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1. Теми практичних занять 

 

ТЕМА 8. СТАДІЇ ЗЛОЧИНУ 

Практичне заняття – 1 година 

 

Задача 1 

Шамшуров і Адреєв ввечері зустріли на вулиці Богатинську, яка 

поверталась з роботи, з метою вчинити зґвалтування, втягли її до порожньої 

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

затискуючи рота. Але Богатинська вчинила опір, вирвала руку, кричала, 

витягла з куртки ножиці і вдарила ними Шамшурова, заподіяв йому тяжке 

тілесне ушкодження. В цей час у двері квартири хтось постукав і тоді 

Шамшуров з Андреєвим, злякавшись, вистрибнули у вікно і втекли. Як 

вирішити справу? Визначить стадії вчиненого злочину. 

 

Задача 2 

Скажутіна перебувала у неприязних стосунках з 64-річною Богдановою. 

Під час чергової сварки Скажутіна вдарила Богданову кулаком в обличчя, а 

потім ногою. Богданова впала і головою ударилась об асфальт і отримала при 

тілесне ушкодження середньої тяжкості. Скажутіну засуджено за умисне 

заподіяння тілесного ушкодження середньої тяжкості. Чи правильно 

кваліфіковано дії винної? Визначить стадії вчиненого злочину. 

 

Задача 3 

Артамонов, скориставшись неуважністю продавця, взяв 44 гривні виручки з 

ящика прилавка та вийшов з гастроному. Наступного дня таким же способом 

він взяв з виручки 40 гривень, але цього разу продавець побачила дії 

Артамонова та схопила його за руку, але той вирвався і разом з грошима 

вибіг з магазину. Дайте кримінально-правову оцінку діям Артамонова. 

Визначить стадії вчиненого злочину. 

 

Задача 4 

Харий, учень школи естрадно-циркового мистецтва, побився об заклад з 

новими знайомими, які не знали його майбутньої професії, що він може 

непомітно витягти в тролейбусі у будь-якого громадянина гаманець з кишені й 

так само непомітно покласти його назад. Витягти з кишені пасажира гаманець 

Фарбуй зумів, але потім обставини склалися так, що непомітно покласти його 

назад уже не було можливості. Гаманець зі значною сумою грошей та 

документами залишився у Харого. Його засуджено за крадіжку, що завдала 

значної шкоди потерпілому. 

Варіант. У той самий день Хапий вислав усе поштою додому 

потерпілому. Ознайомтесь зі статтями 185 і 356 КК Чи правильно вирішено 

справу? Визначить стадії вчиненого злочину. 

 

Задача № 5 
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Шабурова засуджено за те, що він у нетверезому стані керував 

мотоциклом і, порушивши правила безпеки руху, наїхав на 12-річного 

Пономарьова, заподіявши йому тяжке тілесне ушкодження. Потерпілого 

залишив без допомоги і зник з місця події. Матеріалами справи встановлено, 

що під час наїзду від удару мотоцикла хлопчик упав на коляску, потім на 

дорогу, а далі встав і самостійно пішов до квартири свого діда, звідки був 

доставлений до лікарні. Це бачив Шабуров, який вважав, що небезпеки для 

життя хлопчика немає. Ознайомтеся зі статтями 286 і 135 КК.. Чи повинен 

Шабуров відповідати за залишення в небезпеці? Визначить стадії вчиненого 

злочину. 

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

напрацьовані під час заняття: уміння тлумачити кримінальний закон щодо 

ознак закінченого та незакінченого злочину, навички застосування 

кримінального закону щодо розмежування готування, замаху та закінченого 

злочину, добровільної відмови від продовження злочину та дійового каяття. 

Рекомендована література до теми 8: 1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 

4.108 – 4.120. 

 

ТЕМА 9. СПІВУЧАСТЬ У ЗЛОЧИНІ 

Практичне заняття – 1 година 

 

Задача 1 

Робочі Сидоренко і Вальченко працювали на будівництві будинку. Під 

час роботи Сидоренко запропонував викинути із вікна другого поверху колоду, 

не відаючи, що під вікном знаходиться підсобний робочий Шульга. Вальченко 

викинув колоду, внаслідок чого тяжко поранив Шульгу. 

Варіант. Вони разом викинули колоду із вікна другого поверху за 

пропозицією Сидоренка. 

Визначте: 

- чи можна визнати Сидоренка і Вальченка співучасниками; 

- в чому виражається об’єктивний зв’язок між діями учасників події; 

- чи зміниться оцінка діяння Сидоренка та Вальченка за варіантом. 

 

Задача 2 

Троценко був переданий до суду за обвинуваченням у тому, що він, 

будучи поліцейським, під час чергування на залізничній станції затримав 

Кузененка з викраденими ним із вагону речами. Викрадене майно Троценко 

вилучив, а злодія відпустив. 

Ознайомтеся зі змістом ст. 185, 364, 365 КК. Визначте: чи є дії Троценка 

злочинними; чи може Троценко бути визнаним співучасником злочину, який 

вчинив Кузененко; 

- які ролі виконували Троценко і Кузененко. 

 

Задача 3 
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В лікарні отруїлося троє хворих. Асистент аптеки Коробко помилково 

відпустила медсестрі Антонович в скляній посудині замість ліків за рецептом, 

сильнодіючу речовину. Лікар Кисіль, отримавши  її від медсестри, не 

перевірила відповідність вмісту і наказала медсестрі видати хворим по 5 гр 

кожному. В наслідок вказаних дій троє хворих отруїлись, отримавши тяжкі 

тілесні ушкодження. Визначте: 

- чи є дії Коробко, Антонович та Кисель злочинними; 

- чи можна визнати вказаних осіб співучасниками у чому виражається 

суб’єктивний зв’язок між співучасниками злочину і організованою групою; 

- яку мету переслідував кожен із учасників події. 

 

Задача 4 

Між подружжям Іванченко склалися крайньо неприязні стосунки. 

Особливо вони загострилися після приїзду Рубцової, матері дружини Іванченка, 

яка також сварилася із зятем з приводу його пияцтва. Крім того, зять 

неодноразово бив її. У зв’язку з цим Рубцова вирішила позбавитися Іванченка. 

