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1. Теми практичних занять 
 

ТЕМА 4. СТАДІЇ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ. 
 

Практичне заняття – 2 год. 
План 

1. Вирішити задачі. 

Задача №1 

Косолапов і Волченко знали, що бухгалтер підприємства поїхав у банк за 

грошима, і, коли він повертався, на перехресті доріг зупинили автомашину і 

погрожуючи пістолетом поставили вимогу віддати гроші. Бухгалтер відповів, 

що грошей не одержав. Тоді Косолапов і Волченко обшукали потерпілого і, не 

знайшовши грошей, зняли з нього піджак і наручний годинник. 

Визначте стадії вчинення злочину. 

 

Задача №2 

Умнова підробила 2 білета державної лотереї на виграшну суму 740 грн. 

Вона вирізала цифри із одних лотерейних білетів і наклеїла їх на цифрові 

позначення інших, фальсифікуючи номери, на які випали виграш. Підроблені 

білети вона пред’явила в ощадбанк. Однак касир помітила підробку, і Умнова 

була затримана. Під час обшуку в квартирі Умнової були знайдені ще 3 

підроблених білета, на які випали виграші на суму 1700 грн. 

Дайте оцінку діям Умнової.  

 

Задача №3 

Викулов зберігав у себе вдома алебарду. Під час розпиття спиртних 

напоїв із своїм сусідом Качаном між ними виникла сварка. Викулов схопив 

алебарду, що висіла на стіні і вдарив Качана лезом алебарди по голові сусіда, 

але останній закрив голову рукою і удар прийшовся по ній. При повторній 

спробі нанести удар Качан відхилив голову і удар прийшовся по правому 

передпліччю. Тоді Викулов зупинився, надав першу медичну допомогу та 

визвав швидку допомогу. 

Дайте оцінку діям Викулова. 

 

Задача №4 

Ірський цікавився хімією та зброєю. Ознайомившись із методами 

виготовлення простих вибухівок, Ірський через свої рідних і знайомих придбав 

усі необхідні йому речовини для виготовлення вибухового пристрою, але не 

зміг реалізувати свій намір, бо був затриманий працівниками поліції. 

Дайте оцінку діям Ірського. 

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

напрацьовані під час заняття: курсант повинен закріпити теоретичні знання 

практичним застосуванням норм КК України, які стосуються попередньої 

злочинної діяльності шляхом виділення в ній стадій готування і замаху.  

Рекомендована література до Тем 4: (1.1., 1.3.1., 2.2., 2.3., 2.5., 2.8., 2.9., 
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3.7., 3.9., 3.18., 3.19., 3.20, 3.21., 4.3., 4.4., 4.8., 4.11., 4.12., 5.2., 6.1., 6.2.,6.6.). 

 

ТЕМА 5. ОБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ. ОБ’ЄКТИВНА СТОРОНА ЗЛОЧИНУ. 
 

Практичне заняття – 2 год. 

План 

1. Вирішити задачі. 

Задача № 1 

Коршун 9 травня перебував у нетверезому стані і зайшов у кафе 

«Дорожнє» 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. Його було притягнуто до кримінальної 

відповідальності за ч.1 ст. 296 та ч.1 ст.119 КК України. 

Належить визначити: 

- об’єкти злочинів; вчинених Коршуном; 

- предмет злочинів, вчинених Коршуном; 

- види складів злочинів, вчинених Коршуном. 

- момент закінчення злочинів. 

-  

Задача № 2 

Панов та Щербіна, які ніде не працювали, подзвонили в квартиру Ткачук. 

Коли вона відкрила двері, вони увірвалися до її квартири і, погрожуючи ножем, 

зв`язали її, а потім почали шукати в квартирі гроші та ювелірні вироби. Під час 

обшуку Ткачук, якій було 85 років, втратила свідомість, і вони це бачили, але 

злякалися і втекли із знайденими речами. Загальна сума викраденого склала 2,5 

тис. грн. Як з’ясувалося в процесі розслідування справи, Паніну на момент 

вчинення злочину виповнилося 14 років, а Щербіні – 21.  

Належить визначити: 

- об’єкти злочинів; вчинених Пановим і Щербіною; 

- предмет злочинів, вчинених Пановим і Щебіною : 

- види складів злочинів, вчинених Пановим і Щербіною. 

- момент закінчення злочинів. 

 

Задача № 3 

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. 

Дії Аксюти було кваліфіковано за ч.2 ст.121 КК України. 

Належить визначити: 

- об’єкти злочину; вчиненого Аксютою:  

- предмет злочину, вчиненого Аксютою : 

- вид складу злочину, вчиненого Аксютою.  
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- момент закінчення злочину 

-  

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. 

Належить визначити: 

- об’єкти злочинів; вчинених Осіпенко:  

- предмет злочинів, вчинених Осіпенко; 

- вид складу злочинів, вчинених Осіпенко; 

- момент закінчення злочинів. 

-  

Задача № 5 

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 та визначте : 

- об’єкти злочинів; вчинених ним 

- предмет, знаряддя та засоби злочинів, вчинених Романенко 

- вид складу злочину, вчинених Романенко;  

- момент закінчення злочину. 

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

напрацьовані під час заняття: курсант повинен закріпити теоретичні знання 

практичним застосуванням норм КК України, які стосуються об’єкту та 

об’єктивної сторони злочину. 

Рекомендована література до Теми 5: (1.1., 1.3.1., 2.2., 2.3., 2.5., 2.8., 

2.9., 3.7., 3.9., 3.18., 3.19., 3.20, 3.21., 4.3., 4.4., 4.8., 4.11., 4.12., 5.2., 6.1., 6.2., 

6.6.). 

 
ТЕМА 6. ОСОБА, ЯКА ПІДЛЯГАЄ КРИМІНАЛЬНІЙ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (СУБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ). 
 

Практичне заняття – 2 год. 

План 

1. Вирішити задачі. 

Задача № 1 

Проніна (18 років) заявила усно, а потім написала на ім’я начальника 

міліції про те, що її намагався зґвалтувати Волоцько. При цьому, як доказ, вона 
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представила порване плаття і просила притягти Волоцька до відповідальності. 

Під час розслідування з’ясувалося, що Проніна обмовила Волоцька через те, що 

той не виконав обіцянки одружитися з нею після інтимних стосунків між ними. 

Зміст заяви вона підтвердила на допитах її як потерпілої. За результатами 

судово-психіатричної експертизи Проніна була визнана хворою на шизофренію. 

- хто є суб’єктом злочину за кримінальним правом України? 

- які ознаки характеризують суб’єкт злочину? 

- які критерії неосудності? 

- чи є Проніна суб’єктом злочину, передбаченого ст.383 КК України? 

- яке рішення належить прийняти щодо відповідальності Проніної? 

 

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. 

Ознайомтеся зі змістом ст.264, ст.119 КК. 

- з якого віку настає кримінальна відповідальність? 

- чому за деякі злочини встановлено понижений вік кримінальної 

відповідальності? 

- як вирішити питання про відповідальність Коваля та батька Зайко? 

