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1. Теми практичних занять 
 

ТЕМА 10. МНОЖИННІСТЬ ЗЛОЧИНІВ 

Практичне заняття – 2 години 

Вирішити наступні задачі: 

Задача 1 

Мажаров, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, керував 

автобусом, яким перевозив людей з поля у село. Незважаючи на заборонні 

звуковий та світловий сигнали, Мажаров намагався проїхати залізничний 

переїзд, але допустив зіткнення з електропоїздом. В результаті зіткнення 

загинуло сім пасажирів, що їхали в автобусі, та ще 12 з них отримали тяжкі та 

середньої тяжкості тілесні ушкодження. 3 вагони електропоїзду зійшли з рейок, 

загинув помічник машиніста, а машиніст та шестеро пасажирів отримали тяжкі 

та середньої тяжкості тілесні ушкодження. Затримка руху поїздів на дільниці 

склала 14 год. 

Визначте: 

- чи має місце множинність злочинів та її вид; 

- чи має місце реальна або ідеальна сукупність злочинів; 

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

 

Задача 2 

Кутько під час самовільних розкопок у місцях бойових дій знайшов одну 

гранату Ф-1 з запалом та пістолет ТТ, які приніс додому, після цього пістолет 

почистив і змастив. Через деякий час він взяв пістолет з собою до нічного 

клубу, де мав намір показати його своїм друзям. В клубі Кутька було затримано 

нарядом поліції, а пістолет вилучено. Під час обшуку вдома у Кутька було 

знайдено і вилучено гранату. В результаті експертних досліджень було 

встановлено, що граната відноситься до боєприпасів, а пістолет придатний для 

стрільби. 

Визначте: 

- чи має місце множинність злочинів та її вид; 

- чи має місце реальна або ідеальна сукупність злочинів; 

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

 

Задача 3 
Придко разом зі своїм сином Михайлом протягом трьох місяців на 

залізничній станції шляхом демонтажу вчинили чотири крадіжки частин та 

обладнання залізничних вагонів. Викрадені частини вагонів здали на пункт 

прийому металобрухту, а отримані за них гроші витрачали на власні потреби. 

12 березня вони знову з метою вчинення крадіжки пішли на залізничну 

станцію, де зняли 12 штук кришок з колісних пар вагонів вантажного потягу, 

що зупинився. Вдвох вони двічі відносили зняті кришки додому у гараж, де 

очистили їх від мастила та бруду, а потім вирішили знову піти на станцію, щоб 

ще вкрасти кришки. Але при підході до станції вони були затримані 

співробітниками міліції. 
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У зв’язку з розукомплектуванням колісних пар вагонів, потяг, 

відправлений зі станції, було поставлено під загрозу аварії. 

Визначте: 

- чи має місце множинність злочинів та її вид; 

- чи має місце реальна або ідеальна сукупність злочинів; 

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

 

Задача 4 
Горянов, з метою вчинення нападів на громадян, а також підприємства 

торгівлі та інші установи, вступив у зговір з Турієвим та Кроминим. Втрьох 

вони здійснили напад на пост ВОХР, де вбили охоронця та заволоділи 

автоматом ППШ. Протягом року вказані особи скоїли 15 нападів на будинки і 

квартири громадян, АЗС, магазини, де під загрозою застосування раніше 

викраденого автомата викрадали гроші, коштовності, цінні речі. Всього за 

вказаний період вони викрали чужого майна на суму, що у 350 разів перевищує 

НМДГ. Під час останнього нападу Горянов вбив оператора АЗС, який вчинив 

опір нападникам. 

Визначте: 

- чи має місце множинність злочинів та її вид; 

- чи має місце реальна або ідеальна сукупність злочинів; 

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

 

Задача 5 
Сиренко, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зайшов до кафе, 

де став чіплятися до відвідувачів, а коли ті йому зробили зауваження, став 

нецензурно лаятися, кинув пляшку у вітрину, розбивши дві пляшки коньяку, 

перекинув стіл, а коли до кафе зайшли наряд поліції з двома дружинниками та 

звернулися з вимогою припинити свої дії, Сиренко ще більше став лаятися, 

намагався перекинути інші столи, при затриманні став вириватися, штовхав 

поліцейських, вдарив дружинника кулаком в обличчя, спричинивши йому легке 

тілесне ушкодження без розладу здоров’я. 

Визначте: 

- чи має місце множинність злочинів та її вид; 

- чи має місце реальна або ідеальна сукупність злочинів; 

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

 

Задача 6 
Ланенко за попередньою змовою з раніше судимим за незаконне 

зберігання наркотичних засобів Циганюк таємно викрали з магазину чоловічий 

костюм і громадським транспортом повертались додому. У тролейбусі Ланенко 

намагався викрасти з кишені Кошикової гаманець, в якому було 250 гривень, 

але разом з Циганюком були затримані. Під час особистого обшуку у Ланенка 

було вилучено вкрадений в магазині костюм, а у Циганюка - 100 гр. гашишу. 

Визначте: 

- чи має місце множинність злочинів та її вид; 
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- чи має місце реальна або ідеальна сукупність злочинів; 

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

 

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

напрацьовані під час заняття: уміння тлумачити кримінальний закон щодо 

видів множинності злочинів та її значення для встановлення меж кримінальної 

відповідальності особи, що вчинила 2 та більше злочинів, навички застосування 

кримінального закону при розмежуванні повторності, сукупності та рецидиву 

злочинів. 
Рекомендована література до Теми 10:  
1. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року в чинній редакції. 

Розділ VII Загальної частини. 
2. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 7 від 4 червня 2010 

року «Про практику застосування судами кримінального законодавства про 
повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслідки» 

3. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 р. 

№ 13 «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені 

стійкими злочинними об’єднаннями». 
 

 

ТЕМА 11. ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЗЛОЧИННІСТЬ 

ДІЯННЯ 

Практичне заняття – 2 години 

Вирішити наступні 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. 

Визначте: 

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

- чи перебував Нозенко в стані необхідної оборони; 

- які ознаки присутні в діях Зіновьєва та Нозенка; 

- 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. 

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

заподіяв тяжке тілесне ушкодження. Він пояснив свої дії тим, що прийняв 
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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 перебували Гармашев, Орлов в стані необхідної оборони; 

- які ознаки присутні в діях Гармашева та Орлова; 

- чи повинен Гармашев нести кримінальну відповідальність за 

спричинення шкоди здоров`ю Орлова.  

 

Задача 3 
Вночі Сташков почув, що хтось ходить по горищу його будинку. 

Зарядивши рушницю він вийшов на подвір’я і крикнув: “Хто там?” Невідомий 

зіскочив з горища і сховався за рогом будинку, а потім кинувся на Сташкова. 

Останній здійснив постріл з рушниці у бік вистрілив у бік нападника. Від 

отриманого поранення той помер на місці. Вбитим виявився Фенін, 

неодноразово раніше судимий за крадіжки. 

Визначте: 

- чи є в діях Сташкова обставини, що виключають злочинність діяння; 

- вид цих обставин та їх ознаки; 

- чи повинен Сташков нести кримінальну відповідальність за заподіяння 

смерті Феніна. 

 

Задача 4 
Від’їжджаючи у відпустку, Тарасов для захисту своєї квартири від злодіїв 

приладнав над дверима важку металеву болванку, яка, у разі відкриття дверей, 

падала. За його відсутності у його квартирі став протікати водопровід, в 

наслідок чого були залиті водою три нижні поверхи. У зв’язку із вказаним 

начальник ЖЕК дав вказівку на примусове відкриття квартири для ліквідації 

аварії. Коли слюсар відчинив двері, на його голову впала вказана болванка та 

завдала йому тяжке тілесне ушкодження. 