З цією метою вона купила у невстановленої особи пістолет, який вручила 

Проніну, і домовилась з ним про вбивство зятя. Про все це Рубцова повідомила 

своїй дочці. Та не побажала втручатися в цю справу, але пообіцяла матері не 

повідомляти про наміри і, знаючи про час вчинення злочину, виїхала за місто. 

Невдовзі після її від’їзду додому прийшов Пронін і вбив Іванченка. 

Ознайомтеся зі змістом ст.115 КК. Визначте: 

- чи є дії Рубцової та дружини Іванченка злочинними; 

- об`єктивні та суб`єктивні ознаки діяння і наслідків; 

- які ролі названих осіб у подіях; 

- яким чином суд повинен визначити межі відповідальності всіх 

учасників події. 

 

 

Задача 5 

Два брати Данилки та троє їх друзів разом вчинили декілька збройних 

нападів на громадян і вбивств. Так, вони вбили сім’ю Бродського і викрали з 

його дому значну суму грошей, вбили міліціонера Устинова і забрали його 

табельну зброю, вчинили ряд інших злочинів (грабежів, розбоїв, вимагань). 

Дружина Данилка Івана – Марія, довідавшись від чоловіка про вбивство 

міліціонера, на його прохання, викинула в річку його черевики та його брата, на 

яких була кров, замила кров на його штанях, сховала переданий їй чоловіком 

пістолет. Про інші злочини, вчинені її чоловіком, вона не знала. Ознайомтеся зі 

змістом ст.115, 185-187, 189, 257 КК. Визначте: чи є злочинними дії кожного із 

учасників події; форму об’єднання зазначених осіб; роль кожного із названих 

осіб; межі відповідальності кожної особи. 

 

 

Задача 6 



 

 

6 

 

Філатов люто ненавидів Леонова. Він підмовив Рогачова, якому щойно 

виповнилося 13 років, вистрелити із рушниці, завіряючи, що вона заряджена 

тільки порохом і постріл тільки злякає Леонова. Рогачов підійшов до Леонова і 

вистелив, але рушниця була заряджена картеччю і Леонова було вбито. 

Ознайомтеся зі змістом ст.115 КК. Визначте: 

- чи є дії Леонова та Рогачова злочинними; 

- які ролі виконують учасники події; 

- форму об`єднання Філатова та Рогачова; 

- межі відповідальності Філатова і Рогачова. 

 

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

напрацьовані під час заняття: уміння тлумачити кримінальний закон щодо 

множинності суб’єктів злочину, меж кримінальної відповідальності 

співучасників, принципів кваліфікації злочинів при співучасті, навички 

застосування кримінального закону при кваліфікації діяння та призначенні 

покарання співучасникам злочину, розмежування співучасті у злочині та 

причетності до злочину. 

Рекомендована література до теми 9: 1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 

4.121 – 4.158. 

 

ТЕМА 10. МНОЖИННІСТЬ ЗЛОЧИНІВ 

Практичне заняття – 1 година 

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 
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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. 

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 
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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; 

- 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. 

 

ТЕМА 11. ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЗЛОЧИННІСТЬ 

ДІЯННЯ 

Практичне заняття – 1 година 

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; 
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- 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 

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; 
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- 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 

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 
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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. 

 

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: 
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- 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 

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. 

 

ТЕМА 12. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 

Практичне заняття – 1 година 

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 
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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. 

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. 

 

 

ТЕМА 14. ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ 

 

Практичне заняття – 1 година 

Вирішити наступні задачі: 
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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 

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. 
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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. 

 

 

ТЕМА 15. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ 

Практичне заняття – 1 година 

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 

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. 
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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 

кримінального закону щодо підстав та умов різних видів звільнення від 

покарання. 

 

ТЕМА 18. ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ТА ПОКАРАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ 

Практичне заняття – 1 година 

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 
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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.? 

 

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. 

 

ТЕМА 22. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ`Я ОСОБИ 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. У стані сп’яніння Антонов о 24-й годині проник у квартиру, де 

проживала колишня його дружина, її сестра Єрмолаєва, а також їхні дві 
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малолітні дочки. Скориставшись тим, що всі вони спали, Антонов відкрив усі 

чотири крани газової плити, зняв їх ручки, а також ручку контрольного крана і 

сховав. Щоб з квартири, розташованої на 8-му поверсі, ніхто не зміг вийти, 

Антонов зачинив двері. Антонова, почувши шум, прокинулась, вийшла на 

кухню і, побачивши відкриті крани газової плити, почала просити Антонова 

зачинити їх. Він відмовився. Тоді вони разом з Єрмолаєвою почали кликати на 

допомогу. До дверей підійшла сусідка Брюханова, яку Єрмолаєва намагалась 

впустити в квартиру. Антонов перешкоджав цьому, але Єрмолаєвій і Антоновій 

вдалося відімкнути двері і впустити Брюханову. Вимогу трьох жінок перекрити 

газ Антонов ігнорував. Прибулий наряд міліції затримав Антонова, який 

ніякого опору не чинив. 

2. Коршунов 9 травня перебував у нетверезому стані і зайшов у кафе 

―Дорожне‖ м.Новоукраїнки, де став приставати до громадян, нецензурно 

лаявся, висловлював погрози. У відповідь на зауваження Соколова Коршунов 

вдарив його кулаком в обличчя і одночасно підставив йому ногу. Соколов не 

утримався на ногах, упав і вдарився головою об бетонну підлогу, отримав 

травму голови і невдовзі помер. Кваліфікуйте дії Коршунова. 

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

Ткачук. Коли вона відкрила двері, вони увірвалися до її квартири і, 

погрожуючи ножем, зв`язали її, а потім почали шукати в квартирі гроші та 

ювелірні вироби. Під час обшуку Ткачук, якій було 85 років, втратила 

свідомість, і вони це бачили, але злякалися і втекли із знайденими речами. 

Загальна сума викраденого склала 2,5 тис. грн. Як з’ясувалося в процесі 

розслідування справи, Паніну на момент вчинення злочину виповнилося 14 

років, а Щербіні – 21. За висновком судово-медичної експертизи Ткачук 

померла від серцевого нападу внаслідок нервового стресу. Кваліфікуйте дії 

Паніна та Щербіни. 

4. Директор ТОВ ―Аркадія‖ Глобова після того, як до неї неодноразово 

приходив чоловік і погрожував їй фізичною розправою, підпалити її торговий 

комплекс, якщо вона не погодиться продовжувати з ним подружнє життя, 

розповіла своїй знайомій Луцькій. Остання сказала, що має доброго знайомого, 

який назавжди вирішить її проблему, тобто вб’є чоловіка, за 200 доларів США. 