 

Задача № 3 

Гончаренко (21 рік), яка працювала тренером з плавання в басейні 

"Олімпієць", дала групі новачків – учням молодших класів – завдання і 

простежила, як вони зі спеціальними дощечками в руках спускалися до 

басейну. Потім вона підійшла до колеги по роботі. Раптом почулися крики 

дітей, які кликали на допомогу. Кинувшись у воду, один з тренерів підняв з дна 

басейну потонулу дівчинку. Після надання першої допомоги її негайно було 

доставлено до реанімаційного відділення лікарні, але врятувати не вдалося. 

Ознайомтеся зі змістом статей 115, 119, 137 КК. 

- які є види суб’єктів за кримінальним законодавством України? 

- суб’єктом якого злочину є Гончаренко?. Обґрунтуйте свою відповідь. 

- за які злочини кримінальна відповідальність настає з 18 років? 

 

Задача № 4 

15-річні учні Тропов та Кураєв вирішили погуляти і зателефонували до 

міліції, що школу заміновано. Заняття в школі було відмінено. Мінери кілька 

годин обстежували всі приміщення школи, але вибухівку не знайшли. 

Варіант. Зазначені дії Кураєв вчинив о 23 год. 53 хв. в день свого 16 

річчя. 
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Ознайомтеся зі змістом статті 259 КК. 

Належить вирішити питання про відповідальність зазначених осіб.  

 - як визначається вік особи при вирішенні питання про кримінальну 

відповідальність? 

 - з якого моменту особа вважається такою, що досягла віку кримінальної 

відповідальності? 

 - за які злочини настає відповідальність з 14 років? 

 

Задача № 5 

Васильєв купався в озері у 40 метрах від берега, тримаючись за 

автомобільну камеру, заповнену повітрям. Коли до нього став підпливати 

незнайомець (яким виявився 14-річний Крамар), Васильєв попередив його, що 

не вміє плавати і просив близько до нього не підпливати. Однак, Крамар, 

намагаючись пошуткувати, підплив до Васильєва і схопився за камеру. 

Внаслідок різкого поштовху камера перевернулася і обидва плавці погрузилися 

у воду. Після цього Крамар винирнув і поплив до берега, а Васильєв потонув. 

За результатами комплексної психолого-психіатричної експертизи Крамар за 

розумовим розвитком досяг 13-річного віку. 

Ознайомтеся зі змістом статей 115-119 КК. 

 - які ознаки характеризують суб’єкт злочину ? 

 - як за українським законодавством визначається особа неповнолітньою 

або  малолітньою? 

 - вирішіть питання про відповідальність Крамара. Дайте обґрунтовану 

відповідь. 

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

напрацьовані під час заняття: курсант повинен закріпити теоретичні знання 

практичним застосуванням норм КК України, які стосуються суб’єкта 

злочину. 

Рекомендована література до Теми 6: (1.1., 1.3.1., 2.2., 2.3., 2.5., 2.8., 

2.9., 3.7., 3.9., 3.18., 3.19., 3.20, 3.21., 4.3., 4.4., 4.8., 4.11., 4.12., 5.2., 6.1., 6.2., 

6.6.). 

 
ТЕМА 7. СУБ'ЄКТИВНА СТОРОНА ЗЛОЧИНУ. 

 
Практичне заняття – 2 год. 

План 

1. Вирішити задачі. 

Задача № 1 

14-річний Савченко підмовив 13-річного Томова взяти з дому мисливську 

рушницю його батька та боєприпаси до неї з метою постріляти. На що той 

погодився. В лісі вони зробили кілька пострілів по деревам, а потім вийшли до 

озера, в якому купалися їх знайомі. Савченко запропонував Томову налякати їх 

пострілом з рушниці по воді у напрямку купальників. Томов погодився і з 

відстані 50 метрів зробив постріл по воді в бік купальників. Пострілом було 

поранено у голову неповнолітнього К., який через неділю помер у лікарні від 
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ускладнення, що сталося від попадання у кров пораненого інфекції, яка 

містилася у ставковій воді. 

Визначте: 

 що входить до поняття суб’єктивної сторони злочину? 

 за якими даними ( ознаками ) можна вирішувати питання про 

суб’єктивну сторону злочину? 

 охарактеризуйте суб`єктивну сторону діянь Савченка та Томова: 

а) форма вини її вид та цілі, які переслідував кожен із них; 

б) інтелектуальний момент необережної форми вини. 

 у чому полягає відмежування злочинної недбалості від казусу? 

 

Задача № 2 

Димитров з метою помститися директору ПП Томенку за те, що дружина 

його покинула і пішла жити до Томенка, заклав у його автомобіль, що 

знаходився на стоянці, вибуховий пристрій. Коли Томенко та його водій Морев 

сіли у автомобіль, і останній увімкнув запалювання, пролунав вибух, від якого 

Морев загинув, а двом перехожим були завдані тяжкі та середньої тяжкості 

тілесні ушкодження. Автомобіль Томенка було знищено, чотири автомобілі, що 

знаходились на стоянці, зазнали значних пошкоджень. Сам Томенко отримав 

тяжкі тілесні ушкодження. 

Визначте: 

- суб`єктивну сторону діяння Димитрова: 

а) форма вини і її вид та зміст інтелектуального і вольового моментів; 

б) мета і мотив його дій та їх кримінально-правове значення; 

в) емоційний стан та його вплив на відповідальність Димитрова. 

- в чому полягає відмежування прямого умислу від непрямого? 

 

Задача № 3 

Грабова Н., повернувшись додому з відрядження, виявила свого чоловіка 

Грабова В. у ліжку з її подругою. Вона стала завдавати їм ударів руками та 

різними предметами, що попадалися у кімнаті, викрикувати лайливі слова на 

адресу чоловіка та подруги. А коли чоловік її вдарив рукою по обличчю, 

Грабова Н. вихопила зі своєї сумки газовий пістолет і, приставила його до 

грудей чоловіка, зробила постріл, від якого він загинув на місці, отримавши 

проникаюче поранення. 

Варіант. Грабова приготувала вечерю і запросила чоловіка та його 

коханку до столу, запропонувавши випити за знайомство. У горілку обом вона 

влила смертельну дозу отрути, від якої наступила смерть чоловіка та його 

коханки. 

Визначте: 

- суб`єктивну сторону діянь Грабової Н:  

а) форма вини і її вид та зміст інтелектуального і вольового моментів; 

б) мотив і мету її дій та їх кримінально-правове значення; 

в) емоційний стан Грабової Н. та його вплив на межі відповідальності. 
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Задача № 4 

Махков вдома зробив самопал, який взяв з собою на вечірку. Там він 

похвалявся зброєю і на пропозицію Колієнка перевірити її на придатність до 

стрільби зробив кілька пострілів картеччю по дереву і стовпу, а потім один 

постріл у неосвітлене вікно будинку гр. Сорокіної, яка на той час проходила 

повз нього. Сорокіній було спричинене тяжке тілесне ушкодження – 

вогнестрільне поранення в шию. 

Визначте: 

- суб`єктивну сторону діянь Малахова: 

 а) форма вини і її вид та зміст інтелектуального і вольового моментів: 

 б) мету і мотиви та їх кримінально - правове значення 

 в) психічне ставлення Махкова до вчинюваних ним діянь і до їх 

наслідків; 

 - охарактеризуйте подвійну ( складну ) форму вини. 