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; 

- чи повинен Тарасов нести кримінальну відповідальність за заподіяння 

шкоди здоров`ю слюсаря; 

- чи повинен Тарасов відшкодувати мешканцям залитих квартир 

вартість ремонтних робіт. 

 

Задача 5 
Добровольський, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, близько о 

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

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; 

- як кваліфікувати дії Добровольського; 

- чи повинен Сергєєв нести відповідальність за заподіяння шкоди 

Добровольському. 

 

Задача 6 
Мельянов та Афанасьєв запросили знайомих дівчат Лобову та Шурину на 

квартиру Афанасьєва. Приблизьно о 23 год. біля під`їзду будинку, у якому 

мешкав Афанасьєв, їх зустрів незнайомий їм раніше Остриков, який перебував 

у стані алкогольного сп’яніння, та у цинічній формі запропонував їм вступити з 

ним у статевий зв’язок, а потім збив з ніг Лобову і почав зривати з неї одяг. На 

крик про допомогу Шуриної прибігли Мельянов і Афанасьєв з молотком. 

Побачив їх Остриков кинув Лобову і намагався втекти, але Мельянов вдарив 

його ногою, а Афанасьев наніс удар молотком по руці. Остриков став чинити 

опір, намагаючись наносити удари кулаками й ногами Афанасьєву та 

Мельянову. Однак ті збили його з ніг та стали бити ногами до поки Остриков 

втратив свідомість За висновком судово-медичної експертизи Остриков 

отримав тяжкі тілесні ушкодження. 

Визначте: 

- чи є в діях Мельянова, Афанасьєва обставини, що виключають 

злочинність діяння; 

- вид та ознаки цих обставин; 

- як кваліфікувати дії Острикова; 

- чи повинні Мельянов, Афанасьєв, Лобова та Шурина нести 

відповідальність за заподіяння шкоди Острикову. 

 

Задача 7 
Альпіністи Сурмілін та Рюмін заблукали в горах. Почався буран, це 

ускладнило орієнтування, і Рюмін звалився у прірву. Він повиснув на мотузці, 

яка зв’язувала його із Сурміліним. Той спробував витягти Рюміна, але не зміг 

цього зробити і перерізав мотузку, побоюючись, що загине разом з Рюміним. 

Рюмін упав на нижню площадку і зламав хребет, залишився інвалідом 1 групи. 

Визначте: 

- чи є в діях Сурміліна обставини, що виключають злочинність діяння; 

- вид та ознаки цих обставин; 

- як кваліфікувати дії Сурміліна. 
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Задача 8 

Під час масових безпорядків до кімнати будинку, в якій знаходились 

п’ять військовослужбовців строкової служби, з натовпу перед будинком у вікно 

влетіла граната. Сержант Єфімов схопив її і викинув назад у вікно. Від її 

розриву чотири чоловіки загинуло, а сім – отримали тілесні ушкодження. 

Визначте: 

- чи є в діях Єфімова обставини, що виключають злочинність діяння; 

- вид та ознаки цих обставин; 

- чи повинен Єфімов нести кримінальну відповідальність за заподіяння 

шкоди життю та здоров`ю громадян. 

 

Задача 9 
Після катастрофи у Чорному морі туристського лайнера багато його 

пасажирів потрапило у воду. На рятувальному плоту, розрахованому на 12 

чоловік, зібралося близько 20, а люди все ще намагались вилізти на нього, 

чіплялись за борти. Матрос Кобрін, який був на плоту, побоюючись, що пліт не 

витримає і перевернеться, відштовхував зайвих людей. Багато з них 

врятуватися не змогли. 

Визначте: 

- чи є в діях Кобріна обставини, що виключають злочинність діяння; 

- вид та ознаки цих обставин; 

- чи повинен Кобрін нести відповідальність за те, що відштовхував 

людей від плоту. 

 

Задача 10 
Працівники поліції здійснювали затримання двох осіб, які вимагали 

гроші, у момент отримання від потерпілого. Спільники злодіїв, які із-за 

будинку спостерігали за отриманням грошей, спрямували свій автомобіль на 

поліцейських, але тим вдалось ухилитись. Тоді злочинці розвернули автомобіль 

і повторили спробу наїзду на правоохоронців. Співробітники поліції зробили 

кілька попереджувальних пострілів у повітря і злочинці почали втікати. З 

метою їх затримання капітан Тюрін кілька разів вистрілив по колесах 

автомобіля, але одна з куль зрикошетила й влучила одному із злочинців в 

голову, який від отриманого поранення помер на місці пригоди. 

Визначте: 

- чи є в діях працівників міліції обставини, що виключають злочинність 

діяння; 

- правову основу дій Тюріна; 

- чи повинен Тюрін нести відповідальність за заподіяння смерті 

злочинцю. 

 

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

напрацьовані під час заняття: уміння тлумачити кримінальний закон щодо 

ознак обставин, які виключають злочинність діяння, навички застосування 

кримінального закону при розмежуванні обставин, що виключають злочинність 
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діяння від видів звільнення від кримінальної відповідальності та покарання, від 

малозначного діяння та правопорушення, казусу, визначення підстав та умов 

настання кримінальної відповідальності при перевищенні меж обставин, які 

виключають злочинність діяння. 

Рекомендована література до Теми 11 
1. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року в чинній редакції. 

Розділ VIIІ Загальної частини. 
2. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 1 від від 26.04.2002 р. 

«Про судову практику у справах про необхідну оборону» 
 

ТЕМА 12. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
 

Практичне заняття – 2 години 

Вирішити наступні задачі: 

Задача 1 

Суслова було затримано за вчинення кишенькової крадіжки. При 

перевірці його особи встановлено, що 4 роки тому він був затриманий за такий 

самий злочин, але йому вдалося втекти з приміщення органу внутрішніх справ. 

Чи підлягає Суслов кримінальній відповідальності за першу крадіжку? 

Мотивуйте свою відповідь. 

 

Задача 2 

Шофер Глушко внаслідок необережного поводження з бензином 

спричинив тяжкі опіки вантажникові Махну, який працював разом з ним. Сам 

Глушко також постраждав, але доставив Махна до лікарні, дав свою кров для 

потерпілого і шкіру для пересадки. Проти нього порушено кримінальну справу 

за ст. 128 ККУ. Через деякий час він з автомашиною був відряджений у сусідню 

область для участі у ліквідації наслідків повені, де добре виявив себе і був 

відзначений подякою. 

Чи є підстава для звільнення Глушко від кримінальної відповідальності? 

Мотивуйте свою відповідь. 

 

Задача 3 
Повертаючись з роботи, Баранов зустрів біля бару свого знайомого 

Волинця. Баранов запитав його про справі на роботі та сім’ю. Після цього 

Волинець наніс йому три удари кулаками в обличчя, спричинивши легкі тілесні 

ушкодження, і сказав, щоб той ніколи не торкався його сімейних справ, після 

чого розвернувся і пішов. Через півгодини Баранов звернувся до районного 

відділку поліції з заявою. Увечері наступного дня до Баранова додому прийшов 

Волинець, вибачився за те, що сталося і пояснив, що напередодні від нього 

пішла дружина, а Баранова він зустрів після бару, де випив горілки, і не зміг 

стримати емоцій. Волинець запропонував купити ліки. Баранов відповів, що це 

зайве, що він його пробачив і готовий піти з ним у поліцію, щоб владнати 

справи. 
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Чи є підстави для звільнення Волинця від кримінальної відповідальності? 

