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Передмова 

Шановні студенти! 

Ви приступаєте до вивчення навчальної дисципліни «Кримінальне 
право України»,яке складається  із Загальної та Особливої частин. 

Пропоновані методичні вказівки допоможуть вам зорієнтуватись  
при підготовці до практичних занять, організувати самостійну 
роботу. 
Взаємозв’язки навчальної дисципліни «Кримінального права 

України» з іншими дисциплінами робочого плану, які передують її 
вивченню та які спираються на її вивчення, представленні 
наступною схемою. 

Структурно-логічна схема дисципліни « Кримінальне  право» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Дисципліна складається із Загальної та Особливої частин. 

Передбачає вивчення кримінального законодавства України, його 
принципів, підстав кримінальної відповідальності та загальних 
ознак злочину, ознак окремих злочинів, правил їх кваліфікації, 
відокремлення злочинів один від одного та суміжних з ними діянь, 
систему, види кримінальних покарань, підстав та порядок 
призначення покарань, умови звільнення від кримінальної 
відповідальності, їх зміну заходами примусового впливу, 
погашення та зняття судимості.  

Мета дисципліни – підготовка висококваліфікованого фахівця і 
особистості з таким рівнем знань, умінь та навиків в галузі 
кримінального права, який забезпечить його ефективну діяльність в 

Кримінальне право 

Кримінальний процес Кримінологія 

Відновне правосуддя Криміналістика 
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органах внутрішніх справ у боротьбі зі злочинністю на користь 
національних інтересів України.  

Завдання дисципліни полягає в тому, щоб забезпечити:  

- поглиблене вивчення положень кримінального законодавства та 
його застосування в практичній діяльності правоохоронця; 

- придбання навиків правильного, глибокого кримінально-

правового аналізу суспільно небезпечних діянь і застосування 
кримінального законодавства при кваліфікації злочинів; 

- опанування необхідною науково-методологічною підготовкою, 

що забезпечує знання існуючих проблем кримінального 
законодавства, шляхів розв'язання спірних положень, 
самовдосконалення фахового рівня; 

- формування досконалих навичок щодо прийняття обґрунтованих 
і законних рішень при кваліфікації злочинів; 

- розвиток правової свідомості як передумови для опанування 
національним законодавством, а також досвідом кримінального 
законодавства та права інших держав; 

- формування правової культури фахівця української держави в 
сфері правоохоронної діяльності, почуття відповідальності перед 

людиною, суспільством та державою.  

У результаті вивчення даного курсу студент повинен 

знати: 

- поняття, систему кримінального права України, його функції та 
принципи; 

- поняття та ознаки законів про кримінальну відповідальність та їх 
юрисдикційні межі; 

- поняття та ознаки злочину; 
-  об’єктивні та суб’єктивні ознаки злочинів та складів злочинів; 
-  поняття та ознаки попередньої злочинної діяльності, 
- поняття, ознаки співучасті, її форми та види співучасників; 
- поняття та ознаки сукупності, повторності та рецидиву злочинів; 
- поняття та ознаки обставин, що виключають злочинність діяння; 
- поняття, підстави, принципи, ознаки, компоненти та форми 

кримінальної відповідальності; 
- особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх; 
- поняття, ознаки, правила та межі призначення покарання; 
- підстави та умови звільнення від кримінальної відповідальності 

чи покарання; 
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- особливості примусових заходів виховного та медичного 
характеру; 

вміти: 

- вільно орієнтуватися в системі норм та інститутів Загальної та 
Особливої частини кримінального права, інших правових актів, в 
частинах, що мають безпосереднє відношення до кваліфікації 
конкретних злочинів; 

- здійснювати пошук та об'єктивний аналіз матеріалів 
правозастосовної діяльності при кримінально-правової кваліфікації; 

- тлумачити чинне кримінальне законодавство, використовувати 

теоретичні знання у правозастосовній практиці; 
- правильно застосовувати норми Загальної та Особливої частин 

Кримінального кодексу України під час кримінально-правової 
кваліфікації. 

 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЇЇ 

СТРУКТУРА 

1.1. Опис навчальної дисципліни «Кримінальне право» 

 

Найменування 

показників 
Галузь знань, 

напрям 

підготовки, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика 

навчальної 
дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів 
– 13 

 

 

 

 

 

 

 

 
Галузь знань 
0304 «Право» 

 

 

Нормативна за вибором 

Модулів – 3 Рік підготовки - 2 

курс/3 курс 
Змістових модулів 
– 6 

 

Семестр - 4,5,6 

Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання – 

Лекції –  
 4 семестр -  38 год. 
 5 семестр – 56 год. 
 6 семестр -  56 год. 

Загальна кількість 
годин – 240 

Практичні   
4 семестр –30 год. 
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Напрям 

підготовки 
6.030401 «Право» 

 

 

 

 

 

5 семестр –  30 год. 
6 семестр – 30 год. 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 
4 семестр -3,5 
5 семестр – 5,5 
6 семестр – 4,5 

 
самостійної роботи 

студента –  
228 

Лабораторні - -год. 

Самостійна робота – 
4 семестр -40 год. 
 5 семестр –  94 год. 
 6 семестр – 94 год 
Індивідуальні - - год. 

Вид контролю – 
 4 семестр – залік 
 5 семестр – залік 
 6 семестр – іспит + 

курсова робота 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до 
самостійної і індивідуальної роботи становить: 
для денної форми навчання 33% до 67%. 

1.2. Методичні рекомендації щодо розв'язання задач 

Основні цілі розв'язання задач 

Розв'язання задач (казусів) є окремою формою вивчення 
кримінального права, яка спрямована на оволодіння навичками 

щодо практики застосування норм цієї галузі права. Така практика, 
в свою чергу, становить невід'ємну частину предмета 
кримінального права як навчальної дисципліни в юридичному 
вищому навчальному закладі. 
Отже, основними цілями розв'язання задач із кримінального права є: 
а) набуття та закріплення навичок самостійної роботи з нор-

мативним матеріалом кримінально-правового характеру переважно 
в правозастосовній (практичній) площині; 
б) вироблення вміння давати власну кримінально-правову оцінку 

конкретних життєвих ситуацій (фактичних обставин); 

в) досягнення належного рівня обґрунтування власної кри-

мінально-правової оцінки фактичних обставин; 

г) наближення навчальних форм засвоєння кримінального права 
до змісту конкретних «кримінально-правових елементів» відповідних 
процесуальних документів реальних кримінальних справ.  
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Загальні методичні рекомендації. Будь-яка задача з кримі-
нального права передбачає: а) умови; б) основне питання. Умовами 

задачі є інформація про поєднання певних фактичних обставин 

(юридичних фактів); іноді в умови задачі вводяться оцінки та 
доводи конкретних суб'єктів кримінального судочинства, які також 

мають бути «предметом дослідження» при розв'язанні задачі. 
Значна кількість задач, крім основного варіанта умов, включає 

один чи кілька альтернативних варіантів. У цьому випадку умови 

альтернативного варіанта передбачають поєднання відповідних 
фактичних обставин, наведених в умовах основного варіанта, та 
фактичних обставин, безпосередньо вказаних в умовах даного 
альтернативного варіанта. Останні можуть доповнювати, уточнювати 

або змінювати умови основного варіанта. Тому, важливо чітко і 
конкретно визначити, у чому саме полягає новий зміст 
альтернативного варіанта умов задачі. 

.Незалежно від того, чи сформульовано в задачі конкретне 
запитання або завдання (кілька запитань чи завдань), її розв'язання 
у найбільш загальній формі включає: 

• встановлення кримінально-правового змісту наведених в умовах 
задачі фактичних обставин; 

• формулювання власної кримінально-правової оцінки у 

відповідній формі (кількох формах); 
• обґрунтування здійсненої кримінально-правової оцінки; 

• конкретну відповідь на поставлені в задачі питання. 
1.3. Контрольні заходи та засоби діагностики 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

проводиться у формах: 
- оцінювання роботи студента на лекціях; 
- усного опитування на практичних заняттях, оцінки розв’язання 

ситуаційних завдань та участі у  обговоренні проблемних питань; 
- виконання поточних контрольних робіт за темами змістових 

модулів. 
                        1.4. Критерії та шкала оцінювання 

Основними критеріями, що характеризують рівень 
компетентності студента при оцінюванні результатів поточного 
контролю з навчальної дисципліни «Кримінальне право» є: 

- повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, 

передбачених робочою програмою навчальної дисципліни; 
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- глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом 

навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових 
рекомендованих літературних джерелах; 

- вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозвяку і 
розвитку; 

- характер відповідей на поставленні питання (чіткість, логічність, 
лаконічність, послідовність тощо); 

- вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 
практичних занять; 

- вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 
Оцінювання результатів поточного контролю проводиться у 

розрахунку від 0 до 60 балів. Основними методами оцінювання є:  
• аналіз усних відповідей;  

• виконання практичних завдань. 
Оцінювання виконання завдань здійснюється за такими 

критеріями (у % від кількості балів, виділених на завдання із 
заокругленими до цілого числа): 

0% - завдання не виконано; 

40% - завдання виконано частково, висновки не аргументовані і 
не конкретні, звіт підготовлено недбало; 

60% - завдання виконано повністю, висновки містять окремі 
недоліки, судження студента не достатньо аргументовані, звіт 
підготовлено з незначним відхиленням від вимог; 

80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 
несуттєві недоліки несистемного характеру ; 

100% - завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Кількість набраних 

балів студентом 
Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за ECTS 

90-100 балів Зараховано А 

82-89 балів В 

74-81 балів С 

64-73 балів D 

60-63 балів Е 

35-59 балів Не зараховано F 

1-34 балів FX 
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1.5.  Теми практичних занять 

   Практичне заняття 1. (Теми 1, 2, 3) Кримінальна 
відповідальність та іі підстави. Чинність кримінального закону у 
часі та просторі – 4 год. 

Практичне заняття 2. ( Тема 4 ) Поняття злочину та  
кваліфікація злочинів  -2 год. 

Практичне заняття  3. (Тема 5) Склад злочину та його види – 4 

год. 

Практичне заняття 4. ( Теми 6, 7) Об’єкт, предмет та об’єктивна 
сторона складу злочину - 4 год. 

Практичне заняття 5. (Тема 8, 9 ) Суб’єкт та суб’єктивна 
сторона складу злочину - 4 год. 

Практичне заняття 6. ( Теми 10, 11) Стадії злочину. Співучасть у 
злочині – 4 год.  

Практичне заняття 7. ( Теми 12, 13) Множинність злочинів. 
Обставини,що виключають злочинність діяння - 2 год. 

Практичне заняття 8. (Теми 14, 17 ) Звільнення від кримінальної 
відповідальності. Звільнення від покарання та його відбування – 2 

год. 

Практичне заняття 9. ( Теми 15, 16 ) Поняття, мета, система і 
види покарань. Призначення покарання – 2 год. 

Практичне заняття 10. (Теми 18, 19) Судимість. Примусові 
заходи медичного характеру – 2 год. 

 

2. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Практичне заняття 1. Кримінальна відповідальність та її 
підстави. Закон про кримінальну відповідальність. Чинність закону 
у часі і просторі 

План 

   1. Поняття кримінальної відповідальності. Її основні риси. 

