
Семінарське заняття № 1 (2 години) 

 

Тема 1. Поняття, предмет, методи, завдання та система кримінального 

права України 

 

1. Поняття, предмет та методи кримінального права України. 

2. Місце кримінального права в системі юридичних наук. 

3. Система, завдання та функції кримінального права України. 

4. Наука кримінального права. 

5. Принципи кримінального права. 

6.  Джерела кримінального права. 

 

Теми рефератів: «Співвідношення кримінального права та релігійних 

норм», «Кримінальне право як наука та навчальна дисципліна», «Система 

кримінального права та система кримінального законодавства», «Становлення 

кримінального права в Україні», «Виникнення та розвиток кримінального 

права». 

Додаткові завдання: 1. Знайдіть декілька норм Конституції, що 

стосуються кримінального права. 2. Проаналізуйте догматичний метод науки 

кримінального права. 3. Віднайдіть приклади реалізації дозвільного методу в 

КК України. 
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Семінарське заняття № 2 (2 години) 
 

Тема 2. Кримінальний закон 
Заняття з даної теми має на меті закріплення знань про поняття 

кримінального закону, дії його в часі та в просторі. В зв'язку з цим студентам 

необхідно твердо засвоїти: 

поняття, основний зміст, структуру, тлумачення кримінального закону; 

 порядок його прийняття, набуття чинності, опублікування та припинення 

дії; 

 поняття зворотної сили кримінального закону; 

територіальний принцип його дії та поширення його на певне коло осіб; 

 поняття місця та часу скоєння злочину; 

дію кримінального закону відносно діянь, вчинених громадянами 

України, а також особами без громадянства, що постійно проживають в 

Україні, за її межами; 



дію кримінального закону відносно діянь, вчинених іноземними 

громадянами і особами без громадянства, що не проживають постійно в 

Україні, за її межами; підстави видачі осіб, що скоїли злочин. 

 

 

1. Поняття закону про кримінальну відповідальність та його структура. 

Кримінально-правова норма і її структура. 

2. Дія кримінального закону в часі. Зворотня сила кримінального 

закону. 

3. Дія кримінального закону в просторі  

4. Дія кримінального закону по колу осіб. 

5. Тлумачення кримінального закону. 

Теми рефератів: «Міжнародні договори як частина кримінального 

законодавства України», «Особливості встановлення часу вчинення злочину в 

триваючих і продовжуваних злочинах», «Структура норм і статей Загальної та 

Особливої частини КК України», «Видача злочинця», «Політичний притулок». 
Додаткові завдання: 1. Знайдіть по декілька статей КК України, які містять просту, описову, бланкетну 

та відсильну диспозиції. 2. Знайдіть декілька статей КК України, які містять відносно визначену та 

альтернативну санкції. 3. Проведіть буквальне тлумачення ч.3 ст.4 КК України. 4. Протлумачте ч.1 ст.1 КК 

України. 

 

Задача 1. Базько і Цимбалюк в березні 1993 р. викрали Петрика п'яти років і зажадали у його батька, 

генерального директора ТзОВ «Металопрокат» викуп в сумі 500 тис. дол. США. 29 квітня 1993 р. в КК були 

внесені зміни: із ст. 30 «Викрадення або підміна дитини» було виключене слово «викрадення». Цим же законом 

КК був доповнений новою ст. 30
1
 «Викрадення людини». Базько і Цимбалюк були затримані 1 червня 1993 р. 

Адвокат цих осіб поставив питання про припинення кримінальної справи за відсутністю злочинності діяння, 

оскільки на момент затримання викрадення дитини було виключене із ст. 30 КК України 1960 р., а ст. 30
1
 у 

момент скоєння злочину ще не була прийнята. 

Як повинне бути вирішене питання про відповідальність Базька і Цимбалюка? 