Глобова через тиждень принесла Луцькій гроші і повідомила, де проживає 

Попов. Кваліфікуйте дії Глобової. 

5. Серов підтримував інтимні зв’язки з дружиною Квашина. Коли 

останній прийшов до Серова і почав просити його не розбивати сім’ю і 

припинити зустрічі з його дружиною, однак, Серов схопив металеву лижну 

палицю і замахнувся на Квашина. Останній ухилився від удару, а потім 

вихопив палицю і почав ним бити Серова. Від отриманих ушкоджень Серов 

помер через 2 години в лікарні. За висновком судово-медичної експертизи 

смерть сталася внаслідок чисельних пошкоджень черепу та головного мозку. 

Кваліфікуйте дії Квашина. 

6. Під час спільного вживання спиртних напоїв Попов та Аксюта 

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

висновком судово-медичної експертизи смерть настала від чисельних 
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переломів ребер, тупої травми живота та розривів внутрішніх органів. 

Кваліфікуйте дії Аксюти. 

Практичне заняття № 2 – 2 год. 

План 

7. Бондарюк запросила до себе в гості Комарова та Рибака, щоб 

відсвяткувати своє призначення на посаду головного бухгалтера магазина 

―Майстер‖. Після значної дози випитого між Комаровим та Рибаком виникла 

сварка, яка перейшла в бійку. В процесі бійки Рибак столовим ножем наніс удар 

Комарову в ліву частину грудної клітини, внаслідок чого зламав одне ребро і 

пошкодив плевральну порожнину серця. Кваліфікуйте дії Рибака. 

8. Між Колесовою та її сином Андрієм, 1972 р.н., який ніде не працював, 

зловживав спиртними напоями, постійно виникали сварки. Андрій 

неодноразово бив матір, відбирав у неї пенсію і пропивав ці гроші. 27 

листопада 2001 р. він влаштував чергову сварку і побив матір. За висновком 

судово-медичної експертизи смерть Колесової сталася внаслідок травматичного 

шоку від перелому 3-х ребер та відшарування плевральної порожнини. В 

процесі розслідування з’ясувалося, що Андрій під час вчинення злочину 

перебував в стані сильного алкогольного сп’яніння. Кваліфікуйте дії Колесова 

Андрія. 

9. 27 лютого учень 10 класу Сумченко обміняв зі своїм однокласником 

Носовим шарикову ручку на самопал. З цього самопала він в парку декілька 

разів стріляв з використанням сірки від сірників. 2 березня він приніс його до 

школи. щоб показати однокласникам. Після занять Сумченко залишився в класі 

з учнем Кононовим, де зарядив самопал сіркою, і намагався вистрілити з нього. 

Але постріл не відбулося, і коли до класу увійшли учениці Боброва і 

Лугановська, Сумченко направив самопал в бік Бобрової. Пролунав постріл і 

Боброву було вбито. Кваліфікуйте дії Сумченка. 

10. Дубков переселився в нову квартиру. В старій квартирі на першому 

поверсі будинку, який підлягав зносу, залишилися старий холодильник, 

велосипед, ліжко та інші речі. 1 січня Сомов, Гришко та Леонін, які були у 

нетверезому стані, через вікно проникли у квартиру Дробова, щоб розпити 

пляшку вина. Коли в квартиру зайшов колишній господар, і переконавшись, що 

у ній знаходяться сторонні особи, вигукнув: ―Хто тут? Виходьте по одному!‖, - 

Сомов та Гришко злякались і вирішили не виявляти себе, а Леонін намагався 

вийти із квартири непоміченим. Дубков помітив його і ножем наніс два удари в 

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

За висновком судово-медичної експертизи Леонін отримав проникаюче 

поранення легені та пошкодження м`язів плеча. Кваліфікуйте дії Дубкова. 

11. Карповський, у якого постійно виникали сварки з сусідом Гуровим з 

приводу того, що кури та теля Карповський постійно заходили на город Гурова. 

Одного разу вночі Гуров зайшов до сараю сусіда, де на долівці лежав 

Карповський і наніс йому лезом сокири удар по голові. За висновком судово-

медичної експертизи Карповський помер від серцевого нападу, і в час 

нанесення удару сокирою був мертвим. Дайте правову оцінку діям Гурова. 
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Варіант. Під час нанесення удару сокирою Карповський був непритомним 

від приступу серця, і помер через 2 години внаслідок черепно-мозкової травми. 

 

ТЕМА 26. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Корзун здійснив напад на Туманова з метою заволодіння його 

грошима. Туманов учинив опір. Тоді Корзун наніс йому декілька ударів ножем у 

груди, а потім обшукав Туманова. Нічого не знайшовши, Корзун зник з місця 

події. Від отриманих поранень Туманов зразу помер. Дайте кримінально-правову 

оцінку діям Корзуна. Відповідь поясніть. 

2. Зубов прийшов у гості до свого приятеля Павлюка, але останнього 

вдома не було. Знаючи про те, в якому місці Павлюк ховає ключвід квартири, 

Зубов вирішив зайти та зачекати його. Перебуваючи уквартирі. Зубов побачив 

шкіряне пальто вартістю 1500 гривень і прийняв рішення вкрасти його. Зубов 

одягнув пальто і вийшов з квартирина вулицю, де одразу був затриманий 

дільничним інспектором міліції. Дайте кримінально-правову оцінку діям Зубова. 

Відповідь поясніть. 

3. Водій Лазько на підставі товарно-транспортної накладної переконання 

останньої ходки він викрав сільськогосподарської продукції на суму 1600 

гривень. Дайте кримінально-правову оцінку діям Лазька. Відповідь поясніть. 

4. Вихідного дня раніше судимий за грабіж Філонов, розбивши вікно, 

проник в приміщення дитячого садку з метою крадіжки. Оглянувши кімнати, 

Філонов нічого цікавого для себе не знайшов, і залишаючи приміщення, 

прихопив з собою кухонний ніж вартістю 10 гривень. Дайте кримінально-правову 

оцінку діям Філонов. Відповідь поясніть. 

