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ТЕМА 1. Поняття, система, предмет, завдання і принципи кримінального 
права України. Наука кримінального права.  

 
Завдання для самостійної роботи до Теми 1:  
1. Схематично покажіть особливості взаємозв’язків кримінального права 

з іншими галузями права. 

2. Підготуйте огляд напрямків наукових досліджень з кримінального 

права співробітників ДДУВС, інших ВНЗ Дніпропетровська. 

3. Для кожного принципу кримінального права знайдіть приклад його 

втілення чи реалізації в кримінальному законі, іншому законодавстві.  

4. Розкрийте зміст кримінально-правового принципу справедливості. 

 
Індивідуальні завдання до Теми 1:  
Пропоновані теми рефератів та доповідей: 

1. Принципи кримінального права України. 

2. Справедливість як принцип кримінального права. 

3. З’язок кримінального права з суміжними галузями права.  

4. Сучасний стан науки кримінального права. 

5. Аналіз напрямків наукових досліджень з проблем кримінального права, 

що проводяться на базі навчального закладу. 

 

 

ТЕМА 2. Закон про кримінальну відповідальність. 

 Семінарське заняття  - 2 год. 

План:  

1. Поняття закону про кримінальну відповідальність, його ознаки, 

джерела, завдання і значення. 

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

і види кримінально-правових норм Особливої частини Кримінального кодексу. 

Види диспозицій і санкцій. 

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

значення. Роль Верховного Суду України в тлумаченні законів про кримінальну 

відповідальність. 

4. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі. Чинність 

закону про кримінальну відповідальність у просторі. Аналогія права і аналогія 

закону. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
«законодавство України про кримінальну відповідальність», «тлумачення 

закону», «чинність закону», «кримінальна відповідальність». 
 

Завдання для самостійної роботи до Теми 2:  
Завдання 1. Костов їхав у поїзді «Одеса – Івано-Франківськ». 

Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, він весь час шумів, співав 

непристойні пісні, чіплявся до сусідів. Коли поїзд відійшов від станції Роздільна 

(Україна), пасажир Чалий, що сів у вагон, зробив Костову зауваження і 
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попросив його припинити хуліганити. У відповідь на це Костов схопив ніж, що 

лежав на столі, і наніс ним Чалому удар у живіт. На наступній станції Тираспіль 

(Республіка Молдова) Чалому зняли з поїзда і доставили в лікарню, де через 

добу він помер від пошкодження кишечника і печінки. 

Визначте місце вчинення Костовим злочину і вкажіть, чи підлягає 

він кримінальній відповідальності за законодавством України.  

Чи має значення для вирішення питання про кримінальну 

відповідальність Костова його громадянство? 

Варіант 1. Костов наніс удар Чалому після відходу поїзда від станції 

Окниця (Республіка Молдова), а помер Чалий у м. Сокіряни (Україна). 

Варіант 2. Завдяки своєчасній медичній допомозі Чалий залишився 

живим. 

 

Завдання 2. Визначте в кожному із розділів Особливої частини КК по 

одній кримінально-правовій нормі, що має: 

1) просту диспозицію; 

2) описову диспозицію; 

3) відсильну диспозицію; 

4) бланкетну диспозицію; 

5) відносно визначену санкцію; 

6) альтернативну санкцію. 

 

Завдання 3. Продовжить фразу: 

1. Чинний КК України має своїм завданням: 

2. Диспозиція, яка лише називає передбачений нею злочин, але не 

розкриває його ознак (змісту), іменується: 

3. Диспозиція, яка не лише називає передбачений нею злочин, але й 

розкриває його ознаки (зміст), іменується: 

4. Диспозиція, яка відсилає до іншої статті або частини чи пункту статті 

кримінального закону (закону про кримінальну відповідальність), де 

називається передбачений нею злочин чи описуються його ознаки або 

розкривається їх зміст, іменується: 

5. Диспозиція, яка для з’ясування змісту ознак передбаченого нею 

злочину відсилає до нормативно-правових актів, що не є кримінальними 

законами (нормативних актів інших галузей права), називається: 

6. Санкція, в якій передбачений лише один вид основного покарання, 

називається: 

7. Санкція, яка встановлює точний розмір передбаченого нею покарання, 

називається: 

8. Санкція, яка встановлює нижню (мінімальну) і верхню (максимальну) 

межі передбаченого нею покарання, називається: 

9. Санкція, яка передбачає два чи більше основних видів покарань, лише 

один з яких і може бути застосований до винної у вчиненні злочину особи, 

називається: 
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10. Санкція, яка поряд с основним передбачає і додаткове покарання, 

називається: 

11. Якщо санкція текстуально встановлює лише верхню (максимальну 

межу) відповідного виду покарання, то його мінімальний розмір: 

12. Злочин визнається вчиненим на території України: 

13. Злочин, вчинений у співучасті, визнається вчиненим на території 

України: 

14. Якщо громадянин України вчинив злочин за її межами і там зазнав за 

нього покарання: 

15. Якщо особа без громадянства, що постійно проживає в Україні, 

вчинила злочин за її межами і там зазнала за нього покарання: 

16. Громадянин України, який вчинив злочин за її межами: 

17. Особа без громадянства, що постійно проживає в Україні, за вчинений 

за її межами злочин: 

18. Чи може дипломатичний представник іноземної держави у разі 

вчинення ним злочину на території України підлягати відповідальності за КК 

України? 

19. Особа без громадянства, що не проживає постійно в Україні, за 

вчинений за її межами злочин: 

20. Іноземець, який вчинив злочин за межами України: 

21. Іноземці, які вчинили злочин на території України: 

22. Особи без громадянства, які вчинили злочин на території України: 

23. Кримінальний закон (закон про кримінальну відповідальність) 

набирає чинності:  

24. Згідно з чинним КК часом вчинення злочину визнається: 

25. Кримінальний закон (закон про кримінальну відповідальність), який 

частково пом’якшує відповідальність, а частково її посилює: 

26. Зворотну дію в часі має кримінальний закон (закон про кримінальну 

відповідальність): 

27. Особа, засуджена за діяння, караність якого кримінальним законом 

(законом про кримінальну відповідальність) усунена: 
 
Індивідуальні завдання до Теми 2:  
Пропоновані теми рефератів та доповідей: 

1. Джерела закону про кримінальну відповідальність: дискусійні питання. 

2. Поняття кримінально – правової норми, її особливості. 

3. Структура і види кримінально-правових норм Особливої частини 

Кримінального кодексу. Види диспозицій і санкцій. 

4. Загальна характеристика Кримінального кодексу України: історичний 

та порівняльний – правовий  аспект. 

5. Проблеми імплементації норм міжнародного права у кримінальне 

законодавство України.  

6. Співвідношення норм міжнародного і національного права. 

7. Актуальні питання підстави кримінальної відповідальності. 
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8. Роль Верховного Суду України в тлумаченні законів про кримінальну 

відповідальність. 

9. Прецедент в кримінальному праві. 

 

ТЕМА 3. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ЗЛОЧИНУ. КЛАСИФІКАЦІЯ 

ЗЛОЧИНІВ. 

Практичне заняття  – 2 год. 

Вирішити наступні задачі: 

1. 16 лютого 2018 року приблизно о 23:00 годині Б. спільно та за 

попередньою змовою з Ю., знаходячись неподалік від автобусної зупинки, 

умисно, з корисливих мотивів, шляхом ривка сумки, яка знаходилась у руках 

потерпілої громадянки З. відкрито заволодів сумкою вартістю 550 гривень, у 

якій знаходився гаманець вартістю 300 гривень, грошові кошти у сумі 27 

гривень, мобільний телефон марки «Meizu- МЗес» вартістю 2800 грн., чим 

спричинив останній матеріальну шкоду на загальну суму 4957 грн., після чого з 

місця скоєння кримінального правопорушення зникли, майно розділили 

порівну. Дії винних осіб кваліфіковані за ст. 186 ч. 2 КК України, 

оскільки кожний з них вчинив відкрите викрадення чужого майна, за 

попередньою змовою групою осіб, тобто грабіж. 

Визначте ознаки злочину та дайте класифікацію. 

 

2. Г. разом з Б.  за попередньою змовою між собою, близько 04 години 15 

хвилин, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, біля автобусної зупинки 

"Посьолок дока" по вулиці Грушевського,  раптово та несподівано для 

потерпілого вчинили напад на останнього та долаючи його опір, збили з ніг і 

почали наносити йому численні удари кулаками рук та ногами по різних 

частинах тіла, після чого затягнули потерпілого, через проїзну частину вулиці 

Грушевського, до неосвітленої ділянки місцевості, розташованої на узбіччі 

вулиці неподалік від будинку №169 по вулиці де протягом тривалого часу, Г. 

тримав за ремінь штанів потерпілого З., а Б. продовжив наносити потерпілому 

удари кулаками рук та ногами в область голови. Після вказаного Б. обхопив 

шию потерпілого рукою, зігнувши її в лікті, почав удушувати потерпілого, від 

чого З. втратив свідомість. Внаслідок таких дій потерпілому були заподіяні 

тілесні ушкодження у вигляді струсу головного мозку, множинних гематом 

обличчя, які відносяться до категорії легких тілесних ушкоджень з 

короткочасним розладом здоров'я. Після цього Г. та Б. роздягнули потерпілого, 

перевірили кишені його одягу та особисті речі, відкрито заволодівши майном 

останнього на загальну суму 16 861 гривню 35 копійок. 

Умисними діями, які виразились  у нападі з метою заволодіння чужим 

майном, поєднаному із застосуванням насильства, небезпечного для життя та 

здоров'я особи, яка зазнала нападу, вчиненими за попередньою змовою групою 

осіб Г. та Б. вчинили розбій, тобто злочин, передбачений ч.2 ст.187 КК України. 

Визначте ознаки злочину та дайте класифікацію. 
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3. Д., під погрозою знищення майна, яким володіє громадянин Є., 

03.06.2018 року після вчинення крадіжки державних номерних знаків з 

автомобіля марки «Nissan Maxima» сірого кольору, належного потерпілому Є., 

залишив на лобовому склі автомобіля папірець з номером мобільного телефону 

з надписом «Позвони». 03.06.2018 року об 11 год. 20 хв. після виявлення 

крадіжки державних номерних знаків Є. зателефонував зі свого номеру 

мобільного на вищевказаний номер, за яким йому відповів Д. В ході розмови по 

мобільному телефону Д., з метою отримання вигоди, виказав Є. вимогу 

передати грошові кошти у розмірі 500 гривень, з погрозою знищити автомобіль 

шляхом підпалу у разі невиконання його вимог, які Є. сприйняв як реальні та 

виказав готовність переказати 200 грн., не бажаючи настання негативних 

наслідків. Домовившись, Д. повідомив останньому, що йому потрібно підійти 

до терміналу та перерахувати грошові кошти в сумі 200 грн. на номер 

мобільного телефону. Однак, потерпілий Є. звернувся із заявою до 

правоохоронних органів та Д. був затриманий. 

Визначте ознаки злочину та дайте класифікацію. 

 

4. 11 листопада 2017 року, близько 07 год. 50 хв., Щ., керуючи 

автомобілем, по вул. Рокосовського зі сторони вул. 

Рухаючись у вказаному напрямку, Щ., проявив неуважність, не стежив за 

дорожньою обстановкою та її змінами, наближаючись до нерегульованого 

пішохідного переходу, на якому перебували пішоходи, не зменшив швидкість 

та не зупинився, в результаті чого скоїв наїзд на пішоходів 3. та Г., які 

перетинали проїзну частину в межах нерегульованого пішохідного переходу. 

У результаті дорожньо-транспортної пригоди пішохід З. отримала тілесні 

ушкодження у вигляді: закритої черепно-мозкової травми зі струсом головного 

мозку, забійної рани чола, закритої травми шийного відділу хребта з вивихом 1-

го шийного хребця, які в сукупності як наслідок одного травматичного процесу 

в умовах дорожньо-транспортної пригоди, згідно висновку судово-медичної 

експертизи, відносяться до категорії тілесних ушкоджень середнього ступеню 

тяжкості за ознакою тривалого розладу здоров'я на строк більше ніж 21 добу. 

У даній дорожній обстановці водій ОСОБА_2, грубо порушив вимоги 

п.п.1.3, 1.5, 2.3 «б», 18.1 Правил дорожнього руху, що стало причиною та 

умовою настання події даної дорожньо-транспортної пригоди. Таким чином 

визнаний винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286 КК України. 

Визначте ознаки злочину та дайте класифікацію. 

 

5. 17.11.2018 року близько 03:50 неповнолітній І., перебуваючи в салоні 

автомобіля та скориставшись відсутністю водія громадянина Ч., вирішив 

незаконно заволодіти даним транспортним засобом. Для цього, за допомогою 

ножиць, які знаходились у салоні транспортного засобу, намагався завести 

двигун автомобіля без ключа запалювання, а коли завести двигун не зумів, то 

вирвав контактну групу замка запалювання та намагався завести двигун 

шляхом з’єднання проводів запалювання, однак посадив акумуляторну батарею 

автомобіля. 
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Після цього, неповнолітній І. попросив Ш., який не усвідомлював, що І.  

намагається незаконно заволодіти транспортним засобом, та стояв неподалік, 

допомогти йому штовхнути автомобіль та завести його з буксира, пообіцявши 

останньому заплатити 30 гривень. 

В подальшому, неповнолітній І., непомітно для сторонніх осіб, накатом 

поїхав на ньому з місця події. Проїхавши 20 метрів, автомобіль зупинився. І. 

вийшов з автомобіля та в цей момент був затриманий потерпілим 

громадянином Ч. 

Визначте ознаки злочину та дайте класифікацію. 

 

 Уміння, які мають бути вироблені, на навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття визначати ознаки злочину та відмінності від 

інших правопорушень, оволодіти класифікацією злочинів. 

 
Завдання для самостійної роботи до Теми 3:  
Завдання 1. Продовжить фразу: 

1. Злочин визнається вчиненим на території України: 

2. Злочин, вчинений у співучасті, визнається вчиненим на території 

України: 

3. Якщо громадянин України вчинив злочин за її межами і там зазнав за 

нього покарання: 

4. Якщо особа без громадянства, що постійно проживає в Україні, 

вчинила злочин за її межами і там зазнала за нього покарання: 

5. Громадянин України, який вчинив злочин за її межами: 

6. Особа без громадянства, що постійно проживає в Україні, за вчинений 

за її межами злочин: 

7. Чи може дипломатичний представник іноземної держави у разі 

вчинення ним злочину на території України підлягати відповідальності за КК 

України? 

8. Особа без громадянства, що не проживає постійно в Україні, за 

вчинений за її межами злочин: 

9. Іноземець, який вчинив злочин за межами України: 

10. Іноземці, які вчинили злочин на території України: 

11. Особи без громадянства, які вчинили злочин на території України: 

12. Кримінальний закон (закон про кримінальну відповідальність) 

набирає чинності:  

13. Згідно з чинним КК часом вчинення злочину визнається: 

14. Кримінальний закон (закон про кримінальну відповідальність), який 

частково пом’якшує відповідальність, а частково її посилює: 

15. Зворотну дію в часі має кримінальний закон (закон про кримінальну 

відповідальність): 

16. Особа, засуджена за діяння, караність якого кримінальним законом 

(законом про кримінальну відповідальність) усунена: 
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Індивідуальні завдання до Теми 3:  

Пропоновані теми рефератів та доповідей: 

1. Проблеми чинності закону про кримінальну відповідальність у часі 

та просторі. 

2. Аналогія права і аналогія закону в кримінальному праві – міф чи 

реальність? 

3. Актуальні проблеми інституту екстрадиції. 

 

 

 

ТЕМА 4. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ 

Семінарське заняття  - 2 год. 

План: 

 

1. Поняття злочину та його ознаки. 

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

визначення поняття злочину. 

3. Класифікація злочинів та її практичне значення. 

4. Відмінність злочину від інших правопорушень. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
«злочин», «ознаки злочину», «склад злочину», «елементи складу злочину», 

«ознаки елемента складу злочину». 
 
Завдання для самостійної роботи до Теми 4:  
Завдання 1. Прокоментуйте ознаку злочину суспільна небезпечність, 

поясність відмінність із поняттям суспільна шкідливість злочину. 

Завдання 2. Знайдіть в тексті Особливої частини КК по 2 приклади 

злочинів кожної з класифікаційних груп, передбачених в ст. 12 КК України. 

Завдання 3. Заповніть таблицю „Класифікація злочинів”:  

 

Злочини 

невеликої 

тяжкості - це 

Злочини 

середньої 

тяжкості - це 

Тяжкі 

злочини - це 

Особливо 

тяжкі злочини – 

це  

    

 
 
Індивідуальні завдання до Теми 4:  

Пропоновані теми рефератів та доповідей: 

1. Соціальна природа злочину. 
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2. Історично мінливий характер поняття злочину. 

3. Криміналізація і декриміналізація суспільно небезпечних діянь в 

Україні – історія і сучасність. 

4. Аналіз актуальної Концепції кримінально-правової реформи. 

5. Кримінальний проступок, поняття та значення (Аналіз відповідних 

положень актуальної Концепції кримінально-правової реформи) 

6. Класифікація злочинів за різними критеріями. 

7. Значення законодавчої класифікації злочинів в інших, окрім 

кримінального, галузях права.  

 

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

ЗЛОЧИНУ 

Практичне заняття  – 2 год. 

 

1. Визначити безпосередні основні та додаткові об’єкти в наступних 

статтях КК України: 109, 110, 114, 115, 119, 121, 185, 186, 187. 

2. Визначити форму об’єктивної сторони в наступних статтях КК 

України:  113. 114, 116, 117, 187, 188, 262, 296. 

3. Знайти к чинному КК України кримінально-правові норми, в яких 

містяться діяння зі специфічними способами вчинення злочину – по 10 шт. 

4. Знайти к чинному КК України  кримінально-правові норми, в яких 

містяться діяння, вчинені зі знаряддями та засобами – по 10 шт. 

5. Знайти к чинному КК України кримінально-правові норми, в яких 

містяться діяння зі специфічними способами вчинення злочину – по 10 шт. 

6. Знайти к чинному КК України  кримінально-правові норми, в яких 

містяться діяння, які мають суспільно небезпечні наслідки та їх обсяг – по 10 

шт. 

7.  Проходячи повз домоволодіння, Ж., будучи раніше судимим за ч. 1 ст. 

289 КК України, судимість не знята і не погашена в законному порядку, 

побачив біля вказаного домоволодіння автомобіль ВАЗ 21063 зеленого кольору 

1987 року випуску. В цей час у Ж. виник умисел, спрямований на незаконне 

заволодіння вказаним транспортним засобом, реалізуючи який, діючи умисно, 

повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, 

передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, 

переконавшись, що за його діями ніхто не спостерігає, Ж. за допомогою ключів 

від автомобіля ВАЗ-2101, що належить його батькові, відчинив водійські двері 

автомобіля, після чого сів у цей автомобіль і за допомогою іншого ключа завів 

двигун, після чого поїхав у напрямку м. Кропивницького. 

У м. Кропивницькому Ж. порушив Правила дорожнього руху України, у 

зв'язку з чим був зупинений працівниками Управління патрульної поліції. Ж. 

проігнорував вимогу працівників патрульної поліції надати документи для 

перевірки та почав тікати від них. Однак, був затриманий. 

Зробіть аналіз  об’єкту вказаного злочину, визначивши основні та 

факультативні ознаки та види об’єктів. 
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8. В. у 2017 році, він, знаходячись навпроти будівлі обласної державної 

адміністрації як учасник мітингу, в групі агресивно налаштованих осіб підійшов 

до адміністративної будівні № 22 по вулиці Курсантській перед центральним 

входом, та, діючи умисно, усвідомлюючи неправомірність своїх дій, намагаючись 

пройти крізь шеренги співробітників поліції, увійти до приміщення через вхідні 

двері, які на той час були зачинені у зв’язку із закінченням робочого для установ, 

розташованих у зазначеній будівлі, не реагуючи при цьому на зауваження 

працівників поліції, які несли службу з охорони та забезпечення громадського 

порядку і намагалися не допустити сторонніх осіб у середину приміщення. Попри 

це, В. вчинив активні дії, спрямовані на захоплення вказаної адміністративної 

будівлі, зокрема, штовхаючи співробітників поліції та здійснюючи спроби 

прорвати їх зціплення, намагався прорватися до вхідних дверей будівлі, щоб у 

подальшому зайти в середину приміщення з метою незаконного користування ним 

та перешкоджанням нормальній роботі установ, розташованих в адмінбудівлі. 

Разом з тим, неправомірні дії В. та інших осіб, спрямовані на захоплення вказаної 

будівлі були припинені патрульною поліцією, які шляхом блокування ділянки 

місцевості перед входом у будівлю та наполегливих вимог щодо недопущення 

порушень законодавства змусили В. та інших припинити незаконні дії. 

Зробіть аналіз  об’єкту вказаного злочину, визначивши основні та 

факультативні ознаки та види об’єктів. 

 

9. Д. на початку жовтня 2018 року, перебуваючи на території недіючої 

ферми, всупереч встановленому законом порядку обігу наркотичних засобів, 

усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, зірвав, тобто умисно, 

незаконно придбав частини рослини коноплі, які переніс до свого 

домоволодіння, де висушив та подрібнив руками, тобто незаконно виготовив, і 

в приміщенні господарської будівлі на підвіконнику в полімерному відрі 

незаконно зберігав для власного вживання, без мети збуту, яка згідно з даними 

висновку судової експертизи за експертною спеціальцістю «Дослідження 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» є 

особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, 

масою в перерахунку на висушену речовину 90,08 г, яка 25 жовтня 2018 року 

під час огляду вказаного домоволодіння була виявлена та вилучена 

працівниками поліції. 

Зробіть аналіз  об’єкту вказаного злочину, визначивши основні та 

факультативні ознаки та види об’єктів. 

  

10. У 2016 році, Г. разом зі своєю сім’єю на зелений сигнал світлофора, у 

встановленому місці переходив проїжджу частину. Одночасно з цим, Д. 

керуючи автомобілем ВАЗ 2115, ігноруючи правила дорожнього руху, 

рухаючись по дорозі, не надав перевагу в русі пішоходам, а саме Г. з 

дружиною, чим утворив загрозу життю та здоров’ю останніх. У цей час Г., 

перебуваючи під негативним враженням від зухвалої поведінки на дорозі 

останнього, висловився на адресу водія – Д. брутальною лайкою, таким чином 

зробивши останньому зауваження, щодо порушення ним правил дорожнього 
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руху, які могли потягти за собою тяжкі наслідки, та вслід останньому 

продемонстрував зневажливий жест. 

Д., діючи навмисне, усвідомлюючи, що його дії могли мати тяжкі 

наслідки, але розцінюючи вислів та жест Г. як незначний привід для вчинення 

хуліганства, зухвало поводячи себе на проїжджій частині, перетнув дві суцільні 

розподільчі лінії дорожньої розмітки та біля приміщення хлібного кіоску, 

керуючи вищезазначеним автомобілем наздогнав Г., після чого, прагнучі до 

самовиразу себе через насильство, намагаючись показати свою зверхність над 

іншими та зневажливо ставлячись до норм моралі, грубо порушуючи 

громадський порядок, з мотивів явної неповаги до суспільства, що 

супроводжувалося особливою зухвалістю, використовуючи незначний привід, 

завдав два удари рукою по голові потерпілого Г., який від цього втратив 

свідомість та впав на землю. В результаті хуліганських дій Д., потерпілому Г. 

були спричинені тілесні ушкодження, а саме забій потиличної та лівої скулової 

областей, забій м’яких тканин підборіддя, які згідно висновку судово-медичної 

експертизи відносяться до легких тілесних ушкоджень.  

Зробіть аналіз  об’єкту вказаного злочину, визначивши основні та 

факультативні ознаки та види об’єктів. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, на навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття визначати вміти визначати об’єкт злочину, 

знати види об’єктів, визначати основні та факультативні ознаки об’єктивної 

сторони.  
 
Завдання для самостійної роботи до Теми 5:  
Завдання 1. Визначте родовий і безпосередній об’єкти злочинів, 

передбачених розділами II, III, VI Особливої частини КК України. 

Завдання 2. Які із злочинів, передбачених розділами VI та VII Особливої 

частини КК України, посягають на два об’єкти і більше? 

Завдання 3. Визначте і порівняйте об’єкти і предмети наступних складів 

злочинів: крадіжка (ст.185 КК), грабіж (ст.186 КК), розбій (ст.187 КК), 

вимагання (ст.189 КК), шахрайство (ст.190 КК). 

Завдання 4. На прикладі складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК 

України „Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини” заповніть 

схему: Види об’єктів злочину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальний об’єкт злочину, 

передбаченого ч. 3 ст. 149 

КК: 

Родовий об’єкт злочину, 

передбаченого ч. 3 ст. 149 

КК: 
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Індивідуальні завдання до Теми 5:  
Пропоновані теми рефератів та доповідей: 

1. Суспільні відносини як об’єкт злочину. 

2. Структура суспільних відносин (суб’єкт, предмет, соціальний зв’язок). 

3. Об’єкт злочину і об’єкт кримінально-правової охорони. 

4. Предмет охоронюваних суспільних відносин. 

5. Предмет злочину та предмет злочинного впливу. 

6. Потерпілий як ознака об’єкта злочину.  

7. Значення нездоланної (непереборної) сили, фізичного і психічного 

примусу при вчиненні суспільно-небезпечних діянь. 

8. Суспільно небезпечні наслідки: поняття, види, кримінально-правове 

значення. 

