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1. Теми практичних занять 
 

ТЕМА № 3. СКЛАД ЗЛОЧИНУ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ 
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 
 
1. Ф. передав працівникові податкової інспекції хабар у сумі 250 доларів 

США, обіцяючи через два дні "донести" решту 450 доларів США із обіцяних. 

Після отримання 250 доларів США інспектора затримали. Його дії утворюють: 

а) одержання хабара (ч. 1 ст. 368 КК України); 

б) закінчений замах на одержання хабара (ч. 2 ст. 15 і ч. 1 ст. 368 КК 

країни); 

в) готування до одержання хабара (ч.1 ст.14 і ч.1 ст. 368 КК України).  

2. Г. та М., за попередньою змовою групою осіб, незаконно виробляли 

наркотичні засоби з метою збуту. Невдовзі Г. та М. щиро покаялися, здали 

вироблені наркотичні засоби до міліції та вказали джерело їх придбання. Чи 

можливе звільнення від кримінальної відповідальності цих осіб: 

а) неможливе; 

б) можливе, бо вони добровільно відмовилися від злочинної діяльності; 

в) можливе за умови, що вони прийшли до такого рішення індивідуально, 

без сторонньої допомоги?  

3. Повертаючись пізно ввечері додому, М. побачив, що Д. б’є мало-

літнього хлопця. На спробу припинити побиття, Д. висловив погрози на адресу 

М., супроводжуючи їх лайкою та образами, а потім зі словами: "Не втручайся, 

бо сам отримаєш!", почав бити малолітнього по голові. Це обурило М., і він, 

захищаючи хлопчика, почав бити Д. Численні удари призвели до смерті 

останнього. Суд дійшов висновку, що М. перевищив межі необхідної оборони, 

але зробив це в стані сильного душевного хвилювання. Як кваліфікувати дії М.: 

а) умисне вбивство, вчинене в стані душевного хвилювання (ст. 116 КК 

України); 

б) умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони (ст. 118 КК 

України); 

в) він не буде нести кримінальної відповідальності? 

4. Непричетний до аварії водій Т. не надав допомогу потерпілому в ДТП, 

якого вночі виявив на дорозі, та не повідомив про ДТП нікому. Через 

несвоєчасність надання медичної допомоги потерпілий помер. Т. мав 

можливість доправити його до лікарні. Як потрібно кваліфікувати дії Т: 

а) залишення в небезпеці, якщо це спричинило смерть особи (ч. 3 ст. 135 

КК України); 

б) ненадання допомоги особі, що перебуває в небезпечному для життя 

стані, якщо це спричинило смерть потерпілого (ч. З ст. 136 КК України); 

в) вбивство через необережність (ч. 1 ст. 119 КК України)?  

5. П. прийшов до своїх друзів у гуртожиток. У кімнаті друзів він побачив 

незнайому С., яка спала. Скориставшись з цієї обставини, він вступив у статеві 

зносини з нею, а коли вона прокинулася знову, зґвалтував її, погрожуючи 



 

 

4 

 

насильством. Кваліфікуйте дії винної особи: 

а) дії П. слід кваліфікувати як зґвалтування (ч. 1 ст. 152 КК України); 

б) дії П. потрібно кваліфікувати як зґвалтування, вчинене повторно  

(ч. 2 ст. 152 КК України); 

в) дії П. слід кваліфікувати як зґвалтування (ч. 1 ст. 152 КК України) та 

зґвалтування, вчинене повторно (ч. 2 ст. 152 КК України). 

6. 14-річний П. разом із 13-річним Р. вчинили зґвалтування. Кваліфікуйте 

дії цих осіб: 

а) дії П. слід кваліфікувати як зґвалтування (ч. 1 ст. 152 КК України), а Р. 

не буде притягнуто до кримінальної відповідальності; 

б) дії П. потрібно кваліфікувати як зґвалтування, вчинене групою осіб  

(ч. 3 ст. 152 КК України), а Р. не буде притягатися до кримінальної 

відповідальності; 

в) дії П. та Р. слід кваліфікувати як зґвалтування, вчинене групою осіб  

(ч. 3 ст. 152 КК України).  

7. Під час вступу до інституту на іспиті екзаменатор В. вирішив 

поставити абітурієнтові К. незадовільну оцінку, бо йому не сподобався 

зовнішній вигляд К. Унаслідок цього К. не зміг вступити до навчального 

закладу. Дайте кримінально-правову оцінку діям В.: 

а) він буде притягнутий до кримінальної відповідальності за порушення 

права на отримання освіти (ч. 1 ст. 183 КК України); 

б) він не буде притягнутий до кримінальної відповідальності; 

в) він буде притягнутий до кримінальної відповідальності за зловживання 

службовим становищем (ч. 1 ст. 364 КК України). 

8. Під час вчинення П. розбою потерпілому Р. було заподіяно смерть 

через необережність. Дайте кримінально-правову оцінку діям винної особи: 

а) дії П. слід кваліфікувати як розбій (ч. 4 ст. 187 КК України) і вбивство 

через необережність (ч. 1 ст. 119 КК України); 

б) дії П. слід кваліфікувати як розбій (ч. 4 ст. 187 КК України); 

в) дії П. слід кваліфікувати як розбій (ч. 1 ст. 187 КК України) та вбивство 

через необережність (ч.1 ст. 119 КК України). 

9. Р. і П. зустріли на пероні залізничного вокзалу 3., який вантажив до 

вагона поїзда Одеса-Москва 10 ящиків з відеомагнітофонами. Погрожуючи 

пістолетом, вони забрали в 3. два відеомагнітофона, пообіцявши повернути їх 

наступного дня, якщо останній сплатить їм 500 грн., а при відмові виконати 

вимогу, знищать їх. Наступного дня 3. передав Р. та П. необхідну суму, але 

відеомагнітофонів не одержав, оскільки останні їх продали, а гроші поділили 

між собою. Кваліфікуйте дії Р. і П.: 

а) вони скоїли за попередньою змовою групою осіб розбій (ч. 2 ст. 187 КК 

України) та шахрайство (ч. 2 ст. 190 КК України); 

б) вони вчинили за попередньою змовою групою осіб вимагання  

(ч. 2 ст. 189 КК України); 

в) вони скоїли за попередньою змовою групою осіб вимагання  

(ч. 2 ст. 189 КК України) та розбій (ч. 2 ст. 187 КК України). 

10. І. організував фірму з виробництва меблів. Через неповернення 
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грошей від фірм-посередників він домовився з бухгалтером С. штучно 

зменшити загальний прибуток виробництва. Унаслідок цього державі в 2003 р. 

було завдано збитків на суму 52 000 грн. Дайте кримінально-правову оцінку 

діям І.: 

а) дії І. слід кваліфікувати як ухилення від сплати податків в особливо 

великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. З ст. 212 КК 

України), і службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 366 

КК України); 

б) дії І. потрібно кваліфікувати як службове підроблення, що спричинило 

тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 366 КК України); 

в) дії І. слід кваліфікувати як ухилення від сплати податків в особливо 

великих розмірах (ч. З ст. 212 КК України). 

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

напрацьовані під час заняття: уміння тлумачити кримінальний закон щодо 

визначення складу злочину. 
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 ТЕМА № 5. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ІЗ ВРАХУВАННЯМ 
СТАДІЙ ЙОГО ВЧИНЕННЯ 

Практичне заняття № 1 – 2 год.  

 

1. Шамшуров і Андреев зустріли ввечері на вулиці Коцюбу, яка 

поверталася з роботи, і вирішили її згвалтувати. Вони втягли її до порожньої 

квартири будинку, поклали на ліжко і почали роздягати, тримаючи за руки, 

ноги і затискуючи рота. Коцюба опиралася, вирвала руку, кричала, витягла з 

куртки ножиці і вдарила ними Шамшурова. В цей час у двері квартири хтось 

постукав. Шамшуров і Андреев, злякавшись, що їх можуть затримати, вист-

рибнули у вікно і втекли. Як вирішити справу? 

2. Викулов під час сварки з Качаном намагався вдарити його лезом 

сокири по голові, але останній закрив голову рукою і удар прийшовся по ній. 

При повторній спробі завдати удару Качан відхилив голову і удар прийшовся 

по правому передпліччю. Тоді Викулов підняв потерпілого і відвів у будинок. 

Качанові було заподіяно тяжкі тілесні ушкодження. 

 Якою має бути кримінально-правова оцінка дій Викулова? 

3. З метою заволодіння грошима Постниковой Русіна і Катало- ва 

вирішили її отруїти. Вони придбали отруту, призначену для труїння гризунів, і 

Каталова дала її Постниковій під виглядом ліків від шлункових захворювань. 

Прийнявши порошок, та почала блювати. Ніяких інших наслідків не настало. 