2. Підстави кримінальної відповідальності 
3. Поняття, ознаки,значення і завдання закону про кримінальну 

відповідальність. 
4. Чинне кримінальне законодавство України і його загальна 

характеристика 
5. Структура кримінального закону 
6. Складові елементи статей  КК. Види диспозицій та санкцій    

7. Чинність кримінального закону в часі. Зворотна  дія закону. 
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8. Чинність кримінального закону у просторі 
9. Чинність кримінального закону щодо кола осіб 

10. Правові наслідки засудження особи за межами України 

11. Видача особи, яка обвинувачується у вчиненні злочину та 
особи, яка засуджена за вчинення злочину 

Література: 1, 2, 3, 4. 

Практичні завдання 

1. Назвіть дві-три статті Особливої частини КК України, які 
мають просту, описову, відсильну та бланкетну диспозиції; назвіть 
дві-три статті Особливої частини КК України, які мають відносно 
визначені або (та) альтернативні санкції. 

2.  Наведіть два-три положення кримінально-правового характеру: 
а) Конституції України; 

б) міжнародних договорів; 
в) рішень Конституційного Суду України. 

Визначте, у чому полягає кримінально-правовий зміст наведених 
положень та як вони співвідносяться з відповідними положеннями 

КК України. 

Вирішіть питання про можливість або неможливість 
безпосереднього застосування зазначених положень при розгляді 
конкретних кримінальних справ. 

3. Устинов вирішив позбутися своєї тещі, яка налаштовувала 
проти нього дружину і радила розірвати з ним шлюб. З метою 

вбивства тещі він у Бердичеві виготовив і таємно поклав до 
багажника її автомобіля міну з годинниковим механізмом. Вибух 
стався на території Республіки Білорусь, і теща загинула на місці 
вибуху. 
Варіант 1. Теща дістала тяжке тілесне ушкодження, але 

залишилася живою. 

Варіант 2. Теща померла через 6 днів після вибуху в лікарні 
Бреста. 
Варіант 3. Міна була виявлена і знешкоджена білоруськими 

прикордонниками. 

Ознайомтеся зі статтями 263, 201, 115, 194 КК. Визначте місце і 
час кожного з вчинених Устиновим злочинів. 

4. Мешканець Жмеринки Козленко надіслав до Воронежа 
прокуророві міста анонімного листа, в якому зробив завідомо 
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неправдиве повідомлення про вчинення злочину Гавриленком, 

звинувативши його у незаконному збуті наркотичних засобів. 
Ознайомтеся зі ст. 383 КК та коментарем до неї. Визначте місце і 

час вчинення злочину. 
5. Громадяни Росії Жолоб і Лоза, які постійно проживали в м. 

Києві, їхали потягом до Москви. Після розпиття трьох пляшок 
горілки з сусідами по купе громадянами України Прищом і 
Кабаном на перегоні, що перетинав державний кордон України та 
Росії, між Лозою і Кабаном виникла сварка, що переросла в 
обопільну бійку, під час якої Лоза своїм ножем вдарив Кабана у 
груди. Останній дістав поранення, від якого помер. Коли потяг 
залишив територію України, Жолоб поклав цей ніж у кишеню 

Прища, який від надмірної дози випитої горілки перебував у стані 
сильного сп’яніння і міцно спав. 
Прикордонникам Росії, а потім і працівнику міліції, який їх 

опитував, Жолоб і Лоза заявили, що вдарив ножем Кабана Прищ 

уже на території Росії. Під час розслідування справи органами 

прокуратури Росії з’ясувалася справжня картина злочину. Лоза і 
Жолоб у цей час перебували в Україні. 
Варіант. На час розслідування справи Лоза і Жолоб перебували в 

Росії. 
Ознайомтеся зі статтями 115 та 396 КК. За законом якої держави 

буде відповідати кожен з них? 

Визначте місце вчинення Лозою та Жолобом злочинів. 
6. Мусієнко з дружиною та їхнім приятелем Сірком їхали в 

одному купе потягом з Києва до Мінська. В дорозі дружина 
Мусієнка поводилася так, що попередня підозра Мусієнка щодо її 
інтимних стосунків із Сірком підтвердилася, і він вирішив їх 
отруїти. На останній українській станції Мусієнко купив два кухлі 
хлібного квасу і перелив його у термос, додавши туди смертельну 
дозу отрути, яку незаконно перевозив у пляшці з-під вина. Квас він 

запропонував дружині й Сірку на станції. Обоє випили квасу і на 
території Республіки Білорусь померли. 

Ознайомтеся зі статтями 115, 201, 321 КК та п. 5 постанови 

Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в 
справах про злочини проти життя та здоров’я особи» від 7 лютого 
2003 р. № 2. 

Визначте місце і час вчинення злочинів. 
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7. Механік виноградарського сільськогосподарського кооперативу 
Одеської області Громов, що був відповідальним за технічний стан 

транспортних засобів, випустив в експлуатацію явно несправний 

завантажений виноградом авторефрижератор. Водій Буцан про 
несправності знав, однак у рейс до Росії виїхав. Через відмову 
кермового управління водій на околиці Курська не впорався з 
керуванням і вчинив автоаварію, в якій загинули два пішоходи. 

Варіант. Внаслідок аварії люди не постраждали, але була 
заподіяна майнова шкода на суму 42 тис. 600 грн. 

   Ознайомтеся зі статтями 286, 287 КК України та статтями 264, 266 

КК РФ. 

За законами якої держави Громов і Буцан будуть нести 

відповідальність? 

Визначте місце і час вчинення Громовим і Буцаном злочинів. 
8. Громадянин України Мельник незаконно придбав в Одесі 

пістолет, який постійно носив з собою. Мав він його при собі і в 
Саратові, де потрапив до медвитверезника. За незаконне придбання 
і носіння зброї його притягнуто до кримінальної відповідальності в 
Росії. 
Ознайомтеся зі статтями 263, 201 КК України і статтями 188, 222 

КК РФ. 

Визначте місце і час вчинення злочинів. 
Чи може Мельник нести відповідальність за незаконне придбання 

вогнепальної зброї за КК України, а за незаконне носіння 
вогнепальної зброї — за КК РФ? 

9. Громадянин Росії Красномирдін на станції Київ-Товар-ний 

викрав з контейнера пару жіночих чобіт. Красномирдіна засуджено 
за крадіжку, вчинену повторно, оскільки до цього ще одну крадіжку 
він вчинив у Москві. Адвокат подав на вирок апеляцію, мотивуючи 

це тим, що вирок суперечить положенням КК України про 
відповідальність за злочин, вчинений за кордоном, та 
загальновизнаним міжнародним стандартам прав людини. 

Як слід вирішити справу? 

10. Громадянин України Байда, який ніде не працював, 
«заробляв» гроші шляхом пограбувань касирів молочних магазинів 
у різних містах України. Останнє пограбування він вчинив у 
Вітебську, де і був затриманий. 

Варіант. Байда був громадянином Республіки Білорусь. 
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Ознайомтеся зі ст. 186 КК України. 

Як має вирішуватись питання про відповідальність Байди? 

 

Практичне заняття 2. Поняття злочину та  кваліфікація 

злочинів 

План 

1. Формування й розвиток визначення поняття злочину в 
кримінальному праві України. 

2. Поняття та ознаки злочину за чинним кримінальним законом 

України. 

3.  Поняття та ознаки малозначного діяння, що формально містить 
ознаки злочину. 

4. Класифікація злочинів. Відмінність злочинів від інших 
правопорушень. 

Практичні завдання 

1. Тракторист сільськогосподарського виробничого кооперативу 
Федотов сіяв озиму пшеницю, а водій кооперативу Ша-варін, 

одержуючи зерно за накладною, возив його з комори в поле. 
Федотов запропонував Шаваріну вкрасти частину пшениці. 
Залишивши в кузові автомашини чотири лантухи посівної пшениці 
масою 208 кг, вартість яких дорівнювала 200 грн., вони відвезли її 
до райцентру і продали. 

Чи є дії Шаваріна й Федотова злочинними? 

2. Лисенко серед ночі розбудив свого приятеля Корсакова і 
запросив його до себе додому, де, пригощаючи спиртом, розповів, 
що з приміщення лікарні викрав спирт, електрокамін та комп’ютер. 
Корсаков запропонував повернути викрадене, і до світанку вони 

віднесли в лікарню електрокамін та комп’ютер, а спирт випили. 

Наступного дня, йдучи до Лисенка, Корсаков зустрів слідчого 
РВВС Шишку, який перед цим оглядав місце події в лікарні. На 
запитання Шишки про походження його сп’яніння Корсаков 
відповів, що пив викрадений з лікарні спирт, і пообіцяв прийти до 

РУ ГУ МВС і розповісти про обставини вчинення злочину та 
назвати винного. Наступного дня Корсаков прийшов і повідомив, 
що цей злочин вчинив Лисенко. 

Чи є дії Корсакова злочинними? 

3.  П’яний водій Угрюмов, керуючи автомашиною, в кузові якої 
були пасажири і вантаж, перевищив дозволену швидкість руху, 
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внаслідок чого машина перекинулася. Під кузовом опинився 
Кочетков. Однак Угрюмов та пасажири Колигін і Сигов, які під час 
аварії не постраждали, заходів щодо врятування Кочеткова не 
вжили й одразу пішли до найближчого селища. В селищі ніхто з 
них не заявив, що під кузовом машини знаходиться Кочетков. Лише 
через 6 годин на місце події прибули робітники з трактором, які, 
піднявши машину, почали розбирати вантаж, під яким знайшли 

мертвого Кочеткова. Угрюмова притягли до кримінальної 
відповідальності за порушення правил безпеки дорожнього руху, 
що спричинило смерть потерпілого. 

Чи підлягають кримінальній відповідальності Колигін і Сигов? 

Ознайомтесь зі статтями 135 та 136 КК. 

Чи правильно вирішено справу? 

4. 3 липня Верещак з групою молоді був на вулиці поблизу 
будинку Леонової, яка нацькувала на них собаку. Той порвав 
Верещаку штани і вкусив його. 27 липня на тому самому місці 
Леонова знову нацькувала собаку на Верещака та його товаришів. 
Захищаючись від собаки, Верещак виламав з паркана палицю і 
почав нею розмахувати. До нього підбігла Леонова, намагаючись її 
вирвати. Під час боротьби Верещак кілька разів вдарив Леонову 
палицею, що спричинило тривалий розлад здоров’я жінки. Леонова 
знову нацькувала на Верещака собаку, який порвав на Верещаку 
одяг і вкусив його. 

Суд засудив Леонову за заподіяння легкого тілесного 
ушкодження Верещаку, а Верещака — за нанесення Леоновій 

умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження за ч. 1 ст. 122 

КК. У вироку суд вказав, що Верещак вчинив злочин у стані 
сильного душевного хвилювання, спричиненого протизаконними 

діями Леонової. 
Вважаючи дії Верещака незлочинними, його захисник подав на 

вирок апеляцію. 

Ознайомтеся зі статтями 122, 123 і 124 КК. 

Яке рішення має прийняти апеляційна інстанція? 

5. Кобелев продав Хрипку автомобіль за 2000 доларів США, з 
яких Хрипко заплатив 500 доларів одразу, а решту пообіцяв віддати 

через 10 днів, але не зміг цього зробити, оскільки гроші у нього 
вкрали. Кобелев протягом двох місяців вимагав від Хрипка 
повернути борг, погрожував побити і забрати автомобіль. Через два 
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місяці після продажу автомобіля Кобелев зі своїм знайомим 

Матковим прийшов до Хрипка, який ремонтував у гаражі 
автомобіль, з вимогою повернути борг, але Хрипко пообіцяв 
зробити це пізніше. Тоді Кобелев і Матков побили Хрипка, 
заподіявши йому середньої тяжкості тілесні ушкодження, і забрали 

автомобіль. 
Кобелева та Маткова було визнано винними в самоправстві та 

заподіянні умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження. 
Ознайомтеся зі статтями 122, 185, 186, 187, 189, 355 та 356 КК. 