9. Причинний зв’язок між діянням (дією чи бездіяльністю) і суспільно-

небезпечними наслідками: поняття, види, кримінально-правове значення. 

10. Факультативні ознаки об’єктивної сторони (місце, час, обстановка, 

спосіб, знаряддя та засоби вчинення злочину): поняття та значення. 

11. Особливості дії та бездіяльності при вчиненні складних 

(складених), триваючих і продовжуваних злочинів. 

12. Роль Верховного Суду України в дослідженні проблем вірного 

визначення об’єкта злочину. 

13. Роль Верховного Суду України в дослідженні проблем вірного 

визначення об’єктивної сторони злочину. 

14. Аналіз практики судів України в кримінальних справах щодо 

триваючих злочинів. 

15. Аналіз практики судів України в кримінальних справах щодо 

продовжуваних злочинів. 

 

 

 

 

 

 

Видовий об’єкт злочину, 

передбаченого ч. 3 ст. 149 

КК: 

 

Безпосередній 

об’єкт злочину, 

передбаченого ч. 3 

ст. 149 КК: 

Основний: 

Додатковий: 

Факультативний: 

Обов’язковий: 
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ТЕМА 6. СУБ’ЄКТИВНА СТОРОНА ЗЛОЧИНУ.  

Практичне заняття  – 2 год. 

 

1. Визначити форму суб’єктивної сторони в наступних статтях КК 

України:  113. 114, 116, 117, 187, 188, 262, 296. 

 

2. Знайти к чинному КК України кримінально-правові норми (не менше 

10), в яких містяться діяння, вчинені з умисною та необережною формою вини. 

 

3. Знайти к чинному КК України кримінально-правові норми (не менше 

10), в яких містяться діяння зі специфічними цілями та мотивами вчинення 

злочину. 

 

4. Знайти к чинному КК України кримінально-правові норми (не менше 

10), в яких містяться діяння, які характеризуються відсутністю спеціальної мети 

вчинення злочину. 

 

5. Обвинувачений Д., 07.12.2018, приблизно о 16 год. 30 хв., перебуваючи 

в приміщенні магазину-бару «Альпи», що належить приватному підприємцю 

С., грубо порушив громадський порядок з мотивів явної неповаги до 

суспільства, вчинивши злісні хуліганські дії, що супроводжувалися особливою 

зухвалістю та полягали в тому, що він, безпричинно виражався ненормативною 

лексикою в адресу персоналу даного закладу, а після зробленого зауваження 

власником бару С. щодо припинення протиправної поведінки, продовжив свої 

протиправні дії намагаючись вдарити С., та вийшовши на вулицю, завдав 

одного удару ногою по вхідних металопластикових дверях магазину-бару 

«Альпи», внаслідок чого спричинив пошкодження у вигляді вилому сендвіч-

панелі, чим заподіяв потерпілому майнової шкоди на суму 350,00 грн.  

Визначте обов’язкові та факультативні ознаки об’єктивної сторони. 

 

6. Пізно у вечорі, повертаючись з роботи  П. побачив чоловіка, який 

лежав на тротуарі. Проходячи повз п’яного С., П. хотів допомогти йому 

піднятись і провести додому. Коли він підняв С., той нецензурно вилаявся і 

замахнувся кулаком, намагаючись вдарити П. У відповідь на це обурений П. 

ударив С., який при падінні головою вдарився об асфальт. У висновку судомо-

медичної експертизи зазначено, що у С. виявлені наступні тілесні ушкодження:  

синець в області лівого ока та відкрита черепно-мозкова травма голови, за 

ступеню тяжкості є несумісною з життям. 

Зробіть аналіз суб’єктивної сторони. 

  

Уміння, які мають бути вироблені, на навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття визначати вміти визначати суб’єктивну 

сторону злочину, знати форми вини, визначати основні та факультативні ознаки 

суб’єктивної сторони.  
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Завдання для самостійної роботи до Теми 6:  

Ситуація до вирішення: 

Завдання 1. Продовжіть фразу: 

1. Суб’єктивна сторона складу злочину – це: 

2. Вина це: 

3. Як називається вид вини, якщо особа, яка вчинила злочин, 

усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або 

бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечні наслідки і бажала їх 

настання?  

4. Як за законодавчим визначенням називається вид вини, якщо особа, яка 

вчинила злочин, усвідомлювала суспільно небезпечний характер своєї дії чи 

бездіяльності, передбачала її суспільно небезпечні наслідки і хоча не бажала, 

але свідомо припускала їх настання? 

5. Як за законодавчим визначенням називається вид вини, якщо особа, яка 

вчинила злочин, передбачала можливість настання суспільно небезпечних 

наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), але легковажно розраховувала на 

їх відвернення? 

6. Як називається вид вини, якщо особа, яка вчинила злочин, не 

передбачала можливості настання суспільно небезпечних наслідків свого 

діяння (дії або бездіяльності), хоча повинна була і могла їх передбачити? 

7. Вкажіть факультативні ознаки суб’єктивної сторони, які стають 

обов’язковими і враховуються при кваліфікації вчиненого злочину тільки у 

випадках, вказаних конкретною статтею (частиною статті) Особливої частини 

Кримінального кодексу України:  

8. При вчиненні умисного злочину, який за своєю конструкцією є 

формальним, особа:  

9. При вчиненні злочину з прямим умислом, який за конструкцією є 

матеріальним, особа: 

10. Діяння охоплюються поняттям випадок (казус) якщо особа, яка 

його вчинила: 

11. Інтелектуальна ознака, що впливає на зміст умисної вини, 

відображає: 

12. Вольова ознака, що впливає на зміст умисної вини, відображає: 

13. Злочини, в складах яких мотив і мета є обов’язковими ознаками, 

вчиняються:  

14. Вольова ознака, що визначає зміст злочинної самовпевненості, 

характеризується тим, що:  

 

Завдання 2. Заповніть таблиці:  

1. Розмежування прямого та непрямого умислу. 

 

 Інтелектуальний момент 

 

 

 

Вольовий момент Вид умислу Ставлення особи Ставлення особи 
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до вчинюваного 

діяння 

до наслідків 

Прямий умисел 

 

   

Непрямий умисел 

 

   

 

2. Розмежування злочинної самовпевненості і злочинної недбалості. 

 Інтелектуальний момент Вольовий момент 

Вид 

необережності 

Ставлення особи 

до вчинюваного 

діяння 

Ставлення особи 

до наслідків 

Злочинна 

самовпевненість 

   

Злочинна 

недбалість  

   

 

 

Завдання 3. Заповніть схему «Інші, окрім визначених у законі, види 

умислу». Називаючи види умислу, давайте їхні визначення.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За моментом 

виникнення 

За ступенем 

визначеності 

Види 

умислу 
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Завдання 4. Наведіть 3 приклади злочинів зі змішаною формою вини, 

аргументуйте свою відповідь. 

Завдання 5. Заповніть схему „Помилка в кримінальному праві ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Індивідуальні завдання до Теми 6:  
Пропоновані теми доповідей та рефератів: 

1. Емоційний стан та його вплив на кваліфікацію діяння.  

2. Відмінність прямого умислу від непрямого: проблеми кваліфікації. 

3. Відмінність непрямого умислу від злочинної самовпевненості: 

проблеми кваліфікації.  

4. Інтелектуальний і вольовий моменти вини. 

5. Види умислу. 

6. Мотив і мета як факультативні ознаки суб’єктивної сторони злочину. 

7. Мотив та мотивація – поняття та значення. 

8. Необережність в кримінальному праві: дискусійні питання. 

9. Юридична і фактична помилки та їх вплив на кримінальну 

відповідальність. 

 

Фактична 

(помилка особи 

відносно фактичних 

об’єктивних ознак 

вчинюваного діяння) 

Юридична  

(невірне уявлення особи 

про кримінально-

правовий зміст діяння) 

Помилка в 

кримінальному праві 
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ТЕМА 7. ОСОБА, ЯКА ПІДЛЯГАЄ КРИМІНАЛЬНІЙ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (СУБ ЄКТ ЗЛОЧИНУ) 

Семінарське заняття  – 2 год. 

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. Мета як ознака злочину. Їх поняття і види та 

значення для кримінальної відповідальності. 

8. Казус в кримінальному праві та його відмінність від злочинної 

недбалості.  

9. Поняття суб’єкта злочину, його ознаки та види. Вік кримінальної 

відповідальності.  

10. Осудність як необхідна умова кримінальної відповідальності. 

Неосудність та її критерії. Обмежена осудність, її ознаки та значення для 

вирішення питання про кримінальну відповідальність. 

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

внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів та інших одурманюючих 

речовин. 

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

злочину», «особа злочинця». 
 
Завдання для самостійної роботи до Теми 7:  
1. Неповнолітній А., який вів бродячий спосіб життя, вчинив крадіжку 

чужого майна з магазину на суму, яка становить 1 НМДГ. Документів, що 

посвідчують його особу, А. не мав, дату свого народження не може назвати, а 

лише стверджував, що йому вже виповнилось чотирнадцять років. 

Чи є А. суб’єктом злочину крадіжка? Які питання і у який спосіб має 

вирішити досудове слідство щодо особи А.? 

 

2. А. зі своїми друзями 15 квітня святкував виповнення йому того дня 16 

років. Після застілля, о 22 годині А. і його друзі пішли до нічного клубу. З 

собою А. взяв фінський ніж, який зберігався вдома. О 23 год.30 хв. А. було 

затримано працівниками поліції за появу у стані сп’яніння в громадському 

місці. Під час особистого огляду у нього було вилучено фінський ніж. 

Чи утворюють дії А. склад злочину, передбачений ст. 263 КК? 

 

3. Солдат строкової служби А. за попередньою змовою з В. з метою 

викрадення вогнепальної зброї (ст. 410 КК), таємно заволодів автоматом АК-74 
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з двома магазинами, спорядженими бойовими патронами у кількості 60 шт., які 

передав через паркан Б., а той перевіз їх до свого будинку. 

Яким суб’єктом злочину є А.? Чи є суб’єктом злочину, передбаченого 

ст. 410 КК, цивільна особа Б.? Як слід вирішувати питання щодо 

відповідальності А. і Б.? 
 
Індивідуальні завдання до Теми 7:  
Пропоновані теми доповідей та рефератів: 

1. Факультативні ознаки суб’єкта злочину: види та значення. 

2. Поняття та види спеціального суб’єкту. 

3. Суб’єкт злочину та особа злочинця: питання розмежування. 

4. Дискусійні питання визнання юридичних осіб суб’єктами окремих 

злочинів. 

5. Кримінальна відповідальність юридичних осіб: досвід іноземних 

держав. 

6. Стан сп’яніння як обставина, що обтяжує покарання: дискусійні 

питання. 

7. Значення обмеженої осудності. 

8. Проблеми інституту обмеженої осудності. 

9. Вчинення злочину внаслідок впливу на психіку особи – питання 

кваліфікації.  
 

ТЕМА 8. Стадії злочину 

Практичне заняття  – 2 год. 

Вирішити наступні задачі: 

1. Між сусідками Козаченко та Потаповою давно склалися неприязні 

стосунки. Після чергової сварки Потапова, взявши у чоловіка мисливську 

рушницю, прийшла до Козаченко з метою вбити її. Однак, зробивши постріл, 

Потапова лише поранила Козаченко в передпліччя, чим спричинила середньої 

тяжкості тілесні ушкодження. Після пострілу поранена Козаченко стала 

просити Потапову її не вбивати. Потапова пожаліла Козаченко, і злякавшись 

вчиненого та того, що Козаченко може померти, викликала швидку допомогу, 

щоб врятувати здоров’я потерпілій. Завдяки своєчасно наданій медичній 

допомозі та допомоги, яку в подальшому надавала Потапова, Козаченко 

незабаром повністю одужала. 

Як необхідно вирішити питання про кримінальну відповідальність 

Потапової? Чи змінилося б рішення, якщо б Потапова не зупинилася, а 

врятувати життя потерпілої вдалося завдяки втручанню сусідів. Визначте 

різницю між закінченим та незакінченим злочином. Визначте різницю між 

добровільною відмовою та дійовим каяттям. Чи має значення для добровільної 

відмови за чиєю ініціативою особа відмовляється від доведення злочину до 

кінця? 

 

2. Водій вантажної автомашини Радченко, не порушивши правил безпеки 

руху, вночі збив Бірюкова, який випадково вискочив на трасу. Злякавшись 
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відповідальності, вважаючи, що потерпілий живий, але втратив свідомість, 

Радченко наніс йому декілька ударів по голові молотком, після чого скинув 

труп у річку. Експертиза встановила, що смерть Бірюкова настала миттєво, в 

момент зіткнення з автомобілем. 

Чи вчинив Радченко злочин, враховуючи, що Бірюков був збитий ним при 

обставинах, що виключали кримінальну відповідальність? 

 

3. Касир заводу Волченко з метою збагачення вилучила з каси 300 тис. 

грн. На другий день, дізнавшись про те, що наближається ревізія, вона 

намагалася повернути гроші до каси, але біля приміщення бухгалтерії її було 

затримано. 

Як треба вирішити питання про відповідальність Волченко? Чи 

змінилося б рішення, якби Волченко встигла покласти гроші до каси? 

 

4. Акопов, що їхав на вантажній машині, побачив на дорозі Сєрову, яка 

намагалася зупинити проїжджаючі машини. Акопов зупинився, погодився 

підвезти її до міста і посадив у кабіну. В дорозі Акопов запропонував Сєровій 

вступити з ним у статевий зв'язок. Одержавши відмову, Акопов почав ображати 

її та декілька разів вдарив по обличчю, не спричинивши тілесних ушкоджень. 

Сєрова прохала Акопова відпустити її. При цьому вона заявила, що її чоловік 

записав номер машини, якою керував Акопов, а тому, коли з нею щось 

трапиться, Акопов понесе відповідальність. Злякавшись можливої 

відповідальності, Акопов висадив Сєрову з машини, а сам поїхав далі. 

Вирішить питання про відповідальність Акопова. Чи буде він 

притягнутий до кримінальної відповідальності? Чи є в його діях добровільна 

відмова?  

 

5. Щербаков і Мироненко, що запізнювались на день народження 

знайомої, вирішили заволодіти машиною. Вони зірвали гаражний замок, 

проникли всередину і запустили двигун автомобіля. Почавши рух, виявили, що 

обидві шини задніх коліс спущені. Тоді вони покинули машину, пішли з гаража 

і направилися на автобусну зупинку, де і були затримані. 

Чи є в поведінці Щербакова і Мироненко добровільна відмова від вчинення 

злочину? 

 

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

напрацьовані під час заняття: уміння визначати види стадій вчинення 

злочину, відмежовувати готування до злочину від виявлення наміру; 

кваліфікації готування і замаху; навички застосування кримінального закону 

при призначенні покарання за попередню злочинну діяльність, при 

добровільній відмові від доведення злочину до кінця, відмежування 

добровільної відмови від дійового каяття. 

 
Завдання для самостійної роботи до Теми 8:  
Завдання 1. Грицюк з метою вбивства Мініна і Василенка (п. 1 ч. 2 ст. 
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115) зробив із мисливської рушниці обріз, який зберігав вдома, а потім взяв з 

собою для реалізації умислу, але був затриманий працівниками поліції (ч. 1 ст. 

263 КК). 

Які стадії злочину утворюють виконані Грицюком дії? 

Як слід вирішити питання про відповідальність Грицюка?  

Варіант: Встановлено, що Грицюк напав на Мініва і Василенка, 

намагався застосувати зброю, але був затриманий ними до того, як намагався 

вистрілити. 

На якій стадії закінчилась злочинна діяльність Грицюка в даному 

випадку? 

В чому полягає відмінність між готуванням до злочину і замахом на 

злочин? 

 

Завдання 2. Заповніть схему. Стадії злочинів, описаних в завданні 1: 

 

 

 

 

 

Завдання 3. Заповніть схему. Поняття та види непридатного замаху. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Індивідуальні завдання до Теми 8:  
Пропоновані теми доповідей та рефератів: 

1. Замах на непридатний об’єкт (предмет) і замах непридатними 

знаряддями (засобами). 

2. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки попередньої злочинної діяльності. 

3. Момент закінчення злочину з формальним, матеріальним, усіченим 

складом. 

4. Добровільна відмова як самостійна обставина, що виключає 

злочинність діяння. 

5. Добровільна відмова та діяльне каяття: питання розмежування. 

6. Готування до злочину та його відмінність від виявлення умислу. 
 

 

 

 

 

Готування: 

 

Замах: 

Закінчений 

злочин: 

Непридатний 

замах 

Замах на 

непридатний 

об’єкт – це... 

Готування: 

Замах із 

непридатними 

засобами - це... 

Готування: 
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ТЕМА 9. Співучасть у злочині 

Практичне заняття  – 2 год. 

 

1. Шадуров 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 Шадурова, заподіяв йому тяжке тілесне 

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

Андреєвим, злякавшись, вистрибнули у вікно і втекли. Як вирішити справу?  

Визначить вид та форму співучасті вчиненого злочину. Визначте, чи має 

місце множинність злочинів. Обґрунтуйте свою відповідь. 

 

2. Робочі Сидоренко і Васильченко працювали на будівництві будинку. 

Під час роботи Сидоренко запропонував викинути із вікна другого поверху 

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

Ваильченко 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 Васильченка співучасниками; 

обгрунтуйте свою відповідь. 

 

3. Проценко був переданий до суду за обвинуваченням у тому, що він, 

будучи поліцейським, під час чергування на залізничній станції затримав 

Кузьміна з викраденими ним із вагону речами. Викрадене майно Проценко 

вилучив, а злодія відпустив. 

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

Проценка злочинними; чи може Проценко бути визнаним співучасником 

злочину, який вчинив Кузьмін, які ролі вони виконували. 

 

4. В лікарні отруїлося троє хворих. Асистент аптеки Колобков 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. 

Внаслідок вказаних дій троє хворих отруїлись, отримавши тяжкі тілесні 

ушкодження.  

Визначте наявність злочинності в діях Колобкова, Антонович та Кисіль; 

форму та вид співучасті, мету кожної особи. 

 

5. Між подружжям Іванченко склалися вкрай 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 
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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 наявність злочинності в 

діях Рубцової та дружини Іванченка,їх ролі та межі відповідальності всіх 

учасників події. 

-  

6. Два брати Данилюк 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 Данилюка 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. 

 

7. 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: форму та вид співучасті. 

Обґрунтуйте свою відповідь. 

 

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

напрацьовані під час заняття: уміння визначати об’єктивні та суб’єктивні 

ознаки співучасті, форми співучасті та види співучасників; навички 

застосування кримінального закону при визначенні меж та підстав 

кримінальної відповідальності співучасників, при ексцесі виконавця, співучасті 

у злочинах із спеціальним суб’єктом, невдалому підбурюванні і пособництві, 

добровільній відмові співучасників. 
 
Завдання для самостійної роботи до Теми 9:  
Завдання 1. Якимчук, Лупало та Сажнєв з метою крадіжки із квартири 

Жукової, вночі, коли та мала бути на роботі, прибули до її будинку. Сажнєв 

залишився на варті, а Якимчук і Лупало через вікно проникли у будинок. Але 

Жукова була вдома і, побачивши злодіїв, стала кликати на допомогу. Тоді 

Якимчук наніс їй удар ножем, спричинивши смерть на місці. Забравши з 

будинку гроші і цінні речі Якимчук з Лупало вибігли на вулицю, де були 

затримані патрулем поліції.  

Сажнєв, коли почув з будинку крик потерпілої, відразу втік з місця 

вчинення злочину. 
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1. Вирішіть питання про відповідальність Якимчука, Лупала й 

Сажнєва. 

2. Назвіть форми співучасті та види співучасників, спираючись на 

положення ст.. 26–31 КК України та поняття про співучасть, а також постанову 

Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про 

корисливі злочини проти приватної власності» від 25 грудня 1992 р. № 12. 

 

Завдання 2. Заповніть таблицю 

Розмежування співучасті у злочині та причетності до злочину. 

Назва інституту  

Співучасть у злочині 

 

Причетність до злочину Критерій 

розмежування 

   

   

   

 
 
Індивідуальні завдання до Теми 9:  

Пропоновані теми для доповідей та рефератів: 

1. Регламентація інституту співучасті в чинному та попередньому 

кримінальному законодавстві. 

2. Зміст суб’єктивних ознак співучасті: аналіз сучасних доктринальних 

поглядів. 

3. Зміст об’єктивних ознак співучасті: аналіз сучасних доктринальних 

поглядів. 

4. Особливості кваліфікації дій співвиконавця. 

5. Інститут співучасті та питання кримінальної відповідальності 

юридичних осіб. 

6. Співучасть: порівняльно-правовий аналіз відповідних норм чинного КК 

України та КК Республіки Молдова. 

7. Допомога потерпілого як особливий вид причетності до злочину. 

8. Питання кваліфікації невдалої співучасті. 

9. Розмежування співучасті у виді пособництва від спеціального виду 

причетності, передбаченого ст. 198 КК.  

10. Види ексцесу виконавця. 

11. Співучасть у злочині зі спеціальним суб’єктом. 

12. Причетність до злочину та її види. 

13. Відповідальність близьких родичів за приховування злочину. 

14. Добровільна відмова при співучасті. 

15. Вчинення злочинів організованими групами та злочинними 

організаціями: аналіз актуальних статистичних даних.  
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Тема 10. Множинність злочинів. 

Практичне заняття  – 2 год. 

 

1. Сомова перебувала у неприязних стосунках з 64-річною Богдановою. 

Під час чергової сварки Сомова вдарила Богданову кулаком в обличчя, а потім 

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

тілесне ушкодження середньої тяжкості. Під час досудового розслідування 

було встановлено, що Сомова рік тому нанесла аналогічні тілесні ушкодження 

іншій сусідці, за що було засуджена з іспитовим строком. 

Визначте, скільки злочинів вчинила Сомова, вид множинності. 

Обґрунтуйте свою відповідь. 

 

2. Артамонов, скориставшись неуважністю касира, взяв 44 гривні виручки з 

каси та вийшов з гастроному. Наступного дня таким же способом, 

домовившись із Іванцовим, що той відволікатиме касира, він взяв з каси 40 

гривень, але цього разу касир побачила дії Артамонова та схопила його за 

руку, але той вирвався, а Іванцов ударив касира  по руці і разом з грошима 

вибігли з магазину. Через 30 хв. Вони ввійшли в інший магазин, і таким самим 

чином викрали з каси 150 грн. 

Визначить форму та вид співучасті, вид множинності. 

 

3. Макаров, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, керував 

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

звуковий та світловий сигнали, Макаров 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 наявність множинність злочинів та обґрунтуйте свою 

відповідь. 

 

4. Крабов виловив з річки пістолет "Макарова". Полагодив його і привів 

до робочого стану, потім він придбав до нього патрони і носив зброю при собі. 

Через 7 місяців Крабова за підозрою у скоєнні злочину зупинив міліцейський 

патруль і під час перевірки документів в нього знайшли пістолет. 

Дайте характеристику триваючому та продовжуваному злочинам. Чим 

вони відрізняються? Який злочин (триваючий чи продовжуваний) вчинив 

Крабов?  

 

5. Лисенко, давно бажаючи помститися своєму знайомому Павленку за 

постійні образи та приниження, вирішив підпалити його будинок.  Знаючи, що 

Павленко вирушив у відрядження, а в будинку крім нього ніхто не проживає, 

Лисенко підпалив будинок. Однак, несподівано до Павленка приїхала його 
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сестра, яка мала ключі від будинку і чекала повернення брата. Про її існування 

Лисенко не знав. Після виникнення пожежі, жінку вдалося винести з будинку, 

але вона отримала опіки, від яких невдовзі померла. 

Який вид множинності злочинів має місце в діях Лисенко?  

 

6. Водій таксі Щепкін, керуючи автомобілем, порушив правила 

дорожнього руху, внаслідок чого збив пішохода, який переходив вулицю на 

зелене світло світлофора. Після зіткнення Щепкін, злякавшись 

відповідальності, збільшив швидкість і спробував втекти. Через 12 хвилин він, 

рухаючись зі швидкістю, що перевищувала дозволену, під час повороту не 

впорався з керуванням і збив ще одного пішохода. Від заподіяних їм тілесних 

ушкоджень обидва пішоходи померли на місці події. 

Ознайомтеся зі статтями 135 і 286 КК України та визначте, чи мала 

тут місце множинність злочинів? 

Яке кримінально-правове значення має кожний з наведених в умовах 

задачі епізодів? 

 

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

напрацьовані під час заняття: уміння тлумачити кримінальний закон щодо 

множинності вчинених суб’єктом злочинів, вміти визначати вид множинності 

та вплив на призначення покарання, навички застосування кримінального 

закону при розмежуванні повторності, сукупності та рецидиву злочинів. 
 
Завдання для самостійної роботи до Теми 10:  
Завдання 1. П. на запрошення К. прийшов до нього додому. Однак, 

перебуваючи у стані сп’яніння К. не став впускати П. до квартири, а наніс йому 

удар кулаком в обличчя. Обурений П. наніс у відповідь К. удар в обличчя від 

якого останній впав, а П. став наносити йому удари ногами по голові і тулубу. 

Від отриманих тілесних ушкоджень К помер на місці. 

Побачивши, що К. мертвий, П. зняв у того з руки годинник вартістю 

1750 грн. та забрав з кишені 100 грн. 

Скільки злочинів вчинив Петренко?  

Які види множинності злочинів мають місце в даному випадку? 

