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Тема № 20. Злочини проти основ національної безпеки 

Семінарське заняття (2 години) 

 

1. Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів проти основ 

національної безпеки України.  

2. Злочини, що посягають на конституційний лад та територіальну цілісність 

України.  

- Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або 

захоплення державної влади. Поняття, склад і види цього злочину.   

- Посягання на життя державного чи громадського діяча. Поняття і склад цього 

злочину.  

3. Злочини, що посягають на безпеку України у політичній, інформаційній, 

соціальній, науково-технічній і воєнній сферах.  

- Державна зрада. Поняття і склад цього злочину. Форми державної зради. Умови 

звільнення від кримінальної відповідальності за державну зраду.  

- Шпигунство. Поняття і склад цього злочину. Умови звільнення від 

кримінальної відповідальності за шпигунство. Злочини, що посягають на 

економічну основу України .   

- Диверсія. Поняття і склад цього злочину. 

Задача №1. 

Іноземець Вудров на автомобілі, який був обладнаний подвійним дном, ввіз в 

Україну сумку з літературою, яка містила вказівки та заклики щодо насильницького 

повалення конституційного ладу. Частину літератури він встиг передати групі громадян 

України, які мали її розповсюдити. 

Задача №2. 

Науковий співробітник одного з інститутів Курніт за винагороду   надав   

можливість   стажистові   з-за   кордону сфотографувати документи, що містили державну 

таємницю. Курніту не було відомо, що стажист діє за завданням, іноземної розвідки. Під 

час передачі інформації стажиста було затримано, про це стало відомо Курніту і він 

зізнався, що інформацію стажистові надав він. Частину інформації стажист встиг 

передати. 

Задача №3. 

За державну зраду Крумина було засуджено до позбавлення волі строком на 15 

років. Те, що він займався збиранням і передачею інформації виявив народний депутат 

України, про що і повідомив відповідні органи. Брат Крумина, Микола, вирішив 

помститися народному депутатові. За 500 у.о. він підмовив Галицького вбити депутата. 

Знаючи з яких мотивів діяв Крумин Микола, Галицький вбив депутата. 

Задача №4. 

Сімічев, який працював обхідником на залізниці, за завданням іноземної розвідки 

в кількох місцях заклав вибухівку під залізничне полотно, а також у водопровід, з якого 

подавали воду в кілька населених пунктів, влив отруйну речовину. 

Задача №5. 

Під час проведення передвиборчої кампанії народним депутатом України, на 

нього було вчинено замах. Під час замаху йому було спричинено тяжкі тілесні 

ушкодження. Крім того, тяжкі тілесні ушкодження отримали і троє громадян, що 

знаходились неподалік від депутата. 

Задача №6. 

Чорний працював на режимному об'єкті. Буваючи у відрядженнях на інших 

режимних об'єктах, він з професійної цікавості дізнавався про характер здійснюваних в 

них таємних розробок. Після звільнення з роботи зважаючи на зловживання спиртними 

напоями він спробував зайнятися бізнесом, але безуспішно. Потрапивши у важке 



матеріальне становище, Чорний зважився на передачу за гроші іноземному бізнесмену Д., 

з яким познайомився, таємних відомостей, про які він знав, знаючи, що ці відомості 

складають державну таємницю. Проте Д. на цю операцію не пішов. 

Чи підлягає Чорний кримінальній відповідальності? 

 

 

 

Тема № 21. Злочини проти життя та здоров’я особи 

Семінарське заняття (2 години) 

 

1. Поняття і види злочинів проти життя і здоров’я особи.  

2. Злочини проти життя, їх характеристика і види.  

- Відмінність вбивства від інших злочинів, поєднаних із спричиненням смерті 

потерпілому.  

- Умисне вбивство. Поняття, склад і види цього злочину.  

- Умисне вбивство вчинене при пом’якшуючих обставинах.  

- Вбивство через необережність. Поняття, склад і види цього злочину.  

3. Злочини проти здоров’я, їх характеристика і види.  

- Поняття і види тілесних ушкоджень. Умисне тяжке тілесне ушкодження. 

Поняття, склад і види цього злочину.  

-  Побої і мордування. Поняття, склад і види цього злочину. 

4.  Злочини, що ставлять в небезпеку життя і здоров’я людини.  

- Залишення в небезпеці. Поняття, склад і види цього злочину.  

Задача № 1. 

Виблов, Губський, Понович на ґрунті неприязних стосунків з Ромаєвим, 9 

листопада 2003р. вбили останнього. Крім того, 4 серпня 2003р. Виблов з іншою особою 

вчинив розбійний напад з проникненням у житло на подружжя Михайленко під час якого 

вбив потерпілих. 