Мотивуйте свою відповідь. 

 

Задача 4 
Кравченко вирішила продати власний будинок. Покупець Григорович 

пообіцяв заплатити всю суму в кінці місяця, а поки що з дозволу господарки 

будинку розпочав ремонтні роботи. До обумовленого строку Григорович суму 

не вніс, а у відремонтований за його кошти будинок посилив своїх батьків-

інвалідів. На вимогу Кравченко розрахуватися або виїхати з будинку 

Григорович відповів, що багато коштів вклав у будинок і зараз грошей немає. 

Строк виплати назвати відмовився, вказавши, що виїжджати з будинку теж не 

буде. Кравченко подала заяву у районний відділок поліції. Дізнавшись про це, 

Григорович заключив з Кравченко договір купівлі-продажу, повністю 

розрахувавшись з нею. 

Чи підлягає Григорович кримінальній відповідальності? Мотивуйте свою 

відповідь. 

 

ЗАДАЧА 5 

Шістнадцятирічний Колобов під час сварки з одноліткою Зибенко на 

ґрунті особистих неприязних стосунків наніс йому в обличчя декілька ударів 

кулаками, спричинивши легкі тілесні ушкодження без короткочасного розгляду 

здоров'я. Йому було оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого 

ч. 1 ст. 125 КК України. Колобов визнав свою вину у вчиненні вказаного 

злочину, вибачився перед Зибенком. Колектив професійного технічного ліцею, 

де навчався Колобов, звернувся з проханням про звільнення Колобова ід 

кримінальної відповідальності з передачею його на поруки колективу ліцею. 

Чи є підстави для звільнення Колобова від кримінальної відповідальності 

і які можливі рішення у справі? 

 

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

напрацьовані під час заняття: уміння тлумачити кримінальний закон щодо 

видів та принципів звільнення особи від кримінальної відповідальності, 

навички застосування кримінального закону щодо розмежування підстав та 

умов різних видів звільнення від кримінальної відповідальності. 

Рекомендована література до Теми 13: 
1. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року в чинній редакції. 

Розділ VIIІ Загальної частини. 

2. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 1 від від 26.04.2002 р. 

«Про судову практику у справах про необхідну оборону» 
3. Пинаев А.А. Курс лекций по Общей части уголовного права. Книга 

первая «О преступлении». – Х.: Харьков юридический, 2001. – 284 с. 
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ТЕМА 14. ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ 
 

Практичне заняття – 2 години 

Вирішити наступні задачі: 
Задача 1 

Овчаренко, засуджено за крадіжку майна до 3 років позбавлення волі. Під 

час відбування покарання він вчинив напад на конвоїра, заподіявши йому тяжке 

тілесне ушкодження. В процесі розслідування було встановлено, що після 

вчинення крадіжки, але до винесення вироку, Овчаренко зґвалтував 

неповнолітню Ящук, а також, погрожуючи ножем, відібрав у неї перстень і 

сережки. 

В процесі судового розгляду звинувачення Овчаренко в усіх цих злочинах 

було підтверджено. Строк, відбутий ним за першим вироком, становив 2 роки. 

Який порядок призначення покарання за сукупністю злочинів і 

декількома вироками одночасно? Мотивуйте свою відповідь. 

Сформулюйте резолютивну частину другого вироку в частині, що 

стосується призначення покарання (строки покарання у вигляді позбавлення 

волі вкажіть в межах санкції відповідних статей). 

 

Задача 2 
Гапоненка було засуджено за крадіжку майна, вчинену за попереднім 

зговором групою осіб, до 4 років позбавлення волі з відбуванням покарання в 

установі виконання покарання загального режиму. Під час відбування 

покарання встановлено, що після першої крадіжки, але до винесення вироку, 

він вчинив крадіжку в складі організованої групи. На момент винесення 

другого вироку Гапоненко відбув половину строку покарання, призначеного за 

першим вироком. 

Якими правилами слід керуватися при призначенні покарання Гапоненку 

у другому вироку? Мотивуйте свою відповідь. 

 

Задача 3 
Мартинов за вчинення хуліганства засуджений до 2 років обмеження 

волі; за умисне нанесення середньої тяжкості тілесних ушкоджень до 2 років 

виправних робіт. 

Який порядок призначення остаточного покарання за сукупністю 

злочинів? Яке остаточне покарання може бути призначене Мартинову? 

Мотивуйте свою відповідь. 

 

Задача 4 
Зінченка було засуджено за розбій з проникненням у житло до 10 років 

позбавлення волі. Відбуваючи це покарання, він заподіяв засудженому 

Савченку умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент 

заподіяння. За цей злочин його засуджено до 8 років позбавлення волі. До цього 

покарання суд частково приєднав не відбуту частину позбавлення волі за 
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попереднім вироком і призначив остаточне покарання – 12 років позбавлення 

волі з відбуванням покарання в УВП суворого режиму. 

Варіант. Відбуваючи покарання, Зінченко заподіяв Савченко умисне 

тяжке тілесне ушкодження, внаслідок якого сталася смерть потерпілого, за що 

був засуджений до 15 років позбавлення волі. 

Чи правильно суд призначив Зінченко остаточне покарання за основною 

фабулою і за варіантом? Мотивуйте свою відповідь. 

 

Задача 5 
Колісенко визнаний винним у вчиненні крадіжки, що завдала значної 

шкоди потерпілому і хуліганства. За перший злочин його засуджено до 3 років 

позбавлення волі, за другий – до 3 років обмеження волі. Остаточне покарання: 

3 роки позбавлення волі з випробуванням, на підставі ст.75 КК. Іспитовий строк 

Колісенку встановити 3 роки. 

Чи вірне рішення прийняв суд? Мотивуйте свою відповідь. 

 

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

напрацьовані під час заняття: уміння тлумачити кримінальний закон щодо 

принципів призначення покарання, навички застосування кримінального закону 

при призначенні покарань різних видів, призначення покарань за сукупністю 

злочинів та сукупністю вироків. 

Рекомендована література до Теми № 14: 
1. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року в чинній редакції. 

Розділ ХІ Загальної частини. 
2. Пинаев А.А. Курс лекций по Общей части уголовного права. Книга 

вторая «О наказании». – Х.: Харьков юридический, 2002. – 194 с. 
 3. Кримінальне право України. Загальна частина. Підручник для студентів 

юридичних вузів та факультетів. 

 
 

ТЕМА 15. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ 

Практичне заняття – 2 години 

Вирішити наступні задачі: 
Задача 1 

Гуслія було затримано за вчинення кишенькової крадіжки. При перевірці 

його особи встановлено, що 4 роки тому він був затриманий за вчинення такого 

самого злочину, але тоді йому вдалось втекти з приміщення органу внутрішніх 

справ. 

Чи підлягає Гуслій кримінальній відповідальності за вчинення першої 

крадіжки? Мотивуйте свою відповідь. 