Судово-медичною експертизою встановлено, що порошок був непридатним для 

отруєння людини. 

  Як кваліфікувати дії Русіної і Каталової?  

4. Для того, щоб позбутися дружини і дочки, Гриб виготовив вибуховий 

пристрій з годинниковим механізмом, поклав його у валізу з продуктами, котру 

ті брали з собою в Москву для родичів, і здав разом з іншими речами у 

вантажний відсік літака, яким дружина і дочка мали Летіти з Києва до родичів. 

На борту літака було 168 пасажирів і вісім членів екіпажу. Пристрій мав 

спрацювати в той час, коли літак буде в повітрі. Проте, оскільки в аеропорту 

вантажники необережно, грубо кидали речі, у вибуховому пристрої було 

порушено електроконтакт і він не спрацював. 

  Яка стадія вчинення злочину в діях Гриба? 

5. Теренін, працівник позавідомчої охорони м’ясокомбінату, під час 

чергування з метою наживи сховав у підсобному приміщенні візок, на якому 

було п’ять мішків із субпродуктами. Наступного дня він запропонував Дудіну і 

Мосягіну взяти участь у крадіжці. Останні погодилися. Всі троє підкотили візок 

до огорожі, перекинули через неї мішки і почали вантажити на автомобіль, але 

були затримані співробітниками міліції. 

  Як визначити відповідальність кожного? 

6. Козін з метою вчинення крадіжки з магазину зателефонував туди 

сторожу Макееву і повідомив, що у його дружини почалися пологи. Коли той 

побіг додому, залишивши магазин без охорони, Козін підійшов до магазину, 

але крадіжку вчинити не зміг, бо в цей час біля магазину перебувала група 

підлітків, які розпивали спиртні напої і співали. 
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  Як кваліфікувати дії Козіна? 

7. Прийшовши в будинок своєї колишньої дружини, Куликов погрожував 

їй розправою, а' потім схопив ніж і завдав рукояткою удару по голові, 

заподіявши легкі тілесні ушкодження з короткочасним розладом здоров’я. 

Потерпіла побігла в іншу кімнату, Куликов наздогнав її, звалив на підлогу і 

почав душити, питаючи: ―Будеш жити зі мною, а то вб’ю?‖ Потерпіла стала 

плакати, просила не вбивати її, тому що діти залишаться сиротами. Куликов 

припинив свої дії і зі словами ―Що я накоїв..." вийшов з кімнати. 

  Якою має бути кримінально-правова оцінка дій Куликова? 

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

напрацьовані під час заняття: уміння тлумачити кримінальний закон щодо 

стадій злочину та їх правової кваліфікації. 

Рекомендована література до Теми 5:  

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

погрози застосуванням фізичного насильства: Монографія. – Запоріжжя: ФОП 

Зеленкевич Л.П., 2011. – 212 с. 

2. Гороховська О.В. Вбивство через необережність: Монографія / Наук. 

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

3. Примаченко В.Ф. Причинение работниками милиции вреда при 

задержании лица, совершившего преступление (по законодательству Украины) 

// Полиция и борьба с преступностью за рубежом. – Вып. 5. – М.: ВНИИ МВД 

России, 2006. – С. 62-68. 

4. Саинчин А.С. Убийства по заказу: Монография. – Одесса: Юридична 

література, 2003. – 246 с. 

5. Кримінальне судочинство в Україні: Судова практика. Злочини проти 

життя особи (вбивства). – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – 260 с.  

 
ТЕМА № 6. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ВЧИНЕНИХ У 

СПІВУЧАСТІ 

Практичне заняття № 1 – 4 год.  

 
1. Перебуваючи у нетверезому стані, Аристархов і Васьков вирішили 

"провчити‖ міліціонера Петренка, який колись затримав їх за порушення 

громадського порядку. Зустрівши того на вулиці, вони почали його бити, а коли 

він упав, Аристархов вихопив з кишені ножа і вдарив ним Петренка. Від 

поранення останній помер. Встановлено, що ніж Аристархову дав Васьков ―на 

всякий випадок‖ за кілька хвилин до зустрічі з Петренком. Сам він ударив по-

терпілого кілька разів рукою. 

2. Касир будівельної бригади сільськогосподарського кооперативу 

Бісенова, повертаючись з водієм Калієвим з контори кооперативу, де вона 

отримувала гроші на видачу заробітної плати членам бригади, виявила, що 

касир Пшик видала їй зайвих 18 тис. грн. Про це вона повідомила Калієва. За 

пропозицією останнього вони вирішили 10 тис. грн. привласнити, а решту 

повернути касиру. З цією метою Бісенова передала 10 тис. грн. Калієву, щоб 

той їх сховав. 
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3. Авилов, Артамонов, Сомов та Мазаєв домовилися запросити на 

квартиру до останнього однокласниць Мазаєва та Авилова — Куліш і Зубову — 

для здійснення з ними статевих актів. Не здогадуючись про їхні наміри, дівчата 

прийшли. Мазаєв та Авилов заздалегідь розподілили їх між собою. За 

попередньою домовленістю Мазаєв перший запросив Куліш до іншої кімнати, 

куди слідом прийшов і Авилов. Удвох вони звалили Куліш на ліжко і, застосу-

вавши фізичну силу та погрожуючи вбити, роздягнули її. Далі Авилов вийшов з 

кімнати, а Мазаєв здійснив з нею статевий акт. Потім Авилов повернувся і 

також намагався вчинити статевий акт з Куліш, але довести свій намір не зміг 

через фізіологічні причини. Опісля Мазаєв та Авилов відпустили Куліш. 

Артамонов та Сомов тим часом у сусідній кімнаті із застосуванням фізичного 

насильства намагалися згвалтувати Зубову, але у неї сталась дефекація, тому 

вони відмовились від доведення свого наміру до кінця, але з помсти побили 

Зубову, спричинивши їй тілесне ушкодження середньої тяжкості. Мазаєв, який 

страждав венеричним захворюванням, заразив Куліш сифілісом. 

4. Неповнолітні Івакін, Кармазін, Титова і Красіна на пропозицію Титової 

та Красіної вирішили "провчити‖ однокласницю Боброву, яка негативно 

висловлювалась про їхню поведінку. З цією метою заманили її до підвалу 

будинку, де всі разом довго знущались з неї. Били, примусили роздягнутись, 

цілувати їм ноги, пити сечу тощо. Івакін та Кармазін по черзі згвалтували 

Боброву і задовольнили з нею статеву пристрасть неприродним способом. При 

цьому Титова і Красіна застосовували до Бобрової фізичне насильство, тримали 

її за руки і ноги. Боячись відповідальності за вчинене, вони вирішили її вбити, 

оскільки та погрожувала, що повідомить у міліцію. Всі разом вони довго били 

Боброву, а потім Івакін вдарив її кілька разів ножем, внаслідок чого та померла. 

   Ознайомтеся зі статтями 115, 152 і 153 КК та коментарями до них. 

5. Лукін Валерій, посварившись з Гасниковим та його друзями, розповів 

про конфлікт своєму брату Юрію і разом з ним повернувся на місце пригоди. 

Лукін Юрій взяв з собою ніж, про що Валерій не знав. Підійшовши до хлопців, 

що сиділи на лавці, Валерій вдарив одного з них — Іванова. Розпочалася бійка. 

Лукін Юрій двічі вдарив Гасникова ножем в груди, а потім поранив Задерако. 

Валерій у цей час завдавав кулаками ударів пораненому Гасникову. Від 

отриманих ножових поранень Гасников у лікарні помер. 

6. Шведов підбурив неповнолітніх Крупника та Ганжу вчинити ряд 

крадіжок з квартир громадян на других поверхах будинків. При цьому Крупник 

або Ганжа влазили до квартир через кватирку вікна і передавали викрадені речі 

Шведову. На час вчинення крадіжок Крупнику і Ганжі не виповнилось 14 років. 

  Як кваліфікувати дії Шведова? 

7. Бердін та Хромов вирішили вкрасти насіння соняшника зі складу 

кооперативу і запропонували приєднатись до них Антропову. Останній, 

схваливши їхній намір, йти з ними відмовився, але попросив украсти одного 

мішка на його долю і залишити в обумов- деному місці, пообіцявши за це 

―могорич‖. Берлін і Хромов вночі через стелю залізли до складу і вкрали п’ять 

мішків насіння соняшника. Один з цих мішків вони залишили в канаві для 

Антропова, який потім забрав його додому. 
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  Варіант. Антропов не обіцяв ―могорич‖ за мішок насіння соняшника. 

  Як вирішити справу? 