Задача № 2. 

Траханович, бажаючи заволодіти квартирою доньки домовилася про вбивство 

останньої з Ворончихіним, пообіцявши йому заплатити за вбивство 500 доларів США. 

Ворончихін, не бажаючи виконувати замовлення, але бажаючи викрити замовницю, 

повідомив їй, що замовлення виконано, одержав частину платні за начебто вчинене 

вбивство та повідомив про те, що сталося, органам міліції. 

Задача № 3. 

Павлов і Онопрійчук домовились вбити Юркова. Вони розподілили ролі, 

відповідно до чого Павлов повинен нанести потерпілому удар пляшкою по голові, після 

чого Онопрійчук вб’є потерпілого. Це вони і зробили. Таким чином, уже з самого початку 

було обумовлено, що власне вбивство вчинить Онопрійчук. 

5. Задача № 4. 

Гапонов, Карпенчук і Деребчинський в січні 2004р. зорганізувалися в групу з 

метою вчинення розбійного нападу на Сідлецького А. Спочатку вони приїхали до Ткачука 

і розпитали його, чи є у Сідлецького А. гроші, золото або зброя. Встановивши, що у 

потерпілого є майно, яким можна заволодіти, Гапонов, Карпенчук і Деребчинський 

розробили детальний план нападу, передбачивши час і місце нападу, спосіб, у який вони 

на початковій стадії нападу увійдуть в довіру потерпілого. Реалізовуючи план, вони, 

озброївшись монтировкою, заздалегідь приїхали в село, де проживав потерпілий, Гапов на 

місці, як керівник групи, уточнив деякі деталі нападу. Ввечері вони прийшли до будинку 

потерпілого і встановили, що в ньому перебуває чотири особи. Вони уточнили свій план і 

домовилися, що Деребчинський обманним шляхом викличе Сідлецького на веранду, буде 

відволікати його увагу, Карпенчук із засідки нападе на потерпілого і вб’є його, після чого 

вони вб’ють решту потерпілих. Діючи відповідно до плану та корегуючи його згідно з 



обставинами Гапонов, Карпенчук і Деребчинський вбили Сідлецького А., його матір, 

зв’язали Сідлецьку Н. та її 12-річного сина, заволоділи майном потерпілих, зґвалтували 

Сідлецьку Н., після чого за вказівкою Гапонова здійснили насильство щодо Сідлецької Н. 

та її сина з метою вбивства, сина вбили, а умисел на вбивство Сідлецької Н. не довели до 

кінця з причини, що не залежала від їх волі. 
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Тема №23. Злочини проти власності 

Семінарське заняття (2 години) 

 

1. Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів 

проти власності.  

2. Поняття корисливого заволодіння чужим майном, його ознаки, 

 



способи та види заволодіння чужим майном.  

3. Крадіжка. Поняття, склад і види цього злочину.  

4. Грабіж. Поняття, склад і види цього злочину.  

5. Розбій. Поняття, склад і види цього злочину. Відмінність розбою 

від грабежу.  

6. Викрадення електричної або теплової енергії шляхом її 

самовільного використання. 
Задача № 1 

Андрущенко разом з Лесиком вчинив крадіжку з промтоварного магазину на суму 

40000 грн. Через деякий час Андрущенко та Короленко, який був озброєний пістолетом, 

проникли в продмаг. Помітивши, що злочинці виносять товари з продмагу, сторож 

Власюк вистрелив з рушниці. Кинувши товари, Андрущенко і Короленко вибігли з 

магазину. Власюк намагався затримати злочинців. Андрущенко та Короленко заподіяли 

Власюкові середньої тяжкості тілесні ушкодження, зламали його рушницю і втекли. 

Задача № 2 

Вночі робітник трикотажної фабрики Качан проник на територію фабрики, склав у 

п’ять мішків 60 бобін шерстяної пряжі вартістю 20 тис.грн. Три мішки з пряжею він 

заховав на території фабрики біля огорожі, а два перекинув через огорожу і відніс додому. 

Через дві години він повернувся з візком і намагався відвезти решту мішків з пряжею 

додому, але був затриманий охороною фабрики. 

Задача № 3 

Глендер і Пиць виловили з ставу селянської спілки200 кг коропів і товстолобика та 

були затримані на ринку міста Івано-Франківська при спробі продати їх. В процесі 

слідства по справі виявилось, що за два місяці до цього вони за допомогою вибухівки 

виловили 30 кг риби з річки Бистриця Надвірнянська. 