Завдання 2. Заповніть таблицю: „Види множинності злочинів”: 

Повторність - це: Сукупність - це: Рецидив - це: 

   

 
Індивідуальні завдання до Теми 10:  

Пропоновані теми доповідей та рефератів: 

1. Відмежування ідеальної сукупності від одиничного злочину.  

2. Відмежування сукупності злочинів від конкуренції норм.  
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3. Кваліфікація злочинів при ідеальній та реальній сукупності.  

4. Значення сукупності злочинів для кваліфікації злочину та призначення 

покарання.  

5. Повторність злочину та її ознаки.  

6. Види повторності: повторність, не пов'язана із засудженням (фактична 

повторність) та повторність, пов'язана із засудженням (рецидив).  

7. Види фактичної повторності: повторність тотожних, однорідних та 

різнорідних злочинів.  

8. Неодноразовість, систематичність та вчинення злочину у вигляді 

промислу як види повторності тотожних злочинів.  

9. Повторність та реальна сукупність злочинів.  

10. Значення повторності для кваліфікації злочину та призначення 

покарання.  

11. Рецидив злочину. Його ознаки. 

12. Види рецидиву. 

13. Значення рецидиву для кваліфікації злочинів і для призначення 

покарання. 
 

ТЕМА 11. ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЗЛОЧИННІСТЬ 

ДІЯННЯ 

Практичне заняття  – 2 год. 

Вирішити наступні задачі: 

1. Неповнолітні Купцов та Астахов вночі у дворі багатоквартирного 

житлового будинку намагалися зняти колеса з автомобіля Петренка. Почувши у 

дворі підозрілий шелест, Петренко вийшов на балкон і з 2-го поверху двічі 

вистрілив з мисливської рушниці в напрямку Купцова, наказавши йому при 

цьому підняти руки. Астахов утік, а Купцов підняв руки і почав просити 

Петренка не стріляти, оскільки він нічого не зробив. Але Петренко ще двічі 

вистрілив у Купцова, який стояв з піднятими руками, поранивши його в плече.  

Визначте наявність обставин, що виключають злочинність діяння, їх вид 

та межі відповідальності Петренка. 

 

2. Повертаючись вночі додому, Гармаш повинен був іти через яр. 

Спускаючись туди він іще подумав про те, що за останні 2 тижні в цьому яру 

було 4 напади на жінок і чоловіків, які проходили через нього і в них відібрали 

гроші та мобільні телефони. Побоюючись нападу, Гармаш дістав із кишені 

складний ніж і тримав його поперед себе під час ходи. В яру він зустрів двох 

чоловіків, яких прийняв за грабіжників. Підійшовши близько до одного із 

чоловіків (Орлова), Гармаш ударив його ножем у груди, чим заподіяв 

поранення грудної клітини і замахнувся на іншого (Прохорова). Який ішов 

позаду. Як з’ясувалося в ході досудового розслідування, Орлов і Прохоров 

йшли з роботи. Гармаш пояснив свої дії тим, що прийняв незнайомців за 

грабіжників і тому ударив одного із них, не чекаючи нападу, оскільки раніше в 

цьому місті неодноразово були напади на його сусідів  
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Визначте наявність обставин, що виключають злочинність діяння, їх вид 

та межі відповідальності Гармаша. 

 

3. Вночі Сушков 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 Сушкова. 

Останній вистрілив у бік нападника. Від отриманого поранення той помер на 

місці. Вбитим виявився Федін, неодноразово раніше судимий за квартирні 

крадіжки. 

Визначте наявність в діях Сушкова обставин, що виключають 

злочинність діяння та межі його кримінальної відповідальності. 

 

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

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

дверей повинна була впасти і «покарати злодія». За його відсутності у його 

квартирі прорвало водопровід і залило водою три нижні поверхи. За скаргою 

мешканців аварійна служба спільно з керівництвом управляючої компанії 

примусово відкрили двері до квартири Тарасова з метою ліквідації аварії. Коли 

слюсар відчинив двері, на його голову впала металева болванка і він отримав 

тяжкий струс мозку. 

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

намагались її обікрасти. При цьому одному із них було спричинено тяжке 

пошкодження черепа та забій головного мозку, від чого він помер в лікарні. 

Визначте наявність обставин, що виключають злочинність діяння, межі 

відповідальності всіх учасників подій. 

 

5. Дібров, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, близько опівночі 

заліз через вікно до будинку Головко, вважаючи, що це будинок його знайомої 

Шовкун. Головко, який також був у нетверезому стані, прийняв Діброва за 

злодія і почав його бити, нанісши кілька ударів дерев’яною табуреткою, від 

чого та розбилася. Дібров внаслідок цього отримав тяжке поранення голови 

(тяжке тілесне ушкодження). 

Варіант. Від одержаних травм Дібров помер через 3 дні в лікарні. 

Визначте наявність в діях Головка обставин, що виключають 

злочинність діяння та межі відповідальності всіх учасників події. 

 

6. Омельянов та Афанасьєв запросили знайомих дівчат Лугову та Шурину 

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

мешкав Афанасьєв, їх зустрів незнайомий їм раніше Гуськов, 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 Лугову і почав зривати з неї одяг. На 

крик про допомогу Шуриної прибігли Омельянов і Афанасьєв з молотком. 

Побачивши їх, Гуськов кинув Лугову і намагався втекти, але Омельянов вдарив 

його ногою, а Афанасьев наніс удар молотком по руці під час погоні. Коли 

Гуськова наздогнали, і намагалися схопити його за руки, він став чинити опір, 
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намагаючись ударити кулаками в обличчя Афанасьєва та Омельянова, також 

намагався нанести удари ногами. Однак ті збили його з ніг і били ногами по 

тулубу, доти, поки Гуськов заспокоївся За висновком судово-медичної 

експертизи Гуськов отримав перелами ребер та внутрішні крововиливи в 

порожнині очеревини. 

Визначте наявність в діях Омельянова та Афанасьєва обставини, що 

виключають злочинність діяння і межі їх відповідальності. 

 

7. Альпіністи Рябенко та Удод перебували в горах. Почався буран, що 

ускладнило підйом, і Рябенко звалився у прірву. Він повис на мотузці, яка 

зв’язувала його із Удодом. Той спробував витягти Рябенка, але не зміг цього 

зробити і перерізав мотузку, побоюючись, що вони загинуть разом. Рябенко 

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

Визначте наявність в діях Удода обставин, що виключають злочинність 

діяння та межі відповідальності Удода. 

 

8. Під час масових заворушень до казарми, в якій знаходились 5 

військовослужбовців строкової служби національної гвардії, у вікно кинули 

гранату. Сержант Єфімов схопив її і викинув назад у вікно, від чого стався 

вибух і 4 мітингувальника отримали тілесні ушкодження в 3загибли. 

Визначте наявність в діях Єфімова обставин, що виключають 

злочинність діяння та межі його відповідальності. 

 

9. Після катастрофи в морі туристського лайнера багато його пасажирів 

потрапило у воду. На рятувальному плоту, розрахованому на 12 осіб, зібралося 

близько 20, а люди все ще намагались влізти на нього, чіплялись за борти. 

Матрос Кличков, який був на плоту, побоюючись, що пліт перевернеться і всі 

потонуть, відштовхував зайвих людей. Багато із них врятуватися не змогли і 

потонули до прибуття рятувальної команди. 

Визначте наявність в діях Кличкова обставин, що виключають 

злочинність діяння та межі його відповідальності. 

 

10. Під час повернення додому з вечірньої пробіжки наприкінці 

листопада на Гурову напали двоє незнайомців, намагалися повалити її на землю 

і стягти спортивні штани та білизну. Вона відчайдушно опиралася, і 

побачивши, що її фізичної сили недостатньо, застосувала декілька прийомів 

карате. Ударивши одного із нападників ногою в голову, а іншому звернула 

шию. Під час досудового розслідування з’ясувалося, що Гурова є чемпіоном 

області з карате. 

Визначте, чи повинна Гурова відповідати за смерть нападників. 

Обґрунтуйте свою відповідь. 

  

11. Під час несення служби по охороні громадського порядку на 

футбольному матчі сержант поліції Хромов намагався затримати Довганя, який 

приніс з собою пляшку із запальною сумішшю, намагався її запалити та кинути 
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на трибуну. Довгань чинив опір, ударив Хромова по правій руці і зламав її. 

Незважаючи на це Хромов дістав із кобури табельний пістолет і вистрілив по 

ногах Довганя, але оскільки стріляти він вчився лише з правої руки, пострілом 

було пошкоджено стегневу артерію і Довгань втратив багато крові до приїзду 

швидкої, оскільки Хромов не міг поставити йому джгут. В лікарні Довганю 

ампутували ліву ногу і він став інвалідом 1 групи. 

Варіант: Довгань помер через втрату крові. 

Визначте: Чи повинен Хромов нести відповідальність за вчинене. 

Обґрунтуйте свою відповідь. 

 

12. Шульга під видом колишнього засудженого увійшов до складу банди 

Гвоздя, інформацію про якого отримали оперативні працівники поліції. Банда 

здійснювала розбійні напади на підприємців, маючи в своєму арсеналі 2 

автомати Калашникова та 4 пістолети ТТ. Під час одного із нападів Шульга для 

підтвердження своєї легенди вимушено вбив Зайцева. 

Визначте: Чи повинен Шульга нести кримінальну відповідальність за 

вчинене. Обґрунтуйте свою відповідь. 

 

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

напрацьовані під час заняття: уміння за наданими фабулами визначати 

наявність обставин, що 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 

кримінальної відповідальності при наявності обставин, що виключають 

злочинність діяння та їх перевищенні. 
 
Завдання для самостійної роботи до Теми 11:  
Завдання 1.  До Л. підійшов незнайомий йому неодноразово судимий П., 

який перебував у стані алкогольного сп’яніння, і почав вимагати гроші, які Л. 

нібито йому заборгував. Коли Л. відмовив, П. схопив його за комірець сорочки 

і з погрозами вбити збив з ніг, а потім вихопив фінський ніж і з криком 

“Заріжу!” накинувся на Л. Але Л. вдалося перехопити удар та забрати ніж у П., 

який почав душити його за шию. Захищаючись Л. наніс удар ножем у лівий бік 

тулуба П., після чого залишивши того і його ніж, втік.  

1. Чи є в діях Л. склад злочину? Чи діяв Л. у стані необхідної 

оборони?  

2. Назвіть умови, за яких дії особи вважаються такими, що 

створюють наявність необхідної оборони. Чим необхідна оборона 

відрізняється від заходів щодо затримання злочинця? 

Відповідаючи на запитання, спирайтеся на ч. 3 ст. 27 та ч. 5 ст. 55 

Конституції України, ст. 36, 38 КК України і постанову Пленуму Верховного 

Суду України «Про судову практику у справах про необхідну оборону» від 26 

квітня 2002 р. № 1. 
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Завдання 2. Заповніть порівняльну таблицю необхідної оборони та 

крайньої необхідності 

Назва інституту Необхідна оборона Крайня необхідність 

 
Критерій 

порівняння 

   

   

   

 

Завдання 3. Заповніть порівняльну таблицю необхідної та уявної 

оборони. 

Назва інституту Необхідна оборона Уявна оборона 

 
Критерій 

порівняння 

   

   

   

 

Завдання 4. Продовжіть фразу: 

1. Обставини, що виключають злочинність діяння – це такі обставини: 

2. Перевищення меж необхідної оборони тягне кримінальну 

відповідальність лише у випадках, спеціально передбачених КК України, а саме 

за: 

3. Що визнається перевищенням меж необхідної оборони за КК України? 

4. Які види обставин, що виключають злочинність діяння, передбачені 

чинним Кримінальним кодексом України? 

5. Затриманням особи, яка вчинила злочин є: 

6. Крайня необхідність – це: 

7. Фізичний або психічний примус – це: 

8. Виконання наказу або розпорядження – це: 

9. Діяння, пов’язане з ризиком – це: 

10. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття 

злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації – це: 

11. Необхідна оборона вважається правомірною, якщо: 

12. Уявною обороною вважаються дії: 

13. Вкажіть умови правомірності затримання злочинця: 

14. Суб’єктивними ознаками уявної оборони є: 

15. Кримінально караним перевищенням меж необхідної оборони 

визнається: 

16. Назвіть ознаки, що характеризують перевищення меж необхідної 

оборони: 

17. Вкажіть, які ознаки характеризують законні наказ або 

розпорядження: 
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18. Ризик визнається виправданим, якщо: 

19. Особа, яка вчинила злочин, беручи участь в організованій групі чи 

злочинній організації, виконуючи при цьому відповідно до закону спеціальне 

завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності такої групи чи 

організації підлягає кримінальній відповідальності лише за: 

20. Покарання особі, яка вчинила злочин, беручи участь в організованій 

групі чи злочинній організації, виконуючи при цьому відповідно до закону 

спеціальне завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності такої 

групи чи організації, не може бути призначене на строк більший: 

 
Індивідуальні завдання до Теми 11:  

Пропоновані теми доповідей та рефератів: 

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

кримінальному праві України: порівняльно-правовий, історичний аспект. 

2. Право на необхідну оборону. Значення необхідної оборони для 

посилення охорони особи, суспільних і державних інтересів. 

3. Провокація необхідної оборони. 

4. Перевищення меж необхідної оборони: проблеми теорії та практики. 

5. Затримання особи, що вчинила злочин.  

6. Крайня необхідність. Відмінність від необхідної оборони. 

7. Фізичний або психічний примус як обставина, що виключає 

злочинність діяння. 

8. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття 

злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації: проблеми 

кваліфікації. 

9. Діяння, пов’язане з ризиком як обставина, що виключає злочинність 

діяння: проблеми інституту. 

10. Виконання наказу або розпорядження як обставина, що виключає 

злочинність діяння. 

11. Межі відповідальності особи, яка заподіяла шкоду 

правоохоронюваним інтересам при наявності обставин, що виключають 

злочинність діяння 

12. Джерела небезпеки при крайній необхідності. 

13. Підстави визнання незаконними наказу чи розпорядження. 

14. Нейролінгвістичне програмування: проблеми кваліфікації. 

15. Негативний вплив засобів масової інформації на психіку особи, яка 

вчинила злочин: дискусійні питання.  

16. Значення необхідної оборони в діяльності поліції, проблеми теорії 

та практики. 

17. Особливості відповідальності працівників поліції при перевищенні 

меж необхідної оборони. 

 

ТЕМА 12-13. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. ПОНЯТТЯ ПОКАРАННЯ. ВИДИ ПОКАРАНЬ 

Практичне заняття  – 2 год. 
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Вирішити наступні задачі: 

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 відділу поліції. 

Чи підлягає Суслов кримінальній відповідальності за першу крадіжку? 

Мотивуйте свою відповідь. 

 

2. Водій 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 відкрито кримінальне 

провадження за ст.128 КК України. 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 чи 

покарання? Мотивуйте свою відповідь. 

 

3. 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. 

 

4. 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? 

 

 5. 22 листопада 2016 року, в період часу з 5 години 30 хвилин до 06.00 

години, О. перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, застосувавши фізичне 

насильство до С., що виразилося у подоланні її фізичного опору та 
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спричинивши їй тілесні ушкодження у вигляді струсу головного мозку, забою 

верхньої губи з садном на слизовій оболонці та у вигляді крововиливів на 

правому передпліччі, на тильній поверхні правої кисті, на правому плечі, на 

лівому передпліччі, в ділянці верхньо - внутрішнього квадранта лівої сідниці, 

на внутрішній поверхні правої сідниці, на лівому та правому колінних 

суглобах, на лівому стегні, намагався вступити з нею у статеві зносини 

природнім шляхом, однак свій злочинний намір не зміг довести до кінця з 

причин, що не залежали від його волі, оскільки його дії були припинені 

сторонніми особами. 

Визначте до якого виду тілесних ушкоджень належать ушкодження, 

спричинені С.. Кваліфікуйте дії О.. З’ясуйте, які покарання можуть бути 

призначені судом за вчинений злочин в межах санкції статті Особливої 

частини КК України.   

 

 6. 14 листопада 2010 року близько 5 години Т. за попередньою змовою з 

І., перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння проникли на подвір'я гр. С. з 

метою незаконного заволодіння транспортним засобом - автомобілем 

RENAULT MASTER, який належить С. Скориставшись тим, що господар 

залишив ключі в автомобілі, Т. сів за кермо та завів двигун і почав рух по 

подвір'ю , в той час як Іванов відчиняв ворота. Після цього Т. діючи таємно для 

І. заволодів зйомною панеллю від автомагнітоли TOSHIBA DVD 1698 U та 

пультом дистанційного керування на загальну суму 430 грн. Оскільки злочинці 

були помічені господарем автомобіля, вони покинули подвір'я, залишивши 

автомобіль, при цьому Т. залишив при собі викрадені речі та розпорядився 

ними на власний розсуд. Злочинці вину свою у вчиненні встановлених судом 

злочинів визнали повністю та розкаялися. 

Кваліфікуйте дії Т. та І.. Визначте, чи є в поведінці винних осіб 

пом’якшуючі чи обтяжуючі покарання обставини. Які покарання є необхідними 

та достатніми в межах статей, які передбачають покарання за вчинене? 

 

 7. 07 липня 2018 р. близько 23 год. 00 хв. Ч. біля приміщення поштового 

відділення зв'язку, де побачив неподалік потерпілого К., який знаходився в 

стані алкогольного сп'яніння, та тримаючи в руках мобільний телефон рухався 

в напрямку вул. Миру. Ч. з метою незаконного заволодіння мобільного 

телефону наздогнав потерпілого та наніс йому удар кулаком в обличчя, в 

результаті якого потерпілий впав на землю, і після цього Ч. відкрито для 

потерпілого заволодів його мобільним телефоном марки «Nокіа-5310» вартістю 

888 грн., в якому знаходилася картка стільникового оператора «МТС» вартістю 

25 грн., на рахунку якої було 5 грн. 70 коп., завдавши потерпілому матеріальної 

шкоди на загальну суму 918 грн. 70 коп. В судовому засіданні Ч. вину повністю 

визнав та підтвердив обставини справи.  

Дайте кримінально-правову оцінку діям Ч. 

 

 8. Б., перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, на ґрунті неприязних 

відносин з племінницею, яка має 1/2 частку у праві власності на житловий 
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будинок з прибудовою та господарськими спорудами, умисно, з метою 

знищення будинку, ввімкнувши подачу газу на газовій плиті в будинку, облив в 

середині приміщення стіни горючою рідиною (бензином) та підпалив речі в 

приміщенні веранди будинку. Після цього вийшов з будинку, зачинив вхідні 

двері на замок та знаходився на території садиби, чекаючи вибуху. Близько 8 

години ранку сусід, побачивши, що з даху будинку йде дим, прибіг на подвір'я 

та з метою вжити заходів по гасінню пожежі в будинку, виявивши на підвіконні 

ключ від замка на вхідних дверях, став відчиняти навісний замок. Після 

відкривання дверей в будинок відбувся вибух в середині будинку, який 

зруйнував останній повністю, а сусід отримав тілесні ушкодження. Б. в цей час 

знаходився на горищі сараю і спостерігав за подіями, що відбувалися, заходів 

по вжиттю допомоги постраждалим не вжив і знаходився там допоки його не 

виявили там працівники поліції. Сусід внаслідок протиправних дій Б. отримав 

тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості. 

Б. було визнано винним по ч. 2 ст. 194 КК України та призначено 

покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. 

Які обставини справи повинні бути враховані при призначенні покарання? 

Перерахуйте способи вчинення умисного знищення або пошкодження майна, 

передбачені ч. 2 ст. 194 КК України. Дайте оцінку рішенню суду.   

 

 9. К., перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння в приміщенні 

житлового будинку під час спільного розпиття спиртних напоїв з громадянином 

П. під час виниклої сварки, на ґрунті неприязних відносин, з метою умисного 

вбивства К. завдав П. три удари ножем в область черевної порожнини та один 

удар ножем в область спини, спричинивши тілесні ушкодження у вигляді 

проникаючих колото-різаних ран.. Внаслідок гострої крововтрати, яка виникла 

на фоні проникаючих колото-різаних ран П. загинув при доставці до лікарні. 

Надайте кримінально-правову оцінку діям К.. Визначте до якого виду 

тілесних ушкоджень належать ушкодження, завдані П. Яким чином необхідно 

вирішити питання про призначення покарання К.?  

 

 

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. 
 
Завдання для самостійної роботи до Тем 12-13:  
1. Скласти порівняльну таблицю звільнення від кримінальної 

відповідальності. 

Назва інституту У зв’язку із дійовим каяттям У зв’язку із примиренням 

винного з потерпілим 
Критерій 

порівняння 
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2. Скласти порівняльну таблицю звільнення від кримінальної 

відповідальності. 

Назва інституту У зв’язку із передачею на 

поруки 

У зв’язку зі зміною 

обстановки 

 Критерій 

порівняння 

   
 
 
 
Індивідуальні завдання до Тем 12-13:  

Пропоновані теми доповідей та рефератів: 

1. Проблеми досягнення мети покарання за КК України. 

2. Види, класифікація та система покарань. 

3. Довічне позбавлення волі як вид покарання. 

4. Штраф як кримінальне покарання та адміністративне стягнення. 

5. Актуальні проблеми співрозмірності розмірів штрафу та шкоди, 

завданої злочином.  

6. Основні покарання, їх характеристика, умови і підстави застосування, 

правові наслідки в разі ухилення або неможливості їх виконання: 

7. Додаткові покарання, їх характеристика, умови і підстави застосування, 

правові наслідки у разі ухилення або неможливості їх виконання: 

8. Змішані покарання, їх характеристика, умови і підстави застосування, 

правові наслідки у разі ухилення або неможливості їх виконання: 

 

 

ТЕМИ 14, 16. ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ. СУДИМІСТЬ. 

ПОГАШЕННЯ І ЗНЯТТЯ СУДИМОСТІ 

Практичне заняття  – 2 год. 

 

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. 

 

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 
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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. 

 

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. 

 

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, заподіявши синці під 

очима та садна на голові і обличчі, і сказав, щоб той ніколи не торкався його 

сімейних справ, після чого пішов. Через півгодини Баранов звернувся до 

районного відділу поліції із заявою про побиття. Увечері наступного дня до 

Баранова додому прийшов Волинець, вибачився за те, що сталося і пояснив, що 

напередодні від нього пішла дружина, а Баранова він зустрів біля 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. 

Як вирішити справу? Мотивуйте свою відповідь. 

 

4. 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. 

 

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

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

Визначте: 

- чи може підпадати Лаптєв під амністію?; 

- чи може до нього застосовуватися умовно-дострокове звільнення від 

покарання (мотивуйте свою відповідь)?; 

- строки погашення судимості Лаптєва? 

 

7. Морох був визнаний винним у вчиненні крадіжки в особливо великих 

розмірах. Суд першої інстанції призначив йому покарання у виді позбавлення 

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

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

завдана Морохою злочином шкода була відшкодована під час досудового 

розслідування. 

Визначте: 

- рішення якої судової інстанції є правильним? 

- строк погашення судимості Морох; 

- строк зняття судимості Морох. 

 

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

напрацьовані під час заняття: уміння тлумачити кримінальний закон щодо 

поняття та значення судимості, навички застосування кримінального закону 

щодо підстав та умов погашення та зняття судимості, призначення покарання 

при наявності судимості. Уміння застосовувати кримінальний закон в частині 

звільнення особи від кримінальної відповідальності та покарання, навички 

застосування кримінального закону в питаннях розмежування підстав та умов 

різних видів звільнення від покарання, вміння визначення строків погашення і 

зняття судимості. 
 
Завдання для самостійної роботи до Тем 14 - 16:  
Завдання 1 . Ч. було засуджено за крадіжку з проникненням у житло (ч. 3 

ст. 185 КК) до п’яти років позбавлення волі. Через чотири роки він був умовно-

достроково звільнений. Уже через місяць після звільнення Чирва вчинив 

кваліфіковане хуліганство (ч. 4 ст. 296 КК), а наступного дня заподіяв своїй 

знайомій П. умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості (ст. 122 КК) і був 

затриманий. 

1. Визначте послідовність, порядок призначення та межі покарання Ч. 

2. У чому полягають загальні засади призначення покарання? 

3. Чи має значення для визначення судом остаточної міри покарання той 

факт, що хуліганство й нанесення умисного тілесного ушкодження середньої 

тяжкості Ч. вчинив у стані алкогольного сп’яніння? 

Відповідаючи на запитання, спирайтеся на положення ст. 65–73 КК 

України і постанову Пленуму Верховного Суду України «Про практику 

призначення судами кримінального покарання» від 24 жовтня 2003 р. № 7. 
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Завдання 2. Заповніть таблицю 

Правила призначення покарання за сукупністю злочинів та сукупністю вироків 

Назва інституту  

Призначення покарання за 

сукупністю злочинів  

 

Призначення покарання за 

сукупністю вироків 

 

Критерій 

порівняння 

   

   

   
 
Завдання 3. Заповнити таблицю. 

Назва інституту  

Звільнення від покарання  

 

Звільнення від кримінальної 

відповідальності 

 

Критерій 

порівняння 

   

   

   
 
Індивідуальні завдання до Тем 14 - 16:  

Пропоновані теми доповідей та рефератів: 

1. Загальні засади і принципи призначення покарання. 

2. Призначення покарання за сукупністю злочинів. 

3. Призначення покарання за сукупністю вироків. 

4. Обставини, які пом’якшують і обтяжують покарання. Їх види і 

характеристика. 

5. Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений 

у співучасті. 

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

7. Правила складання покарань та зарахування строку попереднього 

ув’язнення. 

8. Види звільнення від покарання. 