Якою має бути кримінально-правова оцінка дій Кобелева і 
Маткова? 

6. Моторін, повертаючись у стані сп’яніння опівночі додому, 
очікував на зупинці автобус, якого тривалий час не було. Мо-торін 

вийшов на проїзну частину дороги, щоб подивитися, чи не їде 
автобус. Цієї миті до зупинки під’їхали на мотоциклі працівники 

міліції Гербер і Гурманов. Побачивши їх, Моторін втік і заховався в 
кущах. 

Гурманов наздогнав Моторіна, схопив його за руку і 
запропонував їхати з ними до РУ ГУ МВС. Моторін відмовився і 
вчинив опір, але працівники міліції посадили його в коляску і 
повезли до РУ ГУ МВС. По дорозі Моторін продовжував чинити 

опір працівникам міліції, зіштовхував їх з мотоцикла, погрожував 
поквитатися з ними. Моторіна засуджено за опір працівникам 

правоохоронного органу під час виконання ними службових 
обов’язків. 
Ознайомтеся зі статтями 342 та 345 КК. 

Чи правильно вирішено справу? 

7. Мальцев двічі складав вступні іспити до політехнічного 
інституту, але не проходив за конкурсом. Серед абітурієнтів ходили 

чутки, що, незважаючи на відсутність у правилах прийому пільг 
абітурієнтам-спортсменам, приймальна комісія фактично надає їм 

перевагу. Бажаючи навчатися у даному навчальному закладі, 
Мальцев частково підробив видану йому за місцем роботи 

характеристику, додрукувавши рядок про те, що він має 1-й 

спортивний розряд з волейболу. Цю характеристику разом з іншими 

документами він подав до політехнічного інституту, успішно склав 
іспити і був зарахований до складу студентів. Мальцева засуджено 
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за підроблення документа за ст. 358 КК. Вважаючи дії Мальцева 
незлочинними, його захисник подав апеляцію на вирок. 
Яким має бути рішення апеляційного суду? 

8. Органи досудового слідства обвинуватили директора меблевого 
магазину Трофімова й експедитора Сереброва у викраденні восьми 

буфетів. Головним доказом вини Трофімова було свідчення шофера 
Капранова, який заявив, що під час завозу буфетів до магазину там 

був чоловік у шкіряній куртці (серед працівників магазину шкіряну 
куртку носив лише Трофімов). Щоб спростувати свідчення 
Капранова, Трофімов надав суду довідку про те, що в день завозу 
буфетів його шкіряна куртка була в майстерні на ремонті. У зв’язку 
з серйозним сумнівом щодо винності Тро-фімова у вчиненні 
злочину, суд повернув справу на додаткове розслідування. Нових 
доказів вини Трофімова у викраденні буфетів органи досудового 
слідства не виявили, однак встановили, що дана довідка є 
підробленою. Трофімов винним себе в розкраданні не визнав, однак 
використання підробленої довідки не заперечував. При новому 
розгляді справи суд визнав Тро-фімова невинуватим у розкраданні, 
однак засудив за використання підробленого документа за ч. 3 ст. 
358 КК. 

Вважаючи дії Трофімова незлочинними, прокурор подав 
апеляцію. 

Чи підлягає апеляція прокурора задоволенню? 

9.  Малько, який хворів на цукровий діабет, тричі складав вступні 
іспити до інституту, але не проходив за конкурсом. У нього 
склалося враження, що оцінку його знань на вступних іспитах 
занижують. Це враження посилилося, коли він в одній із газет з 
листа лікарів дізнався, що хворих на цукровий діабет, незважаючи 

на відсутність офіційної заборони, не приймають до інститутів під 

яким-небудь приводом. Щоб подолати цю перепону, Малько 
витравив у медичній довідці запис про цукровий діабет, вказав іншу 
хворобу і подав документи до приймальної комісії. Цього разу він 

витримав конкурс і був зарахований до інституту. 
Чи є дії Малька злочинними? 

10. Збираючи вдосвіта гриби, Примак кинув у річку недопалок 
цигарки. Поверхня води спалахнула, полум’я поширилося на кілька 
кілометрів і знищило у двох селах мости та трактор японського 
виробництва. Сам Примак дістав тяжкі опіки. Річка горіла протягом 
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п’яти годин, оскільки в неї потрапило 4 тис. м3 пального внаслідок 
пошкодження труби нафтопроводу при проведенні будівельних 
робіт. Керівники робіт не сповістили населення про можливі 
наслідки. 

Чи є дії Примака злочинними? 

Варіант. Примак знав про аварію, але в тумані вдосвіта 
переплутав річку з її притокою. 

 

Практичне завдання 3. Склад злочину та його види 

План 

1. Поняття і значення складу злочину 

2. Елементи та ознаки складу злочину 

3. Обов’язкові та факультативні ознаки   складу злочину 

4. Види складів злочину 
Література: 5, 6, 7. 

Практичні завдання 

1. Парамонова протягом шести років не сплачувала квартирної 
плати, заборгувавши за цей час суму, що перевищує 800 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Чи є дії Парамонової злочином? 

2. Крамаренко, від’їжджаючи до Криму відпочивати, попросила 
свою сусідку Єрохіну, щоб та взяла на зберігання найбільш цінні 
речі на період її відсутності (відеомагнітофон, золоті прикраси, 

облігації тощо). Єрохіна погодилась, але згодом усі речі, які їй 

залишила на зберігання Крамаренко, продала. Коли Крамаренко 
повернулася з відпочинку і прийшла до Єрохіної забрати свої речі, 
та їй сказала, що ніяких речей від неї на зберігання не брала. Чи є в 
діях Єрохіної ознаки злочину проти власності? 

3. У січні 2001 р. Колесов створив приватне підприємство, що 
було зареєстроване у встановленому законом порядку. З листопада 
2001 р. створене ним підприємство почало займатися 
виготовленням горілчаних виробів та торгівлею ними, а також 

торгівлею тютюновими виробами без отримання ліцензії на ці види 

діяльності. 
Ознайомтеся зі статтями 202, 203 і 204 КК. Чи є в діях Колесова 

ознаки передбачених цими статтями злочинів? 

4. При звільненні 2 липня 2002 р. з місць позбавлення волі 
Разживіна, щодо якого постановою судді місцевого суду за 
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місцезнаходженням кримінально-виконавчої установи був 
установлений адміністративний нагляд йому було оголошено, що 
він має прибути до місця проживання і стати на облік в РУ ГУ МВС 

не пізніше 5 липня. Разживін з’явився до РУ ГУ МВС для 
постановки на облік лише 9 липня, пояснивши, що рейси автобусів 
було скасовано внаслідок відсутності пального, а він про це не знав. 
Місцевим судом Разживіна було засуджено за ст. 395 КК України. 

Яке рішення повинен прийняти апеляційний суд? 

5. Романова, працюючи директором комунального підприємства, 
фіктивно оформила на роботу сторожем Гаврилюка і через його 
дружину одержувала нараховану йому заробітну плату, 
використовуючи гроші на купівлю устаткування для виробництва. 
Всього за період з січня 2001 р. до липня 2002 р. Романова 
незаконно одержала 5 тис. 200 грн. Суд кваліфікував дії Романової 
як зловживання службовим становищем із заподіянням істотної 
шкоди державним інтересам. 

Ознайомтеся зі статтями 191 і 364 КК. 

Чи правильно дано оцінку діям Романової? 

6. Семенцов, працюючи начальником управління капітального 
будівництва виробничого об’єднання, шляхом зловживання 
службовим становищем привласнив у грудні 2001 р. 1,43 

м3лісоматеріалів вартістю 180 грн., а в січні 2002 р. — 150 листів 
шиферу вартістю 1650 грн. 

Чи є дії Семенцова кримінально караними? 

7. Нестеров взяв у пункті прокату товариства з обмеженою 

відповідальністю «Еней» холодильник і телевізор, які пізніше 
продав, а гроші пропив. Повернути взяті напрокат речі або сплатити 

їх вартість Нестеров відмовився. 
Ознайомтеся зі статтями 185, 190, 191 і 192 КК. 

Чи є в діях Нестерова ознаки злочину проти власності? 

8. Лікар-хірург Пекалєв, який працював старшим судновим 

лікарем плавбази, під час її перебування в плаванні зробив за 
грошову винагороду операції переривання вагітності 14 жінкам — 

членам екіпажу і працівникам переробних цехів. Наказом головного 
лікаря медсанчастини «Азоврибпрому» заборонялося проведення 
планових абортів у морі. Вагітних жінок, згідно з цим наказом, слід 

було списувати на берег. Медичних протипоказань для проведення 
аборту в жінок не було. 
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Ознайомтеся зі ст. 134 КК. 

Чи є в діях Пекалєва склад злочину «незаконне проведення 
аборту»? 

9. Ковтуненко, працюючи головою правління акціонерного 
товариства, дав вказівку головному бухгалтеру нарахувати й 

виплатити членам будівельної бригади Трегубова, прийнятим за 
трудовим договором на тимчасову роботу для будівництва двох 
жилих будинків, за виконану роботу 114 тис. 700 грн. замість 
належних за діючими розцінками 102 тис. 300 грн., за що одержав 
від Трегубова 3 тис. грн. 

Ознайомтеся зі статтями 191 і 368 КК. 

Чи є в діях Ковтуненка ознаки передбачених цими статтями 

злочинів? 

10. Кандидат медичних наук, висококваліфікований лікар-хірург 
Компанієць після проведення операцій приймав від родичів 
оперованих «подарунки» (спиртні напої, гроші тощо). 

Варіант. Компанієць часто погоджувався на проведення складних 
операцій лише після того, як одержував від хворих або їхніх 
родичів гроші. 
Чи є в діях Компанійця ознаки злочину «одержання хабара»? 

 

Практичне завдання 4. Об’єкт, предмет  та об’єктивна 

сторона складу злочину 

План 

1. Поняття об’єкта злочину і його ознаки 

2. Співвідношення об’єкта злочину та об’єкта злочинного 
посягання. 

3. Види об’єктів злочину. 
4. Безпосередній об’єкт злочину та його види. 

5. Предмет злочину. 
6. Поняття, ознаки та значення об’єктивної сторони складу 

злочину. 
7. Суспільно небезпечне діяння (дія чи бездіяльність). 
8. Значення нездоланної сили, фізичного і психічного примусу 

для вирішення питання про кримінальну відповідальність. 
9. Суспільно небезпечні наслідки, їх поняття та види. 
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10. Причиновий зв’язок між суспільно небезпечним діянням і 
суспільно небезпечними наслідками та його значення у 
кримінальному праві. 

11. Факультативні ознаки об’єктивної сторони складу злочину та 
їх значення для кримінальної відповідальності. 

12. Триваючі, продовжувані та складні злочини. 

Література: 8, 9, 10. 

Практичні завдання 

1. Визначте родовий і безпосередній об’єкти дев’яти окремих 
складів злочинів, передбачених розділами І, ІІ, VІІІ Особливої 
частини КК. 

2. Які зі злочинів, передбачених розділами ІІ—VІ Особливої 
частини КК, посягають на два об’єкти? 

3. Назвіть кілька статей Особливої частини КК, в яких вказано на 
об’єкт злочину. 