5. Зламавши двері, Овчаренко проник вночі до церкви, звідки викрав три 

ікони XVIII століття. Ці ікони напередодні подарував церкві місцевий 

бізнесмен, придбавши їх на аукціоні за 35000 гривень. Дайте кримінально-

правову оцінку діям Овчаренка. Відповідь поясніть. 

6. Працівник КСП "Дружба" Щур за дорученням підприємства 

продавав на базарі кавуни. При цьому він самовільно підвищив ціну понад 

встановленої в товарно-транспортних документах. Після реалізації кавунів, 

Щур звітував касі підприємства сумою вартості кавунів за ціною, 

встановленою в товарно-транспортних документах, а отримані ним надлишки у 

сумі 800 гривень, обернув у свою власність. Дайте кримінально-правову оцінку 

діям Щура. Відповідь поясніть. 

 

Практичне заняття № 2 – 2 год. 

План 

7. Побачивши, що у магазині чоловічого одягу продавець була зайнята 

упакуванням купленого покупцем товару, Мотрюк на очах у громадян взяв з 

прилавка піджак вартістю 230 гривень і швидко вийшов. Покупці сказали про 

це продавцеві. Через півгодини співробітники міліції затримали Мотрюка біля 
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трамвайної зупинки. Дайте кримінально-правову оцінку діям Мотрюка. 

Відповідь поясніть. 

8. Робітник Липко, працюючи на ткацькій фабриці, заховав під одяг 4 

метри тканини вартістю 480 гривень, яку намагався пронести через прохідну. 

Це помітив охоронець Гаркуша і зупинив Липка для перевірки. Останній 

вчинив опір, пов'язаний з насильством, яке не було небезпечним для життя і 

здоров'я, намагався втекти з території фабрики, але був затриманий іншими 

робітниками. Дайте кримінально-правову оцінку діям Липка. Відповідь поясніть. 

9. На трамвайній зупинці Хлівський зірвав з голови Тюгіна шапку з 

цінного хутра вартістю 1000 гривень і побіг. Потерпілий повідомив про це 

працівників міліції, які на автомобілі через певний час наздогнали Хлівського. 

Той кинув шапку і намагався перелізти нерез паркан,але був затриманий. Дайте 

кримінально-правову оцінку діям Хлівського. Відповідь поясніть. 

10. Брати Анатолій і Борис Грущенки проникли у квартиру Авдюшко з 

метою вчинення там крадіжки. Коли вони почали шукатигроші, в кімнату 

зненацька зайшла господиня. Побачивши її, Анатолійвтік, а Борис декілька разів 

вдарив потерпілу в обличчя, заподіявши їйсередньої тяжкості тілесні 

ушкодження. Він обшукав кишені потерпілої та, не знайшовши грошей, вийшов 

з будинку. Дайте кримінально-правову оцінку діям кожного з братів Грущен-

ків. Відповідь поясніть. 

11. Маючи при собі фінські ножі, Забуга і Волхов, скориставшись 

відсутністю сторожа, розбили вікно вітрини магазину та проникли в 

приміщення, де взяли 5 пляшок вина на загальну суму 40 гривень. Коли вони 

почали виходити з магазину, з'явився сторож, який зробив спробу їх затримати 

і вилучити крадене. Тоді вони наставили на нього ножі, пригрозили вбивством і 

зникли із пляшками вина. Дайте кримінально-правову оцінку діям Забути та 

Волхова. Відповідь поясніть. 

 

ТЕМА 27. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Учень художнього технікуму Зоренко намалював два банківських 

білети вартістю 100 грн. кожний. При спробі збути один з них його було 

затримано. Варіант 1. Не сказавши про підробку, Зоренко дав одну купюру 

Ковалю в оплату боргу. Підробку було викрито, коли Коваль подав купюру до 

каси магазину. 

Варіант 2. Зоренко виготовив банківський білет, щоб показати товаришам 

свою художню майстерність. 

2. Машиніст Малінін у подвійній підлозі тепловоза кілька разів провозив 

з-за кордону диски для лазерних систем зчитування із записами 

порнографічного характеру, які продавав потім своїм знайомим та передавав на 

реалізацію приватному підприємцю Акулову. Усього Малініним було ввезено в 

Україну дисків на суму 80 тис. грн., з них Акулов реалізував їх на суму 21 тис. 

грн. 
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3. Розслідуванням смерті громадянина В. і втрати зору громадянами К. і 

М. було встановлено, що їх причиною стало отруєння спиртом метиловим, з 

якого було вироблено фальсифіковану горілку ―Руська‖, яку напередодні вони 

придбали в кафе ЧП ―Чорний‖, що розташоване у м.Сіверську. 

Встановлено, що Чорний з метою отримання прибутку налагодив ―ділові 

стосунки‖ з громадянами Саленко та Ковтуном, які в приміщенні покинутої 

ферми біля села Р. організували виготовлення фальсифікованої горілки. Для 

цього вони використовували нелегально завезений в Україну з Молдови спирт 

та підроблені марки, які закупляли у типографії у м. Дніпропетровську. Чорний 

неодноразово закупляв у Саленко та Ковтуна фальсифіковану горілку 

безпосередньо в місці її виготовлення, яку збував відвідувачам кафе. Остання 

партія такої горілки виявилася виготовленою із метилового спирту, про що 

Саленко і Ковтун не знали. Кваліфікуйте дії винних осіб, розмежуйте злочини і 

адміністративні правопорушення у цій сфері. 

4. ПП Гордієнка займався роздрібною торгівлею продуктів харчування на 

одному із ринків міста К., де розгорнув мережу кіосків та торгових місць. Коли  

на ринку почав працювати ПП Карпенка, який розгорнув мережу пунктів з 

оптової і роздрібної торгівлі продуктами харчування, в яких ціни були 

нижчими, ніж у ПП Гордієнка, останній почав втрачати прибутки. Гордієнко 

звернувся до Карпенка з вимогою про підвищення цін і встановлення рівних з 

його, але той відмовився. тоді Гордієнко заявив, що Карпенко ―ще пожалкує‖. З 

метою позбутися конкурента, Гордієнко звернувся до свого знайомого 

оперуповноваженого податкової міліції Болотова, який організував перевірку 

ПП Карпенка, під час якої його діяльність була призупинена на півмісяця. Йому 

було запропоновано припинити взагалі свою діяльність на вказаному ринку. В 

результаті таких дій ПП Карпенка було завдано збитків на суму, яка в 650 разів 

перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. Дайте правову оцінку 

дій Гордієнка та Болотова, розмежуйте злочини і адміністративні 

правопорушення у цій сфері. 