Задача 2. Дізнавшись з газет, що у Верховній Раді розглядається проект ухвали про амністію стосовно 

нанесення легких тілесних ушкоджень, Чорний вирішив скоїти злочин, який підпаде під амністію, щоб 

уникнути за нього відповідальності. Зустрівши свого сусіда, з яким у нього постійно були ворожі відносини, він 

побив його, заподіявши легкі ушкодження здоров'ю, і сказав при цьому, що йому нічого не буде, оскільки скоро 

буде видана амністія і він буде звільнений від покарання. Проти нього за скаргою потерпілого було порушено 

кримінальну справу. За два тижні амністія була прийнята. Скоєне, як і очікував Чорний, було передбачене 

Законом про амністію. 

Чи відповідатиме Чорний? 

Задача 3. Громадянин України Бруско під час туристичної пароплавної поїздки до Туреччини вкрав в 

ювелірному магазині золотий браслет вартістю 520 доларів. При виході з магазина він був затриманий 

охороною, яка вилучила його паспорт і склала акт, який підписав Бруско. Але після цього йому вдалося втекти, 

сховатися на пароплаві і повернутися до України. Турецькі органи порушили кримінальну справу і звернулися 

до українських органів з вимогою екстрадиції Бруска. 

Чи повинен Бруско нести відповідальність і за законами якої держави? Як повинні поступити 

представники української влади у даному випадку? 

Задача 4. Матрос іноземного судна громадянин Панами Серхіо зробив хуліганські дії в м. Одеса під 

час стоянки його пароплава в порту цього міста, побив перехожого, в процесі затримання чинив опір 

співробітникам міліції. 

Згідно законодавства якої держави він повинен нести відповідальність? 

Задача 5. Військовий аташе і секретар посольства однієї з іноземних держав були затримані при 

фотографуванні військового об'єкта на території України. Водію посольства вдалося втекти, але він був 

затриманий в аеропорту при спробі відльоту з України. 

Як повинне бути вирішене питання про відповідальність цих осіб? 

Задача 6. Капітан іноземного судна, що доставило до України вантаж, призначений для української 

торгівельної організації, в Євпаторії з'явився в прокуратуру і повідомив, що у відкритому морі матрос судна 

умисно знищив частину вантажу, що перевозився. 

Яке рішення повинен ухвалити прокурор? 



Задача 7. Особа без громадянства, яка постійно проживає в м. Мукачеве, Николків знаходився в 

зарубіжному відрядженні. Управляючи в нетверезому стані взятою напрокат автомашиною, він порушив 

правила дорожнього руху, внаслідок чого загинув пішохід. Николків був засуджений місцевим судом до 

штрафу, а потім повернувся до Мукачева, де постійно проживав. 

Чи буде Николків притягуватися до відповідальності за скоєне в Україні? 

Задача 8. У літаку, що летів з Риму до Токіо, в той час, коли він знаходився над територією 

України, громадянин Грузії Лопадзе вчинив вбивство з ревнощів громадянина Італії Макареллі. 

За законами якої держави Лопадзе повинен нести відповідальність? 

Задача 9. Громадянин Чехії Гашек, вчинивши на території Польщі ДТП, внаслідок якої загинув 

громадянин України, був затриманий працівниками Львівського УМВС. Державні органи Чехії звернулися до 

України із проханням видати Гашека Однак Гашек поставив вимогу видати його для здійснення правосуддя у 

Польщу, на території якої було вчинений злочин, оскільки за законами Польщі за вчинення цього злочину було 

передбачено більш м'яке покарання, ні за законодавством України та Чехії. 

Яким чином слід діяти органам України? 

Задача 10. У жовтні 2001 року інженер Іваненко, використавши свої професійні знання та 

провівши ряд підрахунків, установив на лічильник електроенергії у відповідному місці магніт, внаслідок чого 

лічильник не враховував 80% спожитої електроенергії. У вересні 2005 року працівники РЕМ, проводячи 

планову перевірку електромережі, виявили порушення. Іваненко був затриманий і проти нього було порушено 

справу за ознаками ст. 188
1
. Адвокат Іваненка поставив вимогу закрити справу, оскільки закон який встановлює 

злочинність діяння не має зворотної сили, а кодекс було доповнено ст. 188
-1

 31 травня 2005 року. 