4. Макарчук, працюючи на автонавантажувачі, на порушення 
інструкції з техніки безпеки навантажив і почав перевозити 

територією меблевого комбінату негабаритний вантаж, частина 
якого впала на одного з учнів професійно-технічного училища, які 
були на комбінаті на екскурсії, заподіявши йому тяжке тілесне 
ушкодження. 
Судом Макарчука було засуджено за ч. 2 ст. 286 КК. Чи 

правильно суд визначив об’єкт вчиненого Макарчуком злочину? 

5. Ричков, працюючи водієм міського маршрутного автобуса 
підприємства «Київміськавтотранс», часто самовільно залишав 
маршрут і перевозив громадян від ринку до приміських сіл, а 
одержані від громадян гроші як плату за проїзд привласнював. 
Чи є в діях Ричкова ознаки злочину проти власності? 

6. Костін, знаходячись на варті, проник до сховища з військовим 

майном, яке він охороняв, звідки викрав військового майна на суму 

18 тис. грн., п’ять автоматів та 500 набоїв до них, а також особисті 
речі прапорщика Васіна вартістю 6 тис. грн., які той зберігав у 
сховищі, та його гладкоствольну мисливську рушницю вартістю 2 

тис. грн. 

Ознайомтеся із статтями 185, 262, 410, 418 КК. 

Чи є в діях Костіна ознаки злочинів, передбачених зазначеними 

статтями? 

Предметами яких злочинів є викрадені Костіним речі? 
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7.  Калабзоров викрав із садового будинку Мамедова мисливську 
гладкоствольну рушницю, два пістолети та набої до них, які 
Мамедов незаконно зберігав. 
Ознайомтесь із статтями 185 та 262 КК. Як кваліфікувати дії 

Калабзорова? 

8. Тарасов незаконно підключив до лінії електропередачі 
нагрівальні прилади, використовуючи їх восени та взимку для 
опалення теплиці, в якій вирощував овочі. Всього протягом 

опалювального періоду він незаконно використав електроенергії на 
суму 9 тис. грн. 

Ознайомтеся зі статтями 185 та 192 КК. Чи є в діях Тарасова 
ознаки передбачених цими статтями злочинів? 

9. Маршалов наклеїв на однодоларову банкноту два нулі й 

розрахувався нею із 80-річною сільською жінкою за куплене у неї 
теля. 
Ознайомтеся зі статтями 190 і 199 КК і коментарями до них. 

Ознаки якого з цих злочинів є в діях Маршалова? 

10. Дмитрик придбав у невстановленої особи імітаційні запали до 
учбово-імітаційних гранат та піропатрони і незаконно зберігав їх у 
своїй квартирі. Вироком суду Дмитрика засуджено за ч. 1 ст. 263 

КК. 

Ознайомтеся з постановою Пленуму Верховного Суду України 

«Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне 
поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими 

речовинами, вибуховими пристроями чи радіоактивними 

матеріалами» від 26 квітня 2002 р. № 3. 

Чи можуть бути зазначені предмети предметами злочину, 
передбаченого ст. 263 КК України? 

 

Практичне заняття 5. Суб’єкт  та суб’єктивна сторона складу 

злочину 

План 

1. Поняття та ознаки суб’єкта злочину. 
2. Вік кримінальної відповідальності. 
3. Поняття неосудності та її критерії. 
4. Обмежена осудність. 
5. Спеціальний суб’єкт злочину та його види. 
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6.  Філософські основи вчення про вину. Співвідношення вини та 
суб’єктивної сторони складу злочину. 

7. Поняття та основний зміст вини. 

8. Форми та види вини. 

9. Поняття та види умислу. Особливості відповідальності за 
умисні злочини. 

10. Поняття та види необережності. Особливості відповідальності 
за необережні злочини. 

11. Складна вина. 
12. Мотив і мета злочину. 
13. Помилка та її вплив на кримінальну відповідальність. 
14. Невинувате заподіяння шкоди (випадок, казус). 
Література: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.  

Практичні завдання 

1. 15-річні учні Храпов і Лапов вирішили прогуляти заняття у 

школі й зателефонували до міліції, що школу заміновано. Заняття в 
школі було відмінено. Мінери кілька годин обстежували всі 
приміщення школи, але вибухівки не виявили. 

Варіант. 12 травня Лапов святкував своє 16-річчя і зробив таке 
повідомлення о пів на першу годину ночі 13 травня. 
Ознайомтеся зі статтями 259 і 296 КК. 

Чи можуть Храпов і Лапов нести відповідальність за вчинені дії за 
цими статтями КК? 

2. 15-річний Рудяк, проводжаючи додому своїх однокласниць 
Людмилу і Марину, знайшов на вулиці дрібнокаліберний пістолет. 
Під мостом він випробував його, зробивши кілька пострілів, і хотів 
покласти в сумку Марини, однак дівчата попросили подивитися 
пістолет. Розглядаючи його, Марина пожартувала, що, можливо, 

Рудяк їх застрелить. Рудяк спочатку наставив пістолета на Марину і 
сказав, що вже вбив її, а потім на Людмилу. Остання запитала, чи 

можна з цього пістолета вбити. Рудяк відповів, що не знає, і 
наставив пістолета в її голову. Однак Людмила, жартуючи, сказала, 
що краще стріляти в серце. Рудяк випадково натис на гачок, 
пролунав постріл, яким було тяжко поранено Людмилу. Рудяк 
негайно зупинив проїжджаючу машину, щоб відвезти Людмилу до 
лікарні. 
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Рудяка було засуджено за умисне тяжке тілесне ушкодження. 
Захисник подав апеляцію на вирок, вимагаючи закриття 
кримінальної справи. 

Чи підлягає апеляція задоволенню? 

3. 20 травня Парамон Мотига на святкування свого 14-річчя 
запросив на 7-му годину вечора найближчих друзів. Вони 

веселилися й танцювали. Коли ж батьків Мотиги (обоє хірурги) 

терміново викликали до лікарні для допомоги травмованим на 
пожежі людям, друзі засумували. Тоді Шило дістав принесену ним 

пляшку горілки і запропонував усім випити. Випили і вирішили 

провести конкурс на найбільш захоплюючу розвагу. Такою визнали 

пропозицію Парамона випробувати свою сміливість у ситуації 
інсценування розстрілу з використанням батьківської 
малокаліберної гвинтівки. Першим випробував себе Парамон, в 
якого опівночі з останнім ударом курантів вистрілив Шило. Куля 
пройшла біля самого вуха Парамона Мотиги. Через 2 хвилини в 
Шила вже стріляв Мотига. Він також спрямовував кулю біля скроні, 
однак вона влучила в голову і смертельно поранила Шила.Парамона 
Мотигу засуджено за вбивство через необережність. Захисник подав 
апеляцію на вирок суду, поставивши питання про закриття справи. 

Чи підлягає апеляція задоволенню? 

4. 15-річний Оборський вступив до злочинної організації і в її 
складі взяв участь у кількох нападах на інкасаторів, під час яких 
двох із них було вбито і викрадено велику суму грошей. Оборського 
засуджено за ч. 1 ст. 255 КК. 

Чи правильно вирішено справу? 

5. На вокзалі Півторак познайомився з Дудкою, який повертався 
додому з місць позбавлення волі. На спільні гроші вони розпили 

пляшку горілки і почали міркувати, як би ще роздобути грошей на 
спиртне. На прохання Дудки Півторак показав овочевий магазин у 
малолюдному місці. Дудка вчинив у цьому магазині грабіж у 
великих розмірах і третину награбованих грошей віддав Півтораку 
за підсобництво у злочині. 
Дудку засуджено за грабіж чужого майна, вчинений повторно, а 

Півторака — за підсобництво у даному злочині. Чи правильно суд 

дав оцінку дій Півторака? 

6. Озброєний обрізом мисливської рушниці Жолобов з метою 

викрадення відеоапаратури проник до будинку обласної 
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телерадіокомпанії. Демонструючи обріз та погрожуючи вбивством, 

він зв’язав сторожа і засунув йому в рот великий кляп. Кляп 

перекрив дихальні шляхи, і сторож помер. 

Ознайомтеся зі статтями 187, 115, 119 і 263 КК.Визначте форму і 
вид вини у вчинених Жолобовим злочинах. 

7. Смирнов і Гулідов, що були в нетверезому стані, повертаючись 
додому з гостей, посварилися. Під час сварки Смирнов вдарив 
Гулідова в обличчя. Останній від удару послизнувся і, падаючи, 

вдарився головою об водозабірну колонку, а потім об жолоб. 

Унаслідок ударів, що мали місце при падінні, Гулідов дістав тяжкі 
тілесні ушкодження, від яких помер на місці події. 

8.  Повертаючись з полювання, Новиков на березі річки підійшов 
до гурту знайомих підлітків, які сиділи на землі. Серед них був і 
його двоюрідний брат Родіонов. Коли Родіонов запитав, чи вбив він 

якогось звіра, Новиков відповів, що не вбив, але зараз вб’є. При 

цьому, перебуваючи у безпосередній близькості до підлітків і 
тримаючи стволи рушниці в їхньому напрямку, розкрив рушницю, 

оглянув раніше вставлений у ствол патрон, закрив її і почав 
великим пальцем правої руки зводити курок. У цей час його палець 
зірвався з курка, і стався постріл, яким було смертельно поранено 
Родіонова. 
На досудовому слідстві і в суді Новиков пояснював, що вбивати 

Родіонова не хотів, а постріл стався випадково. Свідки пояснили, 

що ніхто з них серйозно не сприйняв слова і дії Новикова, не 
злякався і Родіонов. Двоє свідків бачили, що у Новикова палець 
зірвався з курка. Його засуджено за умисне вбивство, вчинене 
способом, небезпечним для життя багатьох осіб. 

Ознайомтеся зі статтями 115 і 119 КК. 

Чи правильно вирішено справу? 

9. Євдокименко, перебуваючи у стані сп’яніння, їхав своєю 

автомашиною. На вимогу працівника міліції він не зупинився. Тоді 
працівники міліції Михайленко, Назаренко і Романенко все ж 

зупинили порушника і зажадали, щоб він пред’явив документи. 

Замість цього Євдокименко знову почав рухатися, а Михайленко, 

щоб його затримати кинувся на капот автомобіля. Євдокименко 
спочатку збільшив швидкість, а потім різко загальмував, 
намагаючись скинути Михайленка. Після гальмування Михайленко 
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впав з капота на землю і дістав легкі тілесні ушкодження з 
короткочасним розладом здоров’я. 
Варіант 1. Михайленко після гальмування впав під передні колеса 

автомобіля, однак Євдокименко, бачачи це, переїхав його, 

спричинивши тяжке тілесне ушкодження. 
Варіант 2. Після падіння Михайленка Євдокименко переїхав його, 

заподіявши ушкодження, від яких потерпілий через 2 дні помер у 
госпіталі. 
Ознайомтеся зі статтями 342, 345 і 348 КК та коментарями до них. 

Визначте спрямованість дій Євдокименка, форму та вид вини 

щодо вчинених ним злочинів. 
10. Слюсар Клюка виготовив пістолет під малокаліберний патрон. 

Бажаючи його випробувати, він пізно ввечері кілька разів вистрелив 
на березі ставка в напрямку протилежного берега. Одним з цих 

пострілів було вбито дівчинку, яка там шукала цуцика. 
Відстань між Клюкою і потерпілою була близько 200 м, їх 

розділяли ставок, болото з осокою і очеретом висотою близько 2 м, 

за якими вздовж паркану йшла потерпіла. Клюка винним себе 
визнав частково і пояснив, що нікого не хотів вбивати, дівчинку не 
бачив і не передбачав, що куля може пролетіти таку відстань. 
Клюку засудили за умисне вбивство, вчинене способом, 

небезпечним для життя багатьох осіб. 