Задача № 4 

Провідник вагону поїзда Київ-Москва Жила на станції Бахмач посадив у вагон 4-х 

безбілетних пасажирів з вантажем, одержавши від кожного по 25 грн.  

Відповідальність Жили. 

Задача № 5 

Агафонова систематично приймала від свого знайомого Сокирко і продавала 

викрадені ним у магазинах  речі. Всього Сокирко вкрав товарів на суму 45 тис.грн. 

Агафонова продала товарів на 25 тис.грн. 

 

1. Про судову практику у справах про злочини проти власності : 
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Семінарське заняття № 5 Тема №24. Злочини проти безпеки руху 

та експлуатації транспорту 
Семінарське заняття (2 години) 

 

1. Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів 

проти безпеки руху та експлуатації транспорту.  

2. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту 

вчинювані особами, які керують транспортними засобами.  

- Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації 

транспорту особами, які керують транспортними засобами. Поняття, 

склад і види цього злочину.  

3. Злочини проти безпеки експлуатації транспорту дорожнього руху 

та правил використання повітряного простору, вчинювані відповідальними за 

це особами.  

- Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів 

або інше грубе порушення їх експлуатації. Поняття і склад цього 

злочину.  



4. Злочини, пов’язані з угоном, захопленням або незаконним 

заволодінням транспорту та вчинення інших умисних дій, що дезорганізують 

роботу транспорту.  

- Угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, 

морського чи річкового судна. Поняття, склад і види цього злочину.   

- Незаконне заволодіння транспортним засобом. Поняття, склад і 

види цього злочину.  

 

Задача № 1. 

В с. Якубівка Долинського району Мельник та Чопорний пошкодили 

магістральний продуктопровід, чим спричинили шкоду на суму 83 тис. 

грн. 

Задача № 2. 

15-річний Шмеря, не маючи посвідчення водія, без дозволу взяв 

автомобіль батька ВАЗ-21099. Рухаючись людною вулицею, він 

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

автомобілем, наїхав на Потапову, яка загинула. 

Задача № 3. 

Рядовий Збройних Сил України Колесников, керуючи закріпленою 

за ним автомобілем, передав кермо Аванесову, який не мав посвідчення 

водія транспортного засобу. Той, розвинувши швидкість до 80 км/год, не 

справився з керуванням, внаслідок чого автомобіль перекинувся і був 

пошкоджений, внаслідок чого військовій частині заподіяно шкоду в сумі 

50 тис. грн. Пошкодження усуненні за рахунок Колесникова й Аванесова. 

Задача № 4. 

Казанцев, керуючи автомобілем ЗІЛ-15 з вантажем у стані сп’яніння, 

не справився з керуванням, заїхав у кювет, внаслідок чого автомобіль 

перекинувся. Вантаж було зіпсовано і підприємству спричинено шкоду на 

6,6 тис. грн., автомобіль також пошкоджено (на його ремонт затрачено 5 

тис. грн.). 

Варіант. Підприємству спричинено шкоду на суму 4 тис. грн., 

Казанцев отримав  легкі тілесні ушкодження без розладу здоров’я. 

Задача № 5. 

Александров, керуючи закріпленим за ним автомобілем ЗІЛ-55, через 

власну неуважність виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з 

автобусом, заподіявши автобусному парку матеріальну шкоду на суму 16 

тис. грн., а пасажирці автобуса Незнановій – тяжкі тілесні ушкодження. На 

місці події Александров автомобіль не зупинив, допомоги потерпілій не 

надав. 

Задача № 6 

Бажаючи швидше доїхати до сусіднього села, п’яний Сіменов 

зайшов на територію селянської спілки, де стояли трактори, завів одного з 

них (після двох невдалих спроб завести інші трактори). По дорозі він 

посадив у кабіну Федосєєва. Спускаючись до струмка, Сіменов не 

справився з керуванням, трактор перекинувся, Федосєєв загинув. 
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Семінарське заняття № 6 Тема №25. Злочини проти громадського 

порядку та моральності 
Семінарське заняття (2 години) 

 

1. Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів проти 

громадського порядку та моральності.  

2. Злочини, які порушують громадський порядок і громадський спокій. 

Масові заворушення. Поняття, склад і види цього злочину.  

- Хуліганство. Поняття, склад і види цього злочину.  

3.  Злочини, що мають ознаки вандалізму.   

- Наруга над могилою,іншим місцем поховання або над тілом 

померлого. Поняття ,склад  і види цього злочину.  