5. Талієв організував групу осіб, які стали вчиняти напади на 

підприємства, фізичних осіб, у яких викрадали гроші та коштовності. З метою 

легалізування грошей та іншого майна, нажитих злочинним шляхом, Талієв 

вступив у зговір з директором ЗАТ ―Хлібозавод № 18‖, який за винагороду у 

вигляді коштовностей, викрадених групою Талієва, забезпечив оформлення 

документів про фіктивну угоду щодо закупівлі заводом за готівку у СФГ 

―Тамерлан‖, директором якого був Талієв, зерна на суму 500 тис. грн. 

Кваліфікуйте дії винних осіб. 

6. Щербатенко, діючи від МП ―Металіст‖ за дорученням його директора, 

отримавши ксерокопії документів на діяльність по заготівлі брухту чорних 

металів одного з приймальних пунктів цього підприємства, організував у місті 

С. мережу незареєстрованих приймальних пунктів, розташованих в подвір’ях 

поблизу біля залізничних підприємств, господарів яких забезпечив комплектом 

підроблених документів та забезпечив готівковими коштами, встановив ціни на 

прийом брухту чорних та кольорових металів. Перевіркою було встановлено, 

що на вказаних пунктах велась закупівля лому чорних та кольорових металів, 
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більшість яких становили деталі машин та рухомого складу або викрадений з 

вагонів металобрухт. Кваліфікуйте дії Щербатенка, розмежуйте злочини і 

адміністративні правопорушення у цій сфері. 

7. Свистунов, працюючи за домовленістю реалізатором фруктів на ринку, 

з метою використання, полегшив на 70 та 150 грамів відповідно гирі в 1 і 2 кг. 

Через кілька днів використання цих полегшених гирь під час проведення 

контрольної закупки було встановлено факт обвішування Свистуновим 

громадян В. і К. під час продажу їм яблук на 5 і 6  гривень відповідно. Всього за 

допомогою фальсифікованих гирь Свистунову вдалося реалізувати 650 кг 

яблук, а сума шкоди, завдана громадянам, склала 360 гривень. Кваліфікуйте дії 

Свистунова, розмежуйте злочини у сфері господарської діяльності і 

адміністративні правопорушення у цій сфері. 

8. Пройда, працюючи в комерційному банку, за допомогою електронного 

обладнання мав доступ до банківських рахунків клієнтів банку. Домовившись з 

Меркуловим, він переказав із рахунків 23 клієнтів банку на рахунок ПП 

―Міраж‖, яке було спеціально для цього зареєстровано Меркуловим, гроші 

сумою від 10 до 15 тис.грн., всього на суму 300 тис.грн., які потім були 

отримані готівкою та витрачені ними на власні потреби. Кваліфікуйте їх дії. 

 

ТЕМА 31. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ РУХУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

ТРАНСПОРТУ 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План: 

1. Перший пілот Бортовий та другий пілот Біланов керували 

завантаженням хімікатів для обробки посівів, оцінюючи кількість вантажу «на 

око». Вони погодилися взяти на борт агронома Кваснєвського, який хотів 

оглянути сільськогосподарські угіддя. Від перевантаження літака сталася 

аварія, літак зазнав серйозних поломок, Бортовому, Біланову і Кваснєвському 

було завдано середньої тяжкості тілесні ушкодження. 

Варіант. Обійшлося без заподіяння тілесних ушкоджень. 

2. Капітан нафтоналивного танкера Юрченков, керуючи судном при 

виході з порту в умовах, що вимагають особливої уваги, передовірив керування 

судном рульовому Закарлюці, вказавши неправильний курс. Результатом було 

зіткнення танкера з риболовецьким сейнером, капітан якого, порушуючи 

правила, передовірив управління судном матросу Сливі, спустившись на 

короткий час у свою каюту за сигаретами. Одержавши сильне пошкодження, 

сейнер почав тонути. Капітан танкера Юрченков, не надавши допомоги екіпажу 

танкера, вернувся в порт. Сейнер затонув, його екіпажу вдалося врятуватися. 

Під час досудового слідства Юрченков пояснив, що він боявся затоплення 

танкера, який також дістав пошкодження, в зв'язку з чим повернувся в порт для 

його усунення. 

3. Бажаючи помститись обхіднику залізниці Мажарі, Кате-ринчук та 

Приятель вночі вийняли із шпал 25 костилів на залізничному полотні. У 

результаті товарний потяг зійшов з рейок, матеріальна шкода від аварії склала 

60 тис. гривень. 
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Варіант. Машиністу потягу було заподіяно середньої тяжкості тілесне 

ушкодження, помічнику машиніста — легке тілесне ушкодження, що 

спричинило короткочасний розлад здоров'я. 

4. Мірошник, чергова по залізничному переїзду, на якому нормальним 

вважається закрите положення шлагбаума, пропустивши потяг, відкрила 

шлагбаум і за переїздом не стежила, хоч знала, що незабаром у бік станції має 

пройти автодрезина. Проходячи через переїзд, автодрезина під керуванням 

Шичка, який виявив неуважність, наїхала на череду корів. Дві корови зазнали 

травм, їх довелося пізніше дорізати. Сам Шичко та пасажир автодрезини Шуст 

одержали середньої тяжкості тілесні ушкодження. 

5. 15-річний Шмеря, не маючи посвідчення на керування автомобілем, без 

дозволу взяв автомобіль батька ВАЗ-2101. Рухаючись людною вулицею, він 

розраховував об їхати людей, але, не маючи досвіду керування автомобілем, 

наїхав на Потапову, яка при цьому загинула. Варіант. Шмері було 16 років. 

6. Рядовий Збройних Сил України Колесников, керуючи закріпленою за 

ним автомашиною, передав кермо Аванесову, який не мав прав на керування 

транспортними засобами. Той, розвинувши швидкість до 60 км/год, не впорався 

з керуванням, внаслідок чого автомашина перекинулась і була пошкоджена, 

чим військовій частині заподіяно шкоду на суму 11 тис. грн. Пошкодження 

усунуті за рахунок Колесникова й Аванесова. 