Ознайомтеся з п. 5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 115, статтями 119, 263 КК. 

Чи правильно вирішено справу? 

                                                           

Практичне заняття 6. Стадії злочину. Співучасть у злочині  
План 

1. Поняття й стадії вчинення злочину та їх види. 

2. Готування до злочину. Відмежування готування до злочину від 

вияву наміру. 
3. Замах на злочин та його види. 

4. Замах на непридатний предмет і замах непридатними засобами. 

5. Добровільна відмова від вчинення злочину та її відмінність від 

дієвого каяття. 
6. Поняття та форми співучасті у злочині. 
7. Види співучасників. 

   8. Підстави та межі відповідальності співучасників. 
9. Невдала співучасть та ексцес виконавця. 
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10. Добровільна відмова при співучасті. 
Література: 18, 19, 20, 21, 22, 23. 

Практичні завдання 

1. Поляничко була затримана співробітником міліції Дмитренком 

при продажу 2 мішків макової соломки наркоману Даркову. Вона 
запропонувала Дмитренку залишити собі вилучені у неї 170 доларів 
США, протокол не складати і відпустити її, пообіцявши наступного 
дня передати ще 200 доларів США. Дмитренко відмовився і 
повідомив про дії Поляничко у прокуратуру. 
Ознайомтеся зі статтями 368 та 369 КК і коментарями до них. Як 

вирішити справу? 

2.  Дільничний інспектор міліції Борисенко застав Красножон за 
виготовленням самогону для продажу і склав про це протокол, а 
далі запропонував їй за знищення протоколу дати йому 300 доларів 
США. Вона погодилась, але сказала, що грошей у неї зараз немає, 
пообіцяла наступного дня принести обумовлену суму і звернулася 
до прокуратури. 

Купюри, підготовлені для Борисенка, переписали, і Красножон 

передала їх тому, одержавши протокол. Борисенка було затримано. 

Ознайомтеся зі статтями 368 і 369 КК. 

Як кваліфікувати дії Борисенка? 

3. Співробітник міліції Котов затримав Шевчука за вчинення 
дрібного хуліганства і того було піддано адміністративному 
стягненню. Останній пригрозив Котову, що вб’є його. 

Як кваліфікувати таку заяву Шевчука? 

4. Тимохін дізнався, що в кюветі біля залізничної колії його 
знайомі хлопці мають статевий зв’язок із жінкою, що перебуває у 
стані сп’яніння. Він пішов туди також, щоб вступити з нею в 
статевий зв’язок, але був затриманий співробітниками міліції. 
«Якби мене не затримали, я б вступив із жінкою у статевий 

зв’язок», — заявив він. Тимохіна засуджено місцевим судом за 
готування до зґвалтування, апеляційний суд залишив вирок у силі. 
Заступник Голови Верховного Суду України вніс подання до 
касаційної судової інстанції, поставивши питання про звільнення 
Тимохіна від кримінальної відповідальності, оскільки його дії є 
лише виявом наміру. 
Яке рішення повинен прийняти суд? 
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5. Шамшуров і Андреєв зустріли ввечері на вулиці Коцюбу, яка 
поверталася з роботи, і вирішили її зґвалтувати. Вони втяг-ли ту до 

порожньої квартири будинку, поклали на ліжко і почали роздягати, 

тримаючи за руки, ноги і затискуючи рота. Коцюба вчинила опір, 
вирвала руку, кричала, витягла з куртки ножиці і вдарила ними 

Шамшурова. У цей час у двері квартири хтось постукав. Шамшуров 
і Андреєв, злякавшись, що їх можуть затримати, вистрибнули у 
вікно і втекли. 

Як вирішити справу? 

6. Авилов, Артамонов, Сомов та Мазаєв домовилися запросити на 
квартиру до останнього однокласниць Мазаєва та Авилова — Куліш 

і Зубову для здійснення з ними статевих актів. Не здогадуючись про 
їхні наміри, дівчата прийшли. Мазаєв та Авилов заздалегідь 
розподілили їх між собою. За попередньою домовленістю перший 

запросив Куліш до іншої кімнати, куди слідом прийшов і Авилов. 
Удвох вони звалили Куліш на ліжко і, застосувавши фізичну силу 
та погрожуючи вбити, роздягнули її. Потім Авилов вийшов з 
кімнати, а Мазаєв здійснив з нею статевий акт. Далі Авилов 
повернувся і також намагався вчинити статевий акт із Куліш, але 
довести свій намір не зміг через фізіологічні причини. Після чого 
Мазаєв та Авилов відпустили Куліш. Артамонов та Сомов тим 

часом у сусідній кімнаті із застосуванням фізичного насильства 
намагалися зґвалтувати Зубову, але у неї сталася дефекація, тому 
вони відмовились від доведення свого наміру до кінця, але з помсти 

побили Зубову, спричинивши їй тілесне ушкодження середньої 
тяжкості. Крім того Мазаєв, який страждав на венеричне 
захворювання, заразив Куліш сифілісом. 

7. Працівник геологорозвідувальної партії Солдатов на світанку 
під час полювання помітив, що в кущах поблизу селища 
ворушиться якась чорна тінь. Гадаючи, що то ведмідь, Сол-датов 
побіг до будинку, розбудив Боброва і повідомив про це. Обидва 
вони взяли рушниці і, підкравшись до берега річки, зробили 

постріли в кущі, звідки чутно було тріск гілок. Кулею з рушниці 
Солдатова був убитий Білозеров, який знаходився там. Куля з 
рушниці Боброва не зачепила його. 

Варіант. Внаслідок того, що рушниці Солдатова і Боброва були 

нові і раніше з них постріли не робились, експертиза не змогла 
встановити, з чиєї рушниці вбито Білозерова. 
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Як вирішити справу? 

8. Неповнолітні Івакін, Кармазін, Титова і Красіна на пропозицію 

Титової та Красіної вирішили «провчити» однокласницю Боброву, 
яка негативно висловлювалася про їх поведінку. З цією метою 

заманили її до підвалу будинку, де всі разом довго знущалися з неї. 
Били, примусили роздягнутись, цілувати їм ноги, пити сечу тощо. 

Івакін та Кармазін по черзі зґвалтували Боброву і задовольнили з 
нею статеву пристрасть неприродним способом. При цьому Титова і 
Красіна застосовували до Бобрової фізичне насильство, тримали її 
за руки і ноги. Боячись відповідальності за вчинене, вони вирішили 

її вбити, оскільки та погрожувала, що повідомить у міліцію. Усі 
разом вони довго били Боброву, а потім Івакін вдарив її кілька разів 
ножем, внаслідок чого та померла. 
Ознайомтеся зі статтями 115, 152 і 153 КК та коментарями до них. 

Як кваліфікувати дії вказаних осіб? 

9. Лукін Валерій, посварившись з Гасниковим та його друзями, 

розповів про конфлікт своєму брату Юрію і разом з ним повернувся 
на місце пригоди. Лукін Юрій взяв з собою ніж, про що Валерій не 
знав. Підійшовши до хлопців, що сиділи на лавці, Валерій вдарив 
одного з них — Іванова. Виникла бійка. Лукін Юрій двічі вдарив 
Гасникова ножем у груди, а потім поранив Задерако. Валерій в цей 

час наносив кулаками удари пораненому Гасникову. Від отриманих 
ножових поранень Гасников у лікарні помер. 

10. Шведов підмовив неповнолітніх Крупника та Ганжу вчинити 

ряд крадіжок з квартир громадян на других поверхах будинків. При 

цьому Крупник або Ганжа влазили до квартир через кватирку вікна 
і передавали викрадені речі Шведову. На час вчинення крадіжок 
Крупнику і Ганжі не виповнилося 14 років. 
Як кваліфікувати дії Шведова? 

 

Практичне заняття 7. Множинність злочинів. Обставини, що 

виключають злочинність діяння 

План 

1. Поняття та форми множинності злочинів. 
3. Повторність злочинів та її види. 

4. Сукупність злочинів та її види. 

5. Рецидив злочинів. 
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6. Поєднання у поведінці особи кількох форм множинності 
злочинів. 

7. Кримінально-правові наслідки множинності злочинів. 
8. Поняття юридична природа та види обставин, що виключають 

злочинність діяння. 
9. Поняття необхідної оборони та умови її правомірності. 
10. Уявна оборона. 
11. Перевищення меж необхідної оборони. 

12. Крайня необхідність. Відмінність між необхідною обороною і 
крайньою необхідністю. 

13. Затримання особи, що вчинила злочин, та умови його 
правомірності. 

14. Фізичний або психічний примус. 
15. Виконання наказу або розпорядження. Відповідальність за 

виконання злочинного наказу. 
16. Діяння, пов’язане з ризиком. 

17. Виконання спеціального завдання з попередження чи 

розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної 
організації. 

Література: 20, 21, 22, 23, 24. 

Практичні завдання 

1. Петрушин познайомився на пляжі з Горловою і запросив її до 
себе додому подивитися відеофільми. Після їх перегляду він 

запропонував Горловій залишитися в нього на ніч, а коли та 
відмовилася, зачинив двері і, погрожуючи ножем, кілька разів 
вступав з нею в статевий зв’язок. Ранком Петрушин відвів Горлову 
на квартиру, де вона проживала. Через два дні він прийшов до 
Горлової і, побачивши, що господарів немає вдома, знову вчинив з 
нею статевий акт з погрозою застосування фізичного насильства. 
Ознайомтеся зі ст. 152 КК. 

Скільки злочинів вчинив Петрушин? 

2. Швець протягом двох днів здійснив у центральному універмазі 
міста Києва 12 кишенькових крадіжок. Кожна з них завдала 
окремим потерпілим шкоду на суму від 82 до 1767 грн., загальна ж 

сума викраденого становила 8835 грн. 

При затриманні Швець пояснив, що наступні два дні мав намір 
«працювати» в універмазі «Україна», а потім – коли сума 
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викраденого досягне близько 50 тис. грн. – збирався поїхати 

відпочивати на Південний берег Криму. 
Ознайомтеся зі ст. 185 КК та приміткою до неї. 
Чи мала тут місце множинність злочинів, а якщо мала, то в якій 

формі? 

3. Коваленко, прийшовши на дискотеку в нетверезому стані, 
почав чіплятися до Сосніної. Її знайомий Пічур зробив йому 
зауваження. За це Коваленко вдарив його в обличчя, заподіявши 

легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад 

здоров’я, а потім, щоб уникнути затримання, пішов з дискотеки. На 
автобусній зупинці, побачивши незнайомих йому неповнолітніх 
Сердюка і Саленка, він підійшов і запитав, звідки вони. Дізнавшись, 
що хлопці не місцеві, Коваленко побив їх, заподіявши обом легкі 
тілесні ушкодження, що не спричинили короткочасного розладу 
здоров’я. 
Ознайомтеся зі ст. 296 КК та абз. 2 п. 8 постанови Пленуму 

Верховного Суду України «Про судову практику в справах про 
хуліганство» від 28 червня 1991 р. № 3. 

Скільки злочинів вчинив Коваленко? Яке кримінально-правове 
значення кожного з наведених в умовах задачі епізодів? 

4. Відбуваючи покарання у виді позбавлення волі на певний 

строк, Агапов і Проценко домовилися, що коли останній вийде на 
волю, то дістане і передасть в колонію наркотики. Через три тижні 
після звільнення Проценко купив у невстановленої слідством особи 

2,5 кг анаші, привіз її до міста, де жила мати Агапова, і залишив їй. 

