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1. Теми практичних занять 
 

ТЕМА 3. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ 
БЕЗПЕКИ ТА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ, ВЧИНЕНИХ У 

СПІВУЧАСТІ 
Практичне заняття №1  – 2 год. 

План 
1. Вирішити задачі. 
Задача №1 

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 пост ВОКР і, вбивши при цьому 

стрілка-охоронця, заволоділи автоматом АК. 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, колективного 

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. 

 

Задача № 2 

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. 

Кваліфікуйте дії винних осіб. 

 

Задача № 3 

Після звільнення з місць позбавлення волі, де відбував покарання за 

виготовлення та збут підроблених грошей, Шершньов організував групу, до 

якої залучив Яцину і неповнолітнього Уварова. Група на цвинтарях у Коломиї 

та в селі Снятині вночі розкопувала могили, де шукала цінні речі, виривала у 

мерців золоті зуби, коронки тощо. Усього було відкрито п'ять могил, а в них — 

12 гробів. Здобуті в такий спосіб два містки із золотими зубами і коронками 

Шершньов продав зубному техніку Гниді. Взятими з гробів цінними речами 

поділилися між собою Яцина й Уваров. 

Кваліфікуйте дії винних осіб. 
 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття (за потреби – перелік документів, складання 
яких передбачається програмою) 
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Після вивчення теми, курсант повинен: 

Знати: основні положення та правила кваліфікації злочинів при 

співучасті.  

Вміти: використовувати засвоєні знання для точної кваліфікації злочинів 

при розслідуванні кримінальних справ 

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

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

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

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

… 
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2. Теми семінарських занять  
 

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

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

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

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

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

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

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

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

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

курсантів на практичних (семінарських) заняттях 
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ПОЯСНЕННЯ 
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Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому 
рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння з кваліфікації злочинів; 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. 

4 

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

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння з кваліфікації злочинів 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 кваліфікації злочинів 
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 кваліфікації злочинів. 

0 Відсутність на занятті 

 

 