9. Особливості звільнення від покарання жінок та неповнолітніх. 

 

ТЕМА  17. ЗАХОДИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ 

ЩОДО ФІЗИЧНИХ І ЮРИДИЧНИХ ОСІБ. 

 
Завдання для самостійної роботи до Теми 17:  
Завдання 1. 15 річного Р., який 7 років страждає на олігофренією, було 

затримано у магазині коли він намагався таємно викрасти чоботи. При 

затриманні він подряпав обличчя та вкусив за руку продавця К. 

Згідно висновку судово-психіатричної експертизи Р. на момент вчинення 

діяння не був здатним повною мірою усвідомлювати свої дії та керувати ними, 

потребує госпіталізації до психіатричного закладу зі звичайним наглядом.  
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Варіант. Р. перебував у стані патологічного сп’яніння, викликаного 

вживанням пляшки легкого алкогольного напою після дорожньо-транспортної 

пригоди під час якої він міг загинути. 

Визначте за основною фабулою і за варіантом: 

- яким чином повинен діяти слідчий у цій справі; 

- правову основу застосування до Р. примусових заходів медичного 

характеру, їх вид, порядок призначення та термін; 

- коли і яким чином Р. може бути звільнений від примусового лікування; 

- чи може Р. притягуватися до кримінальної відповідальності? 

Мотивуйте свою відповідь. 

 

Завдання 2. Продовжить фразу: 

1. Особа, яка під час відбування покарання захворіла на психічну 

хворобу, що позбавляє її можливості усвідомлювати свої діяння або керувати 

ними: 

2. У разі одужання особи, яка була звільнена від покарання у зв’язку з 

тим, що під час його відбування захворіла на психічну хворобу, що позбавила її 

можливості усвідомлювати свої діяння або керувати ними: 
 
Індивідуальні завдання до Теми 17:  
Пропоновані теми доповідей та рефератів: 

1. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб. 

2. Поняття і мета примусових заходів медичного характеру. 

3. Види примусових заходів медичного характеру та їх характеристика. 

Умови та підстави їх застосування. 

4. Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів 

медичного характеру. 

5. Примусове лікування. 

6. Види спеціальних лікувальних установ, що здійснюють примусове 

лікування. 

7. Припинення застосування примусових заходів медичного характеру 

через зміну психічного стану особи на краще. 

8. Правові наслідки припинення застосування примусових заходів 

медичного характеру щодо особи, яка вчинила злочин у стані осудності. 

 

 

ТЕМА 18. ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ТА ПОКАРАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ 

Практичне заняття  – 2 год. 

Вирішити наступні задачі: 

1. 17-тирічний Антоненко під час сварки наніс своєму однокласнику 

Бурову декілька ударів кулаками в голову, спричинивши тому синці та 

подряпини, внаслідок чого останній перебував на лікарняному 5 днів. 

Антоненко до сварки з Буровим вів себе нормально, позитивно 
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характеризується та щиро жалкував про те, що сталося, а його батьки 

відшкодували витрати на лікування Бурова, та компенсували моральну шкоду. 

Як вирішити справу? Обґрунтуйте свою відповідь. 

 

2. Кутько, після святкування свого 18-ліття в кафе із друзями, 

перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, безпричинно чіплявся до дівчат у 

гуртожитку коледжа, в якому навчався, ображав їх. На зауваження коменданта 

Томенка про неприпустимість таких дій почав бити її кулаками по голові та 

тулубу, а потім ногами (ч.1 ст.296 КК України). Коли на крики про допомогу 

прибігли мешканці гуртожитку його одногрупники Воронов та Дятлов і 

намагалися його втихомирити, Кутько схопив стілець і ударив ним по голові 

Воронова, внаслідок якого стався крововилив у мозок і той помер на місці, а 

Дятлов отримав перелам правої руки. 

Як вирішити справу. Обґрунтуйте свою відповідь. 

 

3. Щодо 14-тирічного Морозова винесено обвинувальний вирок у 

вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК.  

Яким чином суд може вирішити питання щодо призначення Морозову 

покарання. Які інші заходи можуть бути застосовані судом до Морозова. 

Обґрунтуйте свою відповідь. 

 

4. Неповнолітнього Вакарчук було затримано за крадіжку одягу в 

супермаркеті (ч.1 ст.185). На допиті Вакарчук зізнався, що два роки тому він 

також вчинив крадіжку одягу з магазину, що знайшло своє підтвердження в 

матеріалах кримінального провадження. 

Яким чином вирішити справу відносно Вакарчука. Обґрунтуйте свою 

відповідь. 

 

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, Покотило звернувся до адміністрації УВП з клопотанням 

про його умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. 

Чи має Покотило право на умовно-дострокове звільнення від відбування 

покарання? Обґрунтуйте свою відповідь. 

 

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

напрацьовані під час заняття: уміння застосовувати кримінальний закон 

щодо неповнолітніх осіб, які вчинили злочини; навички застосування 

кримінального закону в питаннях підстав та умов звільнення неповнолітніх від 

кримінальної відповідальності та покарання, вміння визначення строків і видів 

покарання щодо неповнолітніх суб’єктів злочину. 
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Завдання для самостійної роботи до Теми 18:  
Завдання 1. Неповнолітній Ш. (14 років 3 міс.) наніс ножем удар в серце 

сусідці К. за те, що вона поскаржилася його батькам на те, що раніше він облив 

її двері фарбою. 

Визначте вид вбивства і статтю КК, за якою буде нести кримінальну 

відповідальність Ш. 

 

Завдання 2. Продовжить фразу: 

1. Підстави, за яких допускається застосування до неповнолітніх 

примусових заходів виховного характеру: 

2. У випадку ухилення неповнолітнього, що вчинив злочин, від 

застосованих до нього при звільненні від кримінальної відповідальності 

примусових заходів виховного характеру : 

3. Вкажіть, які покарань можуть бути застосовані до неповнолітніх: 

4. Вкажіть, які з покарань можуть бути застосовані до неповнолітніх 

лише як основні: 

5. Вкажіть, які з покарань можуть бути застосовані до неповнолітніх 

лише як додаткові: 

6. Вкажіть, які з покарань можуть бути застосовані до неповнолітніх і як 

основні, і як додаткові: 

7. Штраф застосовується лише до неповнолітніх:  

8. Розмір штрафу для неповнолітніх встановлюється судом залежно від: 

9. Громадські роботи можуть бути застосовані до неповнолітнього: 

10. Суд призначає неповнолітньому громадські роботи в межах: 

11. Громадські роботи, застосовані до неповнолітнього, полягають: 

12. Виправні роботи можуть бути застосовані до неповнолітнього: 

13. Із заробітку неповнолітнього, засудженого до виправних робіт: 

14. Арешт застосовується до неповнолітнього: 

15. Покарання у виді позбавлення волі на певний строк особам, які не 

досягли до вчинення злочину вісімнадцятирічного віку: 

16. За вчинений повторно злочин невеликої тяжкості особам, які не 

досягли до вчинення злочину вісімнадцятирічного віку, покарання у виді 

позбавлення волі на певний строк: 

17. За вчинений злочин середньої тяжкості особам, які не досягли до 

вчинення злочину вісімнадцятирічного віку, покарання у виді позбавлення волі 

на певний строк: 

18. За вчинений тяжкий злочин особам, які не досягли до вчинення 

злочину вісімнадцятирічного віку, покарання у виді позбавлення волі на певний 

строк: 

19. За вчинений особливо тяжкий злочин особам, які не досягли до 

вчинення злочину вісімнадцятирічного віку, покарання у виді позбавлення волі 

на певний строк: 

20. За вчинений особливо тяжкий злочин, поєднаний з умисним 

позбавленням життя людини, особам, які не досягли до вчинення злочину 

вісімнадцятирічного віку, покарання у виді позбавлення волі на певний строк: 
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21. При призначення покарання неповнолітньому суд, крім обставин, 

передбачених в статтях 65-67 КК України враховує також: 

22. При призначенні покарання неповнолітньому за сукупністю злочинів 

або вироків остаточне покарання у виді позбавлення волі: 

23. Звільнення неповнолітнього від відбування покарання з 

випробуванням може бути застосоване лише у випадку його засудження до: 

24. У випадку звільнення неповнолітнього від відбування покарання з 

випробуванням іспитовий строк установлюється тривалістю: 

25. До неповнолітнього можуть бути застосовані такі примусові заходи 

виховного характеру: 

26. Які з примусових заходів виховного характеру можуть бути 

застосовані до особи, яка до досягнення віку, з якого може наставати 

кримінальна відповідальність, вчинила суспільно небезпечне діяння, що 

підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною КК України? 

27. Заміна не відбутої частини покарання більш м’яким покаранням до 

осіб, які вчинили злочини у віці до досягнення вісімнадцяти років, допускається 

лише у випадку їх засудження до: 

28. Дострокове зняття судимості щодо особи, яка була засуджена за 

злочин, вчинений у віці до досягнення вісімнадцяти років, допускається лише 

за наявності таких умов: 

29. Якщо неповнолітній, засуджений до сплати штрафу, не може його 

сплатити: 
 
Індивідуальні завдання до Теми 18:  

Пропоновані теми доповідей та рефератів: 

1. Звільнення від кримінальної відповідальності і покарання із 

застосуванням примусових заходів виховного характеру. 

2. Види покарань, які застосовуються до неповнолітніх та їх 

характеристика. Особливості їх призначення. 

3. Звільнення від відбування покарання з випробуванням та від 

кримінальної відповідальності і відбування покарання у зв’язку із закінченням 

строків давності. 

4. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. Погашення 

та зняття судимості та відмінність від погашення і зняття судимості з дорослих 

осіб. 

5. Основні види покарань, що застосовуються до неповнолітніх. Їх 

відмінність від покарань такого виду для дорослих. 

6. Додаткові види покарань, що можуть бути застосовані до 

неповнолітніх. Їх відмінність від покарань такого виду для дорослих. 

7. Особливості призначення покарання неповнолітнім. 

8. Особливості звільнення від кримінальної відповідальності та 

відбування покарання неповнолітніх у зв’язку із закінченням строків давності. 

9. Особливості умовно-дострокового звільнення неповнолітніх від 

відбування покарання. 
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ТЕМА 19. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІЖНАРОДНОГО 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 19: 

1. Проаналізуйте сучасні реформи кримінального законодавства, що 

здійснюються в зарубіжних державах. 

2. Охарактеризуйте сучасні проблеми екстрадиції (видачі) злочинців: 

наведіть приклади вирішення. 
  
Індивідуальні завдання до Теми 19:  

Пропоновані теми доповідей та рефератів: 

1. Поняття міжнародного кримінального права та кримінального права 

іноземних держав. 

2. Загальна характеристика кримінального законодавства держав, що 

входять до СНД. 

3. Особливості кримінального права країн Європейського Союзу. 

4. Міжнародний характер проблеми екстрадиції (видачі) злочинців: 

приклади вирішення. 

5. Реформи кримінального законодавства, що здійснюються в останній 

час у деяких зарубіжних розвинутих державах.  

6. Джерела кримінального права іноземних держав. 

7. Основні напрямки (школи) у науці кримінального права зарубіжних 

країн. 

8. Поняття та значення міжнародних стандартів в області кримінального 

судочинства. 

9. Роль ООН в становленні міжнародного кримінального права. 

10. Відповідальність за міжнародні злочини.  

11. Відповідальність за злочини міжнародного характеру. 

 

 

ТЕМА 20. ПОНЯТТЯ, СИСТЕМА ТА ЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОЇ 

ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ. НАУКОВІ ОСНОВИ 

КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 20: 

1. Скласти формулу кваліфікації злочинів. 

2. Зробити письмово плавила кваліфікації злочинів. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 20: 

Пропоновані теми доповідей та рефератів: 

1. Значення Особливої частини у боротьбі зі злочинністю в сучасних умовах 

соціального рівня суспільства. 

2. Наукові основи кваліфікації злочинів.  

3. Конкуренція кримінально-правових норм. 
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4. Система Особливої частини чинного кримінального законодавства України, 

критерії систематизації.  

5. Проблеми побудови Особливої частини кримінального законодавства 

України.  

6. Аналіз актуальних змін до чинного Кримінального кодексу України та їх 

обумовленість за період 2016-2019 роки. 

7. Значення вивчення судової практики та її узагальнень з окремих категорій 

кримінальних справ для правильного розуміння і застосування кримінально-

правових норм Особливої частини.  

8. Джерела судової практики. 

 

ТЕМА 21. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

УКРАЇНИ 

       Семінарське заняття – 2 год.  

 
План 

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

2. Державна зрада. Шпигунство. Відмежування від суміжних злочинів. 

3. Посягання на життя державного чи громадського діяча. Відмежування від 

суміжних злочинів. 

4. Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших 

військових формувань.   

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

«Конституційний лад», «Державна влада», «Публічні заклики», «Посягання на 

життя», «Форми державної зради», «Відомості, що становлять державну 

таємницю», «Особливий період». 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 21: 

1. Ситуація до вирішення:  

Прибиральниця заводоуправління Варченко з метою помсти директору 

заводу Кравченку за те, що той не дав згоди на її роботу за сумісництвом на 1,5 

ставки в цьому ж управлінні підпалила будівлю заводоуправління. Під час 

гасіння пожежі вона отримала опіки. Вогнем було спричинено велику 

матеріальну шкоду. Варченко було засуджено за ст.113 КК. 

Як слід вирішити справу? 

2.Заповніть таблицю. 

Відмінність посягання на життя державного чи громадського діяча від 

інших суміжних злочинів проти життя і здоров’я особи, проти правосуддя, 

проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку 

Злочин ст. 112 

КК 

п.8 ч.2 ст. 

115 КК 

Ст. 348 

КК 

ст. 379 

КК 

ст. 400 

КК 

ст. 443 

КК 
Критерій 

розмежування 
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3.Заповніть таблицю. Розмежування державної зради і шпигунства 

Злочин Державна зрада Шпигунство 

Критерій розмежування 

   

 

 4. Опрацювати обвинувальні вироки(не менше 5) за ст. 112 КК України, 

зробити аналіз складу злочину. 

 5. Опрацювати обвинувальні вироки(не менше 5) за ст. 113 КК України, 

зробити аналіз складу злочину. 

 

 Індивідуальні завдання до теми 21: 

Пропоновані теми доповідей та рефератів: 

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. Державна зрада. 

4. Посягання на життя державного чи громадського діяча. 

5. Шпигунство, його види і відмежування від державної зради. 

6. Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України. 

7. Диверсія, її відмінність від терористичного акту та інших суміжних злочинів 

проти власності, довкілля. 

 

 

ТЕМА 22. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВЯ ОСОБИ.  

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

 

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 

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 
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газ Антонов ігнорував. Прибулий наряд міліції затримав Антонова, який 

ніякого опору не чинив. 

Дайте правову оцінку діям Антонова. Обґрунтуйте свою відповідь. 

 

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.  

Дайте правову оцінку діям Коршунова. Обґрунтуйте свою відповідь. 

 

3. Панов та Щербатюк, 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. 

Дайте правову оцінку діям Панова та Щербатюка. Обґрунтуйте свою 

відповідь. 

 

4. Директор ТОВ “Аркадія” Глоба 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. 

Глоба через тиждень принесла Луцькій гроші і повідомила, де проживає Попов.  

Дайте правову оцінку діям Глоби. Обґрунтуйте свою відповідь. 

 

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

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

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

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

вихопив палицю і почав ним бити Сірка. Від отриманих ушкоджень Сірко 

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

сталася внаслідок чисельних пошкоджень черепу та головного мозку.  

Дайте правову оцінку діям Квашина. Обґрунтуйте свою відповідь. 

 

6. Під час спільного вживання спиртних напоїв Попенко та Сіра 

посварилися, після чого Сіра побила потерпілого руками і ногами, згадавши те, 

що минулого тижня він намагався її зґвалтувати, але цьому завадив Шариков. 
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За висновком судово-медичної експертизи смерть настала від чисельних 

переломів ребер, тупої травми живота та розривів внутрішніх органів.  

Дайте правову оцінку діям Сірої. Обґрунтуйте свою відповідь. 

 

Практичне заняття № 2 – 2 год. 

 

1. Бондарь 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.  

Дайте правову оцінку діям Рибака. Обґрунтуйте свою відповідь. 

 

2. Між Кононовою 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 2017 р. він влаштував чергову сварку і побив матір. За висновком 

судово-медичної експертизи смерть Кононової сталася внаслідок 

травматичного шоку від перелому 3-х ребер, відшарування плевральної 

порожнини. В процесі розслідування з’ясувалося, що Андрій під час вчинення 

злочину перебував в стані сильного алкогольного сп’яніння.  

Дайте правову оцінку діям Андрія Кононова. Обґрунтуйте свою 

відповідь. 

 

3. 27 лютого учень 10 класу Дранко обміняв зі своїм однокласником 

Носовим шарикову ручку іноземного виробництва 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 

Дранко залишився в класі з учнем Коноваловим, де зарядив самопал сіркою, і 

намагався вистрілити з нього. Але пострілу не було, і коли до класу увійшли 

учениці Боброва і Машко, Дранко направив самопал в бік Бобрової. Пролунав 

постріл і Боброву було вбито.  

Дайте правову оцінку діям Дранка. Обґрунтуйте свою відповідь. 

 

4. Дубина 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 Гірін, які були у 

нетверезому стані, через вікно проникли у квартиру Дубини, 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 Гірін намагався 

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

плече, один в спину і одразу вибіг із будинку та розповів про все усе сусідам. За 
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висновком судово-медичної експертизи Гірін отримав проникаюче поранення 

легені та пошкодження м`язів плеча.  

Дайте правову оцінку діям Дубини. Обґрунтуйте свою відповідь. 

 

5. Карловський, у якого постійно виникали сварки з сусідом Гуровим з 

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

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

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

медичної експертизи Карловський помер від серцевого нападу, і в час 

нанесення удару сокирою був мертвим.  

Варіант. Під час нанесення удару сокирою Карловський був 

непритомним від приступу серця, і помер через 2 години внаслідок черепно-

мозкової травми. 

Дайте правову оцінку діям Гурова. Обґрунтуйте свою відповідь. 
 
 Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття визначення особливостей кваліфікації злочинів 
проти життя та здоров’я особи, відмежування від суміжних злочинів. 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 22: 

1.Заповніть таблицю. 

Відмінність посягання на життя державного чи громадського діяча від 

інших суміжних злочинів проти життя і здоров’я особи, проти правосуддя, 

проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку 

Злочин ст. 112 

КК 

п.8 ч.2 ст. 

115 КК 

Ст. 348 

КК 

ст. 379 

КК 

ст. 400 

КК 

ст. 443 

КК 
Критерій 

розмежування 

       

       

       

       

 

2.Заповніть таблицю. Розмежування державної зради і шпигунства 

Злочин Державна зрада Шпигунство 

Критерій розмежування 

   

 

3. Опрацюйте не менше 5 обвинувальних вироків за ч. 2 ст. 115 КК, 

зробіть аналіз складу злочину. 

4.  Опрацюйте не менше 5 обвинувальних вироків за ч. 2 ст. 121 КК, 

зробіть аналіз складу злочину. 
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5. Опрацюйте не менше 5 обвинувальних вироків за ч. 2 ст. 125 КК, 

зробіть аналіз складу злочину. 

 

Завдання для індивідуальної роботи до Теми 22.  

 Пропоновані теми доповідей та рефератів: 

1. Життя та смерть: кримінально-правовий аналіз понять. 

2. Аналіз положень постанов Пленуму ВСУ щодо питань кваліфікації злочинів 

проти життя та здоров’я. 

3. Умисні вбивства при обтяжуючих обставинах. 

4. Вбивство через необережність: дискусійні питання. 

5. Розмежування побоїв та мордувань, катування. 

6. Проблемим інституту відповідальності за катування. 

7. Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або 

тканин людини. 

8. Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної 

інфекційної хвороби. Зараження венеричною хворобою. 

9. Умисне позбавлення життя матір’ю своєї ненародженої дитини: дискусійні 

питання кваліфікації.  

10. Погроза вбивством. 

11. Відповідальність за незаконне проведення аборту та регламентація 

проведення абортів в Україні та світі. 

12. .Незаконна лікувальна діяльність. 

13. Доведення до самогубства. 

14. Незаконне проведення дослідів над людиною. 

15. Насильницьке донорство. 

16. Незаконне розголошення лікарської таємниці. 

17. Евтаназія: стан проблеми в Україні та світі. 

18. Питання кримінально-правової охорони життя ненародженої людини: 

дискусійні питання. 

 

 

ТЕМА 23. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВОЛІ, ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ ОСОБИ 

Завдання для самостійної роботи до Теми 23: 

  

1.Ситуація до вирішення:  

У сім’ї Сухових було 2 дочки. Коли Сухов у третій раз повіз дружину до 

пологового будинку, то сказав, що третьої дочки йому не потрібно, погрожував 

покинути дружину із дітьми. Узнавши, що у неї народилась дівчинка, Сухова, 

побоюючись виконання чоловіком погрози, попросила свою подругу Панталюк, 

лікаря пологового будинку, підмінити свою дочку на дитину чоловічої статі, 

обіцяючи за це подарувати магнітофон. Панталюк прохання виконала. 

Як вірно кваліфікувати діяння кожного з учасників ситуації? 

2. Заповніть таблицю. 

Розмежування захоплення заручників і незаконного позбавлення волі або 

викрадення людини. 
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Злочин Незаконне позбавлення 

волі або викрадення 

людини 

(ст. 146 КК ) 

Захоплення заручників 

(ст. 147 КК) Критерій 

розмежування 

   

   

   

   

 

3. Опрацюйте не менше 5 обвинувальних вироків за ст. 146 КК, зробіть 

аналіз складу злочину. 

4.  Опрацюйте не менше 5 обвинувальних вироків за 147 КК, зробіть 

аналіз складу злочину. 

5. Опрацюйте не менше 5 обвинувальних вироків за 149 КК, зробіть 

аналіз складу злочину. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 23: 

Пропоновані теми доповідей та рефератів: 

1. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини. 

2. Захоплення заручників. 

3. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини. 

4. Незаконне поміщення в психіатричний заклад. 

5. Захоплення заручників. Відмінність від незаконного позбавлення волі або 

викрадення людини. 

6. Експлуатація дітей. 

7. Підміна дитини. 

8. Поняття та особливість суспільних відносин як об’єктів посягання при 

вчиненні злочинів проти волі, честі та гідності особи. 

9. Міжнародні правові акти щодо боротьби зі злочинами, що посягають на 

волю, честь та гідність особи. 

10. Аналіз національного законодавства, що гарантує захист волі, честі і гідності 

особи. 

 

 

ТЕМА 24. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ СТАТЕВОЇСВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ 

НЕДОТОРКАНОСТІ ОСОБИ 

Семінарське заняття  – 2 год. 

 

План 

1. Поняття і види злочинів проти статевої свободи та статевої 

недоторканості. 

2. Зґвалтування. 

3. Сексуальне насильство. 

4. Примушування до вступу в статевий зв’язок. 

4. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості. 
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4. Розбещення неповнолітніх. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

«зґвалтування», «статева свобода», «статева недоторканість», «сексуальне 

насильство», «розбещення неповнолітніх». 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 24: 

1. Перебуваючи у стані сп'яніння, Міщенко і Красноперов на квартирі 

останнього за домовленістю між собою із застосуванням фізичного насильства і 

погрози вбивства, підкріпленої демонстрацією ножа, по черзі зґвалтували 

природним та неприродним способами неповнолітню Площенко. Як вірно 

кваліфікувати діяння Міщенко та Красноперова? 

 

2. Заповніть таблицю. Згвалтування (ст. 152 КК) та примушування до 

вступу в статевий зв’язок (ст. 154 КК) 

Злочин  

Зґвалтування (ст. 152 КК ) 

Примушування до вступу 

в статевий зв’язок (ст. 154 

КК) 
Критерій 

розмежування 

   

   

   

   

 

3. Заповніть таблицю. Згвалтування (ст. 152 КК) та сексуальне насильство 

(ст. 153 КК) 

Злочин  

Зґвалтування (ст. 152 КК ) 

Сексуальне насильство 

(ст. 153 КК) Критерій 

розмежування 

   

   

   

   

 

3. Дайте визначення наступним поняттям, що використані законодавцем 

при конструюванні відповідних кримінально-правових норм (письмово): 

зґвалтування, фізичне насильство, сексуальне насильство, розбещеня 

неповнолітніх. 

4. Складіть перелік потерпілих за статей 152, 153 КК (Зґвалтування) та 

дайте роз’яснення. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 24: 

Пропоновані теми доповідей та рефератів: 

1. Поняття і види злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості 

особи. 
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2. Зґвалтування та відмінність від сексуального насильства. 

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

зґвалтування.  

4. Статева недоторканість неповнолітніх як основний об’єкт статевих злочинів. 

5. Розбещення неповнолітніх, розмежування зі зґвалтуванням та 

насильницьким задоволенням статевої пристрасті неприродним способом. 

6. Статеві зносини з особою, яка не досягла 16 річного віку. 

7. Повторність та сукупність статевих злочинів. 

8. Кримінальна відповідальність за вчинення згвалтування у співучасті. 

9. Поняття особливо тяжких наслідків як кваліфікуючої ознаки при вчиненні 

статевих злочинів. 

10. Кваліфіковане зґвалтування та його співвідношення з іншими злочинами 

проти особи. 