Якою має бути відповідь адвокату? 

Задача 11. Громадянин України Сергієнко, знаходячись на території Словенії, організував 

злочинну групу, яка займалася угоном автомобілів і незаконним переправленням їх на територію України. За 

здійснення злочинних діянь Сергієнко був засуджений словенським судом до трьох років позбавлення волі. 

Будучи достроково звільнений від подальшого відбування покарання, Сергієнко повернувся до України, де з 

урахуванням незначного покарання, яке відбув Сергієнко, було вирішено порушити кримінальну справу по 

обвинуваченню його в контрабанді і розкраданні чужого майна 

Чи правомірним є таке рішення про порушення кримінальної справи відносно Сергієнка? 

Задача 12. На польському митному пункті були затримані прямуючі в Україну громадянин 

Голландії Мерсон, при якому була виявлена велика сума фальшивих доларів, та особа без громадянства 

Лебедев, який постійно проживав у Москві, з великою сумою фальшивих гривень. 

За якими законами будуть відповідати затримані особи? 
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Семінарське заняття № 3 (2 години)  

 

Тема № 3. Поняття злочину 

Заняття з даної теми дозволить більш глибоко розібратися в теоретичних питаннях, 

що стосуються поняття злочину, закріпити знання з цієї проблеми, отримані на лекціях і 

семінарах. Тому студентам слід детально опрацювати наступні положення:  

поняття, соціальна суть і ознаки злочину; 

 поняття малозначного діяння; 

 відмінність злочину від адміністративних, цивільних, дисциплінарних та інших 

правопорушень; 

класифікація злочинів за різними критеріями та її кримінально-правове значення. 

 

 

1. Злочин і злочинність. 

2. Поняття та ознаки злочину. 

3. Відмінність злочинів від інших правопорушень. 

4. Малозначне діяння та його значення. 

5. Класифікація злочинів.  

Теми рефератів: «Поняття злочину в інших країнах», «Кримінальне правопорушення: 

міф чи реальність», «Історія становлення поняття злочину в Україні», «Характер і ступінь 

суспільної небезпеки» 

Додаткові завдання: 1. Проведіть буквальне тлумачення ч.1 ст. 11 КК України. 2. 

Встановіть відмінність подібних злочинів та адміністративних правопорушень (наприклад, 

крадіжка та дрібна крадіжка, та ін). 3. Складіть класифікацію злочинів за власним критерієм 

(критеріями). 4. Знайдіть в Особливій частині КК по декілька злочинів невеликої тяжкості, 

середньої тяжкості, тяжких та особливо тяжких. 

 

Задача1. Гуркін, підійшовши до автомата з газованою водою, встановленого в 

приміщенні заводу, та переконавшись, що поблизу нікого немає, узяв 200-грамовий стакан і 

поклав його в пакет. Вийшовши з будівлі, він пішов у сквер, де використав стакан для 

розпивання пляшки вина. 

Чи підлягає він кримінальній відповідальності за крадіжку? Що розуміється під 

характером і ступенем суспільної небезпеки злочину? 

Задача 2. Нікулін у присутності Сайдова та Горлової продемонстрував фокус: 

проковтнув прив'язану до нитки велику голку, а потім витягнув її назад. Згодом, після 

розпиття певної кількості спиртного, він передав голку з ниткою Сайдову, який захотів 

повторити фокус, пояснивши на словах, яким чином слід ковтати голку, щоб уникнути 

небажаних наслідків. Однак спроба Сайдова закінчилася трагічно: голка проникла в черевну 

порожнину, пошкодила внутрішні органи, внаслідок чого наступила смерть. 

 



Чи є ознаки злочину в діях Нікуліна? 

Задача 3. Студент фізмату Безбородько за відсутності своєї одногрупниці Марчук, 

зайшов в кімнату гуртожитку, де вона проживала, і узяв магнітолу, що їй належала, і 700 грн. 