 

Задача 2 
17-річний Коломієць та 16-річний Павлов в універмазі підійшли до 12-

річного Зленка і зажадали від нього гроші, погрожуючи в разі відмови побити 
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його. Зленко віддав їм гроші, які в нього були, а коли ті вийшли з універмагу, 

повідомив про злочин патрулю поліції. Коломієць і Павлов були затримані та 

звинувачені у грабежі, вчиненому за попереднім зговором групою осіб. У 

процесі розслідування встановлено, що Павлов брав участь у грабежі під 

впливом Коломійця, він щиро розкаявся у вчиненому, позитивно 

характеризується за місцем навчання і проживання, тому судом його було 

звільнено від кримінальної відповідальності з застосуванням примусового 

заходу виховного характеру. Коломійця засуджено до 3 років позбавлення волі 

умовно з іспитовим строком 2 роки. 

Чи правильно Павлова було звільнено від кримінальної відповідальності? 

Мотивуйте свою відповідь. 

 

Задача 3 

Відмовивши в умовно-достроковому звільненні від покарання Гуденку, 

засудженому за умисне тяжке тілесне ушкодження, внаслідок якого сталася 

смерть потерпілого, до позбавлення волі строком на 6 років, суд в ухвалі 

зазначив, що той вчинив тяжкий злочин, а строк, який він відбув, не є достатнім 

для його перевиховання. З матеріалів справи видно, що Гуденко відбув 4 роки і 

20 днів, має позитивні характеристики, до роботи ставиться сумлінно, є членом 

секції внутрішнього порядку. 

Чи правильно вирішив цю справу суд? Мотивуйте свою відповідь. 

 

Задача 4 
За зловживання опікунськими правами Шустова засуджено до 2 років 

виправних робіт. Після відбуття третини строку покарання Шустов звернувся 

до інспекції з виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, з 

проханням підготувати подання до суду про заміну йому не відбутої частини 

покарання більш м’яким, але там йому було відмовлено. 

Чи законною була відмова у задоволенні клопотання засудженому 

Шустову? Мотивуйте свою відповідь. 

 

Задача 5 
Адміністрація установи виконання покарання для неповнолітніх та 

комісія у справах неповнолітніх звернулись до суду з клопотанням про умовно-

дострокове звільнення неповнолітнього Коновалова, який відбув понад 1/3 

призначеного судом строку покарання і своєю поведінкою та ставленням до 

праці та навчання довів своє виправлення. 

Суд відмовив, зазначивши, що Коновалов раніше відбував покарання у 

вигляді позбавлення волі і до нього вже застосовувалося умовно-дострокове 

звільнення від відбування покарання. 

Чи законні доводи суду? Мотивуйте свою відповідь. 

 

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

напрацьовані під час заняття: уміння тлумачити кримінальний закон щодо 

принципів звільнення від покарання та його відбування, навички застосування 
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кримінального закону щодо підстав та умов різних видів звільнення від 

покарання. 

Рекомендована література до Теми № 15: 
1. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року в чинній редакції. 

Розділ ХІІ Загальної частини. 
2. Пинаев А.А. Курс лекций по Общей части уголовного права. Книга 

вторая «О наказании». – Х.: Харьков юридический, 2002. – 194 с. 
 3. Кримінальне право України. Загальна частина. Підручник для студентів 

юридичних вузів та факультетів. 

 

ТЕМА 16. СУДИМІСТЬ. ПОГАШЕННЯ І ЗНЯТТЯ СУДИМОСТІ 
 

Практичне заняття – 2 години 

Вирішити наступні задачі: 
Задача 1 

 

Лаптєва було засуджено за ч. 2 п. 6 ст. 115 КК з призначенням покарання 

у виді позбавлення волі строком на 12 років, вісім з яких відбув. Визначте: 

- чи може підпадати Лаптєв під амністію?; 

- чи може до нього застосовуватися умовно-дострокове звільнення від 

покарання (мотивуйте свою відповідь)?; 

- строки погашення судимості Лаптєва?. 

 

Задача 2 
Морох був визнаний винним у вчиненні крадіжки в особливо великих 

розмірах. Суд першої інстанції призначив йому покарання у виді позбавлення 

волі строком на шість років з конфіскацію майна. Апеляційний суд скасував 

покарання у вигляді конфіскації майна, мотивуючи своє рішення тим, що 

завдана Морохою злочином шкода була відшкодована під час досудового 

розслідування. 

Визначте: 

- рішення якої судової інстанції є правильним? 

- строк погашення судимості Морох; 

- строк зняття судимості Морох. 

 

Задача 3 
Зайчук, раніше судимий за ч. 1 ст. 152 КК до 3 років позбавлення волі, 

через два роки і сім місяців після відбуття покарання вчинив щодо К. дії, 

спрямовані на задоволення статевої пристрасті неприродним способом. За 

вказані дії його було засуджено за ч. 2 ст. 153 КК (за ознакою повторності) до 

трьох років позбавлення волі. Прокурор вніс протест, в якому зазначив, що суд 

невірно призначив покарання Зайчуку. 

Визначте: чи правильно суд призначив покарання?; 

- чи є підстави для задоволення протесту прокурора? 

- коли мають наступити строки погашення або зняття судимості Зайчука? 
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Задача 4 
Чугунова було засуджено за ч. 3 ст. 309, та ч. 2 ст. 310 КК до 8 років 

позбавлення волі з примусовим лікуванням від наркоманії. 

Визначте: чи є правильним призначення покарання? 

- строки погашення або зняття судимості Чугунова. 

Варіант. Після відбуття 1/3 призначеного судом покарання Чугунов 

вчинив втечу із кримінально-виконавчої установи. 

Визначте: 

- строк погашення судимості за кожний злочин. 

 

Задача 5 
Жарова було засуджено за ч. 1 ст. 200 КК до штрафу розміром 5000 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Однак з метою ухилитися від 

виконання вироку Жаров переїхав до іншого міста. 

Визначте: чи є правильним рішення суду? 

- строки погашення або зняття судимості. 

Варіант. Після переїзду до іншого міст Жаров вчинив злочин, 

передбачений ч. 1 ст. 201 КК, за який був засуджений до 5 років позбавлення 

волі. 

Визначте: - яким має бути остаточне покарання Жарову? 

- строк погашення або зняття судимості за кожний злочин. 

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

напрацьовані під час заняття: уміння тлумачити кримінальний закон щодо 
поняття та значення судимості, навички застосування кримінального закону 
щодо підстав та умов погашення та зняття судимості, призначення покараня 
при наявності судимості. 

Рекомендована література до Теми № 16: 
1. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року в чинній редакції. 

Розділ ХІІІ Загальної частини. 
2. Пинаев А.А. Курс лекций по Общей части уголовного права. Книга 

вторая «О наказании». – Х.: Харьков юридический, 2002. – 194 с. 
 3. Кримінальне право України. Загальна частина. Підручник для студентів 

юридичних вузів та факультетів. 

 

ТЕМА 17. ЗАХОДИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ 

ЩОДО ФІЗИЧНИХ І ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 

Практичне заняття – 2 години 

Вирішити наступні задачі: 
Задача 1 

15 річного Роденка, який 7 років страждає на олігофренією у формі 

дебільності, було затримано в магазині, коли він намагався таємно викрасти 

туфлі. При затриманні він подряпав обличчя продавцю Калмиковій та вкусив її 

за руку. 
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Згідно висновку судово-психіатричної експертизи Роденко на момент 

вчинення діяння не був здатним повною мірою усвідомлювати свої дії та 

керувати ними, потребує госпіталізації до психіатричного закладу із звичайним 

наглядом.  

Визначте: - чи може Роденко бути притягнутим до кримінальної 

відповідальності? 