 

ТЕМА 25. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВИБОРЧИХ, ТРУДОВИХ, ТА ІНШИХ 

ОСОБИСТИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 25: 

Катерина Меркулова після закінчення радіотехнічного технікуму 

знайшла собі роботу за фахом оператор ЕОМ в комп’ютерному центрі 

“Навігатор”. Вона займалась тим, що реєструвала для громадян за плату 

електронні ящики (E: mail). Іноді у вільний час вона переглядала електронну 

пошту громадянки Опанасенко і звернула увагу на те, що їй дуже часто пише 

син Микола, який живе за 170 км, але вже кілька років не приїздив провідати її. 

Одного разу Опанасенко сама їй розповіла про свого сина, а також те, чому не 

відповідає на його листи. Про існуючі стосунки між сином та матір’ю 

Меркулова розповіла своїм колегам по роботі під час перерви на обід. Через 

деякий час вона відправила через електронну пошту листа Миколі, в якому 

соромила його, пропонувала навідатися до матері. Він поскаржився директору 

комп’ютерного центру, що їх працівниця порушила таємницю листування, і 

просив притягти її до відповідальності. Чи обгрунтована скарга про 

притягнення Меркулової до відповідальності? Мотивуйте свою відповідь. 

2. Дайте визначення наступним поняттям, що використані законодавцем 

при конструюванні відповідних кримінально-правових норм (письмово): 

фальсифікація виборчих документів, порушення таємниці голосування, 

порушення порядку фінансування виборчої кампанії, порушення 

недоторканості житла, порушення недоторканості приватного життя. 

3. В розділі Особливої частини КК „Злочини проти виборчих, трудових та 

інших особистих прав та свобод людини та громадянина” знайдіть та опишіть 

спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 25: 

Пропоновані теми доповідей та рефератів: 

1. Порушення недоторканості житла. 
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2. Посягання на здоров’я людей під приводом проповідування релігіозних 

віровчень чи виконання релігійних обрядів. 

3. Злочини, що посягають на сімейні стосунки. 

4. Злочини у сфері охорони права на об’єкти інтелектуальної власності. 

5. Злочини проти виборчих прав громадян. 

6. Злочини проти трудових прав громадян. 

7. Злочини проти свободи совісті. 

8. Класифікація злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і 

свобод людини і громадянина в залежності від видового об’єкту: дискусійні 

питання. 

 

ТЕМА 26. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ 

Практичне заняття  – 2 год. 

1. Ковтун здійснив напад на Туманова з метою заволодіння його 

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

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

події. Від отриманих поранень Туманов зразу помер.  

Дайте правову оцінку діям Ковтуна. Обґрунтуйте свою відповідь. 

 

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

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

Зубов вирішив зайти та зачекати його. Перебуваючи у квартирі. Зубов побачив 

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

одягнув пальто і вийшов з квартири на вулицю, де одразу був затриманий 

дільничним інспектором міліції.  

Дайте правову оцінку діям Зубова. Обґрунтуйте свою відповідь. 

 

3. Водій Пазько перевозив з поля на ток зерно, і під час однієї із ходок 

завіз до себе додому 10 мішків зерна вартістю 1600 грн.  

Дайте правову оцінку діям Пазька. Обґрунтуйте свою відповідь. 

 

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

проник в приміщення дитячого садку. Оглянувши кімнати, Філонов нічого 

цікавого для себе не знайшов, і залишаючи приміщення, прихопив з собою 

кухонний ніж вартістю 10 грн.  

Дайте правову оцінку діям Філонова. Обґрунтуйте свою відповідь. 

 

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

ікони XVIII ст. Ці ікони напередодні подарував церкві місцевий бізнесмен, 

придбавши їх на аукціоні за 35000 грн.  

Дайте правову оцінку діям Овчаренка. Обґрунтуйте свою відповідь. 

 

6. Працівник сільгоспконцерну Щур за дорученням підприємства 

продавав на базарі кавуни. При цьому він на власний розсуд підвищив ціну з 3 

до 5 грн. за кілограм. Після реалізації кавунів Щур здав в касу 21 тис.грн. за 
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продані ним 7 тон кавунів, а отримані надлишки у сумі 14 тис. грн.. залишив 

собі. 

Дайте правову оцінку діям Щура. Обґрунтуйте свою відповідь. 

 

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

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

прилавка піджак вартістю 230 грн. і швидко вийшов. Покупці сказали про це 

продавцеві. Через півгодини співробітники охорони магазину затримали 

Пазюка біля трамвайної зупинки і викликали поліцію.  

Дайте правову оцінку діям Пазюка. Обґрунтуйте свою відповідь. 

 

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

метри тканини вартістю 480 грн. за метр, і намагався з нею пройти через 

прохідну. Це помітив охоронець Сомов і зупинив Ляшка для перевірки. 

Останній чинив опір, намагався ударити Сомова кулаком в щелепу та в 

скроню, і втекти з території фабрики, але був затриманий іншими робітниками.  

Дайте правову оцінку діям Ляшка. Обґрунтуйте свою відповідь. 

 

9. На трамвайній зупинці Терещенко зірвав з голови Панова шапку з 

цінного хутра вартістю 1000 грн. і побіг від нього. Потерпілий повідомив про 

це працівників поліції, які на автомобілі через певний час наздогнали 

Терещенка. Той кинув шапку і намагався перелізти через паркан, але був 

затриманий.  

Дайте правову оцінку діям Терещенка. Обґрунтуйте свою відповідь. 

 

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

Коли вони почали шукати гроші, в кімнату зненацька зайшла господиня. 

Побачивши її, Анатолій втік, а Борис декілька разів вдарив потерпілу в обличчя, 

заподіявши їй середньої тяжкості тілесні ушкодження. Він обшукав кишені 

потерпілої та, не знайшовши грошей, вийшов з будинку.  

Дайте правову оцінку діям Анатолія та Бориса Грущенків. Обґрунтуйте 

свою відповідь. 

 

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

відсутністю охоронця та системи відеоспостереження, розбили вікно вітрини 

магазину та проникли в приміщення, де взяли 5 пляшок вина і продуктів 

харчування на загальну суму 1400 грн. Коли вони почали виходити з 

магазину, з'явився охоронець, який зробив спробу їх затримати і вилучити 

викрадене. Тоді вони наставили на нього ножі, пригрозили вбивством і зникли із 

пляшками вина, а продукти харчування залишили.  

Дайте правову оцінку діям Забуги та Волкова. Обґрунтуйте свою 

відповідь. 

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

напрацьовані під час заняття: уміння тлумачити кримінальний закон щодо 
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кваліфікації злочинів проти власності, розмежування крадіжки від 

адміністративного правопорушення. 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 26: 

1.Ситуація до вирішення: 

Андрушин разом із Лесиком вчинив крадіжку з продуктового магазину. 

Через якийсь час він та Кононенко, який був озброєний пістолетом, проникли 

до іншого магазину. Помітивши, що злочинці виносять товари з магазину, 

сторож Власюк вистрелив з рушниці. Кинувши товари, Андрушин і Кононенко 

вибігли з магазину. Власюк намагався затримати злочинців, але вони, 

заподіявши Власюку середньої тяжкості тілесні ушкодження, зламали його 

рушницю і втекли. Кваліфікуйте діяння винних осіб. 

2. Заповніть таблиці: 

1. Крадіжка (ст. 185 КК України) та дрібна крадіжка (ст. 51 КУпАП) 

Діяння  

Крадіжка  

(ст. 185 КК України) 

 

Дрібна крадіжка  

(ст. 51 КУпАП) 
Критерій 

розмежування 

   

   

   

   

2. Крадіжка  ( ст. 185 КК ) та шахрайство (ст. 190 КК) 

Діяння   

Ст. 185 

 

Ст. 190 Критерій 

розмежування 

   

   

   

   

3. Крадіжка (ст. 185 КК України) та грабіж (ст. 186 КК України) 

Злочин  

ст. 185 КК України 

 

 

ст. 186 КК України Критерій 

розмежування 

   

   

   

   

4. Грабіж (ст. 186 КК) та розбій (ст. 187 КК України) 

Злочин  

Ст. 186 КК 

 

Ст. 187 КК Критерій 

розмежування 
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5. Розбій (ст. 187 КК України) та вимагання  (ст. 189 КК України) 

Злочин  

Ст. 187 КК 

 

Ст. 189 КК Критерій 

розмежування 

   

   

   

   

6. Шахрайство (ст. 190 КК) та заподіяння майнової шкоди шляхом обману 

або зловживання довірою (ст. 192 КК) 

Злочин  

Ст. 190 КК 

 

Ст. 192 КК Критерій 

розмежування 

   

   

   

   

7. Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного 

злочинним шляхом (ст. 198 КК ) та співучасть у крадіжці у вигляді пособництва 

(ч. 5 ст. 27, ст. 185 КК України ) 

Злочин  

Ст. 198 КК 

 

Ч. 5 ст. 27, ст. 185 КК Критерій 

розмежування 

   

   

   

   

8. Вимагання (ст. 189 КК) та примушування до виконання чи невиконання 

цивільно-правових зобов’язань (ст. 355 КК України) 

Злочин  

Ст. 189 КК 

 

Ст. 355 КК Критерій 

розмежування 

   

   

   

   

9. Погроза знищення майна (ст. 195 КК), погроза або насильство щодо 

працівника правоохоронного органу (ст. 345 КК) погроза або насильство щодо 

державного чи громадського діяча (ст. 346 КК), погроза або насильство щодо 

службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок (ст. 350 
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КК) та погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного 

(ст. 377 КК України) 

Злочин Ст. 195 КК Ст. 345 КК Ст. 346 КК Ст. 350 КК Ст. 377 КК 

Критерій 

розмежування 

      

      

      

 

Індивідуальні завдання до Теми 26: 

Пропоновані теми доповідей та рефератів: 

1. Поняття і види злочинів проти власності. 

2. Крадіжка. Відмежування від інших суміжних злочинів. 

3. Грабіж та його види. Відмежування від інших суміжних злочинів. 

4. Розбій. Відмінність від грабежу, вимагання, бандитизму. 

5. Вимагання. Відмінність від суміжних злочинів. 

6. Шахрайство. Відмінність від суміжних злочинів. 

7. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання 

службовим становищем. Відмінність від заподіяння майнової шкоди 

шляхом обману або зловживання довірою. 

8. Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним 

шляхом. 

9. Привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково 

опинилося у неї. 

10. Умисне або необережне знищення або пошкодження майна. Погроза 

знищення майна.  

11. Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою. 

12. Порушення обов’язків щодо охорони майна. 

13. Умисне знищення або пошкодження майна та його відмінність від інших 

злочинів (диверсія тощо). 

14. Погроза знищення майна та відмежування від злочинів, передбачених 

ст.ст.345, 350, 377 тощо. 

 

 

ТЕМА 27. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Практичне заняття  – 2 год. 

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. 
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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. 

 

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 “Оковита”, яку напередодні вони 

придбали в кафе ЧП “Чорний». 

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. Дніпро. 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. 



 

 

60 

 

 

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, 

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. 

 

9. Тарабаркін, працюючи в НДІ, займався розробкою та вдосконаленням 

засобів електронних платежів. За допомогою обладнання, що знаходилося у 

його розпорядженні, Табаркін виготовив п’ять пластикових карток, в які вніс 

відомості про рахунки фізичних осіб – клієнтів комерційного банку, надані 

йому працівником цього банку, його знайомим Шохраєм. Використовуючи 

підроблені картки Тарабаркін протягом одного дня отримав через банкомати 36 

тис.грн., з яких 18 тис. передав Шахраю, а решту використав на особисті 

потреби. 

Через декілька днів Тарабаркін був затриманий співробітниками 

Національної поліції під час отримання через банкомат за допомогою 

підробленої ним пластикової картки 5000 гривень. У нього, окрім використаної 

картки, було вилучено ще 9 підроблених карток, по яких він мав доступ до 

банківських рахунків на суму в 67 тис.грн. Кваліфікуйте дії винних осіб. 
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10. Керівник ПП “Металіст” Матровін шляхом підкупу начальника 

морського порту М. та капітана судна “Африка” громадянина Анголи К. по 

документах на переведення за кордон металобрухту чорних металів 

організували завантаження в трюм судна 150 тон лому міді, який було 

приховано під брухтом чорного металу. Після запиту капітаном судна про 

дозвіл на вихід з порту в море перевіркою факт незаконного знаходження на 

судні лому кольорових металів було виявлено працівниками правоохоронних 

органів. Дайте правову оцінку вчиненому. 

 

11. Чугаєв, директор приватного підприємства “Схід”, за попередньою 

змовою з головним бухгалтером Сирою, вели подвійну звітність про результати 

підприємницької діяльності. Вони занижували фактичні надходження коштів, 

завищували фактичні витрати, а також приховували від обліку деякі угоди. В 

результаті їх дій до бюджетів та державних цільових фондів ненадходження 

коштів склало 3350 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Частину 

грошей Чугаєв і Сира використали на розширення підприємницької діяльності, 

а частину – на придбання особистих автомобілів, меблів та на інші особисті 

потреби. 

Кваліфікуйте дії Чугаєва і Сирої. 

 

12. Протягом 13 місяців пивоварним заводом випущено різних сортів 

пива з відступами від вимог стандартів на 200 тис.грн. Держторгінспекція 

неодноразово ставила вимоги про припинення випуску бракованої продукції і 

застосовувала до заводу економічні санкції. Особами, відповідальними за якість 

продукції заводу, були директор Коптєлов і завідуюча лабораторією Кашина. 

Кваліфікуйте дії Коптілова і Кашиної. 

 

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

напрацьовані під час заняття: уміння тлумачити кримінальний закон щодо 

кваліфікації злочинів у сфері господарської діяльності. 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 27: 

1.Ситуація до вирішення: 

Карпенко з плодів свого саду та плодів, куплених у сусідів-садоводів, 

виробляв вино, яке продавав за цінами, що не перевищували роздрібних цін на 

аналогічний товар. Він же перевозив за плату пасажирів на власному 

автомобілі, який придбав за гроші, одержані від продажу вина. Спеціального 

дозволу на заняття такими видами діяльності Карпенко не брав. Усього 

Карпенком було реалізовано вина на 49 тис. грн., а від перевезення пасажирів 

він протягом року одержав 17 тис. грн. Кваліфікуйте діяння Карпенко. 

 

2. Заповніть таблиці: 

1. Контрабанда (ст. 201 КК України) та контрабанда наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів (ст. 305 КК України). 
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Злочин  

Ст. 201 КК 

 

Ст.. 305 КК Критерій 

розмежування 

   

   

   

   

2. Шахрайство з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК України) та 

шахрайство (ст. 190 КК) 

  

Ст. 222 КК 

 

Ст. 190 КК Критерій 

розмежування 

   

   

   

   

3. Дайте визначення наступним поняттям (письмово): контрабанда, 

заборонені види господарської діяльності, підакцизні товари, легалізація 

(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, предикатне діяння, 

ухилення від сплати податків, зборів, інших обв’язкових платежів, обман 

покупців та замовників, комерційна або банківська таємниця, незаконна 

приватизація державного, комунального майна. 

4. Опрацюйте не менше 10 обвинувальних вироків за статтями 187, 189, 

190, 194 КК України, зробіть аналіз складів злочинів.  

 

Індивідуальні завдання до Теми 27: 

Пропоновані теми доповідей та рефератів 

1. Фальшивомонетництво та інші злочини, пов’язані з обігом фальшивих 

цінних паперів чи білетів державної лотереї. 

1. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою 

збуту підакцизних товарів. 

2. Фіктивне підприємництво. 

3.  Доведення до банкрутства. 

4. Протидія законній господарській діяльності. 

5. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом. 

6. Виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних 

паперів. 

7. Незаконне використання товарного знака для товарів і послуг, фірмового 

найменування, кваліфікованого зазначення походження товару. 

8. Зайняття гральним бізнесом. 

9. Рейдерство: сучасний стан проблеми. 
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ТЕМА 28. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 28: 

1. Ситуація до вирішення: 

Не маючи коштів на придбання матеріалу для завершення будівництва 

сараю, Арендар у вересні зрубав у лісі, що належав колективному 

сільськогосподарському підприємству, десять десятирічних сосон. Під кінець 

будівництва з'ясувалося, що будматеріалу все-таки не вистачає. У жовтні 

Арендар у тому самому лісі зрубав ще п'ять сосон. При перевезенні їх до свого 

дому він був затриманий. Дайте кримінально-правову оцінку дій Арендаря. 

2. Заповніть таблицю: 

Порівняйте: диверсія (ст. 113 КК), забруднення або псування земель (ст. 

239 КК), забруднення атмосферного повітря (ст. 241 КК), забруднення моря (ст. 

243 КК), знищення або пошкодження лісових масивів (ст. 248 КК)  

Злочин Ст. 113 КК Ст. 239 КК Ст. 241 КК Ст. 243 КК Ст. 248 КК 

Критерій 

розмежування 

      

      

      

      

3. Дайте визначення наступним поняттям, що використані 

законодавцем при конструюванні відповідних кримінально-правових норм 

(письмово): правила екологічної безпеки, райони підвищеної екологічної 

небезпеки, забруднення або псування земель, правила охорони надр, незаконне 

видобування корисних копалин, забруднення атмосферного повітря, правила 

охорони надр, забруднення моря, континентальний шельф, об’єкти природно-

заповідного фонду, незаконна порубка лісу, незаконне полювання, незаконне 

зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, правила 

охорони рибних запасів, ветеренарні правила, безгосподарське використання 

земель. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 28: 

Пропоновані теми доповідей та рефератів:  

1. Поняття і види злочинів проти довкілля. 

2. Злочини проти екологічної безпеки. 

3. Злочини у сфері землевикористання, охорони надр, атмосферного повітря. 

4. Злочини у сфері водних ресурсів. 

5. Злочини у сфері лісокористування, захисту рослинного та тваринного світу. 
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ТЕМА 29. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ 

Семінарське заняття – 2 год. 

План: 

1. Громадська безпека як об’єкт злочину. 

2. Бандитизм. 

3. Терористичний акт. 

4. 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. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

«громадська безпека», «бандитизм», «банда», «тероризм», «терористичний 

акт», «вогнепальна зброя», «холодна зброя», «вибухові пристрої», «незаконне 

поводження зі зброєю», «радіоактивні матеріали». 

 

Практичне заняття  – 2 год. 

1. Голуб, висококваліфікований слюсар-інструментальник і аматор-

художник, на прохання свого друга Овчаренка, який в цей час знаходився у 

відрядженні, на робочому місці виготовив ніж, прикрасивши його граверними 

зображеннями тропічних звірів і рослин. Цей ніж він носив при собі і показував 

знайомим, демонструючи свою майстерність. Одного разу, перебуваючи в стані 

сп’яніння, Голуб нецензурно лаявся на автобусній зупинці, за що його 

затримали працівники Національної поліції і вилучили у нього із кишені цей 

ніж. Голуб пояснив, що ніж він носить не з метою застосування його, а як 

предмет мистецтва, створений власними руками. Дайте правову оцінку діям 

Голуба і Овчаренка. 

 

2. Зайко, знайшовши рушницю, зберігав її вдома. Вона висіла на стіні 

високо від підлоги. Залишаючи квартиру, Зайко не завжди замикав двері своєї 

кімнати. Одного разу, коли Зайка не було вдома, син його сусіда 16-річний 

Мишко Коваль разом з 10-річним сином Зайка зайшли до незамкненої 

квартири. Коваль, побачивши рушницю, поставив стілець на стіл, дістав її та 

вийшов з нею на вулицю, де було багато дітей. Бажаючи попустувати і не 

знаючи, що рушниця заряджена, Мишко крикнув: “Стій, руки вгору” - і 

натиснув на гачок. Пролунав постріл, яким було вбито 10-річного сина Зайка. 

Чи є дії Коваля і Зайка злочинними? Якщо так, то дайте правову оцінку. 

 

3. Ковальов, Морозов та Чорномор, відбуваючи разом покарання за 

вчинені раніше розбійні напади, домовились після звільнення з місць 

позбавлення волі об’єднатися в групу для здійснення нападів на “заможних” 

працівників торгівлі і кооперативів, для цього у Чорномора уже припасено 

обріз в надійному місці. Чорномор, який звільнився на кілька місяців раніше, 

отримав завдання від керівника групи Ковальова до моменту звільнення його і 
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Морозова здобути іще зброю, підшукати кілька осіб, а також визначити 

майбутні жертви нападів. Звільнившись з місць позбавлення волі, Чорномор із 

Зборовським та Макаровим напали на співробітника Національної поліції, 

заподіявши йому ножем кілька поранень, і заволоділи пістолетом. Внаслідок 

поранень працівник помер у лікарні через 3 доби не приходячи до свідомості. 

Невдовзі всі троє були затримані. При затриманні працівники Національної 

поліції вимушені були застосувати зброю, внаслідок чого Чорномора і 

Макарова було поранено. Дайте правову оцінку діям усіх названих осіб. 

 

4. Арендаренко та Юркович з метою заволодіння зброєю напали на 

працівника Національної поліції Грищенка, який повертався з нічного 

чергування. Юркович вдарив його по голові уламком труби, а Арендаренко 

забрав з кобури пістолет і дві обойми патронів. Внаслідок удару Грищенко 

через 2 доби помер у лікарні. Після цього Арендаренко і Юркович вчинили 

чотири розбійних напади на квартири громадян, відбираючи у них гроші та 

цінні речі, на загальну суму 100 мінімальних розмірів заробітної плати, а також 

вчинили 3 згвалтування. Одній із потерпілих Шевченко виповнилось 13 років. 

Дайте правову оцінку їх діям. 

 

5. Волков у хліві зберігав пістолет, який він знайшов у лісі. Про це 

випадково дізнався Гуров, який на прохання того ремонтував хлів. Нічого не 

сказавши Волкову, Гуров взяв пістолет собі. Через 6 років Гурова затримано за 

участь в розбійному нападі і під час особистого обшуку пістолет було у нього 

вилучено. На досудовому слідстві Гуров признався, що пістолет він 6 років 

тому викрав у Волкова і в цей період з цього пістолета він у лісі вбив 

Микитенка, заволодівши його майном. Дайте правову оцінку діям Волкова і 

Гурова. 

 

6. Бажаючи розбагатіти, працівник гірничо-збагачувального комбінату, 

який випускав збройовий плутоній, Горемикін під час роботи взяв з камери 30 г 

радіоактивної речовини, яку запакував у спеціальний футляр з нержавіючої 

сталі, перевірив на радіоактивність і відніс додому, де зберігав 3 місяці. За 

висновком радіологічної експертизи, такої кількості продукту достатньо, щоб 

забруднити понад санітарної норми 29000 м3 повітря або 3,7 х 108 літрів води. 

Дайте правову оцінку діям Горемикіна. 

Варіант: Горемикін встиг продати цей плутоній Балясіну за велику суму 

грошей. Той мав намір вигідно продати покупку за валюту комусь з іноземців, 

розуміючи при цьому, що відомості про таку речовину становлять державну 

таємницю. Кваліфікуйте дії Горемикіна і Балясіна. 

 

7. Шкандиба, до якого потрапила капсула з цезієм 137, написав листа 

керівництву заводу-виготовлювача з пропозицією заплатити йому в обмін на 

капсулу 30 тисяч доларів. В противному випадку він сповістить про неї 

(Шкандиба назвав її номер) в правоохоронні органи. Кваліфікуйте дії 

Шкандиби. 



 

 

66 

 

Варіант: Шкандиба заявив керівництву заводу, що він перекине ампулу 

на територію заводу в зруйнованому вигляді, якщо не отримає гроші. 

 

8. Жохов, знаючи про проведення з’їзду демократичної партії, подзвонив 

з телефону-автомату у районне відділення СБУ і повідомив, що приміщення, де 

має відбутися з’їзд, заміноване і будь-який момент може статися вибух. Через 

півгодини Жохов з другого телефону-автомату подзвонив у райвідділ 

Національної поліції і теж саме повідомив черговому Національної поліції. 

Дайте правову оцінку діям Жохова. 

 

9. Савенко виготовляв вибухові суміші і з них збирав саморобні вибухові 

пристрої, які за незначну плату віддавав своєму знайомому Говоркову. 

Говорков, який був членом організованої групи, використовував ці пристрої для 

того, щоб залякувати підприємців, які не сплачували йому “податки” на 

контрольованій ним території. Савенко знав про це. Коли в черговий раз 

Говорков звернувся до Савенка, він попросив приготувати потужний пристрій, 

який повинен спрацювати у певний час. Савенко виготовив такий пристрій, а 

через тиждень він побачив по телевізору у новинах, що був вибух на станції 

метро у час пік, від якого загинуло 12 чоловік і 34 отримали тілесні 

ушкодження різного ступеня тяжкості. Савенко зрозумів, що цей пристрій було 

виготовлено ним. Дайте правову оцінку діям Савенка. 

 

10. Каратаєв, з метою вчинення вибуху у швидкому поїзді, виготовив 

вибуховий пристрій, який замаскував під виглядом посилки, і звернувся до 

своєї знайомої Сафарової з проханням передати “посилку” у Москву через 

провідників поїзду сполученням Дніпропетровськ-Москва, на що та дала згоду. 

На станції Дніпропетровськ Сафарова, не знаючи про зміст посилки, умовила 

провідника вагону Іванченка взяти посилку і дала йому у якості винагороди 

50 грн. На перегоні між станціями Орел та Курськ Російської Федерації 

спрацював таймер. Під час вибуху загинув провідник вагону та двоє пасажирів, 

декілька отримали різного ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, значних 

пошкоджень зазнав вагон поїзду і на 10 годин було перервано сполучення. 

Дайте правову оцінку діям Сафорової і Каратаєва. 