Мати кілька місяців зберігала анашу вдома, а потім під час 
чергового побачення передала її синові. При спробі збути анашу 
іншому засудженому Агапова було затримано. 

Ознайомтеся зі ст. 307 КК. 

Чи мала місце множинність злочинів у цьому випадку? 

5. Щоб одержувати підвищену пенсію, Полинко підробив записи 

в трудовій книжці про більш тривалий, ніж фактично, час роботи в 
районах Крайньої Півночі (за часів існування СРСР) і подав її до 
управління Пенсійного фонду України Дарницького району м. 

Києва. Через чотири роки після одержання першої місячної пенсії 
підробку було виявлено. За цей час По-линко незаконно одержав 
2120 гривень. 
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Ознайомтеся зі статтями 358, 190 та приміткою до ст. 185 КК. Чи 

мала тут місце множинність злочинів? 

6. Гаспар’ян зі своєю знайомою Стегіною йшов вулицею. Їх 
зупинили п’яні Мамедзаде та Цинайкін, безпричинно присікались 
до них, зчинили сварку і почали бити Гаспар’яна. При цьому в 
руках Цинайкіна була пляшка з вином. Він намагався нею вдарити 

збитого з ніг Гаспар’яна. Побоїв зазнала й Стегіна, що боронила 
Гаспар’яна. Останньому було заподіяно легке тілесне ушкодження, 
що спричинило короткочасний розлад здоров’я. Захищаючи себе і 
Стегіну, Гаспар’ян складаним ножем, якого мав при собі, поранив 
Мамедзаде і Цинайкіна, спричинивши їм тілесні ушкодження 
середньої тяжкості. Гаспар’ян пішов у міліцію і здав ніж. 

Дайте юридичну оцінку вчиненого учасниками події. 
7. Повертаючись уночі додому, Гавришев мав іти через яр. 

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

розкрив складаного ножа. В яру він зустрів Ортова і Прохорова, які 
йшли з роботи. Зіткнувшись з Ортовим, Гавришев завдав йому 
ножем удару в груди, заподіявши тяжкі тілесні ушкодження. Він 

пояснив свої дії тим, що Ортов і Прохоров здалися йому 
грабіжниками, оскільки раніше в цьому місці траплялися такі 
випадки. 

Чи перебував Гавришев у стані необхідної оборони? 

8. Сташков почув уночі, що хтось ходить по горищу його 
будинку. Він зарядив рушницю, вийшов на подвір’я і крикнув: «Хто 
там?» Невідомий зіскочив з горища і сховався за рогом будинку, а 
потім кинувся на Сташкова. Останній вистрілив у нього і вбив. 
Убитим виявився Фенін, неодноразово раніше судимий за крадіжки. 

Чи є в діях Сташкова перевищення меж необхідної оборони? 

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

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

відчинялися двері. У його відсутність лопнула труба парового 
опалення і начальник ЖЕУ дав вказівку відчинити квартиру для 
ліквідації аварії. Коли слюсар відчинив двері, то дістав тяжке 
поранення, оскільки пристрій спрацював. 
Варіант. Пристрій спрацював, коли до квартири проникли злодії, 

які намагались її обікрасти. При цьому одному з них було 
спричинено тяжкі тілесні ушкодження, від яких він у лікарні помер. 

Якою має бути кримінально-правова оцінка дій Тарасова? 
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10. Мельник, Перга і Сенченко жили в одній кімнаті гуртожитку. 
Мельник займався спортом і часто вихвалявся, що нікого не боїться. 
Перга, Сенченко та їхній знайомий Куліш вирішили налякати 

Мельника. Близько 23-ї години вони зустріли того за рогом будинку 
в темному місці та почали вимагати гроші. При цьому Перга 
підійшов ззаду і схопив Мельника за шию. Мельник ударив 
кулаком в обличчя Сенченка, який упав, а потім, вирвавшись від 

Перги, складаним ножем вдарив його у груди. 

Від отриманого поранення Перга помер на місці. Сенченко при 

падінні вдарився головою об камінь і від одержаної черепно-

мозкової травми через три дні помер у лікарні. 
Чи підлягає Мельник кримінальній відповідальності? 

 

Практичне заняття  8. Звільнення від кримінальної 
відповідальності. Звільнення від покарання та його відбування 

План 

1. Звільнення від кримінальної відповідальності як окремий 

інститут кримінального права: юридична природа та основний 

кримінально-правовий зміст. 
2. Правові підстави та порядок звільнення від кримінальної 

відповідальності за законодавством України. 

3. Проблеми систематизації окремих різновидів звільнення від 

кримінальної відповідальності в теорії кримінального права. 
4. Особливості окремих різновидів звільнення від кримінальної 

відповідальності, передбачених Загальною частиною КК України. 

5. Загальна характеристика окремих різновидів звільнення від 

кримінальної відповідальності, передбачених Особливою частиною 

КК України. 

6. Звільнення від покарання та його відбування як окремий 

інститут кримінального права: юридична природа, основний 

кримінально-правовий зміст, відмінність від звільнення від 

кримінальної відповідальності. 
7. Проблеми систематизації окремих різновидів звільнення від 

покарання та його відбування в КК України і в теорії кримінального 
права. 

8. Звільнення від покарання: специфічний кримінально-правовий 

зміст, основні різновиди, передбачені КК України. 
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9. Звільнення від подальшого відбування покарання: специфічний 

кримінально-правовий зміст, основні різновиди, передбачені КК 

України. 

10. Заміна покарання більш м’яким: специфічний кримінально-

правовий зміст, основні різновиди, передбачені КК України. 

11. Пом’якшення призначеного покарання: специфічний 

кримінально-правовий зміст, основні різновиди, передбачені КК 

України. 

12. Особливості звільнення від покарання та його відбування на 
підставі закону України про амністію та акта про помилування. 

Література: 25, 26, 31, 32. 

Практичні завдання 

1. Сомов, перевищуючи межі необхідної оборони, застрелив з 
мисливської рушниці Хмілька та Шутькова, які вчинили 

незакінчений замах на зґвалтування його неповнолітньої доньки. 

Була порушена кримінальна справа за ст. 118 КК. У ході досудового 
слідства Сомов давав правдиві показання стосовно фактичної 
сторони вчиненого, висловлював готовність матеріально допомогти 

сім’ям потерпілих, однак вину свою визнавав частково і у 
вчиненому не покаявся. Справа з обвинувальним висновком була 
направлена до суду. Одночасно до суду надійшло клопотання від 

автотранспортного підприємства, де Сомов працював водієм, з 
проханням передати його на поруки колективу. Під час судового 
розгляду Сомов зберіг позицію, яку він займав на досудовому 

слідстві, — вину свою визнавав частково і у вчиненому не покаявся. 
Варіант. Після надходження клопотання від автотранспортного 

підприємства Сомов змінив позицію – в суді він свою вину визнав 
повністю та заявив, що щиро розкаюється у вчиненому. 
Чи може Сомов бути звільнений від кримінальної 

відповідальності? Якщо таке звільнення можливе, який з 
передбачених у КК його різновидів має бути застосований до 
Сомова? 

2. Гродко, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, передав 
керування своїм автомобілем «Форд Скорпіо» Білашу, який прав на 
керування транспортним засобом не мав. Останній під час проїзду 
перехрестя виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з 
автомобілем «Шкода Октавіа». У результаті зіткнення обидва 
автомобілі були серйозно пошкоджені, а водій «Шкоди Октавії» 
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Смирнов і пасажир Ясько одержали середньої тяжкості тілесні 
ушкодження. Була порушена кримінальна справа: щодо Білаша — 

за ч. 1 ст. 286 КК; щодо Гродка — за ст. 287 КК. У процесі 
досудового слідства Гродко та Білаш щиро покаялися, давали 

правдиві показання, оплатили витрати на лікування Смирнова та 
Яська, повністю відшкодували їм матеріальні та моральні збитки. У 

зв’язку з цим Смирнов та Ясько написали заяву на ім’я слідчого, в 
якій вказали, що претензій до Гродка та Білаша не мають і між 

ними досягнуто повне примирення. Коли справа була передана до 
суду, туди ж надійшло клопотання від колективу фірми, де 
працювали Білаш і Гродко, з проханням передати їх на поруки. 

Варіант. У результаті зіткнення автомобілів Ясько одержав тяжке 
тілесне ушкодження, у зв’язку з чим щодо Білаша була порушена 
кримінальна справа за ч. 2 ст. 286 КК. 

Чи можуть бути Гродко та Білаш звільнені від кримінальної 
відповідальності? Якщо таке звільнення можливе, який його 
різновид має бути застосований за наведених обставин? 

3. Швачко придбав у невстановленої слідством особи пістолет 
«ТТ» з набоями і зберігав його у себе вдома в шухляді письмового 
столу, яку іноді забував зачиняти на ключ. Шукаючи журнал, на 
пістолет натрапив 15-річний син Швачка Ігор. Він кілька разів брав 
пістолет з шухляди, роздивлявся його, а потім клав на місце. 
Одного разу до Ігоря прийшов однокласник Довгий. Ігор дістав 
пістолет з шухляди і почав демонструвати його однокласнику. 
Потім Ігор витяг з пістолета обойму з набоями і, вважаючи, що 
пістолет розряджений, навів його на Довгого і натиснув на 
спусковий гачок. Оскільки один набій залишився в стволі, стався 
постріл. Куля влучила у Довгого і йому було спричинене тяжке 
тілесне ушкодження. Ігор викликав по телефону швидку допомогу і 
батька. Швачко, в свою чергу, викликав міліцію і добровільно здав 
пістолет та набої. Щодо Швачка була порушена кримінальна справа 
за ч. 1 ст. 263 та ст. 264 КК. Під час досудового слідства Швачко 
щиро покаявся, давав правдиві показання, повністю оплатив 
витрати на лікування Довгого, відшкодував йому та його батькам 

моральні збитки. Крім того, на ім’я слідчого надійшло клопотання 
від колективу автопарку, в якому Швачко працював таксистом, з 
проханням передати його на поруки. Додавши клопотання до 
справи, слідчий передав її до суду. 
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Чи є підстави для звільнення Швачка від кримінальної 
відповідальності? Якщо таке звільнення можливе, які його 
різновиди мають (можуть) бути застосовані в цьому випадку? 

4. Сітало за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК, був 
звільнений від кримінальної відповідальності з передачею його на 
поруки колективу житлово-експлуатаційної контори (ЖЕК) № 307 

Дарницького району м. Києва, де він працював слюсарем-

сантехніком. Протягом перших 6 місяців з дня передачі на поруки 

він поводив себе належним чином, але потім кілька разів з’являвся 
на роботу в стані сп’яніння, допустив прогул, а за 2 місяці до 

закінчення річного строку поручительства вчинив ще одну 

крадіжку. 
У зв’язку з цим колектив ЖЕКу прийняв рішення про відмову від 

поручительства за Сітало і направив це рішення до відповідного 
суду. 
Яке рішення щодо Сітало має прийняти суд? Чи може вчинена 

ним друга крадіжка розглядатись як повторна? 

5. Борисенко в ніч перед відправленням його до місця строкової 
військової служби у Збройних Силах України напав на 20-річну 
Кислицьку і, застосувавши фізичне насильство, вчинив з нею кілька 
статевих актів. Була порушена кримінальна справа за ч. 1 ст. 152 КК 

і проведене досудове слідство. Воно через 2 місяці було зупинене, 
оскільки не було встановлено особу, яка вчинила злочин. 