- чи можуть бути застосовані до Роденка примусові заходи медичного 

характеру? Якщо так, то які і їх правова основа, порядок призначення 

та термін? 

- коли і яким чином Роденко може бути звільнений від примусового 

лікування? 

- Мотивуйте свої відповіді. 

 

Задача 2 
Загаєв, перебуваючи у стані абстиненції, викликаної захворюванням 

наркоманією, вчинив відкрите викрадення лікарських препаратів з аптеки. 

Перебуваючи під вартою, він захворів на епілепсію і під час приступів являв 

небезпеку для себе та оточуючих. У проміжках між приступами хвороби Загаев 

міг усвідомлювати свої дії та керувати ними. 

Визначте: - чи є підстави для застосування до Загаєва інших заходів 

кримінально-правового характеру? Якщо так, то їх фактичні та юридичні 

підстави? 

- коли і яким чином Загаєв може бути звільнений від примусового 

лікування? 

- чи може Загаєв притягуватися до кримінальної відповідальності. 

Мотивуйте свою відповідь. 

 

Задача 3 
Приватний підприємець Коробов, отримавши звістку про обставини, що 

призведуть до банкрутства його підприємства та зроблять неможливим вчасне 

повернення боргу кредиторам, з рушниці вбив дружину і дитину, підпалив 

будинок, а потім, намагаючись вчинити самогубство, пострілом у груди важко 

поранив себе. На досудовому слідстві і в суді він пояснив, що після отримання 

інформації про майбутнє банкрутство він не пам’ятає що вчинив і опритомнів 

лише в лікарні. Відповідно до висновків судово-психіатричної експертизи 

Коробов в момент вказаних дій перебував у стані осудності, але після 

вчиненого, захворів на маніакально-депресивний психоз. 

Визначте: - чи є підстави для застосування до Коробова інших заходів 

кримінально-правового характеру? Якщо так, то їх фактичні та юридичні 

підстави? 

- коли і яким чином Коробочкін може бути звільнений від примусових 

заходів медичного характеру у разі прийняття рішення про їх 

застосування? 

- чи може Коробочкін притягуватися до кримінальної відповідальності. 

Мотивуйте свою відповідь. 
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Задача 4 
Авєр’єв в стані алкогольного сп’яніння без приводу на те ножем заподіяв 

перехожим, раніше незнайомим йому, С. та М. тяжкі та середньої тяжкості 

тілесні ушкодження. З показів колишньої дружини Авєр’єва стало відомо, що 

він постійно виявляв ознаки агресивності, особливо після вживання спиртних 

напоїв хватав ножа і починав її переслідувати. 

Судово-психіатричною експертизою було встановлено, що Авєр’єв хворий 

на шизофренію, що була обтяжена станом тяжкого фізіологічного сп’яніння. 

Діяння було вчинене в стані осудності. Сам Авєр’єв пояснив, що своїх дій не 

пам’ятає. 

Визначте: - чи є підстави для застосування до Авєр’ва інших заходів 

кримінально-правового характеру? Якщо так, то їх фактичні та юридичні 

підстави? 

- коли і яким чином Авєр’єв може бути звільнений від примусового 

лікування; 

- чи може Авєрічєв притягуватися до кримінальної відповідальності.  

 

Задача 5 
Авілов за попередньою змовою з Бортник вчинили шляхом проникнення 

у сховище крадіжку державного майна. Під час перебування у СІЗО Авілов 

виявляє ознаки психічної хвороби. Призначеною судово-психіатричною 

експертизою було встановлено, що Авілов на момент вчинення крадіжки 

ніякими розладами психічної діяльності, які б не дозволяли йому 

усвідомлювати свої дії та керувати ними, не страждав. Перебуваючи під вартою 

у СІЗО, він захворів на сифіліс мозку, що позбавляє його можливості 

усвідомлювати свої дії і керувати ними, потребує лікування у психіатричному 

закладі з посиленим наглядом. 

Визначте: - правову основу застосування до Авілова примусових заходів 

медичного характеру, їх вид, порядок призначення та термін; 

- коли і яким чином Авілов може бути звільнений від примусового 

лікування? 

- чи підлягає Авілов кримінальної відповідальності? 

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

напрацьовані під час заняття: правильне застосування закону про кримінальну 

відповідальність в частині застосування інших заходів кримінально-правового 

характеру щодо фізичних та юридичних осіб відповідно до положень розділів 

XIV та XIV-I Кримінального кодексу України. 

Рекомендована література до Теми17: 

1. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 3 червня 2005 р. № 7 

« Про практику застосування судами примусових заходів медичного характеру 

та примусового лікування». 
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2.  Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року в чинній редакції. 

Розділ ХІV, XIV-I Загальної частини. 

3. Пинаев А.А. Курс лекций по Общей части уголовного права. Книга 

вторая «О наказании». – Х.: Харьков юридический, 2002. – 194 с. 

 4. Кримінальне право України. Загальна частина. Підручник для 

студентів юридичних вузів та факультетів. 

 

 

ТЕМА 18. ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА 

ПОКАРАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ 

Практичне заняття – 2 години 

Вирішити наступні задачі: 
Задача 1 

Сімнадцятирічний А. під час сварки наніс своєму однокласнику Б. 
декілька ударів кулаками в голову, спричинивши тому легкі тілесні 
ушкодження, що спричинили короткочасний розлад здоров'я. А. раніше 
злочинів не скоював, позитивно характеризується та щиро покаявся, а його 
батьки відшкодували витрати на лікування Б., та компенсували моральну 
шкоду. 

Які варіанти вирішенні питання щодо притягнення А. до кримінальної 
відповідальності з урахуванням положень законодавства? 

 
Задача 2 

Неповнолітній К., перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, 
безпричинно чіплявся до дівчат у гуртожитку, ображав їх. На зауваження Т. про 
неприпустимість таких дій почав наносити їй удари кулаками в голову і тулуб, 
потім ногами (ч. 1 ст. 296). Коли на крики про допомогу прибігли мешканці 
гуртожитку В. і Д. і почали припиняти хуліганські дії, К. наніс удар стільцем по 
голові В., в наслідок якого стався крововилив та смерть останнього (ч. 3 ст. 296 
та п. 8 ч. 2 ст. 115). Т. було заподіяно тілесні ушкодження середньої тяжкості 
(ч. 1 ст. 122). 

Визначте в яких межах має вирішувати питання суд при призначенні 
покарання К. за кожен із вчинених злочинів та остаточного покарання. 

 
Задача 3 

Щодо чотирнадцятирічного М. винесено обвинувальний вирок у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК. Яким чином суд може вирішити 
питання щодо призначення М. покарання та його відбування. Які інші заходи 
кримінально-правового характеру можуть бути застосовані судом до М.? 

 
Задача 4 

Неповнолітнього В. було затримано за крадіжку одягу в супермаркеті (ч. 
1 ст. 185). На допиті В. зізнався, що два роки тому він також вчинив крадіжку 
одягу з магазину, що знайшло підтвердження. 

Чи є повторність в діях В.? Яким чином, з урахуванням особливостей 
кримінальної відповідальності неповнолітніх, може бути вирішене питання 
щодо кримінальної відповідальності та покарання В.? 
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Задача 5 
Засуджений за низку злочинів, у тому числі особливо тяжкого, вчинених 

у 17- річному віці, до позбавлення волі строком на дванадцять років, шість з 
яких відбув, П. звернувся до адміністрації УВП з клопотанням про його 
умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. 