8. Четвертков, Цивін та Кожушко сиділи в ресторані. До них за стіл без 

дозволу сів Копаньов і почав чіплятися. В цей час до зали увійшов Курган, 

знайомий Копаньова. Він поцікавився, що той тут робить. Копаньов відповів: 

―Навчаю молокососів боксу‖ і тут же почав бити Кургана. Тоді Цивін схопив 

стільця і з силою вдарив ним Копаньова по голові. Той від удару поточився, а 

Четвертков, що саме підбіг, двічі ударив його в підборіддя. Копаньов упав і від 

заподіяних ушкоджень помер у лікарні. Згідно із висновком судово-медичної 

експертизи смерть Копаньова сталася від закритого перелому кісток склепіння 

та основи черепа з ушкодженням мозку. Характер цих ушкоджень свідчить про 

велику силу удару стільцем, який і спричинив смерть. 

  Якою має бути кримінально-правова оцінка дій названих осіб? 

9. Зарубін вкрав на комбінаті два рулони тканини, перекинув їх через 

огорожу і сховав біля залізничної колії у кюветі. Потім він пішов додому, 

запропонував своєму сусіді Сватикову допомогти йому перевезти тканину 

додому. Той взяв санчата і разом із Зарубіним пішов по тканину. По дорозі 

вони зустріли Іванова і запропонували приєднатися до них. Під час перевезення 

тканини всі троє були затримані охороною комбінату. 

10. Карімов, Загіров та Руфієв за домовленістю між собою вирішили 

викрасти пряжу з килимової фабрики. З цією метою Карімов через огорожу 

проник на територію фабрики, металевим ломом зламав замки дверей складу, 

потім покликав Руфієва, який чекав його на вулиці. Разом вони винесли зі 

складу 10 мішків пряжі вартістю 5 тис. гри. Мішки через огорожу вони 

передали Загірову. Потім Карімов запропонував знайомому водієві Тарієву 

перевезти на закріпленому за ним автомобілі викрадену пряжу. Той погодився, 

пряжу перевезли до будинку Алексерової, де їх всіх затримали при розподілі 

пряжі. 

11. Водій Антонов віз директора заводу Рикова. на вокзал. Дорогою через 

неполадки в моторі вони зупинилися на ЗО хвилин. Боячись запізнитися на 

потяг, Риков наказав водієві їхати швидше. Внаслідок перевищення швидкості 

на мокрому асфальті Анто- нов не справився з керуванням при повороті, виїхав 

на хідник і збив пішохода Данилюка, який на місці пригоди помер. 

  Варіант. Риков попросив Антонова їхати швидше. 

  Як вирішити справу? 

12. Комірник Корж запропонував Багірову та Рогову вчинити крадіжку 

імпортних трикотажних товарів зі складу, пообіцявши, що він ―забуде‖ закрити 

склад на замок і виключить сигналізацію. Ті погодились. Про домовлену 

крадіжку дізналася дружина Коржа і вмовила його відмовитись від цього. 

Йдучи додому наступного дня, Корж сигналізацію не виключив, двері складу 

закрив, повідомивши про своє рішення Багірова і Рогова. Проте останні 

зламали замок і вчинили крадіжку. 

  Варіант. Корж не повідомляв Багірова і Рогова, що не візьме участі у 

крадіжці й не виконуватиме обіцяні дії. 

  Як вирішити справу? 
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13. Фірсов, перебуваючи у неприязних стосунках з Костенком, вирішив 

помститися йому за образу. З цією метою він підмовив Науменка, який 

страждав розладом психіки і був визнаний неосудним, вдарити ножем 

Костенка, коли той повертатиметься з роботи. Науменко виконав прохання 

Фірсова. Від завданого поранення Костенко у лікарні помер. 

14. Кіктенко, Разгуляєв, Блохін, Лаверова, Ніколаєва і ще кілька осіб 

домовились про вчинення пограбувань людей, з якими Лаверова та Ніколаєва 

знайомились у ресторанах, а потім запрошували начебто до себе додому. 

Кіктенко та Блохін, які працювали таксистами, в обумовлений час під’їжджали 

до ресторанів і перевозили Лаверову і Ніколаєву з їхніми ―клієнтами‖ в 

обумовлене місце. Разгуляєв та інші члени групи здійснювали із застосуванням 

насильства безпосереднє пограбування ―клієнтів‖ у під’їздах будинків, куди їх 

привозили. При цьому двом потерпілим були заподіяні тілесні ушкодження 

середньої тяжкості, а одному — тяжкі тілесні ушкодження. 

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

напрацьовані під час заняття: уміння тлумачити кримінальний закон щодо 

злочинів вчинених у співучасті. 

Рекомендована література до Теми 6:  
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. 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. 

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

Видання 3-є. – К.: Атіка, 2007. – 592 с. 

4. Кваліфікація злочинів: Навч.посіб. / За ред.. О.О. Дудорова, Є.О. 

Письменського. – К.: Істина, 2010. – 430 с. 

5. Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч. 

посібник. – 2-ге вид.,– К.: Юрінком Інтер, 2009. – 512 с. 

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

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

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

Атіка, 2004. – 188 с. 

8. Митрофанов І.І., Слободяник Т.М. Кримінальна відповідальність осіб, 

які вчинили злочин у співучасті: Монографія. – Кременчук: Видавець «ПП 

Щербатих О.В.», 2009. – 280 с. 

9. Ус О.В. Кримінальна відповідальність за підбурювання до злочину: 

Монографія. – Харків.: Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 2007. – 264 с. 

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

погрози застосуванням фізичного насильства: Монографія. – Запоріжжя: ФОП 

Зеленкевич Л.П., 2011. – 212 с. 

11. Гороховська О.В. Вбивство через необережність: Монографія / Наук. 

ред. Музика А.А. – К.: Видавець ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 180 с. 
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12. Примаченко В.Ф. Причинение работниками милиции вреда при 

задержании лица, совершившего преступление (по законодательству Украины) 

// Полиция и борьба с преступностью за рубежом. – Вып. 5. – М.: ВНИИ МВД 

России, 2006. – С. 62-68. 

13. Саинчин А.С. Убийства по заказу: Монография. – Одесса: Юридична 

література, 2003. – 246 с. 

14. Кримінальне судочинство в Україні: Судова практика. Злочини проти 

життя особи (вбивства). – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – 260 с.  

 
 ТЕМА № 7. КВАЛІФІКАЦІЯ МНОЖИННОСТІ ЗЛОЧИНІВ  

Практичне заняття № 1 – 2 год.  

 

1. Батнич, Петренко та Сочивець збігли з сумками вниз, сіли в ―Жигулі‖, 

що належали Петренку, і втекли. 

Варіант 1. Побачивши сусідку, Батнич, Петренко та Сочивець покинули 

сумки біля квартири і намагалися втекти, але були затримані мешканцями 

будинку. 

Варіант 2. Сусідка, зчинивши галас, загородила дорогу до сходів. Тоді 

Батнич, не кидаючи сумок, відштовхнув її до Петренка і Сочивця, а ті вдарили 

її головою об стіну, в результаті чого їй було завдано середньої тяжкості 

тілесне ушкодження. 

Ознайомтеся зі ст. 185 та приміткою до неї, статтями 186, 187 КК.  

Які форми множинності злочинів мали тут місце? Яке їх кримінально-

правове значення? 

2. У приміщенні диспетчерської гаража між Поповим, Щипі- ним та 

Товстим виникла суперечка. Коли Щипін і Товстий почали бити Попова, він 

схопив металеву заготовку (7 кг) і з метою вбивства обох наніс нею Щипіну 

удар по голові, а коли той упав, двічі вдарив по голові Товстого. Від одержаних 

травм Щипін і Товстий померли на місці події. 

Варіант. Під час нанесення удару Щипін відхилився і заготов- ка 

ковзнула по голові, внаслідок чого він упав, втратив свідомість, але залишився 

живим. 

Ознайомтеся з пунктами 1 і 13 ч. 2 ст. 115 КК. 

Скільки злочинів учинив Попов? 

3. Клименко, керуючи вантажною машиною, поїхав на червоне світло 

світлофора, внаслідок чого збив пішохода, який уже почав переходити вулицю. 

Після зіткнення Клименко не спинився, а, навпаки, збільшив швидкість і 

спробував втекти, щоб уникнути відповідальності. 

Через 15 хвилин він, рухаючись зі швидкістю, що перевищувала 

дозволену, під час повороту не впорався з керуванням, виїхав на хідник і збив 

ще одного пішохода. Від заподіяних їм тілесних ушкоджень обидва пішоходи 

померли на місці події. 

Чи мала тут місце множинність злочинів? 

Яке кримінально-правове значення має кожний з наведених в умовах 

задачі епізодів? 
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4. Федорченко у складі групи за попередньою змовою вчинив крадіжку. 

Після закінчення досудового слідства набрав чинності закон про амністію, що 

поширювався на Федорченка і передбачав звільнення його від кримінальної 

відповідальності. Через два тижні Після звільнення від кримінальної 

відповідальності він украв в універмазі чоловіче пальто, вартість якого 

становила 1260 грн. 

