він побачив по 

телевізору у новинах, що був вибух на станції метро у час пік, від якого 

загинуло 12 чоловік і 34 отримали тілесні ушкодження різного ступеня 

тяжкості. Савенко зрозумів, що цей пристрій було виготовлено ним. 

Дайте правову оцінку діям Савенка. 

 

Практичне заняття № 2– 2 год. 

Задача № 1 

Дільничний інспектор Лагода та міліціонер Клочко намагалися 

затримати на ринку трьох п’яних громадян. Один із них, Трубник, під час 

посадки в машину став чинити опір, його дружина зняла галас і вимагала 

звільнити чоловіка. На крики збіглося багато людей, які вимагали звільнення 

затриманих, що знаходились у міліцейській машині. Громадяни Скеля, 

Панько, Соколов і Корабльов, за підтримкою натовпу, зупинили машину, 

звільнили затриманих і почали бити працівників міліції, перекинули машину. 

Захищаючись, Лагода зробив два постріли, поранивши Соколова. Безчинство 

продовжувалось кілька годин, протягом яких хулігани чинили опір 

працівникам міліції та дружинникам, які прибули на ринок для відновлення 

порядку. 

Дайте правову оцінку діям Скелі, Панько, Соколова, Корабльова, 

дружини Трубника та Лагоди. 

 

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 

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. 

Кваліфікуйте діяння Карпенка. Дайте обґрунтовану відповідь. 

 

Рекомендована література до Теми № 11:  
1. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. 

/ за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – 5-те 

вид., допов. – Х. : Право, 2013. – Т. 1 : Загальна частина / Ю. В. Баулін, 

В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. – 2013. – 376 с. 

2. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. 

/ за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – 5-те 

вид., допов. – Х. : Право, 2013. – Т. 2 : Особлива частина / Ю. В. Баулін, 

В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. – 2013. – 1040 с. 

3. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за 

ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. і допов. – К. : 

Юридична думка, 2012. – 1316 с. 



4. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / 

Д. С. Азаров, В. К. Грищук, А. В. Савченко [та ін.] ; за заг. ред. О. М. Джужі, 

А. В. Савченка, В. В. Чернєя. – К. : Юрінком Інтер, 2016. – 1064 с. 

5. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за 

заг. ред. О. М. Литвинова. – К. : «Центр учбової літератури», 2016. – 536 с. 



2. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

ТЕМА № 4. ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА У РАЗІ ПОПЕРЕДНЬОЇ ЗЛОЧИННОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ. 

 

Семінарське заняття – 2 год. 

План 

1. Поняття і види стадій злочину. Закінчений злочин. 

2. Незакінчений злочин і його види. Готування до злочину та його 

відмінність від виявлення умислу. 

3. Замах на злочин та його види. Відмінність від готування та 

закінченого злочину. 

4. Відповідальність за попередню злочинну діяльність. Добровільна 

відмова від доведення злочину до кінця та її відмінність від діяльного каяття. 

 

Рекомендована література до Теми № 4:  
 

1. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. 

/ за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – 5-те 

вид., допов. – Х. : Право, 2013. – Т. 1 : Загальна частина / Ю. В. Баулін, 

В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. – 2013. – 376 с. 

2. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. 

/ за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – 5-те 

вид., допов. – Х. : Право, 2013. – Т. 2 : Особлива частина / Ю. В. Баулін, 

В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. – 2013. – 1040 с. 

3. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за 

ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. і допов. – К. : 

Юридична думка, 2012. – 1316 с. 

4. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / 

Д. С. Азаров, В. К. Грищук, А. В. Савченко [та ін.] ; за заг. ред. О. М. Джужі, 

А. В. Савченка, В. В. Чернєя. – К. : Юрінком Інтер, 2016. – 1064 с. 

5. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за 

заг. ред. О. М. Литвинова. – К. : «Центр учбової літератури», 2016. – 536 с. 

 

ТЕМА № 5. ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА У РАЗІ ВЧИНЕННЯ ОСОБОЮ ДЕКІЛЬКОХ 

ЗЛОЧИНІВ. 

 

Семінарське заняття – 2 год. 

План 

1. Поняття та юридична характеристика множинності злочинів. 

2. Одиничний злочин як структурний елемент множинності злочинів. 

Види одиничних злочинів: прості та ускладнені одиничні злочини (триваючі, 

продовжувані та складні). 



3. Поняття та види сукупності злочинів. Вплив сукупності злочинів на 

межі кримінальної відповідальності особи. 

4. Повторність як вид множинності злочинів, її види та їх вплив на 

межі кримінальної відповідальності особи. 

5. Рецидив злочинів, його види та їх вплив на межі кримінальної 

відповідальності особи. 

 

Рекомендована література до Теми № 5:  
 

1. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. 

/ за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – 5-те 

вид., допов. – Х. : Право, 2013. – Т. 1 : Загальна частина / Ю. В. Баулін, 

В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. – 2013. – 376 с. 

2. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. 

/ за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – 5-те 

вид., допов. – Х. : Право, 2013. – Т. 2 : Особлива частина / Ю. В. Баулін, 

В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. – 2013. – 1040 с. 

3. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за 

ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. і допов. – К. : 

Юридична думка, 2012. – 1316 с. 

4. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / 

Д. С. Азаров, В. К. Грищук, А. В. Савченко [та ін.] ; за заг. ред. О. М. Джужі, 

А. В. Савченка, В. В. Чернєя. – К. : Юрінком Інтер, 2016. – 1064 с. 

5. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за 

заг. ред. О. М. Литвинова. – К. : «Центр учбової літератури», 2016. – 536 с. 

 

ТЕМА № 8. ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА, ЯКЕ ПЕРЕДБАЧАЄ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА 

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. Умисне вбивство. Поняття, види та їх характеристика 

3. Вбивство за обтяжуючих обставин.  

4. Умисні вбивства з пом’якшуючими обставинами. 

5. Доведення до самогубства. 

6. Тілесні ушкодження та їх види. Побої та мордування. Катування. 

7. Погроза вбивством. 

8. Інші злочини проти життя та здоров’я.  

 

Рекомендована література до Теми №8: 
 

1. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. 

/ за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – 5-те 



вид., допов. – Х. : Право, 2013. – Т. 1 : Загальна частина / Ю. В. Баулін, 

В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. – 2013. – 376 с. 

2. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. 

/ за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – 5-те 

вид., допов. – Х. : Право, 2013. – Т. 2 : Особлива частина / Ю. В. Баулін, 

В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. – 2013. – 1040 с. 

3. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за 

ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. і допов. – К. : 

Юридична думка, 2012. – 1316 с. 

4. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / 

Д. С. Азаров, В. К. Грищук, А. В. Савченко [та ін.] ; за заг. ред. О. М. Джужі, 

А. В. Савченка, В. В. Чернєя. – К. : Юрінком Інтер, 2016. – 1064 с. 

5. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за 

заг. ред. О. М. Литвинова. – К. : «Центр учбової літератури», 2016. – 536 с. 

 

ТЕМА № 9. ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА, ЯКЕ ПЕРЕДБАЧАЄ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА 

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ 

НЕДОТОРКАНОСТІ ОСОБИ. 

 

Семінарське заняття– 2 год. 

План 

1. Поняття і види злочинів проти статевої свободи та статевої 

недоторканості особи. 

2. Зґвалтування та відмінність від насильницького задоволення 

статевої пристрасті неприродним способом. 

3. Примушування до вступу в статевий зв’язок та його відмінність від 

зґвалтування.  

4. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості. 

Відмінність від зґвалтування та насильницького задоволення статевої 

пристрасті неприродним способом. 

5. Розбещення неповнолітніх та його відмежування від зґвалтування 

та насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом. 

 

Рекомендована література до теми № 9: 

 

1. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. 

/ за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – 5-те 

вид., допов. – Х. : Право, 2013. – Т. 1 : Загальна частина / Ю. В. Баулін, 

В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. – 2013. – 376 с. 

2. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. 

/ за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – 5-те 

вид., допов. – Х. : Право, 2013. – Т. 2 : Особлива частина / Ю. В. Баулін, 

В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. – 2013. – 1040 с. 

3. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за 



ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. і допов. – К. : 

Юридична думка, 2012. – 1316 с. 

4. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / 

Д. С. Азаров, В. К. Грищук, А. В. Савченко [та ін.] ; за заг. ред. О. М. Джужі, 

А. В. Савченка, В. В. Чернєя. – К. : Юрінком Інтер, 2016. – 1064 с. 

5. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за 

заг. ред. О. М. Литвинова. – К. : «Центр учбової літератури», 2016. – 536 с. 

 

ТЕМА № 11. ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА, ЯКЕ ПЕРЕДБАЧАЄ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА 

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПРОТИ 

ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ. 

 

Семінарське заняття – 2 год. 

План 

1. Поняття і види злочинів проти громадської безпеки. 

2. Створення злочинної організації. Умови та підстави звільнення від 

кримінальної відповідальності. Відмежування від суміжних злочинів. 

3. Бандитизм. Поняття, ознаки, форми. Відмежування від розбою та інших 

суміжних злочинів. 

4. Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної 

діяльності. 

5. Терористичний акт. 

6. Створення терористичної групи чи терористичної організації. Умови та 

підстави звільнення від кримінальної відповідальності. 

7. Хуліганство. Відмінність від групового порушення громадського 

порядку і масових заворушень. 

8. Заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку. 

9. Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого. 

10. Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією. 

11. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність. 
 

Рекомендована література до теми № 11: 
 

1. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. 
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Юридична думка, 2012. – 1316 с. 



4. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / 
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи слухачів на практичних (семінарських) 

заняттях з навчальної дисципліни «Актуальні проблеми кримінального права» 

 
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 кримінального 
законодавства та практики його застосування. Зокрема, детально вивчено групи 
злочинів проти особи, власності, громадської безпеки, громадського порядку та інші у 
контексті їх актуальності, як з позиції сучасної криміногенної ситуації в України, так і з 
позиції досягнень науки кримінального права. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички для подальшого використання у сфері 
діяльності Національної поліції; 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 кримінального законодавства практики 
його застосування та актуальних проблем теорії кримінального права. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички для 
подальшого використання у сфері діяльності Національної поліції 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 для подальшого використання у сфері 
діяльності Національної поліції сформовані недостатньо; більшість навчальних 
завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні помилки, які потребують 
подальшого усунення. 

1 

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 

 