Чи має право П. на умовно-дострокове звільнення від відбування 
покарання? Обґрунтуйте відповідь та вкажіть на обставини та положення 
закону, якими слід керуватися при вирішенні питання по суті. 

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

напрацьовані під час заняття: правильно застосовувати закон про кримінальну 

відповідальність щодо неповнолітніх з урахуванням положень Розділу XV 

Загальної частини Кримінального кодексу України. 

Рекомендована література до Теми № 18: 
1. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року в чинній редакції. 

Розділ XIV Загальної частини. 
2. Пинаев А.А. Курс лекций по Общей части уголовного права. Книга 

вторая «О наказании». – Х.: Харьков юридический, 2002. – 194 с. 
 3. Кримінальне право України. Загальна частина. Підручник для студентів 

юридичних вузів та факультетів. 
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2. Теми семінарських занять  
 

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ, СИСТЕМА, ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ І 

ПРИНЦИПИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ. НАУКА 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 

Семінарське заняття - 1 година 

План: 

1. Поняття, ознаки, предмет і завдання кримінального права як галузі права, як 

науки і як навчальної дисципліни. 

2. Система кримінального права, його структура. 

3. Співвідношення кримінального права і кримінально-правової політики. 

4. Кримінальне право і суміжні галузі права (кримінальне процесуальне право, 

кримінально-виконавче право, адміністративне право). 
 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
«поняття кримінального права», «кримінально-правова політика», «принципи 
кримінального права», «система кримінального права». 

Рекомендована література до Теми 1: 
1. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року в чинній редакції. 

Розділ I Загальної частини. 
2. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для 

студентів юридичних вузів і факультетів. 
3. Пинаев А.А. Курс лекций по Общей части уголовного права. Книга 

первая «О преступлении». – Х.: Харьков юридический, 2001. – 284 с. 
 

ТЕМА № 2. ЗАКОН ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА 

ЇЇ ПІДСТАВА 

Семінарське заняття - 1 година 

План: 

1. Поняття закону про кримінальну відповідальність, його ознаки, джерела, 

завдання і значення. 

2. Кримінальний кодекс України, його структура (побудова) та структура і види 

кримінально-правових норм Особливої частини Кримінального кодексу. Види 

диспозицій і санкцій. 

3. Тлумачення закону про кримінальну відповідальність: поняття, види і 

значення. Роль Верховного Суду України в тлумаченні законів про кримінальну 

відповідальність. 

4. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі. Чинність закону 

про кримінальну відповідальність у просторі. Аналогія права і аналогія закону. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
«законодавство України про кримінальну відповідальність», «тлумачення 
закону», «чинність закону», «кримінальна відповідальність». 
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Рекомендована література до Теми 2:  
1. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року в чинній редакції. 

Розділ ІI Загальної частини. 
2. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для 

студентів юридичних вузів і факультетів. 
3. Пинаев А.А. Курс лекций по Общей части уголовного права. Книга 

первая «О преступлении». – Х.: Харьков юридический, 2001. – 284 с. 
 

ТЕМА 3. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ЗЛОЧИНУ. КЛАСИФІКАЦІЯ 

ЗЛОЧИНІВ 

Семінарське заняття - 2 години 

План: 

1. Поняття злочину та його ознаки. 

2. Поняття малозначного діяння, закріпленого у ч. 2 ст. 11 КК, для визначення 

поняття злочину. 

3. Класифікація злочинів та її практичне значення. 

4. Відмінність злочину від інших правопорушень. 

 
Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

«злочин», «ознаки злочину», «склад злочину», «елементи складу злочину», 
«ознаки елемента складу злочину». 

Рекомендована література до Теми 3:  
1. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року в чинній редакції. 

Розділ ІІI Загальної частини. 
2. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для 

студентів юридичних вузів і факультетів. 
3. Пинаев А.А. Курс лекций по Общей части уголовного права. Книга 

первая «О преступлении». – Х.: Харьков юридический, 2001. – 284 с. 

 

ТЕМА 4. СКЛАД ЗЛОЧИНУ 

Семінарське заняття 2 години 

План: 

1. Поняття складу злочину. Його співвідношення зі злочином як явищем 

реальної дійсності. 

2. Елементи, ознаки складу злочину. 

3. Види складів злочинів. 

4. Кваліфікація злочинів. 
 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
«склад злочину», «елементи складу злочину», «об’єкт, предмет злочину», 
«об’єктивна сторона злочину», «суб’єкт злочину», «суб’єктивна сторона 
злочину», «кваліфікація злочину». 
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Рекомендована література до Теми 4:  
1. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року в чинній редакції. 

Розділ ІІI Загальної частини. 
2. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для 

студентів юридичних вузів і факультетів. 
3. Пинаев А.А. Курс лекций по Общей части уголовного права. Книга 

первая «О преступлении». – Х.: Харьков юридический, 2001. – 284 с. 
 

ТЕМА № 5. ОБ'ЄКТ ЗЛОЧИНУ, ОБ'ЄКТИВНА СТОРОНА ЗЛОЧИНУ 

Семінарське заняття – 2 години 

План: 

1. Поняття об’єкта злочинів, його структура та значення. Класифікація об’єктів 

злочину та її значення. 

2. Предмет злочину, його поняття та місце в структурі складу злочину. 

3. Потерпіла особа як ознака об’єкта злочину. 

3. Поняття, ознаки об’єктивної сторони, їх значення та класифікація. 

4. Суспільно-небезпечне діяння, його поняття, ознаки та форми (дія чи 

бездіяльність). 

5. Злочинна бездіяльність її поняття, ознаки та умови кримінальної 

відповідальності за неї. 

6. Знаряддя та засоби злочину. Їх відмінність від предмету злочину. 

7. Час, місце, спосіб, обстановка як ознаки об’єктивної сторони злочину. 
 
Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

«об’єкт злочину», «предмет злочину», «потерпіла особа злочину», «суспільні 
відносини», «соціальні цінності». 

Рекомендована література до Теми 5:  
1. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року в чинній редакції. 

Розділ ІІI Загальної частини. 
2. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для 

студентів юридичних вузів і факультетів. 
3. Пинаев А.А. Курс лекций по Общей части уголовного права. Книга 

первая «О преступлении». – Х.: Харьков юридический, 2001. – 284 с. 
 

 

ТЕМА 6. СУБ’ЄКТИВНА СТОРОНА ЗЛОЧИНУ 

Семінарське заняття  – 2 години 

План: 

1. Поняття, ознаки суб’єктивної сторони злочину, їх види. Значення 

суб’єктивної сторони злочину як елемента складу злочину. 

2. Поняття вини як ознаки злочину, її поняття, зміст та форми. 

3. Умисна форма вини. Поняття, зміст та види умислу. 

4. Необережна форма вини. Поняття, зміст та види необережності. 

5. Змішана (подвійна, складна) форма вини. 

6. Мотив як ознака злочину. 



 

 

23 

 

7. Мета як ознака злочину. Їх поняття і види та значення для кримінальної 

відповідальності. 

8. Казус в кримінальному праві та його відмінність від злочинної недбалості.  

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  
Рекомендована література до Теми 6: «суб’єктивна сторона злочину», 

«вина», «форми вини», «умисел злочину», «види умислу»», «необережна форма 
вини», «види необережності», «мета злочину», «мотив злочину», «емоційний 
стан злочинця», «казус у кримінальному праві». 

1. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року в чинній редакції. 
Розділ V Загальної частини. 

2. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для 
студентів юридичних вузів і факультетів. 

3. Пинаев А.А. Курс лекций по Общей части уголовного права. Книга 
первая «О преступлении». – Х.: Харьков юридический, 2001. – 284 с. 

 

 

 

ТЕМА 7. ОСОБА, ЯКА ПІДЛЯГАЄ КРИМІНАЛЬНІЙ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (СУБ'ЄКТ ЗЛОЧИНУ) 

Семінарське заняття – 2 години 

План: 

1. Поняття суб’єкта злочину, його ознаки та види. 

2. Вік кримінальної відповідальності. Відповідальність неповнолітніх. 

3. Осудність як необхідна умова кримінальної відповідальності. 

4. Неосудність та її критерії. Застосування до неосудних осіб примусових 

заходів медичного характеру. 

5. Обмежена осудність, її ознаки та значення для вирішення питання про 

кримінальну відповідальність. 

6. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені у стані сп’яніння 

внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів та інших одурманюючих 

речовин. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
«суб’єкт злочину», «загальний суб’єкт злочину», «спеціальний суб’єкт 

злочину», «особа злочинця». 
Рекомендована література до Теми 7: 
1. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року в чинній редакції. 

Розділ ІV Загальної частини. 
2. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для 

студентів юридичних вузів і факультетів. 
3. Пинаев А.А. Курс лекций по Общей части уголовного права. Книга 

первая «О преступлении». – Х.: Харьков юридический, 2001. – 284 с. 
 

 

ТЕМА 8. СТАДІЇ ЗЛОЧИНУ 
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Семінарське заняття – 2 години 

План: 

1. Поняття закінченого злочину. Поняття і види стадій злочину. 

2. Незакінчений злочин і його види. 

3. Готування до злочину та його відмінність від виявлення «голого» умислу. 

4. Замах на злочин та його види. 

5. Добровільна відмова від вчинення злочину, її ознаки та значення. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
«стадії злочину», «закінчений та незакінчений злочин», «попередня злочинна 

діяльність», «готування до злочину», «замах на злочин та його види», 

«добровільна відмова від злочину». 
Рекомендована література до Теми 8:  
1. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року в чинній редакції. 

Розділ ІІІ Загальної частини. 
2. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для 

студентів юридичних вузів і факультетів. 
3. Пинаев А.А. Курс лекций по Общей части уголовного права. Книга 

первая «О преступлении». – Х.: Харьков юридический, 2001. – 284 с. 
 

 

ТЕМА 9. СПІВУЧАСТЬ У ЗЛОЧИНІ 

Семінарське заняття  – 2 години. 

План: 

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

2. Види співучасників та їх характеристика. 

3. Форми співучасті та їх ознаки. 

4. Підстави та межі відповідальності співучасників злочину. 

5. Спеціальні питання відповідальності за співучасть. 

6. Співучасть у злочині зі спеціальним суб’єктом. 

7. Поняття і види ексцесу виконавця. Його правові наслідки для виконавця. 

8. Відповідальність інших співучасників злочину при ексцесі виконавця. 

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

10. Добровільна відмова при співучасті та її особливість щодо конкретного 

виду співучасника. 

11. Відповідальність за невдале підбурювання та пособництво. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
«співучасть у злочині», «виконавець (співвиконавець) злочину», «організатор 

злочину», «підбурювач злочину», «пособник злочину», «причетність до 

злочину», «ексцес виконавця», «група осіб», «організована група», «злочинна 

організація». 
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Рекомендована література до Теми 9:  
1. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року в чинній редакції. 

Розділ VII Загальної частини. 
2. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 7 від 4 червня 2010 

року «Про практику застосування судами кримінального законодавства про 
повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслідки» 

3. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 р. 

№ 13 «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені 

стійкими злочинними об’єднаннями». 
4. Пинаев А.А. Курс лекций по Общей части уголовного права. Книга 

первая «О преступлении». – Х.: Харьков юридический, 2001. – 284 с. 

 
 

ТЕМА № 10. МНОЖИННІСТЬ ЗЛОЧИНІВ. 

Семінарське заняття  – 2 години. 

План: 

1. Одиничний злочин як складовий елемент множинності злочинів. Види 

одиничних злочинів. 

2. Повторність злочинів. 

3. Сукупність злочинів. 

4. Рецидив злочинів. 

5. Правові наслідки повторності, сукупності та рецидиву злочинів. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
«множинність злочинів», «одиничний злочин», «складений (складний) злочин», 

«повторність злочинів», «сукупність злочинів», «рецидив злочинів». 
Рекомендована література до Теми 10:  
1. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року в чинній редакції. 

Розділ VII Загальної частини. 
2. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 7 від 4 червня 2010 

року «Про практику застосування судами кримінального законодавства про 
повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслідки» 

3. Пинаев А.А. Курс лекций по Общей части уголовного права. Книга 
первая «О преступлении». – Х.: Харьков юридический, 2001. – 284 с. 

 

 

ТЕМА № 11. ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЗЛОЧИННІСТЬ 

ДІЯННЯ 

Семінарське заняття  – 2 години 

План: 

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

2. Поняття та зміст необхідної оборони. Умови її правомірності. 

3. Поняття та ознаки перевищення меж необхідної оборони та його правові 

наслідки. 
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4. Уявна оборона. Її ознаки та зміст, умови правомірності. Кримінально-правові 

наслідки за заподіяння шкоди у стані уявної оборони. 

5. Затримання особи, що вчинила злочин. Умови правомірності. 

Відповідальність за перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця. 

6. Крайня необхідність, умови її правомірності. Відмінність від необхідної 

оборони. 

7. Фізичний або психічний примус як обставина, що виключає злочинність 

діяння. 

8. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної 

діяльності організованої групи чи злочинної організації. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
«обставини, що виключають злочинність діяння», «необхідна оборона», 

«перевищення меж необхідної оборони», «уявна оборона», «затримання особи, 

що вчинила злочин», «крайня необхідність», «фізичний або психічний примус», 

«виконання наказу або розпорядження», «діяння, пов’язане з ризиком», 

«виконання спеціального завдання». 
Рекомендована література до Теми 11: 
1. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року в чинній редакції. 

Розділ VIIІ Загальної частини. 
2. Пинаев А.А. Курс лекций по Общей части уголовного права. Книга 

первая «О преступлении». – Х.: Харьков юридический, 2001. – 284 с. 

3. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 1 від від 26.04.2002 р. 

«Про судову практику у справах про необхідну оборону» 

 

ТЕМА 12. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

Семінарське заняття – 2 години 

План: 

1. Поняття та правові підстави звільнення особи, яка вчинила злочин, від 

кримінальної відповідальності. 

2. Умови та підстави звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з 

дійовим каяттям та примиренням винного з потерпілим. 

3. Умови та підстави звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з 

передачею особи на поруки. 

4. Умови та підстави звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із 

зміною обстановки. 

5. Умови та підстави звільнення від кримінальної відповідальності у 

зв’язку із закінченням строків давності. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
«звільнення від кримінальної відповідальності», «дійове каяття», «примирення 

винного з потерпілим», «передача особи на поруки», «зміна обстановки», 

«строки давності кримінальної відповідальності». 
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Рекомендована література до Теми 12:  

1. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року в чинній редакції. 

Розділ ІХ Загальної частини. 
2. Пинаев А.А. Курс лекций по Общей части уголовного права. Книга 

первая «О преступлении». – Х.: Харьков юридический, 2001. – 284 с. 
 