Через 10 місяців після цього у короткотермінову відпустку до 

Києва приїхав Борисенко, який проходив службу в прикордонних 
військах. Під час випадкової зустрічі він був впізнаний Кислицькою 

і затриманий. Досудове слідство було відновлене. У ході 
досудового слідства було встановлено, що на військовій службі 
Борисенко зарекомендував себе з позитивної сторони: є 
відмінником бойової підготовки, користується авторитетом у 
товаришів по службі, особисто затримав 12 порушників кордону. 
До закінчення досудового слідства він відшкодував Кислицькій 

моральні збитки, і вона написала заяву на ім’я слідчого, що не 
заперечує проти звільнення Борисенка від кримінальної 
відповідальності. Додавши заяву до матеріалів кримінальної справи, 

слідчий направив її до суду. 
Варіант 1. Кислицькій на момент зґвалтування не виповнилося 18 

років, тому кримінальна справа була порушена за ч. 3 ст. 152 КК. 
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Варіант 2. Борисенко не лише зґвалтував Кислицьку, а і 
задовольнив статеву пристрасть неприродним способом. 

Ознайомтеся зі статтями 152 і 153 КК. 

Чи може суд звільнити Борисенка від кримінальної 
відповідальності на підставі ст. 48 КК? 

6. Шлапак був засуджений за ст. 861 КК 1960 р. за розкрадання 
колективного майна в особливо великих розмірах шляхом 

шахрайства до позбавлення волі на строк 12 років з конфіскацією 

всього майна, яке є його власністю. До початку відбування ним 

покарання набрав чинності КК 2001 р. Згідно з п. 3 примітки до ст. 
185 КК 2001 р. тепер злочин Шлапака визнається вчиненим у 
великих розмірах. 

Варіант. Згідно з п. 4 примітки до ст. 185 КК 2001 р. злочин 

Шлапака також визнається вчиненим в особливо великих розмірах. 

Ознайомтеся зі ст. 861 КК 1960 р., ст. 190 та п. 10 розділу ІІ 
«Прикінцевих та перехідних положень» КК 2001 р.  

Чи повинна бути знижена призначена Шлапаку міра покарання? 

7. 15-річний Рудик у 2000 році вчинив злісне хуліганство 
(хуліганські дії, що відзначалися за своїм змістом особливою 

зухвалістю) та вбивство з необережності. За ч. 2 ст. 206 КК 1960 р. 
він був засуджений до позбавлення волі на строк 3 роки, за ст. 98 

КК 1960 р. — до позбавлення волі на строк 2 роки і за сукупністю 

злочинів — до позбавлення волі на строк 5 років. Через 8 місяців 
після початку відбування покарання Рудиком набрав чинності КК 

2001 р. 

Варіант. За сукупністю злочинів Рудик був засуджений до 
позбавлення волі на строк 4 роки. 

Ознайомтеся зі статтями 98, 206 КК 1960 р., ч. 1 ст. 296 та п/п r) п. 

1 розділу ІІ «Прикінцевих та перехідних положень» КК 2001 р. 

Яке рішення щодо Рудика має прийняти суд у зв’язку з набранням 

чинності КК 2001 р.? 

8. У 1999 році Рябошапка, перебуваючи в залі судового засідання, 
висловив погрозу вбивством судді та образив прокурора. За ст. 1762 

КК 1960 р. його було засуджено до позбавлення волі на строк 2 

роки 6 місяців, за ст. 1891 КК 1960 р. — до позбавлення волі на 
строк 1 рік 6 місяців і за сукупністю злочинів — до позбавлення 
волі на строк 3 роки. Через 1 рік 2 місяці після початку відбування 
покарання Рябошапкою набрав чинності КК 2001 р. 
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Варіант. За ст. 1762 КК 1960 р. і за сукупністю злочинів Ря-
бошапка був засуджений до позбавлення волі на строк 3 роки. 

Яке рішення щодо Рябошапки має прийняти суд у зв’язку з 
набранням чинності КК 2001 р.? 

9. Гунько, припиняючи спробу Камова і Міщенка незаконно 
заволодіти його автомобілем, пострілами з мисливської рушниці 
заподіяв обом тяжкі тілесні ушкодження. Була порушена 
кримінальна справа за ст. 124 КК. На досудовому слідстві і під час 
судового розгляду Гунько давав правдиві показання стосовно 
фактичної сторони скоєного ним, але вини своєї не визнавав і у 
вчиненому не розкаювався. Заперечував він і проти звільнення від 

кримінальної відповідальності з будь-яких підстав, вважаючи, що 
діяв в межах необхідної оборони. Матеріалами справи встановлено, 

що Гунько позитивно характеризується за місцем роботи та 
проживання, понад 15 років утримує хвору дружину, допомагає 
старим батькам. 

Чи може Гунько у випадку його засудження за ст. 124 КК бути 

звільнений від покарання на підставі ч. 4 ст. 74 КК? 

10. Через 4 роки 6 місяців після вчинення Беровою привласнення 
чужого майна проти неї була порушена кримінальна справа за ч. 4 

ст. 191 КК. Ще через 3 місяці справу було передано до суду. У ході 
судового слідства не знайшли підтвердження два епізоди вчиненого 
Беровою привласнення, у зв’язку з чим її дії кваліфіковані судом за 
ч. 1 ст. 191 КК. Обвинувальний вирок суд постановив через 3 місяці 
12 днів після початку розгляду справи. 

Яке рішення щодо покарання Берової мав прийняти суд, 

постановляючи обвинувальний вирок? 

 

Практичне заняття 9. Поняття, мета, система і види покарань. 

Призначення покарання. 

План 

1. Поняття та ознаки покарання за КК України. 

2. Мета покарання за КК України. Проблеми цілей покарання в 
теорії кримінального права. 

3. Система видів покарання за КК України. 

4. Основні покарання за КК України. 

5. Додаткові покарання за КК України. 
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6. Покарання, які згідно з КК України можуть застосовуватися і як 
основні, і як додаткові. 

7. Загальні засади призначення покарання за КК України. 

8. Обставини, які пом’якшують і обтяжують покарання. 
9. Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, 

вчинений у співучасті. 
10. Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено 

законом. 

11. Призначення покарання за сукупністю злочинів та вироків. 
12. Правила складання покарань, зарахування строку 

попереднього ув’язнення та обчислення строків покарання. 
Література: 27, 28, 29, 30. 

Практичні завдання 

1. Суддею місцевого суду Печерського району м. Києва за дрібне 
розкрадання державного майна Пронька піддано штрафу на суму 10 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Через два місяці в 
Солом’янському районі м. Києва його було затримано за таємне 
викрадення гаманця у Сокальської. За це Пронька було засуджено 
до штрафу у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. 

Ознайомтеся зі ст. 51 КАП та ст. 185 КК і визначте юридичну 
природу штрафу у кожному з цих випадків. 

2. Шумський, керуючи в нетверезому стані автомашиною 

«Москвич», що належала Рукавишникову, порушив правила 
дорожнього руху, внаслідок чого машина перекинулася. 
Рукавишникову заподіяно середньої тяжкості тілесні ушкодження. 
За ч. 1 ст. 286 КК Шумський засуджений до 1 року виправних робіт 
з позбавленням права керувати транспортними засобами на 2 роки. 

Розглянувши справу в апеляційному порядку, апеляційний суд 

вирок місцевого суду в частині позбавлення права керувати 

транспортними засобами скасував. При цьому він послався на те, 
що півроку тому Шумського за керування транспортними засобами 

в стані сп’яніння уже позбавлено такого права строком на два роки і 
тому призначати покарання такого ж виду необхідності не було. 

Чи правильно вирішив справу апеляційний суд? 

3. За крадіжку державного майна Борецького було засуджено за ч. 

1 ст. 81 КК 1960 р. до 1 року 6 місяців виправних робіт з 
відбуванням їх за місцем роботи. Через 4 місяці, визнавши, що він 
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злісно ухиляється від відбування покарання, суд змінив йому не 
відбутий строк виправних робіт на позбавлення волі. 
Чи можна вважати в цьому випадку позбавлення волі 

кримінальним покаранням, що призначається за злісне ухилення від 

відбування виправних робіт? У чому полягає відмінність між 

положеннями ч. 2 ст. 30 КК 1960 р. і ч. 2 ст. 389 КК 2001 р.? 

4. Колесника, що працював заступником декана одного з 
факультетів медичного інституту, визнано винним у одержанні 
хабара, вчиненому повторно. За ч. 2 ст. 368 КК його засуджено до 
позбавлення волі на строк 6 років з позбавленням права обіймати 

посади, пов’язані з виховними функціями, на строк 3 роки. 

Одночасно за вироком суду його позбавлено звання капітана 
медичної служби запасу, вченого звання доцента та наукового 
ступеня кандидата медичних наук. 
Дайте оцінку рішенню суду щодо позбавлення Колесника 

військового звання, вченого звання та наукового ступеня. 
5. Заступника начальника райвідділу внутрішніх справ Покотила 

засуджено за перевищення влади, що супроводжувалося 
насильством, за ч. 2 ст. 365 КК до позбавлення волі на строк 5 років. 
Крім того, суд позбавив Покотила спеціального звання «майор 

міліції», а також вніс подання про позбавлення його державних 
нагород. 

Варіант. Покотила засуджено за заподіяння умисного середньої 
тяжкості тілесного ушкодження колишній дружині за ч. 2 ст. 122 

КК. 

Яка юридична природа позбавлення спеціального звання і 
державних нагород? Чи можна вважати, що суд правильно 
призначив Покотилу додаткове покарання? 

6. Борецький здійснив закінчений замах на крадіжку в особливо 
великих розмірах, вчинену з проникненням у житло за попередньою 

змовою групою осіб. За ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 185 КК його засуджено 
до позбавлення волі на строк 7 років з конфіскацією всього майна, 
яке є власністю Борецького. Призначаючи таке покарання, суд 

зазначив у вироку, що він враховує ступінь тяжкості вчиненого 
злочину, його стадію, щире каяття Борецького, а також його особу – 

Борецький вчинив злочин уперше, позитивно характеризується за 
місцем проживання. 
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На вирок суду прокурор подав апеляцію з проханням скасувати 

вирок у зв’язку з невідповідністю призначеного покарання тяжкості 
злочину та особі засудженого. На думку прокурора, суд не врахував 
те, що Борецький вчинив особливо тяжкий злочин, повністю 

здійснив злочинний намір щодо заволодіння майном, заподіяв 
майнову шкоду потерпілому у великих розмірах. Крім того, він 

вчинив злочин у складі групи за попередньою змовою, з 
проникненням до житла, був одним із двох його співвиконав-ців. За 
таких обставин йому не повинна була призначатися мінімальна міра 
покарання, передбачена санкцією ч. 5 ст. 185 КК. 

Дайте оцінку рішенню суду та доводам, викладеним в апеляції. 
7. Віщун замовив Глушку умисне вбивство своєї дружини за 50 

тисяч гривень. Глушко здійснив посягання на життя потерпілої, але 
злочин до кінця не довів – дружині було спричинено тяжке тілесне 
ушкодження. За ч. 3 ст. 15, п.п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 КК Глушка 
засуджено до позбавлення волі на строк 12 років з конфіскацією 

всього майна, яке є його власністю. За ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 15, п.п. 6, 

11 ч. 2 ст. 115 КК Віщуна засуджено до позбавлення волі на строк 
10 років з конфіскацією всього майна, яке є його власністю. 