Варіант 1. Закон про амністію набрав чинності під час судового розгляду 

справи про першу крадіжку, Федорченка було звільнено від покарання за 

вироком суду, а крадіжку пальта він вчинив через три тижні після набрання 

цим вироком законної сили. 

Ознайомтеся зі ст. 185 КК та приміткою до неї. 

Чи мала місце в діях Федорченка множинність злочинів? 

Яке кримінально-правове значення має для вирішення цього питання 

закон про амністію? 

5. Ю. Родченко, перебуваючи в нетверезому стані, вибив двері 

продуктового кіоска, зайшов усередину і взяв п’ять пляшок горілки, три 

пляшки коньяку, тридцять плиток шоколаду і вісім коробок цукерок. Все це він 

відніс до себе додому. Випивши вдома півпляшки коньяку, Родченко знову 

повернувся до кіоска, зайшов усередину, але був помічений Кузьменком і 

затриманий. 

На допиті Родченко пояснив, що повернувся до кіоска, оскільки вдома у 

нього виник намір забрати з кіоску решту пляшок горілки і коньяку, що там 

залишалися. 

Варіант.. На допиті Родченко пояснив, що намір забрати всі пляшки з 

горілкою та коньяком виник у нього перед проникненням до кіоска, але він 

вирішив реалізувати цей намір у два прийоми. 

Ознайомтеся зі ст. 185 КК та приміткою до неї. 

Чи можна розцінити дії Родченка як один злочин? 

6. З метою заволодіти грошима Власенко, судимий за розбій, та Колесник 

сіли в таксі й попросили водія відвезти їх в інший кінець міста. По дорозі 

Колесник, який займався карате, наніс водієві удар ребром долоні по шиї, від 

якого той знепритомнів, а Власенко зупинив машину. Обшукавши водія, вони 

забрали всі гроші, що в нього були, і втекли, але того ж дня були затримані. 

Таксистові було спричинено тяжке тілесне ушкодження. 

Варіант. Таксистові було заподіяно умисне тяжке тілесне ушкодження, 

що спричинило смерть потерпілого. 

 Які форми множинності злочинів мали місце в діях суб’єктів? 

7. Арендаренко, Багнич та Юркович об’єднались у стійку групу, 

розробили план збройних нападів на квартири окремих громадян та 

розподілили між собою функції. Щоб мати під час нападів зброю, вони, діючи 

відповідно до розробленого плану, напали на працівника приватного 

охоронного агентства Грищенка, який повертався з нічного чергування. 

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

пістолет і дві обойми патронів. Багнич у цей час спостерігав за обстановкою і 

був готовий подати спільникам сигнал про небезпеку. Внаслідок удару 
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Грищенкові було заподіяно тяжке тілесне ушкодження. 

Після цього Арендаренко, Багнич та Юркович, демонструючи зброю та 

погрожуючи вбивством, вчинили чотири розбійні напади на квартири окремих 

громадян, під час яких відбирали у них гроші та цінні речі. Під час одного з 

нападів вони згвалтували малолітню Зелінську. 

Варіант. У групу об’єднались і вчинили всі зазначені вище дії лише два 

суб’єкти — Арендаренко і Юркович. 

Ознайомтеся зі статтями 257, 262, 121, 263, 187, 129 і 152 КК. 

Як слід кваліфікувати дії Арендарєнка і Юрковича? 

8. Судимий за розбій Сяіпченко і Кулик, діючи за попередньою 

домовленістю, вночі під’їхали на автомобілі ―Москвич‖ до поля 

сільськогосподарського кооперативу і почали завантажувати в багажник ящики 

з баклажанами, зібраними, його- працівниками вдень. їх помітив сторож 'Таран 

і наказав поставити ящики на місце. Вони побили Тарана, заподіявши йому 

тяжке тілесне ушкодження, сіли в ―Москвич‖ і з баклажанами, що були в 

багажнику, поїхали додому. 

Варіант 1. Внаслідок заподіяного тяжкого тілесного ушкодження Таран 

через два дні помер у лікарні. 

Варіант 2. Коли в результаті побоїв Таран втратив свідомість, Сліпченко 

і Кулик завантажили ще кілька ящиків, а потім на пропозицію Кулика 

обшукали Тарана і забрали годинник та гаманець, в якому були гроші на суму в 

69 грн. 

Ознайомтеся зі статтями 185, 187 і 121 КК. 

Що таке складний злочин? Чи можна вважати таким злочином розбій? Як 

кваліфікувати дії Сліпченка і Кулика? 

9. Дроботун був затриманий під час замаху на згвалтування 

неповнолітньої Леонової. Перебуваючи під слідством, він зізнався, що до цього 

вчинив ще кілька злочинів: згвалтування неповнолітніх Швачко, Продай, 

Шевчук, замах на згвалтування повнолітньої Осики. Його показання були 

підтверджені на досудовому слідстві і в судовому засіданні. Крім того, 

встановлено, що, долаючи опір, Дроботун завдавав потерпілим побої, а при 

згвалтуванні Продан заподіяв їй умисне тяжке тілесне ушкодження за ознакою 

спричинення психічної хвороби. 

Ознайомтеся зі статтями 152, 121 і 126 КК, а також постановою Пленуму 

Верховного Суду України від 30 травня 2008 р. № 5 ― Про судову практику у 

справах про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи». 

Яке співвідношення між повторністю та сукупністю злочинів одного 

виду? Яким чином вони будуть враховані при кваліфікації дій Дроботуна? 

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

напрацьовані під час заняття: уміння тлумачити кримінальний закон щодо 

множинності злочинів. 

 Рекомендована література до Теми 7:  
1. Кузнецов В.В. Кримінальна відповідальність за крадіжки: Монографія. 

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

http://zakon.rada.gov.ua/go/v0005700-08
http://zakon.rada.gov.ua/go/v0005700-08
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2. Куц В.М., Кириченко Ю.В. Кримінальна відповідальність за незаконне 

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

учбової літератури, 2010. – 160 с. 

3. Романов С.Ю. Криминальный обман: Монография. – Харьков: ООО 

«Прометей-Прес», 2005. – 272 с. 

4. Терещенко А.І., Бублейник В.А. Кримінально-правова характеристика 

самовільного зайняття земельної ділянки // Науковий вісник ДДУВС. – 2008. - 

№2. – С.221-233 

5. Титаренко О.О. Кримінологічна характеристика та протидія 

економічним злочинам у вугільній промисловості: Монографія. – 

Дніпропетровськ: ДДУВС, 2008. – 196 с. 

 
 ТЕМА № 8. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРИ КОНКУРЕНЦІЇ 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ  

Практичне заняття № 1 – 2 год.  

 

1. Повертаючись додому, М. побачив, що Д. б'є малолітнього хлопця. 

На спробу припинити побиття, Д. висловив погрози на адресу М., супрово- 

джуючи їх лайкою та образами, а потім зі словами: «Не втручайся, бо сам 

отримаєш!», почав бити малолітнього по голові. Це обурило М., і він, захища- 

ючи хлопчика, декілька раз вдарив Д. Ці удари призвели до смерті останнього. 

Суд дійшов висновку, що М. перевищив межі необхідної оборони, але зробив 

це в стані сильного душевного хвилювання. Як кваліфікувати дії М.? 

а) умисне вбивство, вчинене в стані душевного хвилювання (ст. 116 КК 

України); 

б) умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони 

(ст. 118 КК України); 

в) умисне вбивство, вчинене в стані душевного хвилювання 

(ст. 116 КК) та умисне вбивство при перевищенні меж необхідної або 

рони (ст. 118 КК України); 

г) він не буде притягнутий до кримінальної відповідальності; 

д) умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК). 

2. Водій автомобіля «Таврія» Т. не надав допомогу потерпілому в ДТП, якого 

вночі виявив на дорозі, та не повідомив про ДТП нікому. Т. не був причетний до 

аварії. Через несвоєчасність надання медичної допомоги потер- 

пілий помер. Т. мав можливість відвезти його до лікарні. Кваліфікуйте дії Т. 

а) залишення в небезпеці, що спричинило смерть особи (ч. 3 ст. 135 

КК України); 

б) ненадання допомоги особі, що перебуває в небезпечному для життя 

стані, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 136 КК України); 

в) вбивство через необережність (ч. 1 ст. 119 КК України); 

г) залишення в небезпеці, що спричинило смерть особи (ч. 3 ст. 135 КК 

України) та ненадання допомоги особі, що перебуває в небезпечному для 

життя стані, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 136 КК України); 

д) умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України). 
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3. Охоронець фабрики в селі Великий Березний намагався схилити до статевих 

зносин робітницю цієї фабрики. Отримавши відмову, він з хуліганських 

мотивів підпалив запальничкою волосся жінки. Внаслідок цього потерпілій 

були завдані легкі тілесні ушкодження. Як кваліфікувати дії винної особи? 