 

Задача № 5 

Карантаєв з метою вчинення вибуху у швидкому поїзді виготовив 

вибуховий пристрій, який замаскував під вигляд посилки і звернувся до своєї 

знайомої Сафарової з проханням передати “посилку” у Москву через 

провідників поїзду сполученням Дніпропетровськ-Москва, на що та 

погодилася. На ст. Дніпропетровськ Сафорова, не знаючи про вміст посилки, 

умовила провідника поїзду Іванченко взяти посилку і дала їй у якості 

винагороди 50 грн. 

На перегоні між станціями Курськ та Орел РФ спрацював таймер. Під час 

вибуху загинула провідник вагону та двоє пасажирів, декілька отримали різної 

тяжкості тілесні ушкодження, значних пошкоджень зазнав вагон поїзду. 

Визначте: 

- суб`єктивну сторону діянь всіх учасників подій; 

- мету і мотиви кожного із учасників та їх кримінально-правове значення; 

- психічне ставлення до вчинюваних діянь і до їх наслідків; 

- головну ознаку суб’єктивної сторони та її зміст. 

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

напрацьовані під час заняття: курсант повинен закріпити теоретичні знання 

практичним застосуванням норм КК України, які стосуються суб’єктивної 

сторони злочину. 

Рекомендована література до Теми 7: (1.1., 1.3.1., 2.2., 2.3., 2.5., 2.8., 

2.9., 3.7., 3.9., 3.18., 3.19., 3.20, 3.21., 4.3., 4.4., 4.8., 4.11., 4.12., 5.2., 6.1., 6.2., 

6.6.). 
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ТЕМА 8. МНОЖИННІСТЬ ЗЛОЧИНІВ. 
 

Практичне заняття – 2 год. 

План 

1. Вирішити задачі. 

Задача № 1 

Ворона через рік після звільнення від відбування покарання в місцях 

позбавлення волі, де відбував покарання за крадіжку з проникненням у житло, 

прийняв участь з Горбуновим у вчиненні грабежу щодо Сидорової. 

Визначте: 

- поняття і ознаки множинності злочинів та відмінність від одиничного 

злочину; 

- чи має в діях Ворони множинність злочинів і якщо так то який її вид? 

- чи має місце реальна або ідеальна сукупність злочинів; 

- який вид злочину (триваючий, продовжуваний, складний). 

 

Задача № 2 

Сажин під час оформлення пенсії пред’явив підроблені трудову книжку 

та довідку про вислугу років на шкідливих виробництвах, що дало йому 

можливість щомісячно на протязі 2-х років незаконно отримувати підвищену 

пенсію. Сума надлишкових грошей склала 50 неоподаткованих мінімумів 

доходів громадян. Слідчий кваліфікував дії Сажина за ч. 2 ст.190 КК. 

Визначте: 

- що має місце в діянні Сажина - множинність злочинів чи одиничний 

злочин? 

- у чому полягає відмежування сукупності злочинів від повторності 

вчинення злочину? 

- має місце реальна чи ідеальна сукупність злочинів? 

 

Задача № 3 

18-річний Мішков умовив 12-річного Аронова проникнути через відкрите 

віконце до квартири і відкрити йому двері. Виконавши це, Аронов отримав від 

Мішкова 100 грн. і пішов. Мішков із квартири викрав гроші і майно на загальну 

суму 118 тис. грн. 

Визначте: 

- чи має місце в діянні Мішкова множинність злочинів? 

- якщо так, то який її вид? 

- чи можуть злочинні діяння, передбачені однією статтею КК 

утворювати сукупність злочинів і якщо так, то які її види? 

 

Задача № 4 

Акулін вирішив убити Пяткіна за те, що той його скривдив і почав чекати 

настання зручного випадку. Одного разу Акулін повертався з полювання і 

побачив на березі річки компанію чоловіків, котрі розпивали спиртні напої. 

Серед них знаходився і Пяткін. З відстані 40 метрів Акулін здійснив 
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прицільний постріл з гвинтівки у Пяткіна. Куля, попав у голову Пяткіна, 

змінила напрямок і попала у голову Смирнова, який сидів поруч з Пяткіним. 

Від отриманих поранень Пяткін і Смирнов відразу ж померли. 

Визначте: 

- чи має місце множинність злочинів? 

- якщо так, то який вид і обґрунтуйте відповідь; 

- чи утворюють різні статті Особливої частини КК повторність? 

 

Задача № 5 

Семененко, відбуваючи покарання в місцях позбавлення волі, вчив втечу. 

Співробітники виправної установи організували переслідування Семененка і 

згодом настигли його. Під час затримання він вчинив збройний опір, 

спричинивши одному із співробітників виправної установи середньої тяжкості 

тілесні ушкодження. 

Визначте: 

- що розуміється під конкуренцією кримінально - правових норм? 

- множинність злочинів чи конкуренція кримінально-правових норм має 

місце в діяннях Семененка? 

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

напрацьовані під час заняття: курсант повинен закріпити теоретичні знання 

практичним застосуванням норм КК України, які стосуються множинності 

злочинів. 

Рекомендована література до Теми 8: (1.1., 1.3.1., 2.2., 2.3., 2.5., 2.8., 

2.9., 3.7., 3.9., 3.18., 3.19., 3.20, 3.21., 4.3., 4.4., 4.8., 4.11., 4.12., 5.2., 6.1., 6.2., 

6.6.). 

 

ТЕМА 9. СПІВУЧАСТЬ У ЗЛОЧИНІ. 
 

 
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. 
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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 

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: курсант повинен закріпити теоретичні знання 

практичним застосуванням норм КК України, які стосуються співучасті у 

злочині. 
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Практичне заняття №2 – 2 год. 

План 
1. Вирішити задачі. 
Задача № 1 

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 

магазин з патронами. 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. 

Кваліфікуйте дії винних осіб. 

 

Задача № 2 

Дільничний інспектор поліції Лагода та поліцейський Клочко намагалися 

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

посадки в міліцейський автомобіль став чинити опір, його дружина зняла галас 

і вимагала звільнити чоловіка. На крики збіглося багато людей, які вимагали 

звільнення затриманихі. Громадяни Скеля, Паньков, Соколов і Корабльов, за 

підтримкою натовпу, зупинили машину, звільнили затриманих і почали бити 

працівників поліції, перекинувши машину. Захищаючись, Лагода зробив два 

постріли, поранивши Соколова. Безладдя продовжувалось кілька годин, 

протягом яких хулігани чинили опір працівникам поліції та працівникам 

спецпідрозділу «Дніпро-1», які прибули на ринок для відновлення 

громадського порядку. 

Кваліфікуйте дії винних осіб. 

 

Задача № 3 

Карпенко 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 Карпенко не 

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

наздогнали Никольський з дружиною. Остання кинула в обличчя Карпенка 

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 

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 
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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 відбувся 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. 

Кваліфікуйте дії Савенка. 

 

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

напрацьовані під час заняття: курсант повинен закріпити теоретичні знання 

практичним застосуванням норм КК України, які стосуються співучасті у 

злочині. 

Рекомендована література до Теми 9: (1.1., 1.3.1., 2.2., 2.3., 2.5., 2.8., 

2.9., 3.7., 3.9., 3.18., 3.19., 3.20, 3.21., 4.3., 4.4., 4.8., 4.11., 4.12., 5.2., 6.1., 6.2., 

6.6.). 