4. Злочини, що порушують відносини у сфері моральності та нормального 

розвитку неповнолітніх.   

- Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність. Поняття ,склад  і 

види цього злочину. 

Задача № 1. 

Хронічний алкоголік Чупалейко п’яним зайшов у під’їзд 

багатоквартирного будинку, де почав стукати у перші ж двері. В квартирі в 

цей час була лише 9-річна Іра Бурцева. Відкривши двері, вона злякалась 

п’яного і побігла в магазин шукати маму. Зайшовши у квартиру незнайомих 

 



йому Бурцевих, Чупайленко розкидав речі, розбив магнітофон, телевізор, 

пошкодив піаніно, швейну машинку. На вимоги сусідів залишити квартиру 

він не реагував. На останок Чупайленко ще й відправив у коридорі природні 

потреби. 

Задача № 2. 

У пивному барі Ус із Столерманом розпивали принесену з собою 

горілку. Коли до бару зайшов Купчик, Ус запропонував йому приєднатися до 

них. Купчик відмовився і попрямував до своєї дружини Шевчук, яка 

працювала буфетницею. Тоді Ус пивним бокалом ударив Купчика по голові, 

спричинивши легкі тілесні ушкодження з короткочасним розладом здоров» я. 

Коли Шевчук схопила Уса за руку, він її ударив бокалом, заподіявши легкі 

тілесні ушкодження без розладу здоров» я. 

Задача № 3. 

П’яний Жуком, бажаючи розважитись і налякати трьох рибалок, своїх 

односельців, які ловили рибу на протилежного березі ставка, зробив у їхній 

бік кілька пострілів з малокаліберної гвинтівки. Одним з пострілів Чебанюку 

було заподіяно тяжке тілесне ушкодження. 

Задача № 4. 

Поселившись у готелі, Рисін запрошував у свій двокімнатний номер 

сторонніх жінок та чоловіків, за їхній рахунок влаштовував п’яні оргії, під 

час яких вчинялися статеві зносини. Крім того, Рисін виготовляв фотографії 

порнографічного характеру, які роздавав своїм “клієнтам” і продавав іншим 

особам. 

Задача № 5. 

Собко, котра ніде не працювала і зарекомендувала себе жінкою легкої 

поведінки, запрошувала до себе додому неповнолітніх, яким дозволяла грати 

в карти, танцювати, розпивати спиртне, вступати у статеві зносини. Сама 

вона неодноразово пригощала їх спиртними напоями, показувала і продавала 

предмети порнографічного характеру. Зупинивши свій вибір на 15-річному 

хлопцеві, вона вступила з ним у статевий зв’язок та задовольняла статеву 

пристрасть неприроднім способом. 

Задача № 6. 

Мельников протягом кількох місяців вчинював розпусні дії щодо 12-

річної падчерці, після чого, погрожуючи вбивством, кілька разів задовольняв 

статеву пристрасть неприродним способом. Акт задоволення пристрасті 

сфотографував з допомогою автоматичного пристрою. Знімок він показував 

деяким співробітникам, а також 13-річній Вірі, з якою випадково 

познайомився по телефону. 
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Задача № 1.  

Шкуратов, відбуваючи покарання у ВТК, домовився з Луцаком, який 

мав вільний доступ до установи, про придбання на волі і збут у колонії 

емітал-натрію. Луцак звернувся до завідуючого аптекою Кульмана, який 

без рецепта відпустив Луцаку 90 конвалют емітал-натрію. Луцак передав 

це в зоні ВТК Шкуратову, який за гроші збув “товар” ув’язненому 

Заліченку. Той не лише сам вживав емітал-натрію, а й давав його іншим 

ув’язненим. Від надмірного вживання цього препарату, перебуваючи під 

його сильною дією Зайченко спричинив собі тяжкі тілесні ушкодження. 

Задача № 2.  

Дрига, придбав 5 кг сухої макової соломи, виготовив з неї екстракт 

опію, який вжив сам, частину ін’єктував своїй знайомій, а частину збув 

незнайомому. 

Задача № 3.  

Жуков, Потанчук, Хижняк, зрізавши маківки з п’ятьох присадибних 

ділянок, перенесли їх на околицю села до автомобіля, де й були затримані. 

Задача № 4.   

Сумешко неодноразово розповідав підліткам Орському та Кирик про 

приємні наслідки вживання ефедрину, а потім шляхом ін’єкції ввів його їм. 

Кирик, який мав ваду серця в тяжкому стані був доставлений до лікарні де 

не приходячи до свідомості помер. 

Задача № 5.   