а) хуліганство (ч. 1 ст. 296 КК України); 

б) умисне легке тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 125 КК України); 

в) сукупність вищевказаних злочинів; 

г) умисне тяжке тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 121 КК України); 

д) закінчений замах на хуліганство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 296 КК України). 

4. Уповноважена службова особа О. дозволила проводити будівельні 

роботи на території Національного заповідника «Софія Київська», що 

призвело до пошкодження історичної пам'ятки. Як кваліфікувати дії О.? 

а) перевищення влади або службових повноважень (ч. 1 ст. 365 

КК України); 

б) зловживання службовим повноваженням (ч. 1 ст. 364 КК Укра- 

їни) та умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження 

пам'яток – об'єктів культурної спадщини, вчинені службовою особою з 

використанням службового становища (ч. 5 ст. 298 КК України); 

в) сукупність вищевказаних злочинів; 

г) зловживання службовим повноваженням (ч. 1 ст. 364 КК України); 

д) умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження 

пам'яток – об'єктів культурної спадщини, вчинені службовою особою з 

використанням службового становища (ч. 5 ст. 298 КК України). 

5. Водій Ф. порушив правила обгону. Внаслідок цього зіткнення 2 па- 

сажирам автомобіля, з яким зіткнувся автомобіль Ф., були завдані легкі 

тілесні ушкодження. Кваліфікуйте дії Ф. 

а) порушення правил безпеки руху та експлуатації транспорту осо 

бами, які керують транспортними засобами (ч. 1 ст. 286 КК України); 

б) будь-який склад злочину відсутній; 

в) умисне легке тілесне ушкодження (ст. 125 КК України); 

г) порушення правил безпеки руху та експлуатації транспорту осо 

бами, які керують транспортними засобами (ч. 1 ст. 286 КК України) та 

умисне легке тілесне ушкодження (ст. 125 КК України); 

д) умисне тяжке тілесне ушкодження (ст. 121 КК України). 

6. Раніше судимий Р. вирішив помститися судді, який постановив йому 

раніше обвинувальний вирок. При посяганні на життя судді, він заподіяв 

потерпілому легкі тілесні ушкодження. Кваліфікуйте дії Р. 

а) посягання на життя судді (ст. 379 КК України); 

б) замах на посягання на життя судді (ч. 2 ст. 15, ст. 379 КК України); 

в) умисне легке тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 125 КК України); 

г) посягання на життя судді (ст. 379 КК України) та умисне легке 

тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 125 КК України); 

д) замах на вбивство особи у зв'язку з виконанням цією особою служ- 

бового обов'язку (п. 8 ч. 2 ст. 115 КК України). 
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Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: уміння тлумачити кримінальний закон в 

частині конкуренції кримінально-правових норм. 

Рекомендована література до Теми 8:  
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. 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. 

3. Кваліфікація злочинів: Навч.посіб. / За ред.. О.О. Дудорова, Є.О. 

Письменського. – К.: Істина, 2010. – 430 с. 

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

Видання 3-є. – К.: Атіка, 2007. – 592 с. 

5. Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч. 

посібник. – 2-ге вид.,– К.: Юрінком Інтер, 2009. – 512 с. 

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

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

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

Атіка, 2004. – 188 с. 

8. Митрофанов І.І., Слободяник Т.М. Кримінальна відповідальність осіб, 

які вчинили злочин у співучасті: Монографія. – Кременчук: Видавець «ПП 

Щербатих О.В.», 2009. – 280 с. 

9. Ус О.В. Кримінальна відповідальність за підбурювання до злочину: 

Монографія. – Харків.: Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 2007. – 264 с. 

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

погрози застосуванням фізичного насильства: Монографія. – Запоріжжя: ФОП 

Зеленкевич Л.П., 2011. – 212 с. 

11. Гороховська О.В. Вбивство через необережність: Монографія / Наук. 

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

12. Примаченко В.Ф. Причинение работниками милиции вреда при 

задержании лица, совершившего преступление (по законодательству Украины) 

// Полиция и борьба с преступностью за рубежом. – Вып. 5. – М.: ВНИИ МВД 

России, 2006. – С. 62-68. 

13. Саинчин А.С. Убийства по заказу: Монография. – Одесса: Юридична 

література, 2003. – 246 с. 

14. Кримінальне судочинство в Україні: Судова практика. Злочини проти 

життя особи (вбивства). – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – 260 с.  

 
 ТЕМА № 10. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЯННЯ ПРИ ПОМИЛКАХ У 

КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ  

Практичне заняття № 1 – 2 год.  

 

1. У Трофімова склалися неприязні стосунки з Саковською, яка 

повідомила міліцію про браконьєрство і хуліганство батька Трофімова. Крім 
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того, Саковська робила Трофімову зауваження у зв’язку з тим, що той 

порушував громадський порядок. За це Трофімов вирішив помститися 

Саковській. Увечері він підійшов до будинку Саковських. Помітивши через 

вікно кухні обрис фігури людини і вважаючи, що це Саковська, Трофімов 

прицілився і вистрелив. Вбитою виявилася двоюрідна сестра Саковської. 

Трофімова засуджено за вбивство через необережність двоюрідної сестри 

Саковської і за замах на умисне вбивство самої Саковської. 

Ознайомтеся зі статтями 115 і 119 КК. 

Як впливає на відповідальність помилка щодо особи потерпілого? Чи 

правильно суд кваліфікував дії Трофімова? 

2. Брати Кошкіни і Вошкін побилися. Кошкіни вирішили вбити Вошкіна 

і вночі з рушницею прийшли до нього додому. За домовленістю Данило 

Кошкін з рушницею залишився у дворі, а Пилип Кошкін увійшов до будинку, 

щоб розбудити Вошкіна. Під час розмови з Вошкіним Пилип підійшов близько 

до вікна. Данило сприйняв його за Вошкіна, вистрелив і вбив. 

Данила Кошкіна засуджено за умисне вбивство, однак він оскаржив 

вирок, стверджуючи, що вчинив вбивство через необережність. 

Варіант. Брати Кошкіни вирішили вбити Вошкіна за те, що він як свідок 

дав показання про вчинений їхнім батьком розбій. 

Ознайомтеся зі статтями 115 та 119 КК, а також з п.п. 12, 20 постанови 

Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про 

злочини проти життя та здоров’я особи» від 7 лютого 2003 р. № 2. 

Визначте вид помилки та її вплив на відповідальність Данила Кошкіна. 

3. Чорнопашин у стані сильного сп’яніння чіплявся в кафе до 

незнайомих людей, нецензурно лаявся та погрожував їм. Коли до кафе зайшов 

Галушко і зробив йому зауваження, Чорнопашин вдарив Галушка кулаком в 

обличчя і одночасно підставив йому ногу. Галушко втратив рівновагу і впав. 

Падаючи, він вдарився головою об бетонну підлогу, дістав тяжку травму 

голови і невдовзі помер. 

Чорнопашина засуджено за хуліганство та умисне тяжке тілесне 

ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Адвокат подав апеляцію, 

вважаючи кваліфікацію другого злочину помилковою і наполягаючи на тому, 

що з боку Чорнопашина мало місце вбивство через необережність. 

Ознайомтеся зі статтями 119, 121 і 296 КК. 

Чи підлягає апеляція задоволенню? 

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

напрацьовані під час заняття: уміння тлумачити кримінальний закон при 

помилках у кримінальному праві. 

Рекомендована література до Теми 10:  

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. 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. 
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3. Кваліфікація злочинів: Навч.посіб. / За ред.. О.О. Дудорова, Є.О. 

Письменського. – К.: Істина, 2010. – 430 с. 

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

Видання 3-є. – К.: Атіка, 2007. – 592 с. 

5. Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч. 

посібник. – 2-ге вид.,– К.: Юрінком Інтер, 2009. – 512 с. 

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

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

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

Атіка, 2004. – 188 с. 

8. Митрофанов І.І., Слободяник Т.М. Кримінальна відповідальність осіб, 

які вчинили злочин у співучасті: Монографія. – Кременчук: Видавець «ПП 

Щербатих О.В.», 2009. – 280 с. 

9. Ус О.В. Кримінальна відповідальність за підбурювання до злочину: 

Монографія. – Харків.: Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 2007. – 264 с. 

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

погрози застосуванням фізичного насильства: Монографія. – Запоріжжя: ФОП 

Зеленкевич Л.П., 2011. – 212 с. 

11. Гороховська О.В. Вбивство через необережність: Монографія / Наук. 