 

ТЕМА 10. ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЗЛОЧИННІСТЬ ДІЯННЯ. 
 

 
Практичне заняття – 2 год. 

План 

1. Вирішити задачі. 

Задача № 1 

Неповнолітні Зіновьєв та Астахов вночі у дворі жилого будинку 

намагались здійснити крадіжку колес з автомобіля Нозенка. Почувши у дворі 

підозрілий шелест, Нозенко вийшов на балкон і з 2-го поверху двічі вистрілив з 

мисливської рушниці в напрямку Зіновьєва, наказавши йому при цьому підняти 

руки. Астахов утік, а Зіновьєв підняв руки і почав просити Нозенка не стріляти, 

оскільки він нічого не зробив. Але Нозенко ще двічі вистрілив у Зіновьєва, який 

стояв з піднятими руками, спричинивши йому тяжкі тілесні ушкодження, в 

результаті чого йому було ампутовано руку. 

Визначте: 

- поняття та види обставин, що виключають злочинність діяння; 

- чи перебував Нозенко в стані необхідної оборони? 

- умови правомірності необхідної оборони; 

- до якого моменту зберігається стан необхідної оборони? 

- чи повинен Нозенко нести кримінальну відповідальність за спричинення 

шкоди здоров`ю Зіновьєва? 

 

Задача № 2 

Повертаючись вночі додому, Гармашев повинен був іти через яр. 

Спускаючись туди і побоюючись, що на нього можуть напасти, він розкрив 

складаного ножа. В яру він зустрів Орлова і Прохорова, які йшли з роботи. 



 

 

15 

 

Зіткнувшись з Орловим, Гармашев наніс йому ножем удару у груди, чим 

заподіяв тяжке тілесне ушкодження. Він пояснив свої дії тим, що прийняв 

Орлова і Прохорова за грабіжників, оскільки раніше в цьому місті 

неодноразово були напади на його сусідів та знайомих. 

Визначте: 

- чи є в діях Гармашева обставини, що виключають злочинність діяння? 

- вид обставин, що виключають злочинність діяння в діях Гаршева; 

- чи повинен Гармашев нести кримінальну відповідальність за 

спричинення шкоди здоров`ю Орлова?  

 

Задача № 3 

Від’їжджаючи у відпустку, Тарасов для захисту своєї квартири від злодіїв 

приладнав над дверима важку болванку, яка падала на того, хто відчиняв двері. 

У його відсутність лопнула труба з холодною водою, було залито три нижні 

поверхи і начальник ЖЕК дав вказівку інженеру з техніки безпеки відчинити 

квартиру для ліквідації аварії. Коли слюсар відчинив двері, то дістав тяжке 

поранення, оскільки пристрій спрацював. 

Варіант. Пристрій спрацював, коли до квартири проникли злодії, які 

намагались її обікрасти. При цьому одному з них було спричинено тяжкі тілесні 

ушкодження, від яких він у лікарні помер. 

Визначте: 

- чи мають місце обставини, що виключають злочинність діяння? 

- вид та ознаки цих обставин та умови правомірності; 

- чи повинен Тарасов нести кримінальну відповідальність за заподіяння 

шкоди здоров`ю слюсаря? 

 

Задача № 4 

Данилюк, у якої була семимісячна вагітність, звернулась до знайомого 

лікаря-гінеколога Шинкова з проханням перервати вагітність. Обстеживши 

Данилюк, Шинков почав відмовляти її від аборту, повідомивши, що наявні у неї 

захворювання роблять операцію дуже небезпечною для її життя, і вона може 

померти, але Данилюк наполягала на перериванні вагітності, оскільки батько 

дитини відмовився одружуватися з нею. Через дві години після операції 

Данилюк померла від внутрішньої кровотечі. 

Визначте: 

- чи є в діях Шинкова обставини, що виключають злочинність діяння? 

- вид та ознаки цих обставин та умови їх правомірності; 

- чи повинен Шинков нести відповідальність за смерть Данилюк? 

 

Задача № 5 

Добровольський, перебуваючи у нетверезому стані, близько 12-ї години 

ночі помилково заліз через вікно до будинку Сергеєва, вважаючи, що це 

будинок його знайомої Шовкун. Сергеєв, який також був у нетверезому стані, 

прийняв Добровольського за злодія і почав його бити, нанісши кілька ударів 

дерев’яною підставкою для квітів. Добровольський внаслідок цього отримав 
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тяжкі тілесні ушкодження. 

Варіант. Від одержаних травм Добровольський помер через 3 дні в 

лікарні. 

Визначте: 

- чи є в діях Сергєєва обставини, що виключають злочинність діяння? 

- вид та ознаки цих обставин та умови їх правомірності; 

- як кваліфікувати дії Добровольського? 

- чи повинен Сергєєв нести відповідальність за заподіяння шкоди 

Добровольському? 

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

напрацьовані під час заняття: курсант повинен закріпити теоретичні знання 

практичним застосуванням норм КК України, які стосуються обставин, що 

виключають злочинність діяння. 

Рекомендована література до Теми 10: (1.1., 1.3.1., 2.2., 2.3., 2.5., 2.8., 

2.9., 3.7., 3.9., 3.18., 3.19., 3.20, 3.21., 4.3., 4.4., 4.8., 4.11., 4.12., 5.2., 6.1., 6.2., 

6.6.). 

 

ТЕМА 10. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. 
 

 
Практичне заняття – 2 год. 

План 

1. Вирішити задачі. 

Задача № 1 

Катерина Меркулова після закінчення радіотехнічного технікуму знайшла 

собі роботу за фахом оператор ЕОМ в комп’ютерному центрі “Навігатор”. Вона 

займалась тим, що реєструвала для громадян за плату електронні ящики 

(E: mail). Іноді у вільний час вона переглядала електронну пошту громадянки 

Опанасенко і звернула увагу на те, що їй дуже часто пише син Микола, який 

живе за 170 км, але вже кілька років не приїздив провідати її. Одного разу 

Опанасенко сама їй розповіла про свого сина, а також те, чому не відповідає на 

його листи. Про існуючі стосунки між сином та матір’ю Меркулова розповіла 

своїм колегам по роботі під час перерви на обід. Через деякий час вона 

відправила через електронну пошту листа Миколі, в якому соромила його, 

пропонувала навідатися до матері. Він поскаржився директору комп’ютерного 

центру, що їх працівниця порушила таємницю листування, і просив притягти її 

до відповідальності. 

Чи обґрунтована скарга про притягнення Меркулової до 

відповідальності? Мотивуйте свою відповідь. 

 

Задача № 2 

Три 15-річні подруги, розпивши 0,5 л горілки, прийшли на 

танцмайданчик. Одній з них, Череді, сподобався Шаленко, якого вона через 

подруг запросила на танок, а потім попросила провести. П’яна Череда по дорозі 

сказала, що не хоче йти додому і попросила знайти місце, де можна було б 
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переночувати. Шаленко вступив з нею на вулиці у статевий зв’язок, після чого 

разом з Чередою пішов на квартиру друга. При вході в квартиру Череда зняла 

босоніжки, а уже в кімнаті – плаття і попросила Шаленка посидіти з нею. 