При цьому він залишив записку, в якій повідомляв Марчук для чого йому знадобилися гроші 

та магнітола, а також запевнив її, що поверне узяте через два дні. Не чекаючи закінчення 

цього терміну, Марчук заявила про крадіжку свого майна в міліцію, не приховуючи змісту 

записки. 

Чи скоїв Безбородько злочин? 

Задача 4. Між оперпрацівником УВС Звучко та його товаришем по службі Шаренко 

на ґрунті ревнощів виникла сварка Для вирішення конфлікту Звучко запропонував провести 

«дуельний поєдинок». У віддаленому місці з відстані 15 м, використовуючи табельну зброю, 

у присутності «секундантів»-однослужбовців, вони одночасно вистрілили один в одного. 

Звучко промахнувся, а куля Шаренка потрапила Звучку в стегно, заподіявши тілесне 

ушкодження середньої тяжкості. Доставлений до медичної установи Звучко, не бажаючи 

притягнення товариша до відповідальності, повідомив, що сам заподіяв собі шкоду з 

необережності (при чищенні зброї). Проте про справжню причину спричинення шкоди один 

із «секундантів» уже встиг повідомити керівництво у службовому рапорті. 

Чи містяться ознаки злочину в діях вказаних осіб? 

Задача 5. Кармук був затриманий у зв'язку із здійсненням крадіжки ноутбука з 

квартири Барнової. На допиті він пояснив, що Барнова позичила у нього ноутбук ще півроку 

тому, і, не дивлячись на його неодноразові вимоги, не повертала його. Тоді він вирішив 

самостійно повернути своє майно. З цією метою під слушним приводом він прийшов в гості, 

непомітно узяв ноутбук і пішов. 

Чи є в діях Кармука ознаки злочину? 

Задача 6. Соловейко і Шпак, колишні працівники великого фермерського 

господарства виявили недалеко від гаражного комплексу напіврозукомплектований 

компресор. Дізнавшись у знайомих працівників господарства, що агрегат знаходиться у 

такому стані більше року, і вважаючи його нічиїм, вони відтягнули його на подвір'я Шпака і 

почали відновлювати. Коли робота була завершена, Соловейко і Шпак були запрошені в 

прокуратуру, оскільки туди надійшла заява сусіда Шпака - заступника директора 

фермерського господарства - про крадіжку майна господарства. 

Дайте юридичну оцінку ситуації. 

Задача 7. У прокуратуру поступила заява від громадянки М., яка вимагала притягати 

до кримінальної відповідальності Фігльова у зв'язку з тим, що той обманним шляхом 

(обіцяючи одружитися) схилив її до вступу у статевий зв'язок. Фігльов два місяці, повністю 

знаходячись на утриманні громадянки М., проживав у неї, а потім зник. Як з'ясувалося, заяви 

аналогічного змісту відносно Фігльова раніше поступали в міліцію ще від декількох жінок. 

Чи є ознаки злочину в діях Фігльова? 

Задача 8. Марко, даючи свідчення на допиті відносно свого сина, підозрюваного в 

скоєнні тяжкого злочину, повідомила завідомо неправдиві відомості, бажаючи таким чином 

забезпечити синові алібі і допомогти йому уникнути кримінальної відповідальності. 

Чи є в діях Марко ознаки злочину? 

Задача 9. Дроздюк, що відбував покарання за необережний злочин, під час 

знаходження на роботі поза територією установи виконання покарання, скориставшись 

погано організованим контролем за засудженими, відлучився в сусіднє село, де проживала 

його мати похилого віку. Нарубавши їй дров, добре поївши і виспавшись, наступного дня 

Дроздюк повернувся до місця відбування покарання. Проте його затримали. 

Чи повинен Дроздюк нести кримінальну відповідальність за вчинення злочину? 

Задача 10. Кузьма, будучи лікарем за професією і працюючи в бригаді «швидкої 

медичної допомоги», в неділю сусідами був екстрено запрошений для надання допомоги їх 

дочці. Проте, відповівши, що «краще викликати тих, хто сьогодні працює і за це отримує 

гроші», а він «не збирається відкладати своїх справ», Кузьма відмовився. 