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

12. Примаченко В.Ф. Причинение работниками милиции вреда при 

задержании лица, совершившего преступление (по законодательству Украины) 

// Полиция и борьба с преступностью за рубежом. – Вып. 5. – М.: ВНИИ МВД 

России, 2006. – С. 62-68. 

13. Саинчин А.С. Убийства по заказу: Монография. – Одесса: Юридична 

література, 2003. – 246 с. 

14. Кримінальне судочинство в Україні: Судова практика. Злочини проти 

життя особи (вбивства). – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – 260 с.  

 
ТЕМА № 12. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЯНЬ, ВЧИНЕНИХ ЗА ОБСТАВИН, ЩО 

ВИКЛЮЧАЮТЬ ЙОГО ЗЛОЧИННІСТЬ  
Практичне заняття № 1 – 2 год. 

 

1. До таксі, що стояло на зупинці, підійшов п’яний Гусєв і почав 

вимагати висадити з машини пасажира Козлова, а його відвезти в 

протилежному напрямку. При цьому він нецензурно лаявся, розмахував перед 

очима Козлова запаленою цигаркою, пропалив рукав його піджака, у грубій 

формі наполягав на своїх вимогах. Козлов через відкрите бокове вікно кабіни 

відштовхнув Гусєва, який упав і, вдарившись головою об асфальт, дістав тяжке 

тілесне ушкодження. 

 Чи підлягає Козлов кримінальній відповідальності? 

2. П’яні Агаєв, Габар і Погосян близько 2-ї години ночі на вулиці 

порушували громадський порядок, кричали, лаялись. Міліціонер Сазонов, який 

ніс службу з охорони громадського порядку, почав вимагати, щоб вони 

припинили хуліганські дії. Але ті не лише не виконали його вимог, а почали з 
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ним сперечатись, ображали його, висловлюючись при цьому нецензурними 

словами. Сазонов умовляв їх розійтись. Хулігани продовжували на нього 

наступати, а Габар з блискучим предметом у руці наблизився впритул і робив 

спроби його схопити. Сазонов відступав, продовжуючи вимагати від хуліганів 

припинити свої дії. Вбачаючи безпосередньо загрозу нападу і боячись, що 

хулігани заволодіють його зброєю, Сазонов, попередивши, що стрілятиме, 

зробив два попереджувальні постріли в повітря. У той момент, коли Габар ще 

раз спробував схопити Сазонова, останній вистрілив утретє і попав у Агаєва, 

який стояв поруч з Габаром. Від отриманого поранення Агаєв у лікарні помер. 

  Якою має бути кримінально-правова оцінка дій Сазонова? 

3. Неповнолітні Зарицький та Астратонов вночі у дворі будинку 

намагалися здійснити крадіжку ковпаків з коліс автомобіля Ноздратенка, який 

перебував у своїй квартирі на другому поверсі будинку, і, почувши у дворі 

підозрілий шурхіт, двічі вистрілив з мисливської рушниці в напрямку 

Зарицького, наказавши йому підняти руки. Виконавши цю вимогу, той почав 

просити Ноздратенка не стріляти, оскільки він нічого не зробив. Але 

Ноздратенко ще двічі вистрілив у Зарицького, який стояв з піднятими руками, 

заподіявши йому тяжкі тілесні ушкодження, небезпечні для життя у момент 

заподіяння. 

 Чи можна вважати, що Ноздратенко діяв у стані необхідної оборони? 

4. Гаспар’ян зі своєю знайомою Стегіною йшов вулицею. їх зупинили 

п’яні Мамедзаде та Цинайкін, безпричинно присікались до них, зчинили сварку 

і почали бити Гаспар’яна. При цьому в руках Цинайкіна була пляшка з вином. 

Він намагався нею вдарити збитого з ніг Гаспар’яна. Побоїв зазнала й Стегіна, 

що боронила Гаспар’яна. Останньому було заподіяно легке тілесне 

ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я. Захищаючи себе і 

Стегіну, Гаспар’ян складаним ножем, якого мав при собі, поранив Мамедзаде і 

Цинайкіна, спричинивши їм тілесні ушкодження середньої тяжкості. Гаспар’ян 

пішов у міліцію і здав ніж. 

  Дайте юридичну оцінку вчиненого учасниками події. 

5. Повертаючись вночі додому, Гавришев повинен був іти через яр. 

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

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

Зіткнувшись з Ортовим, Гавришев завдав йому ножем удару в груди, 

заподіявши тяжкі тілесні ушкодження. Він пояснив свої дії тим, що Ортов і 

Прохоров здалися йому грабіжниками, оскільки раніше в цьому місці 

траплялися такі випадки. 

 Чи перебував Гавришев у стані необхідної оборони? 

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

злодіїв приладнав над дверима важку болванку, яка падала, коли відчинялися 

двері. У його відсутність лопнула труба парового опалення і начальник ЖЕУ 

дав вказівку 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 
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ушкодження, від яких він у лікарні помер. 

 Якою має бути кримінально-правова оцінка дій Тарасова? 

7. Мельник, Перга і Сенченко жили в одній кімнаті гуртожитку. Мельник 

займався спортом і часто вихвалявся, що він нікого не боїться. Перга, Сенченко 

та їхній знайомий Куліш вирішили налякати Мельника. Близько 23-ї години 

вони зустріли того за рогом будинку в темному місці та почали вимагати гроші. 

При цьому Перга підійшов ззаду і схопив його за шию. Мельник ударив кула-

ком в обличчя Сенченка, який упав, а потім, вирвавшись від Перги, складаним 

ножем вдарив його у груди. Від отриманого поранення Перга помер на місці. 

Сенченко при падінні вдарився головою об камінь і від одержаної черепно-

мозкової травми через три дні помер у лікарні. 

  Чи підлягає Мельник кримінальній відповідальності? 

8. Гусейнов і Яцина займались карате. Вони неодноразово провокували у 

ресторанах та на вулиці бійки, щоб продемонструвати своє вміння знайомим і 

потренуватись на ―живому матеріалі‖. 20 грудня біля ресторану вони зупинили 

Баняка та Дорошина, які перебували у нетверезому стані, і почали їх ображати. 

У відповідь Дорошин замахнувся на Яцину рукою, намагаючись його вдарити. 

Гусейнов, який стояв поруч, застосував прийом карате. Внаслідок одержаного 

удару у сонячне сплетіння Дорошин помер на місці.  

 Ознайомтеся зі ст. 36 КК та коментарем до неї. 

 Як кваліфікувати дії Гусейнова та Яциної? 

9. Сусіди по комунальній квартирі Соколови та Рибкіни ввечері в кімнаті 

Рибкіних розпивали спиртні напої. Через якийсь час Рибкін почав бити свою 

дружину. Соколови пішли до себе і лягли спати. Проте гамір у кімнаті Рибкіних 

посилювався, дружина Риб- кіна кричала, кликала на допомогу. Соколов 

зайшов до Рибкіних і попрохав чоловіка припинити сварку. Але останній 

накинувся на Соколова, збив його з ніг і почав душити. На крик Соколова при-

бігла його дружина, схопила стілець і вдарила ним Рибкіна. Це допомогло 

Соколову звільнитися від Рибкіна, і вони з дружиною пішли до своєї кімнати. 

Рибкін почав стукати у двері, виламувати їх, погрожувати, вимагати, щоб 

Соколов вийшов ―поговорити‖. Годі той, побоюючись за життя своєї сім’ї, 

виліз у вікно, побіг до знайомих Жерздових, попросив їх викликати міліцію, а 

сам взяв у них мисливську рушницю і повернувся додому. Підбігши до 

будинку, він побачив через вікно, що Рибкін стоїть у його кімнаті біля ліжка, в 

якому лежать його дружина і син. Вирішивши, що той їх душить, він вистрілив 

у Рибкіна й убив його. Як було встановлено, 

  Рибкін на той час припинив бешкетувати, стояв біля ліжка і просив 

дружину Соколова вибачити його за вчинене. 

        Дайте кримінально-правову оцінку дій Соколова. 

10. Добровольський, перебуваючи у нетверезому стані, близько 12-ї 

години ночі помилково заліз через вікно до будинку Сергеева, вважаючи, що це 

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

Добровольський здався злодієм, і Сергеев почав його бити дерев’яною 

підставкою для квітів, а потім схопив мисливську рушницю і зробив два 

постріли у Добровольського, який від одержаних травм помер. 
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         Якою має бути кримінально-правова оцінка дій Сергеева? 