Шаленко знов вчинив статевий акт з Чередою. В цей час у квартиру почали 

стукати батьки Череди, які давно її розшукували. Череда разом з Шаленком 

через вікно вибралась у двір і сховалась у душовій. Подругам говорила, що 

можливо вийде за Шаленка заміж. Під впливом батьків Череда написала заяву 

прокурору, що Шаленко, погрожуючи кулаком, її зґвалтував. 

Варіант. Череда не досягла статевої зрілості. 

 

Задача № 3 

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. 

 

Задача № 4 

Дубков переселився в нову квартиру. В старій квартирі на першому 

поверсі будинку, який підлягав зносу, залишилися старий холодильник, 

велосипед, ліжко та інші речі. 

1 січня Сомов, Гришко та Леонін, які були у нетверезому стані, через 

вікно проникли у квартиру Дробова, щоб розпити пляшку вина. Коли в 

квартиру зайшов колишній господар, і переконавшись, що у ній знаходяться 

сторонні особи, вигукнув: “Хто тут? Виходьте по одному!”, - Сомов та Гришко 

злякались і вирішили не виявляти себе, а Леонін намагався вийти із квартири 

непоміченим. Дубков помітив його і ножем наніс два удари в плече і один в 

спину Леоніну і одразу вибіг із будинку та розповів усе сусідам. 

За висновком судово-медичної експертизи Леонін отримав проникаюче 

поранення легені та пошкодження м`язів плеча. 

 

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

напрацьовані під час заняття: курсант повинен закріпити теоретичні знання 

практичним застосуванням норм КК України, які стосуються звільнення від 

кримінальної відповідальності. 

Рекомендована література до Теми 11: (1.1., 1.3.1., 2.2., 2.3., 2.5., 2.8., 

2.9., 3.7., 3.9., 3.18., 4.8., 4.11., 4.12., 5.2., 6.1., 6.2.). 
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2. Теми семінарських занять  

 

ТЕМА 1-2. ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 

УКРАЇНИ. ЗАКОН ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. 

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. 

 

Семінарське заняття – 2 год. 

 

План 

1. Поняття кримінального права. Джерела кримінального права. 

2. Завдання, функції та принципи кримінального права. 

3. Система кримінального права. Наука кримінального права. 

4. Поняття, ознаки та структура закону про кримінальну відповідальність. 

Тлумачення закону про кримінальну відповідальність. 

5. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі. Чинність 

закону про кримінальну відповідальність у просторі. 

6. Поняття та зміст кримінальної відповідальності. Форми реалізації 

кримінальної відповідальності. Підстави кримінальної відповідальності. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

«кримінальне право», «закон про кримінальну відповідальність», «тлумачення 

закону про кримінальну відповідальність», «структура кримінально-правової 

норми», «дія кримінального закону», «кримінальна відповідальність», «форми 

реалізації кримінальної відповідальності». 

 

Рекомендована література до Теми 1-2: 1.1., 1.3.1., 2.2., 2.3., 2.5., 2.8., 

2.9., 3.7., 3.9., 3.18., 3.19., 3.20, 3.21., 4.3., 4.4., 4.8., 4.11., 4.12., 5.2., 6.1., 6.2., 

6.6.). 

 

ТЕМА 3. ЗЛОЧИН ТА СКЛАД ЗЛОЧИНУ. 

 

Семінарське заняття – 2 год. 

 

План 

1. Поняття злочину та його ознаки. Значення частини 2 ст. 11 КК України 

для поняття злочину. 

2. Класифікація злочинів та її практичне значення. 

3. Поняття складу злочину та його значення. 

4. Загальна характеристика елементів складу злочину, їх зміст та єдність. 

5. Обов’язкові і факультативні ознаки складу злочину. 

6. Співвідношення понять «склад злочину» та «злочин». 

7. Класифікація складів злочинів. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

«злочин», «види злочинів», «класифікація злочинів», «склад злочину», 
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«об’єктивні та суб’єктивні елементи складу злочину», «обов’язкові і 

факультативні ознаки складу злочинів». 

 

Рекомендована література до Теми 3: (1.1., 1.3.1., 2.2., 2.3., 2.5., 2.8., 2.9., 

3.7., 3.9., 3.18., 3.19., 3.20, 3.21., 4.3., 4.4., 4.8., 4.11., 4.12., 5.2., 6.1., 6.2., 6.6.). 

 

ТЕМА 4. СТАДІЇ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ. 

 

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. 

5. Добровільна відмова від доведення злочину до кінця та її відмінність від 

діяльного каяття. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

«стадії злочину», «готування злочинів», «замах на злочин», «закінчений 

злочин», «добровільна відмова від доведення злочину до кінця». 

 

 

Рекомендована література до Теми 4: (1.1., 1.3.1., 2.2., 2.3., 2.5., 2.8., 2.9., 

3.7., 3.9., 3.18., 3.19., 3.20, 3.21., 4.3., 4.4., 4.8., 4.11., 4.12., 5.2., 6.1., 6.2., 6.6.). 

 

ТЕМА 5. ОБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ. ОБ’ЄКТИВНА СТОРОНА ЗЛОЧИНУ. 

 

Семінарське заняття № 1– 2 год. 

 

План 

1. Об’єкт злочину: поняття та зміст. 

2. Види об’єктів злочину. 

3. Предмет злочину. 

4. Потерпілий від злочину. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

«об’єкт злочину», «предмет злочину», «потерпілий від злочину». 

 

Рекомендована література до Теми 5: (1.1., 1.3.1., 2.2., 2.3., 2.5., 2.8., 

2.9., 3.7., 3.9., 3.18., 3.19., 3.20, 3.21., 4.3., 4.4., 4.8., 4.11., 4.12., 5.2., 6.1., 6.2., 

6.6.). 
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Семінарське заняття № 2– 2 год. 

 

План 

1. Об’єктивна сторона злочину: поняття, зміст та значення. 

2. Суспільно небезпечне діяння (дія чи бездіяльність). 

3. Суспільно небезпечні наслідки: поняття, види та значення. 

4. Причинний зв'язок між діянням дією чи бездіяльністю) та суспільно 

небезпечними наслідками. 

5. Місце, час, обстановка, спосіб, знаряддя і засоби вчинення злочину. 

6. Факультативні ознаки об’єктивної сторони злочину. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

«об’єктивна сторона злочину», «суспільно небезпечне діяння», «причинний 

зв'язок», «суспільно небезпечні наслідки». 

 

Рекомендована література до Теми 5: (1.1., 1.3.1., 2.2., 2.3., 2.5., 2.8., 

2.9., 3.7., 3.9., 3.18., 3.19., 3.20, 3.21., 4.3., 4.4., 4.8., 4.11., 4.12., 5.2., 6.1., 6.2., 

6.6.). 

 

 

ТЕМА 6. ОСОБА, ЯКА ПІДЛЯГАЄ КРИМІНАЛЬНІЙ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (СУБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ). 

 

Семінарське заняття – 2 год. 

 

План 

1. Суб’єкт злочину: поняття та зміст.  

2. Осудність як необхідна умова кримінальної відповідальності.  

3. Обмежена осудність. 

4. Поняття неосудності за кримінальним правом та її критерії. 

5. Вік кримінальної відповідальності.  