Варіант. Під час аварії пішохід Куропаткін дістав середньої тяжкості 

тілесне ушкодження. 

7. Жакун на стоянці техніки запустив двигун трельовочного трактора і, 

під'їхавши до іншого трактора ТДТ-55, почав маневрувати з тим, щоб, 

штовхаючи задньою частиною керованого ним трактора, на ввімкненій 

передачі запустити двигун трактора ТДТ-55. У цей час водій Івлєв і чекеровник 

Ісаєв виконували на тракторі ТДТ-55 дрібний ремонт. Не переконавшись у 

безпечності маневру, Жакун щитом свого трактора почав штовхати трактор 

ТДТ-55, внаслідок чого гусениці останнього почали обертатися. Ісаєва, який, 

стоячи на лівій гусениці, кріпив електропроводку стартера, затягло в проміжок 

між кабіною і гусеницею. Від одержаних ушкоджень Ісаєв помер. 

8. Александров, керуючи закріпленим за ним вантажним автомобілем, 

через власну неуважність виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з 

автобусом, заподіявши автобусному парку матеріальну шкоду на суму 8 тис. 

грн., а пасажирці Незнановій — легкі тілесні ушкодження. На місці події 

Александров автомобіль не зупинив, допомоги потерпілій не надав. 

Варіант. Пасажирці Незнановій було заподіяно тяжких тілесних 

ушкоджень. 

 

ТЕМА 32. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА 

МОРАЛЬНОСТІ 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Кварацхелія, будучи в стані сп'яніння, у сквері чіплявся до дівчат Чуб і 

Ходаківської, пропонуючи познайомитись. Дівчата не побажали з ним 
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розмовляти і пересіли на іншу лаву. Тоді Кварацхелія пішов за ними і ударив 

рукою в обличчя Чуб, заподіявши їй фізичний біль. 

2. Перебуваючи у стані сп'яніння, Корнієць вирішив увечері піти до своєї 

знайомої дівчини. Не знаючи точно її адреси, він постукав навздогад в одні з 

дверей. Коли двері відчинилися, Корнієць спитав у 75-річної Рябченко, де його 

дівчина «Таня». Рябченко відповіла, що Таня в неї не проживає. У цей час з 

квартири вийшов Андрієць - зять Рябченко - і спитав Корнійця, що тому треба. 

У відповідь Корнієць ударив Андрійця кулаком в обличчя, Андрієць зачепився і 

впав на Рябченко, яка, не втримавшись на ногах, впала на підлогу. 

Варіант. При падінні Рябченко поламала руку. 

3. Новицький у дворі багатоквартирного будинку підставив підніжку 

Царуку, який погнався за підлітком, що ламав дитячу карусель. П'яний 

Новицький кілька разів ногою ударив Царука, заподіявши перелом трьох ребер. 

При цьому він нецензурно лаявся в присутності мешканців будинку. Царук 

піднявся з землі і вдарив Новицького. Той знову кілька разів ударив Царука 

кулаком в обличчя. Далі дії Новицького були припинені присутніми. 

Варіант. При припиненні його дій Новицький бив усіх, хто до нього 

наближався. 

4. Між подружжям Дудів Іваном та Мотрею склалися ненормальні 

стосунки. Мотря говорила Івану, що має іншого. Одого разу ввечері, 

прийшовши напідпитку додому і не заставши лружини, Іван прихопив сокиру і 

пішов до Агафоиової, де зібралося кілька чоловік і де була також Мотря. Та 

відмовилась іти додому. Тоді Іван нецензурно вилаявся і замахнувся на неї 

сокирою. Сокиру відібрав Новожилов. Іван кілька разів ударив дружину рукою 

по обличчю та пригрозив убити. Повернувшись додому, він розбив телевізор, 

облив гасом постіль, килим, одяг дружини і підпалив їх. 

5. П'яний Жидченко, шукаючи собі розваги, вирішив «пожартувати» з 

сусідою Лещинським та його гостями, які дивились телепередачу, в такий 

спосіб: взявши ножиці, він у коридорі перерізав телевізійний кабель, що вів до 

квартири сусіди. Коли телеглядачі з цієї квартири вибігли на площадку сходів, 

Жидченко почав голосно ображати їх нецензурними словами, ножицями ударив 

Лещинського. 

6. П'яний Жуков, бажаючи розважитись і налякати трьох рибалок, своїх 

односельців, які ловили рибу біля протилежного і берега ставка, зробив у їхній 

бік кілька пострілів з малокаліберної гвинтівки. Одним із пострілів Чебанюку 

було заподіяно тяжке тілесне ушкодження. 

7. Шофер таксі Новохацький підвозив додому дівчат Чигаєву і Пурхало. 

У кінці поїздки Пурхало дала Новохацькому гроші і зажадала здачі відповідно 

до показань лічильника. Новохацький здачі не дав, а почав ображати дівчат 

нецензурними словами. Коли Чигаєва знову заговорила про здачу, Новохацький 

двічі вдарив її рукою по обличчю, заподіявши фізичний біль. 

8. Семенов напідпитку на дитячому майданчику у дворі відправляв 

природну потребу. На зроблене йому Крюковим та Сальниковим зауваження 

він відповів нецензурною лайкою, потім відбив шийку пляшки і вдарив нею 
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Сальникова, заподіявши йому легкі тілесні ушкодження з короткочасним розла-

дом здоров'я.  

Варіант. Семенов ударив Сальникова підібраним з землі уламком скла. 

 

ТЕМА 34. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, 

ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ АБО ПРЕКУРСОРІВ ТА 

ІНШІ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЗДОРОВ`Я НАСЕЛЕННЯ  

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Хода був затриманий міліцією за бродяжництво. При затриманні у 

нього в кишені джемпера було виявлено пакетик з газети з 0,2 г гашишу. Хода 

пояснив, що придбав гашиш у хлопця на ім'я Гриша на базарі, щоб вжити його. 

Півроку тому в того ж Гриші купив приблизно таку саму кількість гашишу. 

2. Гаврилюк шукав дикорослі коноплі, з яких виготовляв для власного 

споживання марихуану. Коли до нього звернувся Грінчак з проханням дати 

йому «покашкарити», Гаврилюк пригостив його цигаркою з начинкою з 

марихуани, сказавши, що дає в борг ще три цигарки. 