11. Ємельянов і Афанасьев запросили знайомих дівчат Лобову та 

Шмурину на квартиру Афанасьева. Коли дівчата близько 23-ї години туди 

йшли, по дорозі їх зустрів п’яний Остриков, незнайомий їм раніше. Він у 

цинічній формі запропонував їм вступити з ним у статевий зв’язок, а потім збив 

з ніг Лобову і потягнув її на картопляне поле. Шмурина почала кричати, її 

почули Ємельянов і Афанасьев. Останній, озброївшися сапою, разом з 

Ємельяновим побіг на допомогу. Ємельянов вдарив Острикова ногою, а Афана-

сьев сапою. Остриков встав, наміряючись напасти на Афанасьева. Ємельянов і 

Афанасьев почали бити Острикова, поки він не вмер. За висновком судово-

медичної експертизи, смерть настала від травматичного шоку внаслідок великої 

кількості тілесних ушкоджень. 

12. П’яний Шумилов двічі вчинив хуліганські дії, причому в другому 

випадку побив Егорова і вступив у бійку з Петровим, який захищав того. Через 

якийсь час Шумилов розбив каменем вікно у будинку Петрова, а потім, 

погрожуючи розправою, взяв рушницю і з відстані ЗО м став цілитись у 

Петрова, який стояв у будинку біля вікна. Той зняв зі стіни свою мисливську 

рушницю, зарядив її і зробив кілька пострілів у Шумилова. її результаті був 

тяжко поранений Шумилов, вбита його теща і поранена дружина, які в момент 

пострілів були поряд з ним. Рушниця, з якої Шумилов цілився у Петрова, не 

була заряджена. Він пояснив, що хотів тільки налякати Петрова. Якою має бути 

кримінально-правова оцінка дій Шумилова та Петрова? 

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

напрацьовані під час заняття: уміння тлумачити кримінальний закон щодо 

діянь, вчинених за обставин, що виключають його злочиннність. 

Рекомендована література до Теми 12:  

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. 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. 

3. Кваліфікація злочинів: Навч.посіб. / За ред.. О.О. Дудорова, Є.О. 

Письменського. – К.: Істина, 2010. – 430 с. 

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

Видання 3-є. – К.: Атіка, 2007. – 592 с. 

5. Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч. 

посібник. – 2-ге вид.,– К.: Юрінком Інтер, 2009. – 512 с. 

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

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

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

Атіка, 2004. – 188 с. 

8. Митрофанов І.І., Слободяник Т.М. Кримінальна відповідальність осіб, 

які вчинили злочин у співучасті: Монографія. – Кременчук: Видавець «ПП 

Щербатих О.В.», 2009. – 280 с. 
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9. Ус О.В. Кримінальна відповідальність за підбурювання до злочину: 

Монографія. – Харків.: Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 2007. – 264 с. 
 

2. Теми семінарських занять  
 

ТЕМА № 5. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ІЗ ВРАХУВАННЯМ СТАДІЙ 

ЙОГО ВЧИНЕННЯ 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Правові підстави настання кримінальної відповідальності за попередню 

злочинну діяльність. 

2. Кваліфікація закінченого злочину. 

3. Кваліфікація готування до злочину. 

4. Кваліфікація закінченого замаху на злочин. 

5. Кваліфікація незакінченого замаху на злочин. 

6. Кримінально-правова оцінка та кваліфікація у разі добровільної відмови від 

доведення злочину до кінця. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

«попередня злочинна діяльність», «кваліфікація готування до злочину», 

«кваліфікація замажу на злочин», «кримінально-правова оцінка діянь у разі 

добровільної відмови від доведення злочину до кінця». 

Рекомендована література до Теми 5:  
6. Алфьоров С.М., Шаблистий В.В. Кримінальна відповідальність за 

погрози застосуванням фізичного насильства: Монографія. – Запоріжжя: ФОП 

Зеленкевич Л.П., 2011. – 212 с. 

7. Гороховська О.В. Вбивство через необережність: Монографія / Наук. 

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

8. Примаченко В.Ф. Причинение работниками милиции вреда при 

задержании лица, совершившего преступление (по законодательству Украины) 

// Полиция и борьба с преступностью за рубежом. – Вып. 5. – М.: ВНИИ МВД 

России, 2006. – С. 62-68. 

9. Саинчин А.С. Убийства по заказу: Монография. – Одесса: Юридична 

література, 2003. – 246 с. 

10. Кримінальне судочинство в Україні: Судова практика. Злочини проти 

життя особи (вбивства). – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – 260 с.  

 

ТЕМА № 6. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ У СПІВУЧАСТІ 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Поняття співучасті, значення її об’єктивних і суб’єктивних ознак для 

кваліфікації злочинів. 

2. Правила кваліфікації виконавця (співвиконавця) злочину. 

3. Правила кваліфікації злочинних дій організатора. 

4. Правила кваліфікації злочинних дій підбурювача. 

5. Правила кваліфікації злочинних дій пособника. 
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Семінарське заняття № 2 – 2 год. 

План 

1. Кваліфікація дій співучасників злочину при ексцесі виконавця. 

2. Кваліфікація дій співучасників злочину при не доведенні злочину до кінця. 

3. Кваліфікація дій організаторів та учасників організованої групи та злочинної 

організації. 

4. Кваліфікація дій співучасників злочину при добровільній відмові від 

доведення злочину до кінця. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
«співучасть у злочині», «кваліфікація діянь виконавця злочину», «кваліфікація дій 

організатора злочину», «кваліфікація дій підбурювача злочину», «кваліфікація 

діянь пособника злочину». 

Рекомендована література до Теми 6:  

15. 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. 

16. 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. 

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

Видання 3-є. – К.: Атіка, 2007. – 592 с. 

18. Кваліфікація злочинів: Навч.посіб. / За ред.. О.О. Дудорова, Є.О. 

Письменського. – К.: Істина, 2010. – 430 с. 

19. Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч. 

посібник. – 2-ге вид.,– К.: Юрінком Інтер, 2009. – 512 с. 

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

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

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

Атіка, 2004. – 188 с. 

22. Митрофанов І.І., Слободяник Т.М. Кримінальна відповідальність осіб, 

які вчинили злочин у співучасті: Монографія. – Кременчук: Видавець «ПП 

Щербатих О.В.», 2009. – 280 с. 

23. Ус О.В. Кримінальна відповідальність за підбурювання до злочину: 

Монографія. – Харків.: Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 2007. – 264 с. 

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

погрози застосуванням фізичного насильства: Монографія. – Запоріжжя: ФОП 

Зеленкевич Л.П., 2011. – 212 с. 

25. Гороховська О.В. Вбивство через необережність: Монографія / Наук. 

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

26. Примаченко В.Ф. Причинение работниками милиции вреда при 

задержании лица, совершившего преступление (по законодательству Украины) 

// Полиция и борьба с преступностью за рубежом. – Вып. 5. – М.: ВНИИ МВД 

России, 2006. – С. 62-68. 

27. Саинчин А.С. Убийства по заказу: Монография. – Одесса: Юридична 

література, 2003. – 246 с. 
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28. Кримінальне судочинство в Україні: Судова практика. Злочини проти 

життя особи (вбивства). – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – 260 с.  

 

ТЕМА № 7. КВАЛІФІКАЦІЯ МНОЖИННОСТІ ЗЛОЧИНІВ 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Поняття, види, характеристика та значення множинності для кваліфікації 

злочинів. 

2. Загальні правила кваліфікації множинності злочинів. 

3. Кваліфікація злочинів за наявності їх повторності. 

4. Кваліфікація сукупності злочинів. 

5. Кваліфікація злочинів за наявності рецидиву злочину. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
«множинність злочинів», «повторність злочинів», «сукупність злочинів», 

«сукупність вироків», «рецидив злочинів», «кваліфікація злочинів» 

 Рекомендована література до Теми 7:  
6. Кузнецов В.В. Кримінальна відповідальність за крадіжки: Монографія. 

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

7. Куц В.М., Кириченко Ю.В. Кримінальна відповідальність за незаконне 

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

учбової літератури, 2010. – 160 с. 

8. Романов С.Ю. Криминальный обман: Монография. – Харьков: ООО 

«Прометей-Прес», 2005. – 272 с. 

9. Терещенко А.І., Бублейник В.А. Кримінально-правова характеристика 

самовільного зайняття земельної ділянки // Науковий вісник ДДУВС. – 2008. - 

№2. – С.221-233 

10. Титаренко О.О. Кримінологічна характеристика та протидія 

економічним злочинам у вугільній промисловості: Монографія. – 

Дніпропетровськ: ДДУВС, 2008. – 196 с. 

 

ТЕМА № 8. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРИ КОНКУРЕНЦІЇ 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЇ НОРМ 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Поняття конкуренції кримінально-правових норм та значення її при 

кваліфікації злочинів. 

2. Правила кваліфікації злочинів при конкуренції загальної та спеціальної норм. 

3. Правила кваліфікації злочинів при конкуренції кваліфікуючих обставин. 