6. Спеціальний суб’єкт злочину. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

«суб’єкт злочину», «спеціальний суб’єкт злочину» «осудність (неосудність)», 

«вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність». 

 

Рекомендована література до Теми 6: (1.1., 1.3.1., 2.2., 2.3., 2.5., 2.8., 2.9., 

3.7., 3.9., 3.18., 3.19., 3.20, 3.21., 4.3., 4.4., 4.8., 4.11., 4.12., 5.2., 6.1., 6.2., 6.6.). 
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ТЕМА 7. СУБ'ЄКТИВНА СТОРОНА ЗЛОЧИНУ. 

 

Семінарське заняття № 1– 2 год. 

 

План 

1. Поняття, ознаки і значення суб’єктивної сторони злочину. 

2. Вина як головна ознака суб’єктивної сторони злочину. 

3. Умисел та його види. 

4. Необережність та її види. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

«суб’єктивна сторона складу злочину», «форми вини» «умисел», 

«необережність». 

 

Рекомендована література до Теми 7: (1.1., 1.3.1., 2.2., 2.3., 2.5., 2.8., 

2.9., 3.7., 3.9., 3.18., 3.19., 3.20, 3.21., 4.3., 4.4., 4.8., 4.11., 4.12., 5.2., 6.1., 6.2., 

6.6.). 

 

Семінарське заняття № 2– 2 год. 

 

План 

1. Змішана (подвійна) форма вини. 

2. Мотив та мета злочину. Особливий емоційний стан при вчиненні 

злочину. 

3. Невиновне заподіяння шкоди. 

4. Помилка та її вплив на форму вину і кримінальну відповідальність. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

«змішана (подвійна) форма вини», «мотив злочину», «мета злочину», 

«особливий емоційний стан», «казус», «помилка». 

 

Рекомендована література до Теми 7: (1.1., 1.3.1., 2.2., 2.3., 2.5., 2.8., 2.9., 

3.7., 3.9., 3.18., 3.19., 3.20, 3.21., 4.3., 4.4., 4.8., 4.11., 4.12., 5.2., 6.1., 6.2., 6.6.). 

 

 

ТЕМА 8. МНОЖИННІСТЬ 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 
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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. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

«множинність злочинів», «одиничний злочин», «повторність злочинів», 

«сукупність злочинів», «рецидив злочинів». 

 

Рекомендована література до Теми 8: (1.1., 1.3.1., 2.2., 2.3., 2.5., 2.8., 

2.9., 3.7., 3.9., 3.18., 3.19., 3.20, 3.21., 4.3., 4.4., 4.8., 4.11., 4.12., 5.2., 6.1., 6.2., 

6.6.). 

 

 

ТЕМА 9. СПІВУЧАСТЬ У ЗЛОЧИНІ. 

 

Семінарське заняття № 1– 2 год. 

 

План 

1. Поняття співучасті у злочині, її об’єктивні та суб’єктивні ознаки. 

2. Види співучасників та їх характеристика. 

3. Форми співучасті та їх кримінально-правові ознаки.  

4. Організована група та злочинна організація, їх ознаки та відмінності. 

5. Підстави та межі відповідальності співучасників злочину.  

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

«співучасть у злочині», «форми співучасті» «види співучасників», «проста 

форма співучасті», «складна форма співучасті». 

 

Рекомендована література до Теми 9: (1.1., 1.3.1., 2.2., 2.3., 2.5., 2.8., 

2.9., 3.7., 3.9., 3.18., 3.19., 3.20, 3.21., 4.3., 4.4., 4.8., 4.11., 4.12., 5.2., 6.1., 6.2., 

6.6.). 

 

Семінарське заняття № 2– 2 год. 

 

План 

1. Співучасть у злочині зі спеціальним суб’єктом, та особливості 

кримінальної відповідальності співучасників. 

2. Поняття і види ексцесу виконавця. Особливості кримінальної 

відповідальності виконавця, який допустив ексцес та інших співучасників. 

3. Поняття і види причетності до злочину та її правові наслідки. 

4. Добровільна відмова при співучасті та її особливість щодо конкретного 

виду співучасника. Відповідальність за невдале підбурювання та пособництво. 
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Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

«ексцес виконавця», «причетність до злочину» «невдале підбурювання», 

«невдале пособництво», «спеціальні питання відповідальності за співучасть».  

 

Рекомендована література до Теми 9: (1.1., 1.3.1., 2.2., 2.3., 2.5., 2.8., 2.9., 

3.7., 3.9., 3.18., 3.19., 3.20, 3.21., 4.3., 4.4., 4.8., 4.11., 4.12., 5.2., 6.1., 6.2., 6.6.). 

 

 

ТЕМА 10. ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЗЛОЧИННІСТЬ ДІЯННЯ. 

 

Семінарське заняття – 2 год. 

 

План 

1. Поняття, ознаки та види обставин, що виключають злочинність діяння. 

Їх значення у діяльності поліції. 

2. Необхідна оборона та уявна оборона.  

3. Затримання особи, що вчинила злочин. 

4. Крайня необхідність. 

5. Фізичний або психічний примус. 

6. Виконання наказу або розпорядження. 

7. Діяння пов’язане з ризиком (виправданий ризик). 

8. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття 

злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

«необхідна оборона», «крайня необхідність» «уявна оборона», «затримання 

особи, яка вчинила злочин», «виправданий ризик». 

 

Рекомендована література до Теми 10: (1.1., 1.3.1., 2.2., 2.3., 2.5., 2.8., 

2.9., 3.7., 3.9., 3.18., 3.19., 3.20, 3.21., 4.3., 4.4., 4.8., 4.11., 4.12., 5.2., 6.1., 6.2., 

6.6.). 
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

курсантів 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 з кримінального права; 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 теорії кримінального права. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння з кримінального права; 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 та теорії кримінального права.. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння з кримінального права 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 з кримінального права 
сформовані недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних 
завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Курсант, 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 
з кримінально права. 

0 Відсутність на занятті 
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4. Рекомендована література. 

 

 

1. Основні нормативні акти: 

1.1. Конституція України; 

1.2. акти міжнародного права: 

1.2.1. Рішення Європейського суду з прав людини по справі «Олександр 

Смирнов проти України» від 15 липня 2010 р., остаточне від 15жовтня 2010 р. // 

Офіційний вісник України. – 2011. – №15. 

1.3. закони: 

1.3.1. Кримінальний кодекс України від 05 квітня 2001 року. 

1.3.2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 19 листопада 2012 

року. 

1.3.3. Закон України «Про національну поліцію» від 2 липня 2015 року. 

1.3.4. Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року. 

1.4. підзаконні акти: 

1.4.1. Наказ МВС України від 06 листопада 2015 року №1377 «Про 

затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції 

заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події». 

1.4.2. Наказ МВС України від 14 квітня 2016 року №296 «Про 

затвердження Інструкції з організації обліку та руху кримінальних проваджень 

в органах досудового розслідування Національної поліції України». 

1.5. постанови, інші рішення, роз’яснення судів (Конституційного, 

Верховного тощо): 

1.5.1. Постанова ПВСУ від 26.04.2002 р. №1 „Про судову практику у 

справах про необхідну оборону”. 

1.5.2. Постанова ПВСУ від 26.04.2002 р. №2 „Про умовно-дострокове 

звільнення від відбування покарання і заміну не відбутої частини покарання 

більш м’яким”. 