3. Заводський у себе на городі виростив мак. Зерна маку він використав 

для приготування харчових страв, а із стебел та головок виготовив 2 кг 

висушеної макової соломи, яку мав намір споживати сам і продавати. 

4. Іващенко звернувся до знайомої Турчінової, яка виїздила на відпочинок 

в туристичну подорож до Німеччини, з проханням передати його знайомому 

Крюгеру, невеличку бандероль з фотокартками на згадку та невеликою сумою 

грошей, на яку його знайомий зробить деякі покупки і передасть назад через неї 

Іващенку. Турчінова люб’язно погодилася. Під час догляду в аеропорту 

митниками було виявлено вказану бандероль, в якій знаходилось 250 грамів 

героїну. 

5. Короптун, Садольський і Хрипак зібралися їхати в західні області за 

маковою соломою для особистого вживання. Але напередодні від’їзду 

Короптун захворів і поїхати не зміг, тому він звернувся до Садольського з 

проханням купити макової соломи і для нього, на що дав йому 200 грн.  

Під час повернення у м. Дніпропетровськ Садольський і Хрипак були 

затримані. При догляді їх речей було вилучено: у Хрипака пакунок з 3 кг 100 г 

макової соломи, а у Садольського – два пакунки, в яких знаходилось відповідно 

2 кг 800 г і 3 кг 150 г макової соломи. Останній пояснив, що пакунок з 2 кг 

800 г макової соломи він купив на гроші Короптуна і віз для нього, решту 

макової соломи кожен мав на меті вживати самостійно в якості наркотичної 

речовини, а також для виготовлення опію екстракційованого. Кваліфікуйте дії 

винних осіб. 

6. Журахівський та Кузьменко за попередньою домовленістю придбали 6 

г екстракційного опію, який вживали. Через місяць вони придбали 1 кг 

висушеної макової соломи, яку привезли до себе в гуртожиток і деякий час 

зберігали, поки цей факт не став відомим правоохоронним органам, які її 

вилучили. 
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Варіант 1. Журахівський і Кузьменко звернулися до поліклініки, 

бажаючи вилікуватись від наркотичної залежності, а макову солому спалили. 

Варіант 2. Журахівський і Кузьменко припинили вживання наркотиків, 

тому макову солому продали Потоцькому. 

7. Григорович, громадянин України, на території Казахстану в степу 

зібрав мішок стебел, листя та насіння коноплі, привіз їх у Чимкент, де через 

кілька днів із привезеного виготовив 175 г гашишу, 1,5 кг марихуани та 430 г 

сировини для виготовлення гашишу. Усе це він привіз у Запоріжжя з метою 

збуту, але був затриманий. 

Варіант. Григорович є громадянином Російської Федерації. 

8. Іващук придбав у невстановленої особи героїн, перевіз його до місця 

свого проживання, де в присутності Савкова вжив героїн. Перебуваючи під 

впливом дії героїну, Іващук з мотивів явної неповаги до суспільства почав бити 

Дмитренка. До дій Іващука долучився Савков. їхніми діями Дмитренку було 

завдано тяжких тілесних ушкоджень. 

 

ТЕМА 36. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ АВТОРИТЕТУ ОРГАНІВ 

ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА 

ОБ`ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Прокопенко, Вареник, Грицюк, всього 35 робітників заводу 

―Дніпромаш‖, сіли на проїжджій частині центральної магістралі міста 

Дніпропетровська і тим самим припинили рух транспортних засобів майже на 

три години. Свою акцію вони пов’язали з тим, що адміністрація заводу 

запропонувала працівникам двох цехів піти у двотижневу відпустку за свій 

рахунок. Дайте правову оцінку дій всіх осіб. 

2. Ввечері 7 січня Іваницький, перебуваючи у своїх знайомих, зірвав 

прапор України і пошматував його, а Крюк, образившись на присутніх за те, що 

вони посміялися над його українською вимовою, зірвав прапор Російської 

Федерації і витер об нього черевики. Слідчому Іваницький пояснив, що тризуб 

на прапорі нагадує йому знаряддя браконьєра. Дайте правову оцінку діям 

Іваницького і Крюка. 

3. У листопаді 2001 р. група жителів м.Новомосковська 

Дніпропетровської області захопила новозбудований житловий будинок. Їх 

представники прибули до державної адміністрації і заявили, що в будинок 

вселились ті, хто стоїть на черзі як ―афганці‖ та ―чорнобильці‖, а також 

багатодітні сім’ї. Будинок вони не звільнять, а тому зажадали від начальника 

квартирного управління видати їм відповідні документи на зайняті квартири. 

Дайте правову оцінку скоєного. 

4. Корсунов, перебуваючи в стані сп’яніння, вступив у конфлікт з 

працівниками міліції у зв’язку з затриманням останніми його брата, який 

вчинив дрібне хуліганство. При спробі доставити його в пункт охорони 

правопорядку Корсунов упирався, хапався за паркан, а також наніс кілька 
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ударів працівникам міліції Нештову і Шеті, спричинивши останньому середньої 

тяжкості тілесні ушкодження. Дайте правову оцінку діям Корсунова. 

5. Колишній слідчий Кругових на стадіоні під час футбольного матчу 

зустрівся з Дмитренком, якого він раніше (7 років тому) притягав до 

кримінальної відповідальності за злочин, передбачений ч.1 ст.115 КК. Зі 

словами: ―Тепер будеш знати, як саджати невинних у тюрму‖ – Дмитренко 

наніс ножем удар у живіт Кругових. Через декілька годин потерпілого 

доставили до лікарні, однак врятувати життя  йому не вдалося. Кваліфікуйте дії 

винного. 

6. Строєва, не бажаючи приходити до суду як свідок у кримінальній 

справі, накинулась з кулаками на працівника міліції Шульгу, заподіявши йому 

тілесні ушкодження, внаслідок яких він знаходився на лікарняному 18 діб. 

Шульга прибув на квартиру Строєвої для виконання постанови судді про її 

привід. Кваліфікуйте дії Строєвої. 

Варіант: Шульзі були заподіяні тілесні ушкодження, внаслідок яких він 

знаходився на лікарняному 23 доби. 

7. Серьогін напідпитку прогулював вівчарку в парку культури й 

відпочинку. На вимогу постового міліціонера Тойкіна покинути парк, оскільки 

в ньому вигулювати собак заборонено, Серьогін відповів відмовою. На 

підвищених тонах він почав доводити, що це не дворняжка, а породистий пес. 