4. Кваліфікація злочинів при конкуренції частини і цілого. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
«співучасть у злочині», «кваліфікація діянь виконавця злочину», «кваліфікація дій 

організатора злочину», «кваліфікація дій підбурювача злочину», «кваліфікація 

діянь пособника злочину». 

Рекомендована література до Теми 8:  
15. Кузнецов В. В., Савченко А. В. Теорія кваліфікації злочинів : 
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Підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. В. І. Шакуна. – 4-те вид., перероб. – К. : 

Алерта, 2012. – 316 с. 

16. 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. 

17. Кваліфікація злочинів: Навч.посіб. / За ред.. О.О. Дудорова, Є.О. 

Письменського. – К.: Істина, 2010. – 430 с. 

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

Видання 3-є. – К.: Атіка, 2007. – 592 с. 

19. Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч. 

посібник. – 2-ге вид.,– К.: Юрінком Інтер, 2009. – 512 с. 

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

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

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

Атіка, 2004. – 188 с. 

22. Митрофанов І.І., Слободяник Т.М. Кримінальна відповідальність осіб, 

які вчинили злочин у співучасті: Монографія. – Кременчук: Видавець «ПП 

Щербатих О.В.», 2009. – 280 с. 

23. Ус О.В. Кримінальна відповідальність за підбурювання до злочину: 

Монографія. – Харків.: Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 2007. – 264 с. 

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

погрози застосуванням фізичного насильства: Монографія. – Запоріжжя: ФОП 

Зеленкевич Л.П., 2011. – 212 с. 

25. Гороховська О.В. Вбивство через необережність: Монографія / Наук. 

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

26. Примаченко В.Ф. Причинение работниками милиции вреда при 

задержании лица, совершившего преступление (по законодательству Украины) 

// Полиция и борьба с преступностью за рубежом. – Вып. 5. – М.: ВНИИ МВД 

России, 2006. – С. 62-68. 

27. Саинчин А.С. Убийства по заказу: Монография. – Одесса: Юридична 

література, 2003. – 246 с. 

28. Кримінальне судочинство в Україні: Судова практика. Злочини проти 

життя особи (вбивства). – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – 260 с.  

 

ТЕМА № 9. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ ЗА НАЯВНОСТІ 

ОБТЯЖУЮЧИХ ТА ПОМ'ЯКШУЮЧИХ ОБСТАВИН 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Поняття види кваліфікуючих та пом'якшуючих обставин та їх значення при 

кваліфікації злочинів. 

2. Кваліфікація злочинів при конкуренції кваліфікованої та простої 

кримінально-правових норм. 

3. Кваліфікація злочинів при конкуренції кваліфікуючих та особливо 

кваліфікуючих обставин. 



 

 

27 

 

4. Кваліфікація злочинів при конкуренції кваліфікуючих та пом'якшуючих 

кримінальну відповідальність обставин. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
«співучасть у злочині», «кваліфікація діянь виконавця злочину», «кваліфікація дій 

організатора злочину», «кваліфікація дій підбурювача злочину», «кваліфікація 

діянь пособника злочину». 

Рекомендована література до Теми 9:  

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. 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. 

3. Кваліфікація злочинів: Навч.посіб. / За ред.. О.О. Дудорова, Є.О. 

Письменського. – К.: Істина, 2010. – 430 с. 

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

Видання 3-є. – К.: Атіка, 2007. – 592 с. 

5. Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч. 

посібник. – 2-ге вид.,– К.: Юрінком Інтер, 2009. – 512 с. 

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

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

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

Атіка, 2004. – 188 с. 

8. Митрофанов І.І., Слободяник Т.М. Кримінальна відповідальність осіб, 

які вчинили злочин у співучасті: Монографія. – Кременчук: Видавець «ПП 

Щербатих О.В.», 2009. – 280 с. 

9. Ус О.В. Кримінальна відповідальність за підбурювання до злочину: 

Монографія. – Харків.: Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 2007. – 264 с. 

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

погрози застосуванням фізичного насильства: Монографія. – Запоріжжя: ФОП 

Зеленкевич Л.П., 2011. – 212 с. 

11. Гороховська О.В. Вбивство через необережність: Монографія / Наук. 

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

12. Примаченко В.Ф. Причинение работниками милиции вреда при 

задержании лица, совершившего преступление (по законодательству Украины) 

// Полиция и борьба с преступностью за рубежом. – Вып. 5. – М.: ВНИИ МВД 

России, 2006. – С. 62-68. 

13. Саинчин А.С. Убийства по заказу: Монография. – Одесса: Юридична 

література, 2003. – 246 с. 

14. Кримінальне судочинство в Україні: Судова практика. Злочини проти 

життя особи (вбивства). – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – 260 с.  
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ТЕМА 10. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЯННЯ ПРИ ПОМИЛКАХ У 

КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Поняття помилки у кримінальному праві.  

2. Кваліфікація при юридичній помилці.  

3. Кваліфікація при помилці в об'єкті та предметі. Кваліфікація при помилці в 

потерпілому. Кваліфікація замаху з непридатними засобами. Кваліфікація при 

помилці в розвитку причинного зв'язку. Кваліфікація при помилці в суспільно 

небезпечних наслідках. Кваліфікація посягання при «відхиленні дії». 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: помилка у 

кримінальному праві, фактична та юридична помилка, помилка в об'єкті та 

предметі, помилка в потерпілому, замах з непридатними засобами, помилка в 

розвитку причинного зв'язку, помилка в суспільно небезпечних наслідках, 

відхилення дії. 

Рекомендована література до Теми 10:  
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. 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. 

3. Кваліфікація злочинів: Навч.посіб. / За ред.. О.О. Дудорова, Є.О. 

Письменського. – К.: Істина, 2010. – 430 с. 

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

Видання 3-є. – К.: Атіка, 2007. – 592 с. 

5. Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч. 

посібник. – 2-ге вид.,– К.: Юрінком Інтер, 2009. – 512 с. 

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

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

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

Атіка, 2004. – 188 с. 

8. Митрофанов І.І., Слободяник Т.М. Кримінальна відповідальність осіб, 

які вчинили злочин у співучасті: Монографія. – Кременчук: Видавець «ПП 

Щербатих О.В.», 2009. – 280 с. 

9. Ус О.В. Кримінальна відповідальність за підбурювання до злочину: 

Монографія. – Харків.: Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 2007. – 264 с. 

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

погрози застосуванням фізичного насильства: Монографія. – Запоріжжя: ФОП 

Зеленкевич Л.П., 2011. – 212 с. 

11. Гороховська О.В. Вбивство через необережність: Монографія / Наук. 

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

12. Примаченко В.Ф. Причинение работниками милиции вреда при 

задержании лица, совершившего преступление (по законодательству Украины) 
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// Полиция и борьба с преступностью за рубежом. – Вып. 5. – М.: ВНИИ МВД 

России, 2006. – С. 62-68. 

13. Саинчин А.С. Убийства по заказу: Монография. – Одесса: Юридична 

література, 2003. – 246 с. 

14. Кримінальне судочинство в Україні: Судова практика. Злочини проти 

життя особи (вбивства). – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – 260 с.  

 

ТЕМА 12. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЯНЬ, ВЧИНЕНИХ ЗА ОБСТАВИН, 

ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЙОГО ЗЛОЧИННІСТЬ 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План 

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

положення про кваліфікацію діянь, вчинених за таких обставин.  

2. Кваліфікація діянь, вчинених за наявності обставин, що виключають 

злочинність, передбачених Загальною частиною КК.  

3. Кваліфікація діянь, вчинених за наявності обставин, що виключають його 

злочинність, передбачених Особливою частиною КК. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: обставини, 

які виключають злочинність діяння, необхідна оборона, крайня необхідність, 

фізичний та психічний примус, виправданий ризик, затримання особи, яка 

вчинила злочин, уявна оборона, перевищення меж необхідної оборони, 

перевищення меж крайньої необхідності. 

Рекомендована література до Теми 12:  

12. 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. 

13. 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. 

14. Кваліфікація злочинів: Навч.посіб. / За ред.. О.О. Дудорова, Є.О. 

Письменського. – К.: Істина, 2010. – 430 с. 

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

Видання 3-є. – К.: Атіка, 2007. – 592 с. 

16. Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч. 

посібник. – 2-ге вид.,– К.: Юрінком Інтер, 2009. – 512 с. 

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

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

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

Атіка, 2004. – 188 с. 

19. Митрофанов І.І., Слободяник Т.М. Кримінальна відповідальність осіб, 

які вчинили злочин у співучасті: Монографія. – Кременчук: Видавець «ПП 

Щербатих О.В.», 2009. – 280 с. 

20. Ус О.В. Кримінальна відповідальність за підбурювання до злочину: 

Монографія. – Харків.: Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 2007. – 264 с. 
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

студентів на практичних (семінарських) заняттях 

 

 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

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

Студент 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 

 

 

 