1.5.3. Постанова ПВСУ від 15.05.2002 р. № 2 „Про практику розгляду 

судами справ про застосування примусових заходів виховного характеру”. 

1.5.4. Постанова ПВСУ від 24.10.2003 р. №7 „Про практику призначення 

судами кримінального покарання”. 

1.5.5. Постанова ПВСУ від 26.12.2003 р. №16 „Про практику 

застосування судами України законодавства про погашення і зняття судимості”. 

1.5.6. Постанова ПВСУ від 28.12.1996 р. №15 (Із змінами, внесеними 

згідно з Постановою ПВСУ №17 26.12.2003 р.) „Про практику призначення 

військовослужбовцям покарання у виді тримання в дисциплінарному 

батальйоні”. 

1.5.7. Постанова ПВСУ від 16.04.2004 р. №5 „Про практику застосування 

судами України законодавства у справах про злочини неповнолітніх”. 

1.5.8. Постанова ПВСУ від 03.06.2005 р. №7 „Про практику застосування 

судами примусових заходів медичного характеру та примусового лікування”. 

1.5.9. Постанова ПВСУ від 23.12.2005 р. №13 „Про практику розгляду 

судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними 
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об’єднаннями”. 

1.5.10. Постанова ПВСУ від 23.12.2005 р. № 12 „Про практику 

застосування судами України законодавства про звільнення особи від 

кримінальної відповідальності”.  

1.5.11. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 

р. № 8 „Про внесення змін та доповнень до постанови Пленуму Верховного 

Суду України від 24 жовтня 2003 року № 7 „Про практику призначення судами 

кримінального покарання”. 

1.5.12. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 

2009 р. № 11 „Про внесення доповнення до постанови Пленуму Верховного 

Суду України від 24 жовтня 2003 року № 7 „Про практику призначення судами 

кримінального покарання”. 

1.5.13. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 4 червня 2010 

року № 4 „Про звернення до Конституційного Суду України з конституційним 

поданням щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 4, 

частин першої та четвертої статті 5, частини третьої статті 74 Кримінального 

кодексу України, статті 73 Закону України “Про Конституційний Суд України”. 

1.5.14. 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”. 

 

2. Підручники: 

2.1. Вереша Р.В. Суб’єктивні елементи підстави кримінальної 

відповідальності: Підручник. – К.: Атіка, 2006. – 740 с. 

2.2. Кримінальне право України. Загальна частина: Підруч. для студентів 

юрид. вузів і фак. / Г.В. Андрусів, П.П. Андрушко, В.В. Бенківський та ін.: За 

ред. П.С. Матишевського та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 512 с. 

2.3. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник. / Ю.В. 

Александров, В.І. Антипов, О.О. Дудоров та ін. – Вид. 4-те, пререробл. та 

допов./ За ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка. – К.: Атіка, 2008. – 376 с. 

2.4. 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. 

2.5. Кримінальне право України: Загальна 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. – 456 с. 

2.6. 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. 

2.7. Матишевський П.С. Кримінальне право України. Загальна частина: 

Підруч. для студ. юрид. вузів і фак. – К.: А.С.К., 2001. – 352 с. 

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

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

2.9. Уголовное право Украины. Общая часть: Учебник (Александров 

Ю.В., Антипов В.И., Володько Н.В. и др.). За ред. Клименко В.А., Мельника 
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Н.И. – К.: Атика, 2002. – 448 с. 

 

3. Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали: 

3.1. Андрушко П.П. Кримінально-правова охорона прав інтелектуальної 

власності в Україні. – К.: ФОРУМ, 2004. – 160 с. 

3.2. Біленчук П.Д., Задояний М.Т., Мойсєєнко В.А. Кримінальне право 

України: Навчальний посібник: Альбом схем. – К.: Олан, 2003. – 403 с.  

3.3. Біленчук П.Д., Романюк В.Б., Цимбалюк В.С. та ін. Комп’ютерна 

злочинність: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2002. – 240 с. 

3.4. 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. 

3.5. Діяльність органів внутрішніх справ по запобіганню торгівлі людьми 

/ За ред. О.М. Бандурки: Навчальний посібник. – Харків: НУВС, 2001. – 244 с. 

3.6. Киричко В.М. Злочини у сфері господарської діяльності за 

Кримінальним кодексом України та в судовій практиці: науково- практичний 

коментар/ В.М. Киричко, О.І. Перепелиця; за заг. ред. В.Я. Тація. – Х.: Право, 

2010. – 784 с. 

3.7. Колос М.І. Кримінальне право України. Загальна частина : Навч. 

посіб. / М. І. Колос . – К. : Атіка,2007 (К.). – 608 с. 

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

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

3.9. Кримінальне право в запитаннях і відповідях. Загальна частина. 

(Посібник для підготовки до іспитів) / За заг. ред. В.А. Клименка. – К.: Атіка, 

2003. – 228. 

3.10. 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. 

3.11. Кримінальне право України. Загальна частина:  Навч. посіб. / 

Грищук В.К., Кирись Б.О., Сенько М.М. та ін. ;  Міністерство освіти  і науки 

України. – [б. м.] : Атіка, 2007 (К.). – 420 с. 

3.12. Кримінальне право України: Загальна та Особлива частини: Навч. 

посіб. / В.О. Кузнєцов, М.П. Стрельбицький, Г.К. Гіжевський. – К.: Істина, 

2005. – 380 с. 

3.12. Кримінальне право України: Навчальний посібник / С.Г. Волкотруб, 

О.М. Омельчук, В.М. Ярін та ін. – За ред. О.М. Омельчука. – К.: Наукова думка, 

Прецедент, 2004.  – 297 с. 

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

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

3.14. Кулаков В.В., Лень В.В., Мірошниченко С.С., Руфанова В.М., 

Титаренко О.О. Запобігання злочинам, пов’язаним з незаконним 

використанням бюджетних коштів: Науково-практичний посібник. – 
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Запоріжжя: Дніпровський металург, 2011. – 289 с. 

3.15. Литвин О.П. Злочини проти життя: Навчальний посібник. – К.: Вид-

во Європейського університету, 2002. – 232 с. 

3.16. Митрофанов І.І., Притула А.М. Злочини проти довкілля: Навчальний 

посібник. – Суми: Університетська книга, 2010. – 205 с. 

3.17. Науковий коментар Кримінального кодексу України / Проф. 

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

3.18. 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). 

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

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

у 2-х ч. 

3.20. 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. 

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

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

Юридична думка, 2011. 

3.22. Пинаев А.А. Уголовное право Украины. Общая часть / А.А. Пинаев. 

– Харьков: «Харьков юридический», 2005. – 664 с. 

3.23. Примаченко В.Ф. Затримання особи, яка вчинила злочин, як 

обставина, що виключає злочинність діяння: Навч. посібник. – Д.: Дніпроп. 

держ. ун-т внутр. справ, 2006. – 80 с. 

3.24. Проблемні питання щодо кримінальної відповідальності за 

захоплення підприємств (рейдерство): методичні рекомендації/ І.Г. Богатирьов, 

А.А. Галючек, М.С. Городецька, А.О. Кривий, В.А. Мисливий, В.Ф. 