Тойкін наполягав на своєму, вказуючи на однаковість праил для всіх собак. 

Реагуючи на тон вимоги працівника міліції, вівчарка загарчала, Серьогін 

спустив тренованого пса, який кинувся на Тойкіна. Постріл останнього 

перервав цей напад. Дайте правову оцінку діям працівника міліції та Серьогіна. 

8. На квартиру Єфімочкіної прийшли працівники міліції Попков і 

Шепель, щоб провести обшук з метою відшукання речових доказів у зв’язку з 

обвинуваченням її сина за ч.3 ст.185 КК. Незважаючи на пред’явлену постанову 

про проведення обшуку, Єфімочкіна зачинила двері кімнати на ключ і 

спробувала втекти з квартири. Коли працівники міліції цьому завадили і 

спробували відібрати у неї ключ, Єфімочкіна вдарила одного з них, Попкова, по 

обличчю, збивши окуляри. Кваліфікуйте дії Єфімочкіної. 

Варіант: Єфімочкіна вдарила понятого, який заступив її шлях до втечі з 

квартири. 

9. Яремченко, маючи середню технічну освіту, підробив диплом про 

закінчення будівельного інституту. Набувши досвід роботи техніка на 

будівництві, Яремченко через 4 роки подав цей ―документ‖ до науково-

дослідного інституту і був зарахований на посаду інженера, на якій 

пропрацював один рік, поки не був викритий. Дайте правову оцінку його діям. 

10. При проведенні дізнання старший оперуповноважений, капітан міліції 

Козир допитував затриманого за підозрою у вчиненні квартирної крадіжки 

Миколайчука, який був поміщений в ізолятор тимчасового утримання. Під час 

допиту Миколайчук ображав Козира, погрожував йому вбивством, а потім 

схопив зі столу чорнильницю і кинув її в Козира, але не поцілив. Кваліфікуйте 

дії Миколайчука. 
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2. Теми семінарських занять  

 

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. 

 

ТЕМА 3. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ЗЛОЧИНУ. КЛАСИФІКАЦІЯ 

ЗЛОЧИНІВ 

Семінарське заняття - 1 година 

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. 

 

ТЕМА 4. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ 

Семінарське заняття 1 година 

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. 

 

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

ЗЛОЧИНУ 

Семінарське заняття – 1 година 

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. 
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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. 

 

ТЕМА 6. СУБ’ЄКТИВНА СТОРОНА ЗЛОЧИНУ 

Семінарське заняття  – 1 година 

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. 

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.  

 

ТЕМА 7. ОСОБА, ЯКА ПІДЛЯГАЄ КРИМІНАЛЬНІЙ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (СУБ'ЄКТ ЗЛОЧИНУ) 

Семінарське заняття – 1 година 

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. 

 

ТЕМА № 17. ЗАХОДИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ 

ЩОДО ФІЗИЧНИХ І ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 

Семінарське заняття  – 1 година 

 

План: 

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

фізичних і юридичних осіб. 
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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. 

 

ТЕМА 21. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

УКРАЇНИ  

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План: 

1. Поняття і види злочинів проти основ національної безпеки України. 

2. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення 

конституційного ладу або захоплення державної влади. Перешкоджання 

законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань. 

3. Державна зрада. Шпигунство 

4. Посягання на життя державного чи громадського діяча. 

 

ТЕМА 21. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

УКРАЇНИ  

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План: 

1. Поняття і види злочинів проти основ національної безпеки України. 

2. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного 

ладу або захоплення державної влади. 

3. Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших 

військових формувань. 

4. Державна зрада. Шпигунство 

5. Посягання на життя державного чи громадського діяча. 

 

ТЕМА 24. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ 

НЕДОТОРКАНОСТІ ОСОБИ 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План: 

1. Поняття і види злочинів проти статевої свободи та статевої 

недоторканості особи. 

2. Зґвалтування та відмінність від насильницького задоволення 

статевої пристрасті неприродним способом. 

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

зґвалтування.  
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4. Розбещення неповнолітніх та його співвідношення зі зґвалтуванням 

та насильницьким задоволенням статевої пристрасті неприродним способом. 

 

ТЕМА 29. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План: 

1. Поняття і види злочинів проти громадської безпеки. 

2. Бандитизм. 

3. Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових 

припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння 

ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем. 

Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими 

речовинами. 

4. Терористичний акт. 

 

ТЕМА 31. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ РУХУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

ТРАНСПОРТУ 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План: 

1. Поняття та система транспортних злочинів. 

2. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації 

транспорту особами, які керують транспортними засобами. 

3. Незаконне заволодіння транспортним засобом. 

4. Порушення чинних на транспорті правил. 

 

ТЕМА 32. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА 

МОРАЛЬНОСТІ  

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План: 

1. Поняття злочинів проти проти громадського порядку та 

моральності.  

2. Групове порушення громадського порядку. Хуліганство. 

Відмінність від групового порушення громадського порядку і масових 

заворушень . 

3. Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що 

пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну 

нетерпимість та дискримінацію. Ввезення, виготовлення збут і розповсюдження 

порнографічних предметів.  

4. Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією. 

Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність. 

 

ТЕМА 34. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, 

ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ АБО ПРЕКУРСОРІВ ТА 

ІНШІ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЗДОРОВ`Я НАСЕЛЕННЯ 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 
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План: 

1. Поняття і види злочинів проти здоров’я населення. 

2. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, 

перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин 

або їх аналогів. 

3. Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, 

психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства 

або зловживання службовим становищем. 

4. Незаконне введення в організм наркотичних засобів, психотропних 

речовин, або їх аналогів, спонукання неповнолітніх до застосування допінгу. 

 

ТЕМА 36. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ АВТОРИТЕТУ ОРГАНІВ 

ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА 

ОБ`ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН  

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План: 

1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти авторитету 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань 

громадян. 

2. Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, 

члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного 

кордону або військовослужбовцеві. 

3. Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. 

4. Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена 

громадського формування з охорони громадського порядку і державного 

кордону або військовослужбовця, відмежування від посягання на життя 

державного чи громадського діяча і вбивства особи у зв’язку з виконанням 

службового або громадського обов’язку.  
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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 

 

 

 