На вирок суду в частині призначення покарання Віщуну прокурор 

подав апеляцію. У ній він зазначив, що суд не врахував ряд 

обставин вчинення злочину, зокрема: злочин є особливо тяжким, 

він вчинений з корисливих мотивів, Віщун був його ініціатором 

(замовником). Як замовник Віщун виконав усі дії, які вважав 
необхідними для доведення злочину до кінця, злочином завдані 
тяжкі наслідки, в діях Віщуна мають місце дві обтяжуючі 
обставини, передбачені ч. 2 ст. 115 КК. За таких обставин, на думку 

прокурора, Віщуну не могла бути призначена мінімальна міра 
покарання, передбачена ч. 2 ст. 115 КК. 

Наскільки обґрунтовані доводи прокурора? 

8. Потокіна було визнано винним у привласненні чужого майна, 
вчиненому організованою групою, в особливо великих розмірах, і 
засуджено за ч. 5 ст. 191 КК до позбавлення волі на строк 5 років. 
Призначаючи більш м’яке покарання, ніж передбачено законом, суд 

послався на те, що Потокін визнав вину, щиро розкаявся, раніше не 
судимий, позитивно характеризується, вживав заходів щодо 
відшкодування збитків, має на утриманні малолітню дитину. 
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На вирок суду прокурор подав апеляцію, в якій вказав: По-токін 

вчинив особливо тяжкий злочин у складі організованої групи, 

привласнення здійснювалося систематично протягом 2 років, 
заподіяло тяжкі наслідки у вигляді особливо великої майнової 
шкоди (214 620 грн.). Оскільки ці обставини не були належним 

чином враховані судом, прокурор просив апеляційний суд 

скасувати вирок у зв’язку з невідповідністю призначеного 
покарання тяжкості злочину та особі засудженого. 

Чи підлягає задоволенню апеляція прокурора? 

9. Протягом двох днів, перебуваючи у стані сп’яніння, Петренко 
вчинив злочини, передбачені ч. 3 ст. 296, ч. 4 ст. 296 КК, щодо своєї 
дружини та її родичів (усього у справі п’ять потерпілих, серед них 
одна малолітня дитина). Призначаючи покарання за ці злочини, суд 

врахував такі обставини, як сумлінне ставлення Петренка до праці, 
наявність на утриманні тяжко хворої дитини, а також поведінку 
його дружини, яка, на думку суду, сприяла виникненню 

ненормальних відносин у сім’ї. Розцінивши вказані обставини як 
пом’якшуючі та врахувавши особу Петренка, суд призначив йому 
більш м’яке покарання, ніж передбачено законом: за ч. 3 ст. 296 КК 

— 1 рік 6 місяців виправних робіт з відрахуванням із заробітку 
засудженого 20% ; за ч. 4 ст. 296 КК — 2 роки виправних робіт з 
відрахуванням із заробітку засудженого 20%. Остаточне покарання 
за сукупністю злочинів: 2 роки виправних робіт з відрахуванням із 
заробітку засудженого 20%. 

Варіант. З урахуванням наведених у вироку обставин Петренко 
був засуджений за ч. 3 ст. 296 КК до 1 року 6 місяців позбавлення 
волі, за ч. 4 ст. 296 КК — до 2 років 6 місяців позбавлення волі, а за 
сукупністю злочинів — до 3 років позбавлення волі. 
Дайте оцінку рішенню суду. 
10. Лісовська визнана винною у викраденні та збуті наркотичних 

засобів у великих розмірах. За ч. 2 ст. 308 КК її засуджено до 5 

років позбавлення волі, за ч. 2 ст. 307 КК — до 6 років позбавлення 
волі з конфіскацією всього майна, яке є її власністю. 

Варіант. За ч. 2 ст. 308 КК Лісовську засуджено до 8 років 
позбавлення волі, за ч. 2 ст. 307 КК — до 8 років позбавлення волі з 
конфіскацією всього майна, яке є її власністю. 

В яких межах може бути визначене остаточне покарання 
Лісовській? 
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Практичне заняття 10. Судимість. Примусові заходи 

медичного характеру 

План 

1. Поняття, юридична природа та часові межі судимості за 
кримінальним правом України. 

2. Загальноправові та кримінально-правові наслідки судимості. 
3. Погашення судимості: основний кримінально-правовий зміст, 

особливості, передбачені КК України. 

4. Зняття судимості: основний кримінально-правовий зміст, 
особливості, передбачені КК України. 

5. Поняття примусових заходів медичного характеру, їх юридична 
природа та основний кримінально-правовий зміст . 

6. Види примусових заходів медичного характеру за КК України. 

7. Особливості продовження, зміни або припинення примусових 

заходів медичного характеру за КК України. 

8. Поняття примусового лікування, його юридична природа та 
основний кримінально-правовий зміст. 

Література: 33, 34, 35, 36, 37, 38. 

Практичні заняття 

1. За умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, заподіяне в 
стані сильного душевного хвилювання, що раптово виникло 
внаслідок тяжкої образи з боку потерпілого, Голуб був засуджений 

за ст. 103 КК 1960 р. до виправних робіт на строк 2 роки. Після 
набрання вироком законної сили, але до початку відбування 
покарання Голубом набрав чинності КК 2001 р.   

Ознайомтеся зі ст. 123 КК 2001 р. Чи повинен Голуб визнаватися 
таким, що має судимість, після набрання чинності КК 2001 р.? Які 
положення КК 2001 р. є правовими орієнтирами при вирішенні 
цього питання? 

2. У серпні 1998 року Сандул вчинив шахрайство, яке було 
розкрите лише у червні 2001 року. Кримінальна справа, порушена 
за ч. 1 ст. 143 КК 1960 р., була передана до суду у серпні 2001 року. 
Під час судового розгляду набрав чинності КК 2001 р. Ознайомтеся 
з ч. 1 ст. 143 КК 1960 р. та ч. 1 ст. 190 КК 2001 р. 

Чи буде Сандул визнаватися таким, що має судимість, у разі 
постановлення обвинувального вироку щодо нього і набрання цим 
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вироком законної сили? Які положення КК 2001 р. є правовими 

орієнтирами при вирішенні цього питання? 

3. Когут був засуджений за ч. 1 ст. 383 КК до позбавлення волі на 
строк 2 роки, за ч. 1 ст. 398 КК – до обмеження волі на строк 3 роки 

і за сукупністю вчинених злочинів — до позбавлення волі на строк 
2 роки 6 місяців. 
Варіант. Когут був засуджений за ч. 1 ст. 383 КК до обмеження 

волі на строк 3 роки, за ч. 1 ст. 398 КК — до позбавлення волі на 
строк 2 роки і за сукупністю вчинених злочинів — до позбавлення 
волі на строк 2 роки 6 місяців. 
Через який строк після відбуття покарання Когут буде 

визнаватися таким, що не має судимості? 

4. Віщун був засуджений за ч. 2 ст. 377 КК до обмеження волі на 
строк 4 роки, за ч. 1 ст. 378 КК — до позбавлення волі на строк 4 

роки і за сукупністю вчинених злочинів — до позбавлення волі на 
строк 6 років. 
Варіант. Віщун був засуджений за ч. 2 ст. 377 КК до позбавлення 

волі на строк 4 роки, за ч. 1 ст. 378 КК – до позбавлення волі на 
строк 4 роки і за сукупністю вчинених злочинів — до позбавлення 
волі на строк 6 років. 
Через який строк після відбуття покарання Віщун буде 

визнаватися таким, що не має судимості? 

5. Марущак був засуджений за ч. 3 ст. 191 КК до позбавлення волі 
на строк 4 роки з позбавленням права обіймати певні посади на 
строк 2 роки, за ч. 1 ст. 366 КК — до обмеження волі на строк 3 

роки з позбавленням права обіймати певні посади на строк 2 роки і 
за сукупністю вчинених злочинів — до позбавлення волі на строк 5 

років з позбавленням права обіймати певні посади на строк 3 роки. 

Варіант. За ч. 3 ст. 191 КК Марущак був засуджений до 
обмеження волі на строк 4 роки з позбавленням права обіймати 

певні посади на строк 2 роки і за сукупністю вчинених злочинів — 

до обмеження волі на строк 5 років з позбавленням права обіймати 

певні посади на строк 3 роки. 

Через який строк після відбуття основного покарання Марущак 
буде визнаватися таким, що не має судимості? 

6. За незакінчений замах на умисне вбивство щодо Муленка була 
порушена кримінальна справа за ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК. Під час 
судового розгляду цієї справи в нього розвинувся реактивний 
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психоз. Згідно з висновком стаціонарної судово-психіатричної 
експертизи Муленко потребував застосування примусових заходів 
медичного характеру. У зв’язку з цим суд звільнив його від 

кримінальної відповідальності і застосував до нього примусовий 

захід медичного характеру у виді госпіталізації до психіатричного 
закладу з посиленим наглядом. 

Чи правильно суд вирішив справу Муленка? 

    7. В ухвалі суду в справі Тошина зазначено: «Вина Тошина у 
вчиненні умисного вбивства способом, небезпечним для життя 
багатьох осіб, і хуліганства повністю підтверджена, але у зв’язку з 
тим, що він вчинив ці дії у стані неосудності, кримінальна справа 
відносно нього підлягає закриттю, а сам Тошин — госпіталізації до 
психіатричного закладу із суворим наглядом». 

Дайте оцінку наведеному витягу з ухвали суду? 

8. За заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження 
Рябошапку було засуджено за ч. 1 ст. 121 КК до 5 років позбавлення 
волі. Через 1 рік після початку відбування покарання виникли 

сумніви щодо його психічної повноцінності. У зв’язку з цим 

Рябошапку госпіталізували до психіатричного закладу в 
примусовому порядку для проведення обстеження. Комісія лікарів-
психіатрів дійшла висновку, що Рябошапка перебуває у тяжкому 
реактивному стані, який розвинувся на фоні залишкових явищ 

органічного захворювання центральної нервової системи. За 
психічним станом він не здатний усвідомлювати свої дії і підлягає 
госпіталізації до психіатричного закладу з посиленим наглядом. 

Як має вирішити справу суд? 

9. За умисне заподіяння тяжкого тілесного ушкодження при 

перевищенні меж необхідної оборони щодо Титарєва була 
порушена кримінальна справа за ст. 124 КК. На стадії досудового 
слідства судово-психіатрична експертиза встановила, що він 

страждає на шизофренію в параноїдальній формі, а тому щодо 
вчиненого ним суспільно небезпечного діяння є неосудним. У 

зв’язку з надмірною агресивністю й озлобленістю хворого комісія 
лікарів-психіатрів визнала, що стосовно Титарєва необхідно 
застосувати примусовий захід медичного характеру у виді 
госпіталізації до психіатричного закладу з суворим наглядом. 
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Варіант. Під час розгляду справи в суді було встановлено, що 
Титарєв заподіяв тяжке тілесне ушкодження, перебуваючи в стані 
необхідної оборони і не перевищивши її меж. 

Як має вирішити справу суд? 

10. За вчинення насильницького грабежу Дронь був засуджений 

за ч. 2 ст. 186 КК до позбавлення волі на строк 5 років. Через 8 

місяців після початку відбування покарання він захворів на 
психічну хворобу, що позбавляла його можливості усвідомлювати 

свої дії. У зв’язку з цим до Дроня були застосовані примусові 
заходи медичного характеру у виді госпіталізації до психіатричного 
закладу із звичайним наглядом. Через 4 роки 3 місяці Дронь 
одужав, а ще через 2 місяці примусові заходи медичного характеру 
були щодо нього припинені. 
Варіант. За ч. 2 ст. 186 КК Дронь був засуджений до позбавлення 

волі на строк 5 років 6 місяців. 
Чи підлягає Дронь покаранню за вчинений ним злочин? 
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