Семінарське заняття № 7. Злочини у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші 

злочини проти здоров’я населення 

1. Загальна характеристика злочинів у сфері обігу наркотичних засобів 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти 

здоров’я населення. 

 2. Злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів (статті 305; 306; 307; 

309; 310; 311; 318; 319 та 320 КК України). 

 3. Злочини, пов’язані з викраденням та незаконним заволодінням 

наркотичними засобами, психотропними речовинами, їх аналогами та 

прекурсорами або обладнанням, призначеним для їх виготовлення (статті 

308, 312 та 313 КК). 

 4. Злочини, пов’язані із незаконним вживанням наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів, а також одурманюючих засобів (статті 

314 - 320; 322 - 324 КК). 

 5. Інші злочини проти здоров’я населення. 
 



Комарова продала Безверхому 4 ампули реламіну, через годину вона 

продала по 5 ампул ремаліну Федорову і Коратяну. 

Задача № 6. Камишин із зібраних коробочок маку виготовив 

екстракт опію, після чого шляхом умовлянь схилив знайомих 

Запорожченка, Глушкова й Баранова випробувати на собі дію наркотику та 

вводив їм шляхом ін’єкції цей наркотик. При черговому введенні опію 

внаслідок необережності спричинив Баранову смерть. 
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1. Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів проти 

правосуддя.  

2. Злочини, які вчиняються працівниками органів правосуддя.   

3. Завідомо незаконні затримання, привід або арешт. Поняття, склад і види 

цього злочину.  

- Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності. Поняття, 

склад і види цього злочину.   

- Примушування давати показання. Поняття, склад і види цього злочину.  



4.  Злочини проти правосуддя, що вчиняються особами, що зобов’язані 

сприяти відправленню правосуддя або не перешкоджати його здійсненню. 

- Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину. Поняття, склад і 

види цього злочину.  

- Перешкоджання з’явленню свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до 

відмови від давання показань чи висновку. Поняття і склад цього злочину.  

5.  Злочини, що порушують право осіб на  правову допомогу.   

- Втручання в діяльність захисника чи представника особи. Поняття, склад і види 

цього злочину.  

- Погроза або насильство щодо захисника чи представника особи.  Поняття, 

склад і види цього злочину. 

Задача № 1. 

Оперуповноважений – черговий чергової частини Дніпропетровського МВУМВСУ 

Л. за попереднім зговором з громадянином Індії Амітешом Кумар вимагали 3000 дол. 

США у громадянина Ільківа, погрожуючи застосуванням насильства. На попередньому 

слідстві вони заперечували даний факт, не визнаючи своєї вини. Слідчий прокуратури з 

метою одержання зізнання допитував громадянина Індії на протязі 6 годин підряд, не 

випускав до туалету, на його прохання не забезпечив участі перекладача. 

Задача № 2. 

За заявою дружини Паршина Зеніної міліцією був зроблений обшук на квартирі 

Паршина. Під час обшуку під матрацом було знайдено пістолет системи “Парабелум”. В 

ході розслідування Паршин заперечував, що пістолет належить йому, інальну справу. 

Зеніна призналася, що купила пізазначаючи, що його підкинула йому Зеніна, щоб 

порушити проти нього кримстолет на ринку у незнайомого і, бажаючи помститися своєму 

чоловікові, поклала зброю під матрац, а потім заявила в міліцію, що Паршин має зброю. 

Відповідальність Зеніної. 

Задача № 3. 

До Іваницького, свідка в справі про хуліганство, заявився Купрін, брат 

обвинуваченого Смольного, і став просити Іваницького дати на слідстві і в суді завідомо 

неправдиві показання на користь Смольного. Іваницький спочатку категорично 

відмовився, а потім, коли Кудрін дав йому 2000 грн., погодився і дав на слідстві і суді 

показання, які цілком виправдовували Смольного. 

Відповідальність Кудріна та Іваницького. 

Задача № 4. 

Адамович був притягнутий до кримінальної відповідальності за ч.2 ст.383 КК 

України за те, що написав завідомо неправдиві повідомлення про одержання хабарів Т-

вим, який був службовою особою центрального відомства. На судовому слідстві було 

встановлено, що Адамович повідомляв про факти хабарництва, які стали йому відомі від 

інших осіб, прізвища яких він назвав. Ці особи, допитані судом, підтвердили, що дійсно 

серед певної групи людей йшли розмови про те, що Т-в бере хабарі, і що Адамович знав 

про ці розмови. На підставі таких даних суд виніс Адамовичу виправдувальний вирок. 

Чи правильно зробив суд? 

 

 

 

 

 