Примаченко, О.Ф. Фрицький. – Дніпропетровськ: Дніпр.держ. ун-т внутр. 

справ, 2010 – 48 с. 

3.25. Соколов О.В., Спіріна І.Д. Виявлення наркотичної залежності: 

медичні та правові аспекти: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: Юрид. 

акад. МВС, 2003. – 48 с. 

3.26. Спіріна І.Д., Соколов О.В., Леонов С.Ф. Виявлення ознак залежності 

від психоактивних речовин: Науково-практичний посібник. – Дніпропетровськ: 

Юрид. акад. МВС, 2004. – 72 с. 

3.27. Сучасне кримінальне право України; нормативно-правові документи 

та судово-слідча практика: Хрестоматія / Упоряд. А. В. Савченко та ін.; За заг. 

ред. В. В. Кузнецова. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2005- С. 346-347. 

3.28. Уголовный кодекс Украины. Комментарий: Под ред. 

Ю.А.Кармазина и Е.Л.Стрельцова. – Х.: ООО «Одиссей», 2001. – 960 с. 

3.29. Уголовный кодекс Украины. Научно-практический комментарий. – 

3-е изд., исправл. и дополн. / Отв. ред. С.С. Яценко. – К. : А.С.К., 2003. – 1088 с. 

4. Монографії та інші наукові видання: 

4.1. Алфьоров С.М., Шаблистий В.В. Кримінальна відповідальність за 

погрози застосуванням фізичного насильства: Монографія. – Запоріжжя: ФОП 
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Зеленкевич Л.П., 2011. – 212 с. 

4.2. Андрушко П.П. Злочини проти виборчих прав громадян та їх права 

брати участь у референдумі: кримінально-правова характеристика: Монографія. 

– К.: КНТ, 2007. – 328 с. 

4.3. Антипов В.В., Антипов В.І. Обставини, які виключають застосування 

кримінального покарання: Монографія. – К.: Атіка, 2004. – 208 с. 

4.4. Анчукова М.В. Виправданий ризик як обставина, що виключає 

злочинність діяння: Монографія. – Харків.: Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 

2006. – 168 с. 

4.5. Бандурка О.М., Давыденко Л.М. Преступность в Украине: причины и 

противодействие: Монография. – Харьков: Основа, 2003. – 368 с. 

4.6. Баулин Ю.В. Причинение вреда с согласия “потерпевшего” как 

обстоятельство, исключающее преступность деяния: Монографія. – Харьков: 

Кроссроуд, 2007. – 96 с. 

4.7. Баулін Ю.В. Звільнення від кримінальної відповідальності: 

Монографія. – К.: Атіка, 2004. – 296 с.  

4.8. Берзін П.С. Злочинні наслідки: поняття, основні різновиди, 

кримінально-правове значення: Монографія. – К.: Дакор, 2009. – 736 с. 

4.9. Борисов В.И., Гизимчук С.В. Уголовная ответственность за 

нарушение правил, норм и стандартов, обеспечивающих безопасность 

дорожного движения: Монография. – Харьков: Консум, 2001. – 160 с.  

4.10. Борисов В.І., Пащенко О.О. Злочини проти безпеки виробництва: 

поняття та види. Кримінальна відповідальність за порушення правил ядерної 

або радіаційної безпеки: Монографія. – Харків: Видавець СПД ФО Вапнярчук 

Н.М., 2006. – 224 с. 

4.11. Бурдін В.М. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені в 

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

4.12. Бурдін В.М. Особливості кримінальної відповідальності 

неповнолітніх в Україні: Монографія. – К.: Атіка, 2004. – 240 с. 

4.13. Вербенський М.Г., Мінка Т.П., Негодченко Д.О. Протидія торгівлі 

людьми в Україні: Монографія. – Дніпропетровськ, ДДУВС, 2010. – 236 с. 

4.14. Вереша Р.В. Поняття вини як елемент змісту кримінального права 

України: Монографія. – К.: Атіка, 2005. – 224 с. 

4.15. Воробей П.А., Коржанський М.Й., Щупаковський В.М. Завдання і 

дія кримінального закону: Монографія. – К.: Генеза, 1997. – 156 с.  

4.16. Голіна В.В. Судимість: Монографія. – Харків: Харків юридичний, 

2006. – 384 с. 

4.17. Гороховська О.В. Вбивство через необережність: Монографія / 

Наук. ред. Музика А.А. – К.: Видавець ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 180 с. 

4.18. Дудоров О.О. Злочини у сфері господарської діяльності: 

кримінально-правова характеристика: Монографія. – К.: Юридична практика, 

2003. – 924 с. 

4.19. Зеленецький В.С., Ємельянов В.П., Настюк В.Я. та ін. Проблеми 

систематизації та комплексного розвитку антитерористичного законодавства 

України / За заг. ред. Зеленецького В.С., Ємельянова В.П.: Монографія. – 
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Харків: Право, 2008. – 96 с.  

4.20. Іващенко В.О. Торгівля жінками та дітьми (кримінологічні та 

кримінально-правові аспекти боротьби): Монографія. – К.: Атіка, 2004. – 112 с. 

4.21. Ізетов А.Е. Втягнення у вчинення терористичного акту: 

кримінально-правове дослідження: Монографія. – Харків: Право, 2010. – 174 с. 

4.22. Коржанський М.Й. Предмет і об’єкт злочину: Монографія. – 

Дніпропетровськ: Юридична академія МВС; Ліра ЛТД, 2005. – 252 с. 

4.23. Коржанський М.Й. Презумпція невинуватості і презумпція вини: 

Монографія. – К.: Атіка, 2004. – 216 с. 

4.24. Коржанський М.Й. Проблеми кримінального права: Монографія. – 

Дніпропетровськ: Юридична академія Міністерства внутрішніх справ, 2003. – 

200 с. 

4.25. Котовенко О.М. Кримінальна відповідальність за пошкодження 

об’єктів магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводів: Монографія. – 

Харків: Консум, 2004. – 136 с. 

4.26. Кравченко О.О. Контрабанда: Монографія. – Харків: ТЦ «Золота 

миля», 2010. – 192 с. 

4.27. Кузнецов В.В. Кримінальна відповідальність за крадіжки: 

Монографія. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 158 с. 

4.28. Куц В.М., Кириченко Ю.В. Кримінальна відповідальність за 

незаконне використання електричної або теплової енергії: Монографія. – К.: 

Центр учбової літератури, 2010. – 160 с. 

4.29. Лень В.В. Осудність у кримінальному праві і законодавстві: 

Монографія. Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 

2008. – 180 с.  

4.30. Лень В.В., Книга М.М. Примусові заходи медичного характеру: 

історія, стан, тенденції. – Запоріжжя: Дніпровський металург, 2010. – 212 с. 

4.31. Лень В.В., Книга М.М. Примусові заходи медичного характеру: цілі 

і підстави застосування. – Запоріжжя: Дніпровський металург, 2011. – 92 с. 

4.32. Марін О.К. Кваліфікація злочинів при конкуренції кримінально-

правових норм: Монографія. – К.: Атіка, 2003. – 224 с. 

4.33. Марітчак Т.М. Помилки у кваліфікації злочинів: Монографія. – К.: 

Атіка, 2004. – 188 с. 
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