 

11. Захарченко, з метою вчинення нападів на громадян, а також 

підприємства торгівлі та інші установи, вступив у зговір з Туренко і Кравченко. 

Втрьох вони здійснили напад на пост ВОКР і, вбивши при цьому стрілка-

охоронця, заволоділи автоматом АК. Протягом року вони скоїли 17 нападів на 

будинки і квартири громадян, АЗС, магазини, де під загрозою застосування 

зброї заволодівали грошима, коштовностями та іншими дорогими речами. 

Всього за вказаний період вони викрали індивідуального, колективного та 

державного майна на суму, що 1500 разів перевищує неоподаткований мінімум 

доходів громадян. Під час останнього нападу на АЗС Захарченко вбив 

оператора АЗС, який вчинив опір нападникам. Дайте правову оцінку діям 

Захарченка, Кравченка та Туренка. 
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12. Вироком Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська Дяченко 

засуджений за ч.1 ст.263 КК за те, що він придбав у невстановленої особи 

імітаційні запали до учбово-імітаційних гранат та піропатрони, які незаконно 

зберігав у своїй квартирі. Суд виходив з висновку експертизи про те, що 

вилучені у Дяченка імітаційні запали є боєприпасами, а піропатрони – 

вибуховою речовиною. На вирок суду захисник подав апеляцію з проханням 

закрити провадження у справі за відсутністю в діях його підзахисного складу 

злочину. Яке рішення повинен прийняти апеляційний суд? Мотивуйте свою 

відповідь. 

 

13. Жаченко протягом 2-х років здійснював вибухи в містах Суми, 

Тернопіль, Запоріжжя. Внаслідок таких дій державі було заподіяно значної 

майнової шкоди, загинуло 3 чоловіка, а 5 отримали тяжкі тілесні ушкодження. 

Під час обшуку у Жаченка були вилучені 10 кг вибухівки, 11 метрів 

бікфордового шнура, 17 капсулів-детонаторів, а також листи до монархічних 

організацій із закликами до збройної боротьби проти демократичного устрою. 

У минулому Жаченко був неодноразово судимий за хуліганство. Кваліфікуйте 

дії Жаченка. 

 

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

напрацьовані під час заняття: уміння тлумачити кримінальний закон щодо 

кваліфікації злочинів у сфері громадської безпеки. 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 29: 

1. Брати Володимир та Георгій Коровіни, Петрушко і Щекальов вбили 

працівника Національної поліції Шалонова і заволоділи пістолетом. Після 

цього всі вони вчинили чотири збройних напади на окремих громадян. Одного 

разу Коровін Володимир прийшов разом з братом додому вночі, зізнався 

дружині, що вони вчинили напад на сім'ю Ахімблат, і попросив викинути в 

річку їхні черевики та замити сліди на кухні. Дружина виконала прохання. 

Дайте кримінально-правову оцінку діянням винних. 

2. Заповніть таблиці: 

1. Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових 

припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння 

ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем (ст. 262 

КК України) та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або 

вибуховими речовинами (ст. 263 КК України). 

Злочин  

Ст. 262 КК 

 

Ст. 263 КК Критерій 

розмежування 
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2. Створення злочинної організації (ст. 255) та бандитизм (ст. 257 КК 

України) 

Злочин  

Ст. 255 КК 

 

Ст. 257 КК Критерій 

розмежування 

   

   

   

   

3.Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної 

діяльності (ст. 256), придбання, отриманн, зберігання чи збут майна, 

одержаного злочинним шляхом (ст. 198), приховування злочину (ст. 396 КК 

України) 

Злочин  

Ст. 256 КК 

 

Ст. 198 КК 

 

Ст. 396 КК Критерій 

розмежування 

    

    

    

    

3. Дайте визначення наступним поняттям, що використані законодавцем 

при конструюванні відповідних кримінально-правових норм (письмово): 

терористичний акт, терористична група, терористична організація, злочинна 

організація, бандитизм, непередбачене законом збройне формування, 

непередбачене законом військове формування, вогнепальна зброя, холодна 

зброя, вибухова зброя, радіоактивні матеріали, вибухові речовини, 

легкозаймисті речовини. 

4. В розділі Особливої частини КК „Злочини проти громадської безпеки” 

знайдіть та запишіть передбачені спеціальні види звільнення від кримінальної 

відповідальності. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 29: 

Пропоновані теми доповідей та рефератів: 

1. Поняття і види злочинів проти громадської безпеки. 

2. Створення злочинної організації або незаконних воєнізованих формувань, 

керівництво ними або участь у них, сприяння діям членів таких організацій 

або формувань. Умови звільнення від кримінальної відповідальності за дії, 

передбачені статтями 255 та 260 КК. 

3. Бандитизм. 

4. Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної 

діяльності.  
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5. Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, 

вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними 

шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем. 

6. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими 

речовинами. 

7. Терористичний акт.  

8. Створення терористичної групи чи терористичної організації. 

9. Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів. 

10. Напад на об’єкти, що становлять підвищену небезпеку. 

11. Погроза вчинити викрадання або використати радіоактивні матеріали. 

12. Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань.  

13. Втягнення у вчинення терористичного акту. 

14. Публічні заклики до вчинення терористичного акту. 

15. Сприяння вчиненню терористичного акту. 

16. Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення 

чи пошкодження об'єктів власності. 

17. Незаконне ввезення на територію України відходів і вторинної сировини. 

18. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. 

 

ТЕМА 30. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 30: 

1. Завідуючий авторемонтної майстерні Павленко підійшов до оглядової 

ями, в якій знаходився Тищенко, що робив огляд ходової частини машини. 

Побачивши, що Павленко має намір запалити сірника, щоб прикурити, 

Тищенко попрохав його не робити цього. Однак Павленко проігнорував це 

прохання і запалив сірника, внаслідок чого виникла пожежа, в ході якої 

Тищенко отримав тяжкі тілесні ушкодження і заподіяна майнова шкода 

майстерні на суму 20 тис. грн. Павленко був засуджений за ст.272 КК. Чи є 

законним вирок суду? Мотивуйте свою відповідь. 

2. Бригадир комплексної бригади сільськогосподарського підприємства 

Тинчук, відповідальний за додержання правил техніки безпеки в бригаді, 

послав робітниць Марущенко і Віре-ник виносити картоплю із земляного 

льоху, який перебував в аварійному стані. Під час їх роботи стеля льоху 

завалилась. Робітниць засипало землею. Марущенко було заподіяно середньої 

тяжкості тілесні ушкодження, а Віреник від заподіяних тілесних ушкоджень 

померла. 

3. Дайте визначення наступним поняттям, що використані законодавцем 

при конструюванні відповідних кримінально-правових норм (письмово): 

охорона праці, роботи з підвищеною небезпекою, промислова продукція, 

безпека виробництва, вибухонебезпечні підприємства, ядерна та радіаційна 

безпека, загибель людей та інші тяжкі наслідки. 

4. Заповніть таблицю: 
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Порушення правил, що стосуються безпечного використання 

промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд (ст.. 275) та 

умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) 

небезпечної продукції (ст. 227 КК України). 

Злочин  

Ст. 275 КК 

 

Ст. 227 КК Критерій 

розмежування 

   

   

   

   

 

 

Індивідуальні завдання до Теми 30: 

Пропоновані теми доповідей та рефератів: 

1. Поняття і види злочинів проти безпеки виробництва. 

2. Злочини у сфері безпеки праці. 

3. Злочини у сфері безпеки виробництва. 

4. Порушення вимог законодавства про охорону праці. 

5. Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у 

вибухонебезпечних цехах. 

6. Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у 

вибухонебезпечних цехах. 

7. Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки. 

8. Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової 

продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд. 

 

ТЕМА 31-32. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ РУХУ ТА 

ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОГО 

ПОРЯДКУ ТА МОРАЛЬНОСТІ 

Семінарське заняття  – 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.  

5. Загальна характеристика злочинів проти громадського порядку та 

моральності. 

6. Хуліганство та його види. Відмінність хуліганства від масових заворушень та 

групового порушення громадського порядку. 

7. Злочини проти моральності . 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

«транспортні засоби», «безпека дорожнього руху», «угон», «незаконне 
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заволодіння транспортним засобом», «транспортне підприємство», 

«громадський порядок», «моральність», «хуліганство», «масові заворушення», 

«сутенерство», «звідництво». 

 

ТЕМА 31. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ РУХУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

ТРАНСПОРТУ 

Практичне заняття  – 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. 

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. 
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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. 

 

9. Кучерявий у стані сп'яніння керував технічно несправною 

автомашиною, що йому належала, їхав з перевищенням швидкості, внаслідок 

чого не зміг впоратися з керуванням і зіткнувся з автомашиною «Москвич», 

спричинивши значні технічні пошкодження (вартість ремонту — 14 тис. грн.) 

машині, а пасажирці Рижанській — середньої тяжкості тілесне ушкодження. 

 

10. Пилипенко, Дронь та Скубій на автомашині «Москвич», що належала 

останньому, виїхали в ліс на полювання. Невдале полювання закінчилося 

випивкою. По дорозі додому Скубій задовольнив прохання Дроня, дозволивши 

керувати машиною. Дронь не впорався з керуванням, машина наїхала на 

стовпчик огородження, внаслідок чого всі мисливці дістали тілесні 

ушкодження різного ступеня тяжкості. 
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11. Руденко та Кливленко за домовленістю між собою на польовій дорозі 

зупинили вантажну автомашину і, погрожуючи ножем, примусили шофера 

Морозюка залишити кабіну. Вони зв'язали Морозюка і залишили його в 

лісопосадці, наказавши дві години «не подавати голосу». Вони планували з 

допомогою автомашини вкрасти зерно з комори колективного сільськогос-

подарського підприємства, перевезти до Кливленка додому, після чого машину 

кинути. їхні плани не здійснились, оскільки за сигналом Морозюка машина 

була зупинена одним з постів ДАІ, а Руденко і Кливленко затримані. 

 

12. Бойчук вистрибнув на ходу з трамваю. Водій автомашини, яка йшла 

паралельно з трамваєм, різко загальмував. Мотоцикл, що їхав за автомашиною, 

наскочив на неї. Мотоциклу й автомашині було завдано технічні пошкодження, 

а мотоциклісту — тяжкі тілесні ушкодження. 

13. Поплико, радіооператор приписаного до Одеського порту судна, біля 

берегів Кавказу порушував правила радіозв'язку морського флоту, внаслідок 

чого було сплутано маршрут руху кількох суден. 

Варіант. Внаслідок порушення зазначених правил сталося зіткнення двох 

суден. 

 

14. Брати Губаєви, 23-річний Петро та 15-річний Сергій, за попередньою 

домовленістю від під’їзду багатоповерхового будинку угнали автомобіль BMW. 

У власному гаражі вони перебили номер двигуна викраденого автомобіля, і 

переставили його до автомобілю аналогічної марки, що належав Петру. Через 

тиждень Сергій без відома Петра продав за 2,5 тис.грн. кузов та інші 

запчастини з викраденого автомобілю невідомій особі. Кваліфікуйте дії Петра і 

Сергія Губаєвих. 

 

15. 17-річний Крупій і 13-річний Федорчук вночі демонтували мідну 

обмотку дроселя-трансформатора, що забезпечував роботу світлофора на 

залізничному перегоні. Внаслідок чого не спрацював забороняючий сигнал і 

сталося зіткнення пасажирського поїзду з вантажним потягом, що спричинило 

загибель машиніста. Дайте кримінально-правову характеристику дій Федорчука 

і Крупія. 

 

16. Водій швидкої допомоги Івін, в зв’язку з терміновим викликом, 

увімкнувши проблисковий маячок, намагався проїхати перехрестя на червоний 

сигнал світлофору. Водій автомобіля “Таврія” Сомов, який рухався на зелений 

сигнал, не зреагував на зміну обстановки і допустив зіткнення з автомобілем 

швидкої допомоги, внаслідок чого сам отримав середньої тяжкості тілесні 

ушкодження. Дайте кримінально-правову характеристику діям Івіна і Сомова. 

 

17. Патрульний поліцейський Таращенко, зрозумівши по метанню світла 

фар “Москвича”, що за його кермом сидить п’яний, вийшов на дорогу і підняв 

жезл, вимагаючи зупинитись. Водій Марков не лише не зупинився, а навпаки – 

збільшив швидкість. Таращенко стрибнув на капот. Марков різко загальмував і 
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включив задню передачу. Із слизького капоту Таращенко звалився на дорогу. 

Піднятись і вихопити пістолета він не встиг – Марков переключив швидкість і, 

спрямувавши автомашину на працівника Національної поліції, переїхав через 

нього. Від одержаних травм Таращенко через 12 годин помер у лікарні. 

Кваліфікуйте дії Маркова. 

 

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

напрацьовані під час заняття: уміння тлумачити кримінальний закон щодо 

кваліфікації злочинів проти безпеки виробництва, розмежування із суміжними 

видами злочинів. 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 31: 

1. Авіамеханік Білик неякісно виконав ремонт двигуна, а інженер 

Титарчук, в обов'язки якого входила перевірка якості ремонту, не зробив цього, 

довірившись авіамеханіку. У польоті двигун відмовив, що спричинило аварію 

літака, в якій загинули його екіпаж і пасажири. 

Варіант. Пілоту вдалося здійснити вимушену посадку в полі. Під час 

посадки п'ять пасажирів зазнали легких тілесних ушкоджень, а літак — 

пошкоджень окремих конструктивних частин. 

2. Дайте визначення наступним поняттям, що використані 

законодавцем при конструюванні відповідних кримінально-правових норм 

(письмово): залізнийний, водний, повітряний транспорт, блокування 

транспортних комунікацій, захоплення транспортного підприємства, 

транспортний засіб, незаконне заволодіння транспортним засобом.  

3. Заповніть таблицю: 

Незаконне заволодіння транспортим засобом (ст.. 289 КК) і крадіжка (ст. 

185 КК), грабіж (ст. 186 КК), розбій (ст. 187 КК), вимагання (ст. 189 КК) 

Злочин  

Ст. 289 КК 

 

Ст.ст. 185, 186, 187, 189 КК Критерій 

розмежування 

   

   

   

   

4. В розділі Особливої частини КК „Злочини проти безпеки руху та 

експлуатації транспорту” знайдіть та запишіть передбачені спеціальні види 

звільнення від кримінальної відповідальності. 

5. Опрацюйте не менше 10 обвинувальних вироки за ст.ст. 286, 289 КК, 

зробіть аналіз складу злочину.  

Індивідуальні завдання до Теми 31: 

Пропоновані теми доповідей та рефератів: 

1. Поняття та система транспортних злочинів. 
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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. 

5. Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше 

порушення їх експлуатації. 

6. Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного 

засобу. 

7. Пошкодження об’єктів магістральних нафто-, газо-, та 

нафтопродуктопроводів.  

8. Кваліфікація умисних руйнувань або пошкоджень шляхів сполучення, 

споруд на них, рухомого складу, засобів зв’язку чи сигналізації та інших 

злочинних діянь на об’єктах залізничного транспорту, пов’язаних з 

заподіянням матеріальної шкоди. 

9. Кваліфікація пошкоджень об’єктів магістральних нафто-, газо- та 

нафтопродуктопроводів, пов’язаних з використанням продуктів 

транспортування. 

10. Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного 

підприємства. Примушування працівника транспорту до невиконання своїх 

службових обов'язків. 

11. Порушення правил повітряних польотів. Порушення правил використання 

повітряного простору. 

12. Самовільне без нагальної потреби зупинення поїзда. 

13. Ненадання допомоги судну та особам, що зазнали лиха. 

14. Порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення 

дорожнього руху. 

 

ТЕМА 32. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА 

МОРАЛЬНОСТІ 

         Практичне заняття  – 2 год. 

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

Ходаківської, пропонуючи познайомитись. Дівчата не побажали з ним 

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. 

 



 

 

76 

 

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 

Сальникова, заподіявши йому легкі тілесні ушкодження з короткочасним розла-

дом здоров'я.  

Варіант. Семенов ударив Сальникова підібраним з землі уламком скла. 

9. Тупчак протягом кількох місяців «розважався» тим, що з медичного 

шприца, заправленого сірчаною кислотою, обливав ззаду молодих жінок і 

дівчат, від чого одяг розповзався і потерпілі виявлялися напівоголеними на 
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людних вулицях. Усього потерпіли понад двадцять осіб, кожній з яких була 

заподіяна матеріальна шкода на суму від 200 до 500 грн. Деякі потерпілі 

зазнали хімічних опіків, віднесених експертизою до легких тілесних ушкоджень 

без розладу здоров'я. Одна потерпіла перебувала на лікуванні від опіків у 

лікарні протягом 23 днів. 

 

10. На міському кладовищі Норовлянський, Олефіренко та Чуприна на 

п'яти надгробках білою фарбою намалювали свастику. У цих могилах були 

захоронені особи єврейської національності. 

 

11. Купкович та Носов, працюючи каменотесами на кладовищі, укладали 

з різними особами угоди про виготовлення і встановлення пам'ятників і хрестів 

на могилах похованих там городян. Ці пам'ятники і хрести вони знімали з 

інших могил, знищували на них старі написи і наносили нові. 

 

12. Сторож зоопарку Кучко часто під час чергування вживав спиртні 

напої. У стані сп'яніння він показував свою хвацькість на тваринах: колов їх 

через решітку вилами, кидав на них запалений папір. Під час однієї з таких 

екзекуцій він вилами виколов око вовку. 

 

13. Чаклун купував у знайомих порнографічні фільми та фільми, в яких 

пропагувався культ насильства і жорстокості, які потім за винагороду 

демонстрував у себе вдома бажаючим їх подивитися. Він також за винагороду 

надавав свою квартиру чоловікам і жінкам для сексуальних дій. 

 

14. Вихователька дитячого будинку Нехороша неодноразово запрошувала 

дівчат віком від 14 до 16 років до свого кабінету. Вона описувала переваги 

життя, коли є гроші, після чого пропонувала їм займатися проституцією в 

районі залізничного вокзалу. 15-річна Оля погодилася. На наступний день вона 

зробила Нехорошій подарунок за «блискучу ідею», а дівчатам розповіла про 

свої успіхи. Переживаючи за подругу, 15-річна Іра звинуватила Нехорошу у 

звідництві, через це остання почала цькувати Іру, періодично залишала її без 

їжі, поширювала чутки про те, що Іра пішла по стопах матері, яка нібито була 

вокзальною проституткою. Не витримавши цього, Іра покінчила життя 

самогубством. 

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

напрацьовані під час заняття: уміння тлумачити кримінальний закон щодо 

кваліфікації злочинів проти громадського порядку і моральності. 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 32: 

1.Ситуація до вирішення: 

2 липня, приблизно о 1-й годині, Мастяєв, Москаленко та Галицький в 

числі інших власників приватних автомобілів, які протягом дня не змогли 
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заправити їх бензином, своїми автомобілями блокували проїжджу частину 

вулиці Хрещатик навпроти будинку Київради, що потягло за собою 

припинення руху транспорту по вулиці Хрещатик. Мастяєв, Москаленко та Га-

лицький, як і ряд інших автомобілістів, відмовилися підкоритися вимозі 

працівників ДАІ та УВС м. Києва звільнити проїжджу частину вулиці 

Хрещатик, вимагаючи бензину. Приблизно о 4-й годині автомобілісти-

блокувальники роз'їхалися по домівках - коли після тривалих попереджень про 

недопустимість вчинюваних ними дій і вимог роз'їхатись працівники ДАІ 

почали переписувати номери автомобілів, які блокували Хрещатик, а також 

прийняли лист-вимогу автомобілістів про забезпечення їх бензином. 

2. Дайте визначення наступним поняттям, що використані 

законодавцем при конструюванні відповідних кримінально-правових норм 

(письмово): масові заворушення, хуліганство, громадський порядок, надруга 

над могилою, жорстоке поводження з тваринами, порнографічні предмети, 

звідництво, сутенерство, втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність. 

3. Заповніть таблиці: 

1. Групове порушення громадського порядку (ст. 293) та масові 

заворушення (ст. 294 КК України) 

Злочин  

Ст. 293 КК 

 

Ст. 294 КК Критерій 

розмежування 

   

   

   

   

2. Хуліганство (ст. 296 КК України) та дрібне хуліганство (ст. 173 

КУпАП) 

Діяння  

Ст. 296 КК 

 

Ст. 173 КУпАП Критерій 

розмежування 

   

   

   

   

3. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність (ст. 304 КК) та 

експлуатація дітей (ст. 150 КК України) 

Злочин  

Ст. 304 КК 

 

Ст. 150 КК Критерій 

розмежування 
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Індивідуальні завдання до Теми 32: 

Пропоновані теми доповідей та рефератів: 

1. Хуліганство. Відмінність від групового порушення громадського порядку і 

масових заворушень. 

2. Заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку. 

3. Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією. 

4. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність. 

5. Групове порушення громадського порядку. 

6. Масові заворушення. 

7. Кваліфікація діянь, пов’язаних з ввезенням, виготовленням, збутом або 

розповсюдженням творів, що пропагують культ насильства і жорстокості 

або порнографічних предметів. 

8. Відповідальність за створення або утримання місць розпусти і звідництво. 

9. Наруга над могилою. 

10. Знищення, руйнування або пошкодження пам'яток – об’єктів культурної 

спадщини та самовільне проведення пошукових робіт на археологічній 

пам’ятці.  

11. Жорстоке поводження з тваринами. 

12. Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ 

насильства і жорстокості. 

13. Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів. 

14. Створення або утримання місць розпусти і звідництво. 

 

ТЕМА 33. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ МИРУ, БЕЗПЕКИ ЛЮДСТВА ТА 

МІЖНАРОДНОГО ПРАВОПОРЯДКУ 

Завдання для самостійної роботи до Теми 33: 

Капітан іноземного корабля, що наблизився до кордону виключної 

економічної зони України, віддав наказ про захоронення відходів хімічного 

виробництва. Внаслідок розгерметизації контейнерів сталося масове отруєння 

морських тварин, птахів, а також загибель промислових та інших видів 

морських рослин, що знаходилися у відкритому морі та у виключній еко-

номічній зоні України. 

2. Дайте визначення наступним поняттям, що використані 

законодавцем при конструюванні відповідних кримінально-правових норм 

(письмово): міжнародний правопорядок, пропаганда війни, застосування зброї 

масового знищення, екоцид, геноцид, піратство, найманство.  

3. Заповніть таблиці: 

1.Геноцид (ст. 442 КК) та суміжні склади 

Злочин  

Ст. 442 КК 

 

Ст. 161 КК 

 

Ст. 148 КК 

 

Ст. 149 КК Критерій 

розмежування 
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2.Порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК) та суміжні склади 

Злочин  

Ст. 438 КК 

 

Ст. 433 КК 

 

Ст. 434 КК 

 

Ст. 435 КК 

 

Ст. 445 КК Критерій 

розмежування 

      

      

      

      

 

Індивідуальні завдання до Теми 33: 

Пропоновані теми доповідей та рефератів: 

1. Поняття і види злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного 

правопорядку. 

2. Злочини проти миру. 

3. Злочини проти безпеки людства. 

4. Злочини проти міжнародного правопорядку. 

5. Пропаганда війни. 

6. Розроблення, виробництво, придбання, зберігання, збут, транспортування 

зброї масового знищення. 

7. Посягання на життя представника іноземної держави, відмінність від 

посягання на життя державного чи громадського діяча. 

8. Злочини проти осіб та установ, що мають міжнародний захист. 

9. Незаконне використання символіки Червоного Хреста і Червоного 

Півмісяця. Відмінність від ст.435 ККУ. 

10. Піратство. 

11. Найманство, відмінність від злочину, передбаченого ст. 149 ККУ. 

12. Міжнародно-правові джерела норм кримінального права – злочинів проти 

миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Діяльність 

міжнародних судових органів у боротьбі з цими злочинами. 
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ТЕМА 34-36. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ 

ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ АБО 

ПРЕКУРСОРІВ ТА ІНШІ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЗДОРОВ`Я НАСЕЛЕННЯ.  

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ АВТОРИТЕТУ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, 

ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ОБ`ЄДНАНЬ 

ГРОМАДЯН 

Семінарське заняття  – 2 год. 

 

План: 

 

1. Загальна характеристика злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти 

здоровья начелення. 

2. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, 

перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин 

або їх аналогів. 

3. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, 

перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 

аналогів без мети збуту. 

    4. Авторитет органів державної влади, органів місцевого самоврядування 

та об’єднань громадян як об’єкт злочину. 

   5. Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, 

члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного 

кордону або військовослужбовцеві. 

6. Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. 

7. 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.  

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

«наркотичні засоби», «психотропні речовини», «прекурсори», «виробництво», 

«виготовлення», «збут наркотичних засобів», «зберігання», «пересилання», 

«перевезення», «призбання», «авторитет органів державної влади», 

«працівники правоохоронних органів», «військовослужбовці», «представники 

влади», «державні символи», «опір», «непокора», «перешкоджання». 
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ТЕМА 34. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, 

ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ АБО ПРЕКУРСОРІВ ТА 

ІНШІ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЗДОРОВ`Я НАСЕЛЕННЯ.  

Практичне заняття  – 2 год. 

 

1. Ходачук був затриманий поліцією за бродяжництво. При затриманні у 

нього в кишені куртки було виявлено пакетик з газети з 0,2 г гашишу. Ходачук 

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. 

Дайте правову оцінку діям Хрдачука. Обґрунтуйте свою відповідь. 

 

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

споживання марихуану. Коли до нього звернувся Гапчак з проханням дати 

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

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

Дайте правову оцінку діям Гаврильова. Обґрунтуйте свою відповідь. 