 

ТЕМА № 13. ПОНЯТТЯ ПОКАРАННЯ. ВИДИ ПОКАРАННЯ 

Семінарське заняття – 2 години 

План: 

1. Поняття, ознаки та мета покарання за Кримінальним кодексом України. 

2. Система покарань. Види покарань. 

3. Покарання, пов’язані з ізоляцією від суспільства. 

4. Позбавлення волі як вид покарання, його види і строки. 

5. Покарання, не пов’язані з ізоляцією від суспільства. 

6. Штраф. Підстави призначення і розміри. Правові наслідки неможливості 

сплати штрафу. 

7. Виправні та громадські роботи. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
«покарання», «види покарань», «система покарань», «штраф», «позбавлення 

звання, чину або кваліфікаційного класу», «позбавлення певних прав», 

«громадські роботи», «виправні роботи», «службові обмеження для 

військовослужбовців», «конфіскація майна», «арешт», «обмеження волі», 

«тримання в дисциплінарному батальйоні», «позбавлення волі», «довічне 

ув’язнення». 
Рекомендована література до Теми 13:  
1. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року в чинній редакції. 

Розділ Х Загальної частини. 
2. Пинаев А.А. Курс лекций по Общей части уголовного права. Книга 

вторая «О наказании». – Х.: Харьков юридический, 2002. – 194 с. 

 

ТЕМА 14. ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ 

Семінарське заняття  – 2 години 

План: 

1. Загальні засади і принципи призначення покарання. 

2. Призначення покарання за сукупністю злочинів. 

3. Призначення покарання за сукупністю вироків. 

4. Обставини які пом’якшують і покарання. Їх види і характеристика. 

5. Обставини, які обтяжують покарання. Їх види і характеристика. 

6. Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений у 

співучасті. 

7. Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом. 

8. Правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув’язнення. 
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Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
«призначення покарання», «загальні принципи призначення покарання», 

«обставини, які пом’якшують покарання», . «обставини, які обтяжують 

покарання», «сукупність злочинів», «сукупність злочинів», «остаточне 

покарання», «складання покарань», «зарахування строку попереднього 

ув’язнення», «обчислення строків покарання». 
Рекомендована література до Теми 14:  
1. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року в чинній редакції. 

Розділ ХІ Загальної частини. 
2. Пинаев А.А. Курс лекций по Общей части уголовного права. Книга 

вторая «О наказании». – Х.: Харьков юридический, 2002. – 194 с. 
 3. Кримінальне право України. Загальна частина. Підручник для студентів 

юридичних вузів та факультетів. 

 

ТЕМА 15. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ 

Семінарське заняття  – 2 години 

План: 

1. Поняття звільнення від покарання та його види. 

2. Звільнення від покарання у зв'язку з втратою особою суспільної 

небезпечності. 

3. Звільнення від відбування покарання з випробуванням. 

4. Звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності 

виконання обвинувального вироку. 

5. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. 

6. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей 

віком до трьох років. 

7. Звільнення від відбування покарання на підставі акта амністії або 

помилування. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
«звільнення від покарання», «звільнення від відбування покарання», 

«звільнення віл відбування покарання з випробуванням», «іспитовий строк», 

«умовно-дострокове звільнення від відбування покарання», «амністія», 

«помилування». 
Рекомендована література до Теми 15:  
1. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року в чинній редакції. 

Розділ ХІІ Загальної частини. 
2. Пинаев А.А. Курс лекций по Общей части уголовного права. Книга 

вторая «О наказании». – Х.: Харьков юридический, 2002. – 194 с. 
 3. Кримінальне право України. Загальна частина. Підручник для студентів 

юридичних вузів та факультетів. 
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ТЕМА № 16. СУДИМІСТЬ. ПОГАШЕННЯ І ЗНЯТТЯ СУДИМОСТІ 

Семінарське заняття  – 2 години 

План: 

1. Поняття судимості як кримінально-правової категорії. Правові наслідки 

судимості. 

2. Поняття і строки погашення судимості. 

3. Обчислення строків погашення судимості. 

4. Поняття зняття судимості. 

5. Види і підстави знаття судимості. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
«судимість», «правові наслідки судимості», «погашення судимості», «зняття 

судимості». 
Рекомендована література до Теми 16:  
1. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року в чинній редакції. 

Розділ ХІІІ Загальної частини. 
2. Пинаев А.А. Курс лекций по Общей части уголовного права. Книга 

вторая «О наказании». – Х.: Харьков юридический, 2002. – 194 с. 
 3. Кримінальне право України. Загальна частина. Підручник для студентів 

юридичних вузів та факультетів. 

 

ТЕМА № 17. ЗАХОДИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ 

ЩОДО ФІЗИЧНИХ І ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 

Семінарське заняття  – 2 години 

План: 

1. Поняття, види і мета заходів кримінально-правового характеру щодо 

фізичних і юридичних осіб. 

2. Поняття і види примусових заходів медичного характеру. 

3. Категорії осіб, до яких судом застосовуються примусові заходи медичного 

характеру. 

4. Умови та підстави застосування примусових заходів медичного характеру. 

5. Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів 

медичного характеру. 

6. Примусове лікування, його сутність та підстави застосування. 

7. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб. 

8. Загальні правила застосування до юридичних осіб заходів кримінально-

правового характеру. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
«примусові заходи медичного характеру», «примусове лікування», «спеціальна 

конфіскація», «штраф щодо юридичної особи», «ліквідація юридичної особи», 

«конфіскація майна юридичної особи». 
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Рекомендована література до Теми 17:  
1. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року в чинній редакції. 

Розділ ХІV, XIV-I Загальної частини. 
2. Пинаев А.А. Курс лекций по Общей части уголовного права. Книга 

вторая «О наказании». – Х.: Харьков юридический, 2002. – 194 с. 
 3. Кримінальне право України. Загальна частина. Підручник для студентів 

юридичних вузів та факультетів. 

 

ТЕМА 18. ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА 

ПОКАРАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ 

Семінарське заняття – 2 години 

План: 

1. Звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності і покарання із 

застосуванням примусових заходів виховного характеру. 

2. Види покарань, які застосовуються до неповнолітніх та їх характеристика. 

Особливості їх призначення. 

3. Звільнення неповнолітніх від відбування покарання з випробуванням та від 

кримінальної відповідальності. 

4. Звільнення неповнолітніх від відбування покарання у зв’язку із закінченням 

строків давності. 

5. Умовно-дострокове звільнення неповнолітніх від відбування покарання. 

6. Погашення та зняття судимості неповнолітніх. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
«примусові заходи виховного характеру», «додаткові покарання щодо 

неповнолітніх», «скасування примусових заходів виховного характеру». 
Рекомендована література до Теми 18:  
1. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року в чинній редакції. 

Розділ XIV Загальної частини. 
2. Пинаев А.А. Курс лекций по Общей части уголовного права. Книга 

вторая «О наказании». – Х.: Харьков юридический, 2002. – 194 с. 
 3. Кримінальне право України. Загальна частина. Підручник для студентів 

юридичних вузів та факультетів. 

 



 

 

31 

 

3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

студентів на практичних та семінарських заняттях 

 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому 
рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, 
передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття 
продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні 
питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 
дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та 
правозастосовної практики. 

4 

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

3 

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

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 
носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 
більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні 
помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

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. 

0 Відсутність на занятті 

 

 