 

3. Завадський 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. 

Дайте правову оцінку діям Завадського. Обґрунтуйте свою відповідь. 

 

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. 

Дайте правову оцінку діям Іващенка та Турчинової. Обґрунтуйте свою 

відповідь. 

 

5. Коротун, Садольський і Храпак зібралися їхати в західні області за 

маковою соломою для особистого вживання. Але напередодні від’їзду Коротун 

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. Дніпро Садольський і Храпак були затримані. 

При догляді їх речей було вилучено: у Храпака пакунок з 3,1 кг макової 

соломи, а у Садольського – два пакунки, в яких знаходилось відповідно 2,8 кг і 

3,150 кг макової соломи. Останній пояснив, що пакунок з 2,8 кг макової соломи 

він купив на гроші Коротуна і віз для нього, решту макової соломи кожен мав 

на меті вживати самостійно в якості наркотичної речовини, а також для 

виготовлення опію екстракційованого.  

Дайте правову оцінку діям всіх учасників подій. Обґрунтуйте свою 

відповідь. 
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6. Журахівський та Кузьмук 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. 

Варіант 1. Журахівський і Кузьмука 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. 

Дайте правову оцінку діям Журахівського та Кузьмука. Обґрунтуйте 

свою відповідь. 

 

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 Німеччини. 

Дайте правову оцінку діям Григоровича. Обґрунтуйте свою відповідь. 

 

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 без будь-якого видимого приводу почав бити 

Дмитренка. До дій Іващука долучився Савков. Їх діями Дмитренку було завдано 

тяжких тілесних ушкоджень. 

 

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

напрацьовані під час заняття: уміння тлумачити кримінальний закон щодо 

кваліфікації злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів та прекурсорів. 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 34: 

1. Шершньов, відбуваючи покарання у виправній колонії, домовився з 

Лавруком, який мав вільний доступ у колонію, про придбання на волі та збут у 

колонії етамінал-натрію. Лаврук звернувся до завідувача аптеки Нульмана, 

який без рецепта з круглою печаткою відпустив Лавруку 90 конвалют етамінал-

натрію. Лаврук передав це в зоні колонії Шершньову, який за іроші збув 

«товар» ув'язненому Зайченку. Той не лише сам вживав етамінал-натрій, а й 

давав його іншим ув'язненим. Від надмірного вживання цього препарату, 

перебуваючи під його сильною дією, Зайченко спричинив собі тяжкі тілесні 

ушкодження. 
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2. Дайте визначення наступним поняттям, що використані 

законодавцем при конструюванні відповідних кримінально-правових норм 

(письмово): наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсори, обіг 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, їх 

незаконне виробництво, вироблення, придбання, збут, посів, вирощування 

снотворного маку чи конопель, отруйні чи сильнодіючі речовини, отруйні чи 

сильнодіючі лікарські засоби, радіоактивно забруднені продукти харчування чи 

інша продукція. 

3. Заповніть таблиці: 

1. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

або прекурсорів (ст. 305 КК) контрабанда (ст. 201 КК) 

Злочин  

Ст. 305 КК 

 

Ст. 201 КК Критерій 

розмежування 

   

   

   

   

3. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, 

перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин 

або їх аналогів (ст. 307 КК), незаконне виробництво, виготовлення, придбання, 

зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних 

речовин або їх аналогів без мети збуту (ст. 309 КК)  

Злочин  

Ст. 307 КК 

 

Ст. 309 КК Критерій 

розмежування 

   

   

   

   

4. В розділі Особливої частини КК „Злочини у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речови, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини 

проти здоров’я населення» знайдіть та запишіть передбачені спеціальні види 

звільнення від кримінальної відповідальності. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 34: 

Пропоновані теми доповідей та рефератів: 

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. 
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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. 

5. Незаконне публічне вживання наркотичних засобів. 

6. Спонукання неповнолітніх до застосування допінгу. 

7. Схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 

аналогів. Схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів.  

8. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів. 

9. Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними 

шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем. 

10. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, 

пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 

аналогів без мети збуту. 

11. Посів або вирощування снотворного маку чи конопель. 

12. Кримінальна відповідальність за злочини, пов’язані з незаконним обігом 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, 

вчинені щодо неповнолітніх або за їх участю. 

13. Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. 

14. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення 

чи пересилання прекурсорів. 

15. Схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 

аналогів, його відмінність від незаконного публічного вживання 

наркотичних засобів. 

16. Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи 

виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів 

або утримання місць для вживання одурманюючих засобів. 

17. Порушення правил боротьби з епідеміями або поводження з 

мікробіологічними або іншими біологічними агентами чи токсинами. 

18. Заготівля, перероблення або збут радіоактивно забруднених продуктів 

харчування чи іншої продукції. 

 

ТЕМА 35. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА 

ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ 

ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 35: 

1. Ревізія виявила в буфеті залізничної станції недостачу 2900 грн. 

Завідувач буфету Ревенко пояснив, що він відпустив у кредит велику кількість 

спиртних напоїв та дав у борг 2,5 тис. грн. своєму знайомому Коваленку для 

влаштування весілля його сина. Тіж показання підтвердив Коваленко, який на 
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прохання Ревенка під час ревізії повернув йому борг за рахунок грошей, 

подарованих гостями на весіллі сина. Суд було засуджено Ревенка за розтрату 

чужого майна за ч. 4 ст. 191 КК України. Чи правильно кваліфіковані дії 

Ревенка? 

 

2. Дайте визначення наступним поняттям, що використані 

законодавцем при конструюванні відповідних кримінально-правових норм 

(письмово): службова особа, функції представника влади, організаційно-

розпорядчі функції, адмнітративно-господарські обо’язки, зловживання владою 

обо службовим становищем, перевищення влади або службових повноважень, 

службова недбалість, неправомірна вигода, зловживання впливом, незаконне 

збагачення, підкуп. 

 

3. Заповніть таблиці: 

1. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій 

особі (ст.. 369 КК) та прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 

неправомірної вигоди службовою особою (ст. 368 КК) 

Злочин  

Ст. 369 КК 

 

Ст. 368 КК Критерій 

розмежування 

   

   

   

   

2.Зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК), 

перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного 

органу (ст. 365 КК) 

Злочин  

Ст. 364 КК 

 

Ст. 365 КК Критерій 

розмежування 

   

   

   

   

4. В розділі Особливої частини КК «Злочини у сфері службової 

діяльності» знайдіть та запишіть передбачені спеціальні види звільнення від 

кримінальної відповідальності. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 35: 

Пропоновані теми доповідей та рефератів: 

1. Поняття і види злочинів у сфері службової діяльності. 
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2. Зловживання владою або службовим становищем. Відмінність від 

заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим 

становищем. 

3. Перевищення влади або службових повноважень працівником 

правоохоронного органу, відмежування від зловживання владою або 

службовим становищем. 

4. Неправомірна вигода, незаконне збагачення, зловживання впливом, підкуп: 

розмежування понять. 

5. Службове підроблення. 

6. Службова недбалість. 

7. Відмежування службових злочинів від злочинів, вчинених службовими 

особами, відповідальність за які передбачена в інших розділах Особливої 

частини ККУ. 

8. Корупція і злочинність у сфері службової діяльності. 

 

ТЕМА 36. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ АВТОРИТЕТУ ОРГАНІВ 

ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА 

ОБ`ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ 

Практичне заняття  – 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 Національної поліції у зв’язку з затриманням останніми його 

брата, який вчинив дрібне хуліганство. При спробі доставити його в пункт 
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охорони правопорядку Корсунов упирався, хапався за паркан, а також наніс 

кілька ударів працівникам Національної поліції 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 Національної поліції 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 поліцейського 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 Національної поліції, вівчарка загарчала, Серьогін 

спустив тренованого пса, який кинувся на Тойкіна. Постріл останнього 

перервав цей напад. Дайте правову оцінку діям працівника Національної поліції 

та Серьогіна. 

 

8. На квартиру Єфімочкіної прийшли працівники Національної поліції 

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 Національної поліції 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-
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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 

Національної поліції 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. 

 

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

напрацьовані під час заняття: уміння тлумачити кримінальний закон щодо 

кваліфікації злочинів у сфері авторитету органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування та об’єднань громадян.  

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 36: 

1. Бердник і Пиляєв на одному з майданів міста зібрали великий натовп, 

закликаючи зайняти приміщення головпоштамту для зупинення його роботи, 

щоб у такий спосіб примусити уряд забезпечити населення міста «чистими» 

продуктами. Захоплення приміщення головпоштамту було відвернено 

співробітниками Національної поліції, що прибув на місце події. 

2. Дайте визначення наступним поняттям, що використані 

законодавцем при конструюванні відповідних кримінально-правових норм 

(письмово): держані символи України, іноземної держави, працівник 

правоохоронного органу, представник влади, самовправство, підроблення 

документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених 

документів, близькі родичи. 

3. Заповніть таблиці: 

1. Одержання незаконної винагороди працівником держаного 

підприємства, установи чи організації (ст.. 354 КК) та прийняття пропозиції, 

обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ст..368 КК) 

Злочин  

Ст. 354 КК 

 

Ст. 368 КК Критерій 

розмежування 

   

   

   

   

2. Захоплення представника влади або працівника правоохоронного 

органу як заручника (ст. 349 КК), захоплення заручників (ст. 147 КК) 

Злочин  

Ст. 349 КК 

 

Ст. 147 КК Критерій 

розмежування 
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4. Опрацюйте не менше 10 вироків за статтями 342, 343, 345, 348 КК 

України, зробіть аналіз складу злочинів. 

Індивідуальні завдання до Теми 36: 

Пропоновані теми доповідей та рефератів: 

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. Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу.  

4. Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. 

5. 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.  

6. Захоплення представника влади або працівника правоохоронного органу як 

заручника, відмежування від захоплення заручників. 

7. Одержання незаконної винагороди працівником державного підприємства, 

установи чи організації, відмежування від отримання хабара. 

8. Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових 

зобов’язань, відмежування від вимагання. 

9. Наруга над державними символами. Незаконне підняття Державного 

Прапора України на річковому або морському судні. 

10. Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, 

заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим 

становищем або їх пошкодження.  

11. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання 

підроблених документів. 

12. Незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, 

походів і демонстрацій. 

13. Незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного 

отримання інформації. 

14. Захоплення державних або громадських будівель чи споруд. 

15. Кримінальна відповідальність за незаконне використання спеціальних 

технічних засобів негласного отримання інформації. 

16. Кримінально-правова охорона органів державної влади, правоохоронних 

органів, членів громадських формувань з охорони громадського порядку і 

військовослужбовців від протиправних посягань. 

17. Втручання у діяльність державного діяча. 

18. Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча. 
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19. Перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої 

ради. 

20. Умисне знищення або пошкодження майна службової особи чи 

громадянина, який виконує громадський обов'язок. 

21. Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи. 

22. Самоправство. 

 

ТЕМА 37. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ 

Практичне заняття  – 2 год. 

 

1. На трасі біля населеного пункту Михайлівка сталося ДТП, в якій був 

смертельно травмований невідомий чоловік. Водій вантажівки Галонов 

пояснив, що опинився на місці пригоди в перші хвилини після трагедії і 

побачив автомобіль «Мазда», без наслідків зіткнення, що стояв на узбіччі 

дороги. За кермом знаходилась жінка, яка сказала йому, що дуже злякалася, 

коли побачила як автомобіль, що їхав назустріч, на великій швидкості збив 

пішохода, після чого розвернувся серед дороги і з'їхав з траси у напрямку лісу. 

З його слів жінка хвилювалася, що пасажири тієї машини добре її бачили. Не 

дочекавшись прибуття співробітників поліції, вона, зіславшись на відсутність 

часу, поїхала. Як з'ясувалось пізніше автомобілем «Мазда» керувала Дубініна. 

Наступного дня на запитання слідчого Дубініна відповіла, що зайві проблеми їй 

не потрібні і взагалі на місці, де минулого дня вона опинилася, самої пригоди 

вона не бачила, а зупинилася біля чоловіка, який лежав на узбіччі. Те саме вона 

повторила і після того, як за пропозицією слідчого ознайомилася зі свідченнями 

водія Галонова.  

Дайте кримінально-правову характеристику дій Дубініної? 

2. Коваленко подала в прокуратуру заяву про те, що Зарний вступив у 

статеві зносини з її 13-річною дочкою Настею. Прокурор вніс данні до ЄРДР, 

порушив кримінальне провадження проти Зарного за ч.1 ст.154 КК України. 

Слідчий Мосалюк, якому було передане провадження для розслідування, 

відчуваючи особисту неприязнь до Зарного, умовив потерпілу Настю дати 

показання про те, що Зарний її спочатку зґвалтував, а вже потім вона 

погодилася на вступ у статеві зносини. Одержавши такі показання, Мосалюк 

оголосив Зарному про підозру про вчинення злочину, передбаченого ст.152 та 

155 КК України. Дайте кримінально-правову оцінку дій Зарного, Коваленко 

Насті та Мосалюка. 

 

3. Кропивний вчинив крадіжку чужого майна громадян і під час 

досудового слідства зізнався у вчиненні цього злочину. Щоб поліпшити 

показники роботи, слідчий відділу поліції Куниця, погрожуючи позбавленням 

їжі і переведенням у карцер; домігся того, що Кропивний "зізнався" у вчиненні 

двох квартирних крадіжок, яких він не вчиняв. Кваліфікуйте дії слідчого 

Куниці. 
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4. В магазині ліспромгоспу вночі виникла пожежа, збитки від якої 

оцінено у 22,6 тис. грн. В ході досудового слідства було встановлено, що перед 

закриттям магазину продавець Бурий палив цигарку. Вважаючи, що недопалок 

був причиною пожежі, слідчий оголосив Бурому про підозру. Той винним себе 

не визнав, сказавши, що недопалок він загасив, магазин перед закриттям 

перевірив, а пожежа могла виникнути через несправність електропроводки, про 

стан якої він за тиждень до пожежі подавав доповідну записку керівництву 

ліспромгоспу. Слідчий і суд розцінили ці доводи як намагання уникнути 

відповідальності, хоча Бурий характеризувався як добросовісний, акуратний 

працівник. Постановлений щодо Бурого за ч.2 ст.270 КК України вирок, яким 

його було засуджено до одного року позбавлення волі, пізніше було скасовано 

як такий, що грунтувався на догадках. Дайте кримінально-правову 

характеристику дій слідчого, а також судді, який виніс обвинувальний вирок 

Бурому. 

 

5. За підозрою у скоєнні умисного вбивства касира пункту обміну валют 

був затриманий громадянин Гуренко, який зізнався у цьому. Через тиждень 

Гуренко також дав свідчення, що саме він виконавець вбивства на замовлення 

відомого журналіста, яке сталося рік тому і не було розкрито. Але в ході 

досудового слідства дана інформація не підтвердилася. Пізніше у ході 

досудового слідства про вбивство журналіста була доведена вина громадянина 

Хант, який, як з’ясувалося, за неправдиві свідчення Гуренка передав його 

родині гроші у сумі 15 тис. грн. Кваліфікуйте дії Гуренка і Хант. 

 

6. Кримінальне провадження про підозру Зощенка у вчиненні злочину, 

передбаченого ч.2 ст.189 КК України надійшла до суду і була прийнята до 

провадження суддею Рохліною. Під час розгляду справи Рохліна у своїй 

поштовій скриньці знайшла анонімного листа з порадою не проявляти 

заповзяття при розгляді справи Зощенка, пам'ятаючи, що в неї є донька, яка 

повертається зі школи пізно і може бути зґвалтована. Було встановлено, що 

записку написав спільник Зощенка по злочинній діяльності Бузовський. Чи є в 

діях Бузовського склад злочину? 

 

7. Громадяни Поліщук, Созінов та поліцейський Походня під час 

патрулювання о 23-й годині 30 хвилин зустріли на вулиці Паксянову та 

Петренка. На запитання про причину такого пізнього перебування на вулиці 

останні відповіли, що це патруля не стосується, оскільки вони ніяких 

правопорушень не допускали. Вони були доставлені у відділ поліції, де 

Походня обшукав їх у присутності Поліщука і Созінова, після чого відпустив, 

не дозволивши зателефонувати додому і повідомити рідних про їх 

місцеперебування. 

 

8. У Хутряника з двору вночі зник електронасос. Запідозривши в крадіжці 

невідомого йому чоловіка, який перед тим з'явився в садибі сусідки Криштопи, 

Хутряник звернувся до селищного голови Криворучка зі скаргою на нього. 
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Разом із Хутряником Криворучко пішов до Криштопи, в якої в хаті справді був 

невідомий. Криворучко запропонував останньому пройти з ним, а потім у 

приміщенні виконкому селищної ради зачинив його в одній з кімнат до 

прибуття співробітника Національної поліції. Той з'явився через шість годин і 

з'ясував, що Крицький (прізвище невідомого) приїхав з іншої області до 

Криштопи, яку просив вийти за нього заміж. 

 

12. Суддя Сидорчук одержав матеріали про дрібне хуліганство, вчинене 

Васильєвим. Ретельно вивчивши матеріали, він дійшов висновку про наявність 

у діях Васильєва складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 296 КК України, і 

сказав про це Васильєву. Той почав просити суддю не порушувати кримінальне 

провадження, пообіцяв віддячити його матеріально. Сидорчук не порушив 

проти Васильєва кримінальне провадження, а обмежився винесенням 

постанови про його арешт на 15 діб. Звільнившись з-під арешту, Васильєв 

передав Сидорчуку 10 тис. грн. 

 

14. Капітан теплоплава Троян був обраний народним засідателем. 

Розглядаючи в складі суду справу колеги по роботі Сушка, який підозрювався у 

вчиненні умисного вбивства жінки, яка була в стані вагітності (про що знав 

винний), Троян став адресатом звернень з боку Гулого та Карпенка, теж 

капітанів. Йому пропонували не прискіпуватися до деталей, виявити 

капітанську солідарність і взагалі зробити все можливе для пом'якшення 

покарання. Відкидаючи такий підхід до здійснення правосуддя, Троян виявляв 

у судовому засіданні активність у встановленні істини. Вироком суду Сушка 

було визнано винним і засуджено за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України до 12 років 

позбавлення волі. Після суду Гулий назвав Трояна прислужником владних 

структур. 

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

напрацьовані під час заняття: уміння тлумачити кримінальний закон щодо 

кваліфікації злочинів у сфері правосуддя.  

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 37: 

1. Оперативний інспектор карного розшуку Тимоня, провадячи дізнання 

за фактом розкрадання запасних частин зі складу графітного комбінату, 

допустив перевищення влади. Він незаконно, без відповідного оформлення 

документів, затримав Мусіяку за підозрою в розкраданні запасних частин, а 

через день при допиті застосував до нього насильство. Тимоню було засуджено 

за ч. 2 ст. 365 КК України. Чи правильно кваліфіковані дії Тимоні? 

2. Дайте визначення наступним поняттям, що використані 

законодавцем при конструюванні відповідних кримінально-правових норм 

(письмово): правосуддя, примушування давати показання, порушення права на 

захист, невиконання судового рішення, приховування майна, ухилення від 

покарання, приховування злочину, правила адміністративного нагляду. 

3. Заповніть таблицю: 
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Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину (ст. 383 КК) та 

завідомо неправдиве показання (ст. 384 КК) 

Злочин  

Ст. 383 КК 

 

Ст. 384 КК Критерій 

розмежування 

   

   

   

   

4. Опрацюйте не менше 10 вироків за статтями 372, 373, 382, 383 КК 

України, зробіть аналіз складу злочинів. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 37: 

Пропоновані теми доповідей та рефератів: 

1. Поняття і види злочинів проти правосуддя. 

2. Завідомо незаконні затримання, привід або арешт. 

3. Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності. 

4. Примушування давати показання і порушення права на захист.  

5. Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину. 

6. Завідомо неправдиве показання. 

7. Погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного, 

захисника чи представника особи або посягання на їх життя. 

8. Міжнародно-правові документи, стандарти, які регламентують питання у 

сфері захисту прав людини під час відправлення правосуддя. 

9. Злочини проти правосуддя: дискусійні питання кваліфікації. 

10. Посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв’язку з їх  

діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя.  

11. Втручання в діяльність судових органів. 

12. Невжиття заходів безпеки щодо осіб, взятих під захист. Розголошення 

відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист. 

13. Відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від 

виконання покладених на них обов'язків. 

14. Перешкоджання з'явленню свідка, потерпілого, експерта, примушування їх 

до відмови від давання показань чи висновку. 

15. Розголошення даних досудового слідства або дізнання. 

16. Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт або яке описано чи 

підлягає конфіскації.  

17. Ухилення від покарання, не пов'язаного з позбавленням волі. Ухилення від 

відбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі. 

18. Злісна непокора вимогам адміністрації виправної установи. Дії, що 

дезорганізують роботу виправних установ. 
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19. Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти. Втеча із спеціалізованого 

лікувального закладу. 

20. Порушення правил адміністративного нагляду. 

21. Приховування злочину. 

22. Втручання в діяльність захисника чи представника особи. 

23. Умисне знищення або пошкодження майна захисника чи представника 

особи. 

24. Посягання на життя захисника чи представника особи у зв’язку з діяльністю, 

пов’язаною з наданням правової допомоги. 

 

 

ТЕМА 38. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОЇ 

ТАЄМНИЦІ, НЕДОТОРКАНОСТІ ДЕРЖАВНИХ КОРДОНІВ, 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЗОВУ ТА МОБІЛІЗАЦІЇ 

Завдання для самостійної роботи до Теми 38: 

Порушуючи інструкцію щодо забезпечення державної таємниці, 

конструктор заводу Совченко брав документи, що містили державну таємницю, 

для роботи з ними вдома. Одного разу, перебуваючи в стані сп'яніння, він 

загубив папку з такими документами. Кларова підібрала папку і показала 

своєму синові. Ознайомившись зі змістом документів, останній відніс знахідку 

до райуправління внутрішніх справ. 

2. Дайте визначення наступним поняттям, що використані 

законодавцем при конструюванні відповідних кримінально-правових норм 

(письмово): державна таємниця, розголошення державної таємниці, ухилення 

від призову на строкову військову службу, призів за мобілізацією. 

3. Заповніть таблиці: 

1.Розголошення державної таємниці (ст.. 328 КК) та шпигунство (ст. 114 

КК) 

Злочин  

Ст. 328 КК 

 

Ст.. 114 КК Критерій 

розмежування 

   

   

   

   

2.Ухилення від призову на срокову віськову службу (ст. 335 КК) та 

неявка військовозобов’язаного на виклик до військового комісаріату без 

поважних ричин (ст. 210 КУпАП) 

Діяння  

Ст. 335 КК 

 

Ст. 210 КУпАП Критерій 

розмежування 
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Індивідуальні завдання до Теми 38: 

Пропоновані теми доповідей та рефератів: 

1. Злочини, які посягають на відносини у сфері охорони державної таємниці або 

конфіденційної інформації. 

2. Злочини, які посягають на недоторканість державного кордону. 

3. Злочини, які порушують порядок комплектування Збройних Сил України, що 

забезпечує її обороноздатність. 

4. Ухилення від призову на строкову військову службу. Ухилення від призову 

за мобілізацією. 

5. Ухилення від військового обліку або спеціальних зборів, його відмінність від 

ухилення від призову на строкову військову службу та ухилення від призову за 

мобілізацією. 

6. Розголошення державної таємниці, відмінність від державної зради. 

7. Втрата документів, що містять державну таємницю, відмінність від 

розголошення державної таємниці. 

8. Передача або збирання відомостей, що становлять конфіденційну 

інформацію, яка є власністю держави, відмінність від державної зради і 

шпигунства. 

9. Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають 

державному експортному контролю. 

10. Порушення правил міжнародних польотів, відмінність від порушення 

правил повітряних польотів та порушення правил використання повітряного 

простору. 

 

ТЕМА 39. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННО-

ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН (КОМП’ЮТЕРІВ), СИСТЕМ ТА 

КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ І МЕРЕЖ ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ 

Завдання для самостійної роботи до Теми 39: 

Іванченко, співробітник ТОВ «Темп», з хуліганських мотивів запровадив 

у комп'ютерну систему ТОВ програмний вірус, який призвів до перекручення 

інформації, що зберігалась у файлах з розширенням «doс». 

Варіант. Програмно-технічною експертизою було встановлено, що на 

відновлення файлів, інформації в яких було завдано шкоди, ТОВ «Темп» 

необхідно витратити 15 тис. грн. Якою має бути кримінально-правова оцінка 

дій Іванченка? 

2. Дайте визначення наступним поняттям, що використані 

законодавцем при конструюванні відповідних кримінально-правових норм 

(письмово): незаконне втручання в роботу комп’ютерів, комп’ютерна 

інформація, заволодіння комп’ютерною інформацією, істотна шкода. 

3. Заповніть таблицю. 

Вирадення, привласнення, вимагання комп’ютерної інформації або 

заволодіння нею шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем 

(ст. 362 КК) та злочини проти власності 

Злочин   
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Критерій 

розмежування 

Ст. 362 КК Ст.ст. 185, 186, 187, 189, 190, 

191 КК 

   

   

   

   

 

Індивідуальні завдання до Теми 39: 

Пропоновані теми доповідей та рефератів: 

1. Поняття злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин 

(комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку. 

2. Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин 

(комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж 

електрозв’язку. 

3. Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих 

програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут. 

4. Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-

обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, 

комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені 

особою, яка має право доступу до неї. 

5. Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим 

доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах 

(комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на 

носіях такої інформації. 

6. Порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних машин 

(комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж 

електрозв’язку або порядку чи правил захисту інформації, яка в них 

оброблюється. 

 

ТЕМА 40. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВСТАНОВЛЕНОГО ПОРЯДКУ 

НЕСЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ (ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧИНИ) 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 40: 

Панчоха й Оріх проходили військову службу в Києві. Вони вирішили 

зустріти Новий рік у Львові, де проживали їхні знайомі дівчата.30 грудня вони 

залишили військову частину, вийшли на трасу Київ-Львів, зупинили 

автомашину і запропонували водію відвезти їх до станції Тетерів. Водій 

відмовився. Вони виштовхали водія з машини, побили його й кинули в кювет, а 

самі сіли в машину, доїхали до Тетерева, залишили машину біля залізничної 

станції, взяли квитки до Львова й прибули туди 31 грудня. Зустріли Новий рік і 

3 січня повернулися до військової частини. 
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2. Дайте визначення наступним поняттям, що використані 

законодавцем при конструюванні відповідних кримінально-правових норм 

(письмово): військовий злочин, непокора, невиконання наказу, порушення 

статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, дезертирство, 

марнотратство або втрата військового майна, військові службові особи, 

мародерство, насильство над населенням, погане поводження з 

військовополоненими, бездіяльність військової влади. 

3. Заповніть таблиці: 

1. Зловживання військовою службовою особою владою або службовим 

становищем (ст. 423 КК), перевищення військовою службовою особою влади 

чи службових повноважень (ст. 424 КК) 

Злочин  

Ст. 423 КК 

 

Ст. 424 КК Критерій 

розмежування 

   

   

   

   

2. Недбале ставлення до військової служби (ст. 425 КК) та службова 

недбалість (ст. 367 КК) 

Злочин  

Ст. 425 КК 

 

Ст. 367 КК Критерій 

розмежування 

   

   

   

   

 

Індивідуальні завдання до Теми 40: 

Пропоновані теми доповідей та рефератів: 

1. Поняття та види військових злочинів. 

2. Злочини проти порядку підлеглості і військової честі. 

3. Злочини проти порядку проходження військової служби. 

4. Злочини проти порядку користування військовим майном і його зберігання. 

5. Злочини проти порядку експлуатації військової техніки. 

6. Злочини проти порядку несення бойового чергування та інших спеціальних 

служб. 

7. Проблеми відмежування військових злочинів від інших (суміжних), що 

вчинюються військовослужбовцями. 
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Урядовий кур’єр.  29.10.2011 р. 

5. Зінченко І. О. Види множинності злочинів: кримінально-правовий зміст і 

співвідношення : наук. нарис / І. О. Зінченко. – Х. : Юрайт, 2012. – 64 с. 

 

Рекомендована література до Теми 11: 

1. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-III: Відомості 

Верховної Ради України.  2001.  № 25.  26. 131 с.: 

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

судову практику у справах про необхідну оборону”; 

3. Кримінальне право України: Загальна частина. Підручник / Алієва О.М., 

Гаврильченко Л.К., Гончар Т.О., Заркуа Л.Д. та ін. ; Відп.ред. Стрельцов 

Є.Л. – [4-е вид.] – Х. : Одиссей, 2009. – 312 с. 

4. Кримінальне право України. Загальна частина : Підручник / П.Л. Фріс. - [2–

ге вид., доп. і перероб.] – К. : Атіка, 2009. – 512 с. 

5. Нове кримінальне законодавство та постанови Пленуму Верховного Суду 

України (2001–2007 р.р.) / [авт. наук. ст. та упоряд. В. В. Кузнецов]. – К. : 

Паливода А.В., 2007. – 220 с. 

 

Рекомендована література до Теми 12: 

1. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-III: Відомості 

Верховної Ради України.  2001.  № 25.  26. 131 с.:  
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2. Кримінальне право України: Загальна частина. Підручник / Алієва О.М., 

Гаврильченко Л.К., Гончар Т.О., Заркуа Л.Д. та ін. ; Відп.ред. Стрельцов 

Є.Л. – [4-е вид.] – Х. : Одиссей, 2009. – 312 с. 

3. Кримінальне право України. Загальна частина : Підручник / П.Л. Фріс. - [2–

ге вид., доп. і перероб.] – К. : Атіка, 2009. – 512 с. 

4. Нове кримінальне законодавство та постанови Пленуму Верховного Суду 

України (2001–2007 р.р.) / [авт. наук. ст. та упоряд. В. В. Кузнецов]. – К. : 

Паливода А.В., 2007. – 220 с. 

 

Рекомендована література до Теми 13: 

1. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-III: Відомості 

Верховної Ради України.  2001.  № 25.  26. 131 с.:  

2. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.12.2003 р. № 17 “Про 

внесення змін і доповнень до постанови Пленуму Верховного Суду України 

від 28.12.1996 р. № 15 “Про практику направлення військовослужбовців, які 

вчинили злочини, в дисциплінарний батальйон”;  

3. Бойко І. Й. Кримінальні покарання в Україні (IX–XX ст.) : навч. посіб. / І. Й. 

Бойко. –  Л. : ЛНУ ім. І.Франка, 2013. – 408 с. 

 

 

Рекомендована література до Теми 14: 

1. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-III: Відомості 

Верховної Ради України.  2001.  № 25.  26. 131 с.:  

2. Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо удосконалення 

порядку зарахування судом строку попереднього ув’язнення у строк 

покарання : Закон України від 26.11.2015 № 838-VIII. Відомості Верховної 

Ради (ВВР), 2016, № 2, ст.18. 

3. Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про виконання судами 

України законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України з 

питань судового розгляду кримінальних справ і постановлення вироку” N 5 

від 29.06.1990 (Із змінами, внесеними згідно з Постановами Пленуму 

Верховного Суду України N3 від 04.06.93, N12 від 03.12.97); 

4. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2003 р. № 7 “Про 

практику призначення судами кримінального покарання”;  

 

Рекомендована література до Теми 15: 

1. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-III: Відомості 

Верховної Ради України.  2001.  № 25.  26. 131 с.:  

2. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23.12.2005 N 12 „Про 

практику застосування судами України законодавства про звільнення особи 

від кримінальної відповідальності”; 

3. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 р. № 2 “Про 

умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і заміну не відбутої 

частини покарання більш м’яким”; 
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4. Кримінальне право України. Загальна частина: [підручник] / 

Ю.В. Александров, В.І. Антипов, О.О. Дудоров [та ін.] – Вид. 5-е. / [за ред. 

М.І. Мельника, В.А. Клименка]. – К. : Атіка, 2009. – 408 с. 

 

Рекомендована література до Теми 16: 

1. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-III: Відомості 

Верховної Ради України.  2001.  № 25.  26. 131 с.:  

2. Постанова Пленуму Верховного Суду України 26.12.2003 N 16 „Про 

практику застосування судами України законодавства про погашення і 

зняття судимості”; 

3. Кримінальне право України: Загальна частина. Підручник / Алієва О.М., 

Гаврильченко Л.К., Гончар Т.О., Заркуа Л.Д. та ін. ; Відп.ред. Стрельцов 

Є.Л. – [4-е вид.] – Х. : Одиссей, 2009. – 312 с. 

4. Кримінальне право України. Загальна частина : Підручник / П.Л. Фріс. - [2–

ге вид., доп. і перероб.] – К. : Атіка, 2009. – 512 с. 

5. Нове кримінальне законодавство та постанови Пленуму Верховного Суду 

України (2001–2007 р.р.) / [авт. наук. ст. та упоряд. В. В. Кузнецов]. – К. : 

Паливода А.В., 2007. – 220 с. 

6. Кримінальне право України. Загальна частина: [підручник] / 

Ю.В. Александров, В.І. Антипов, О.О. Дудоров [та ін.] – Вид. 5-е. / [за ред. 

М.І. Мельника, В.А. Клименка]. – К. : Атіка, 2009. – 408 с. 

 

Рекомендована література до Теми 17: 

1. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-III: Відомості 

Верховної Ради України.  2001.  № 25.  26. 131 с.: 

2. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 03.06.2005 N 7 „Про 

практику застосування судами примусових заходів медичного характеру та 

примусового лікування”; 

3. Кримінальне право України: Загальна частина. Підручник / Алієва О.М., 

Гаврильченко Л.К., Гончар Т.О., Заркуа Л.Д. та ін. ; Відп.ред. Стрельцов 

Є.Л. – [4-е вид.] – Х. : Одиссей, 2009. – 312 с. 

4. Кримінальне право України. Загальна частина : Підручник / П.Л. Фріс. - [2–

ге вид., доп. і перероб.] – К. : Атіка, 2009. – 512 с. 

5. Нове кримінальне законодавство та постанови Пленуму Верховного Суду 

України (2001–2007 р.р.) / [авт. наук. ст. та упоряд. В. В. Кузнецов]. – К. : 

Паливода А.В., 2007. – 220 с. 

6. Грищук В. К. Кримінальна відповідальність юридичних осіб : порівн.-прав. 

дослідж. : монографія / В. К. Грищук, О. Ф. Пасєка. –  Л. : ЛДУВС, 2013. – 

248 с. 

7. Лень В. В. Примусові заходи медичного характеру: цілі і підстави 

застосування : монографія / В. В. Лень, М. М. Книга. – Запоріжжя : Дніпров. 

металург, 2011. – 92 с. 
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Рекомендована література до Теми 18: 

1. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-III: Відомості 

Верховної Ради України.  2001.  № 25.  26. 131 с.: 

2. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31.05.2002 р. № 6 “Про 

практику розгляду судами справ про застосування примусових заходів 

виховного характеру”; 

3. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16.04.2004 р. № 5 “Про 

практику застосування судами України законодавства у справах про злочини 

неповнолітніх”; 

4. Ковтун Н. Я. Види додаткових покарань для неповнолітніх : монографія / Н. 

Я. Ковтун. – К. : Ін Юре, 2011. –208 с. 

 

Рекомендована література до Теми 19: 

1. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-III: Відомості 

Верховної Ради України.  2001.  № 25.  26. 131 с.:  

2. Кримінальне право України. Загальна частина: [підручник] / 

Ю.В. Александров, В.І. Антипов, О.О. Дудоров [та ін.] – Вид. 5-е. / [за ред. 

М.І. Мельника, В.А. Клименка]. – К. : Атіка, 2009. – 408 с. 

3. Житний О. О. Кримінальне право України в міжнародному вимірі 

(порівняльно-правовий аналіз) : монографія / О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 

2013. – 376 с. 

 

Рекомендована література до Теми 20: 

1. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-III: Відомості 

Верховної Ради України.  2001.  № 25.  26. 131 с.:  

2. Зінченко І. О. Одиничні злочини: поняття, види, кваліфікація / І. О. Зінченко, 

В. І. Тютюгін. – Х. : ФІНН, 2010. – 256 с. 

3. Кваліфікація злочинів : навч. посіб. / за ред.: О. О. Дудорова, Є. О. 

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

 

Рекомендована література до Теми 21: 

1. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-III: Відомості 

Верховної Ради України.  2001.  № 25.  26. 131 с.:  

2. Мала енциклопедія кримінального права / НАН України, Київ. ун-т права ; 

за заг. ред.: Ю. Л. Бошицького, 3. А. Тростюк. – К. : Кондор, 2012. – 284 с. 

3. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред.: М. 

І. Мельник, М. І. Хавронюк. – 9-те вид., переробл. та допов. – К. : Юрид. 

думка, 2012. – 1316 с. 

4. Про Національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018 № 2469-

УІІІ Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 31, ст.241 

 

Рекомендована література до Теми 22: 

1. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-III: Відомості 

Верховної Ради України.  2001.  № 25.  26. 131 с.:  
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6. Проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або  

таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання : Конвенція 

(Конвенцію ратифіковано із застереженнями Указом Президії Верховної 

Ради № 3484–XI від 26.01.1987 р., URL: http ://rada.gov.ua 

7. Про запобігання насильства стосовно жінок і домашньому насильству та 

боротьбу з цими явищами : Конвенція Ради Європи від 11.05.2011. URL: 

https://ips.ligazakon.net/document/view/MU11251?an=2 

8. Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального 

кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про 

запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та 

боротьбу з цими явищами : Закон України від 06.12.2017 № 2227-VIII. 

Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 5, ст.34). 

9. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред.: М. 

І. Мельник, М. І. Хавронюк. – 9-те вид., переробл. та допов. – К. : Юрид. 

думка, 2012. – 1316 с. 

 

Рекомендована література до Теми 23: 

1. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-III: Відомості 

Верховної Ради України.  2001.  № 25.  26. 131 с.:  

2. Про заходи щодо протидії торгівлі людьми :  Конвенція Ради Європи 

Ратифікація від 21.09.2010 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_858 

3. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини : Закон України від 23 лютого 2006 р. № 3477-IV . Відомості 

Верховної Ради України (ВВР).  2006.  № 30.  Ст. 260. 

4. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред.: М. 

І. Мельник, М. І. Хавронюк. – 9-те вид., переробл. та допов. – К. : Юрид. 

думка, 2012. – 1316 с. 

 

Рекомендована література до Теми 24: 

1. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-III: Відомості 

Верховної Ради України.  2001.  № 25.  26. 131 с.:  

2. Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального 

кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про 

запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та 

боротьбу з цими явищами : Закон України від 06.12.2017 № 2227-VIII. 

Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 5, ст.34). 

3. Постанова Пленуму Верховного Суду України N 5 від 30.05.2008 р „Про 

судову практику у справах про злочини проти статевої свободи та статевої 

недоторканості особи 

4. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред.: М. 

І. Мельник, М. І. Хавронюк. – 9-те вид., переробл. та допов. – К. : Юрид. 

думка, 2012. – 1316 с. 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_858
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Рекомендована література до Теми 25: 

1. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-III: Відомості 

Верховної Ради України.  2001.  № 25.  26. 131 с.:  

2. Про внесення змін до Закону України "Про вибори Президента України" та 

деяких інших законодавчих актів України щодо техніко-юридичного 

вдосконалення виборчого процесу : Закон України. Відомості Верховної 

Ради (ВВР), 2014, № 16, ст.582 

3. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред.: М. 

І. Мельник, М. І. Хавронюк. – 9-те вид., переробл. та допов. – К. : Юрид. 

думка, 2012. – 1316 с. 

 

 

Рекомендована література до Теми 26: 

1. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-III: Відомості 

Верховної Ради України.  2001.  № 25.  26. 131 с.:  

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення.  Верховна Рада УРСР; 

Кодекс України, Закон, Кодекс від 07.12.1984 № 8073-X.  Відомості 

Верховної Ради Української РСР (ВВР). 1984. № 51. ст.1122. 

3. Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII.  

Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2014, № 49, ст.2056. 

4. Постанова Пленуму Верховного Суду України N 10 від 06.11.2009 р. „Про 

судову практику в справах про злочини проти власності”; 

5. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28.05.2004  N 9 „Про деякі 

питання застосування судами України адміністративного та кримінального 

законодавства у зв'язку з набранням чинності  Законом України від 22 

травня 2003 р. "Про податок з доходів фізичних осіб"; 

6. Демидова Л. М. Проблеми кримінально-правової відповідальності за 

заподіяння майнової шкоди в Україні (майнова шкода як злочинний 

наслідок): теорія, закон, практика : монографія / Л. M. Демидова. – Х. : 

Право, 2013. – 752 с. 

7. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред.: М. 

І. Мельник, М. І. Хавронюк. – 9-те вид., переробл. та допов. – К. : Юрид. 

думка, 2012. – 1316 с. 

 

Рекомендована література до Теми 27: 

1. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-III: Відомості 

Верховної Ради України.  2001.  № 25.  26. 131 с.:  

2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації 

відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності : 

Закон України від 15 листоп. 2011 р. № 4025-VI  

3. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28.05.2004  N 9 „Про деякі 

питання застосування судами України адміністративного та кримінального 

законодавства у зв'язку з набранням чинності  Законом України від 22 

травня 2003 р. "Про податок з доходів фізичних осіб"; 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
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4. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 08.10.2004 р. № 15 “Про 

деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення 

від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів”; 

5. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15.04.2005 р. N 5 „Про 

практику застосування судами законодавства про кримінальну 

відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним 

шляхом”; 

6. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 03.06.2005 р. N 8 „Про 

судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил” 

(Із змінами, внесеними згідно з Постановою Пленуму Верховного Суду 

України N 8 від 30.05.2008 р.); 

7. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред.: М. 

І. Мельник, М. І. Хавронюк. – 9-те вид., переробл. та допов. – К. : Юрид. 

думка, 2012. – 1316 с. 

 

Рекомендована література до Теми 28: 

1. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-III: Відомості 

Верховної Ради України.  2001.  № 25.  26. 131 с.:  

2. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 10.12.2004 р. № 17 “Про 

судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти 

довкілля”; 

3. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред.: М. 

І. Мельник, М. І. Хавронюк. – 9-те вид., переробл. та допов. – К. : Юрид. 

думка, 2012. – 1316 с. 

 

Рекомендована література до Теми 29: 

1. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-III: Відомості 

Верховної Ради України.  2001.  № 25.  26. 131 с.:  

2. Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо кримінальної 

відповідальності за фінансування сепаратизму : Закон України. Відомості 

Верховної Ради (ВВР), 2014, № 32, ст.1125 

3. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 р. № 3 “Про 

судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поводження зі 

зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими 

пристроями чи радіоактивними матеріалами 

4. Про боротьбу з фінансуванням тероризму : Міжнародна Конвенція. 

Ратифікація від 12.09.2002.  URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_518 

5. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред.: М. 

І. Мельник, М. І. Хавронюк. – 9-те вид., переробл. та допов. – К. : Юрид. 

думка, 2012. – 1316 с. 

 

Рекомендована література до Теми 30: 

1. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-III: Відомості 

Верховної Ради України.  2001.  № 25.  26. 131 с.:  
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2. Борисов В. І. Кримінальна відповідальність за порушення правил безпеки 

під час виконання робіт з підвищеною небезпекою : монографія / В. І. 

Борисов, Г. С. Крайник. – Х. : Юрайт, 2012. – 296 с. 

3. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред.: М. 

І. Мельник, М. І. Хавронюк. – 9-те вид., переробл. та допов. – К. : Юрид. 

думка, 2012. – 1316 с. 

4. Про охорону праці: Закон України від 14.10.1992 № 2694-ХІІ Відомості 

Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 49, ст.668 

5. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12.06.2009 № 7 „Про 

практику застосування судами України законодавства у справах про злочини 

проти безпеки виробництва”. 

 

 

Рекомендована література до Теми 31: 

1. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-III: Відомості 

Верховної Ради України.  2001.  № 25.  26. 131 с.:  

2. Про дорожній рух: Закон України від 30.06.1993 № 3353-XII Відомості 

Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 31, ст.338 

3. Про правила дорожнього руху: Постанова Кабінему Міністрів України від 

10.10.2001 № 1306 

4. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23.12.2005  N 14 „Про 

практику застосування судами України законодавства у справах про деякі 

злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також 

про адміністративні правопорушення на транспорті”; 

5. Мала енциклопедія кримінального права / НАН України, Київ. ун-т права ; 

за заг. ред.: Ю. Л. Бошицького, 3. А. Тростюк. – К. : Кондор, 2012. – 284 с. 

6. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред.: М. 

І. Мельник, М. І. Хавронюк. – 9-те вид., переробл. та допов. – К. : Юрид. 

думка, 2012. – 1316 с. 

 

Рекомендована література до Теми 32: 

1. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27.02.2004 р. № 2 “Про 

застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення 

неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність”; 

2. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22.12.2006 N 10 „Про 

судову практику в справах про хуліганство”; 

3. Мала енциклопедія кримінального права / НАН України, Київ. ун-т права ; за 

заг. ред.: Ю. Л. Бошицького, 3. А. Тростюк. – К. : Кондор, 2012. – 284 с. 

4. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред.: М. І. 

Мельник, М. І. Хавронюк. – 9-те вид., переробл. та допов. – К. : Юрид. думка, 

2012. – 1316 с. 

 

Рекомендована література до Теми 33: 

1. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-III: Відомості 

Верховної Ради України.  2001.  № 25.  26. 131 с.:  
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2. Мала енциклопедія кримінального права / НАН України, Київ. ун-т права ; 

за заг. ред.: Ю. Л. Бошицького, 3. А. Тростюк. – К. : Кондор, 2012. – 284 с. 

3. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред.: М. 

І. Мельник, М. І. Хавронюк. – 9-те вид., переробл. та допов. – К. : Юрид. 

думка, 2012. – 1316 с. 

 

Рекомендована література до Теми 34: 

1. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-III: Відомості 

Верховної Ради України.  2001.  № 25.  26. 131 с.:  

2. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 р. № 4 “Про 

судову практику у справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів”; 

3. Мала енциклопедія кримінального права / НАН України, Київ. ун-т права ; 

за заг. ред.: Ю. Л. Бошицького, 3. А. Тростюк. – К. : Кондор, 2012. – 284 с. 

4. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред.: М. 

І. Мельник, М. І. Хавронюк. – 9-те вид., переробл. та допов. – К. : Юрид. 

думка, 2012. – 1316 с. 

 

Рекомендована література до Теми 35: 

1. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-III: Відомості 

Верховної Ради України.  2001.  № 25.  26. 131 с.:  

2. Кримінальний процесуальний кодекс України, Верховна Рада України; 

Кодекс України, Закон, Кодекс від 13.04.2012 № 4651-VI.  Відомості 

Верховної Ради України . 2013. № 9-10. № 11-12. № 13, ст.88. 

3. Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII.  

Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2014, № 49, ст.2056. 

4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної 

антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо 

лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України : Закон 

України . Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 28, ст.937 

5. Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального 

кодексів України щодо імплементації до національного законодавства 

положень статті 19 Конвенції ООН проти корупції : Закон України. 

Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 12, ст.188 

6. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 р. № 5 “Про 

судову практику у справах про хабарництво” 

7. Квасневська Н. Д. Кримінальна відповідальність судді за неправосуддя в 

Україні / Н. Д. Квасневська. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 192 с. 

8. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред.: М. 

І. Мельник, М. І. Хавронюк. – 9-те вид., переробл. та допов. – К. : Юрид. 

думка, 2012. – 1316 с. 

 

Рекомендована література до Теми 36: 

1. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-III: Відомості 

Верховної Ради України.  2001.  № 25.  26. 131 с.:  

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
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2. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред.: М. 

І. Мельник, М. І. Хавронюк. – 9-те вид., переробл. та допов. – К. : Юрид. 

думка, 2012. – 1316 с. 

 

Рекомендована література до Теми 37: 

1. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-III: Відомості 

Верховної Ради України.  2001.  № 25.  26. 131 с.:  

2. Кримінальний процесуальний кодекс України, Верховна Рада України; 

Кодекс України, Закон, Кодекс від 13.04.2012 № 4651-VI.  Відомості 

Верховної Ради України . 2013. № 9-10. № 11-12. № 13, ст.88. 

3. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 02.06.2016 № 1402-VIII.  

Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 41-42, № 43, № 44-45, 

ст.529. 

4. Про внесення змін до Закону України "Про Державну службу спеціального 

зв’язку та захисту інформації України" : Закон України. Відомості Верховної 

Ради (ВВР), 2014, № 25, ст.89 

5. Постанова Пленуму Верховного Суду України N 2 від 26.03.93 „Про судову 

практику в справах про злочини, пов’язані з порушеннями режиму 

відбування покарання в місцях позбавлення волі” (Із змінами, внесеними 

згідно з Постановою Пленуму Верховного Суду України N  3 від 13.01.95 N 

12 від 03.12.97 ); 

6. Постанова Пленуму Верховного Суду України N 10 від 18.06.99 „Про 

застосування законодавства, що передбачає державний захист суддів, 

працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у 

судочинстві”; 

7. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.12.2003 р. № 15 “Про 

судову практику у справах про перевищення влади або службових 

повноважень”; 

8. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред.: М. 

І. Мельник, М. І. Хавронюк. – 9-те вид., переробл. та допов. – К. : Юрид. 

думка, 2012. – 1316 с. 

 

Рекомендована література до Теми 38: 

1. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-III: Відомості 

Верховної Ради України.  2001.  № 25.  26. 131 с.:  

2. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред.: М. 

І. Мельник, М. І. Хавронюк. – 9-те вид., переробл. та допов. – К. : Юрид. 

думка, 2012. – 1316 с. 

 

Рекомендована література до Теми 39: 

1. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-III: Відомості 

Верховної Ради України.  2001.  № 25.  26. 131 с.:  

2. Про внесення змін до Закону України "Про Державну службу спеціального 

зв’язку та захисту інформації України" : Закон України. Відомості Верховної 

Ради (ВВР), 2014, № 25, ст.890 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
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3. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред.: М. 

І. Мельник, М. І. Хавронюк. – 9-те вид., переробл. та допов. – К. : Юрид. 

думка, 2012. – 1316 с. 

 

Рекомендована література до Теми 40: 

1. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-III: Відомості 

Верховної Ради України.  2001.  № 25.  26. 131 с.:  

2. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред.: М. 

І. Мельник, М. І. Хавронюк. – 9-те вид., переробл. та допов. – К. : Юрид. 

думка, 2012. – 1316 с. 

Про Національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018 № 2469-

УІІІ Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 31, ст.241 

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.12.2003 р. № 17 

“Про внесення змін і доповнень до постанови Пленуму Верховного Суду 

України від 28.12.1996 р. № 15 “Про практику направлення 

військовослужбовців, які вчинили злочини, в дисциплінарний батальйон 