Дайте юридичну оцінку поведінки Кузьми. 
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Семінарське заняття № 4 (4 години) 

 

Тема № 4-5 Кримінальна відповідальність і склад злочину  

Заняття з даної теми дозволить більш глибоко розібратися в теоретичних питаннях, що стосуються підстав 

кримінальної відповідальності, форм кримінальної відповідальності, елементів складу злочину, а саме об’єкта, об’єктивної 

сторони, суб’єкта, суб’єктивної сторони, класифікації складів злочину за різними критеріями, поняття кваліфікації злочинів 

тощо. 
 

1. Поняття та ознаки кримінальної відповідальності. 

2. Підстава кримінальної відповідальності. 
3. Форми кримінальної відповідальності. 

4. Кримінально-правові відносини. 

5. Поняття та значення складу злочину. 

6. Структура складу злочину. 

7. Види складів злочину. 

8. Кваліфікація злочинів: поняття, ознаки. 

Теми рефератів: «Структура кримінально-правових відносин», «Елементи та ознаки складу злочину», «Загальні 

правила кваліфікації». 

Додаткові завдання: 1.Складіть схему стадій кримінальної відповідальності. 2. Знайдіть в Особливій частині декілька 

злочинів з матеріальним, формальним та усіченим складом. 3.Проведіть класифікацію складів злочинів за власним критерієм. 
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Семінарське заняття № 5 (4 години) 

 

Тема 6. Об'єкт та об’єктивна сторона злочину 

Об'єкт злочину - обов'язковий елемент складу будь-якого злочину. Мета 

занять полягає в закріпленні теоретичних знань з наступних питань:  

поняття і кримінально-правове значення об'єкту злочину;  

види об'єктів злочину (класифікація «по вертикалі» і «по горизонталі»);  

багатооб'єктні   злочини   (злочини   з   основним   та  додатковим   чи   (і) 

факультативним об'єктами);   

предмет злочину, його види та співвідношення з об'єктом злочину; 

поняття суспільно-небезпечного і протиправного діяння (дії і 

бездіяльності); 

суспільно-небезпечні наслідки злочину та їх види; 

злочини з матеріальними, формальними і усіченими складами; 

 причинний зв'язок між суспільно небезпечним діянням і наслідками; 

прямий та опосередкований причинний зв'язок; 

 



факультативні ознаки об'єктивної сторони злочину (спосіб, місце, час, 

обстановка, знаряддя і засоби скоєння злочину) та їх значення для кваліфікації. 
 

 

1. Поняття об'єкту злочину та його види. 

2. Поняття предмету злочину та його відмінність від об’єкту злочину. 

3.      Поняття і значення об'єктивної сторони злочину. 

4.  Діяння - основний елемент об'єктивної сторони складу злочину 

а) дія; 

б) бездіяльність. 

5.   Злочинні наслідки та їх види. 

6.  Причинний зв'язок між діяннями та наслідками та його значення для 

можливості притягнення особи до кримінальної відповідальності. 

7. Факультативні елементи об'єктивної сторони складу злочину. 

 

Теми рефератів: «Співвідношення об'єкта і предмета злочину», «Види 

предметів злочину», «Відмінність предмета злочину від знарядь і засобів його 

вчинення», «Історичний аспект становлення поняття об'єкта та предмета 

злочину», «Дія і бездіяльність та їх особливості», «Теорії причинного зв'язку», 

«Моральна шкода при вчиненні злочину», «Знаряддя та засоби як 

факультативні елементи об'єктивної сторони складу злочину». 

 

Додаткові завдання: 1. Знайдіть в Особливій частині декілька різних 

родових об'єктів. 2. Порівняйте безпосередній основний та безпосередній 

додатковий об'єкти. 3. Знайдіть в особливій частині КК декілька двооб'єктних 

злочинів. 4. Наведіть приклад злочину з факультативним (неосновним, 

необов'язковим) безпосереднім об'єктом. 5. Знайдіть в особливій частині КК 

декілька злочинів, у яких визначений предмет. 6. Віднайдіть в Особливій 

частині КК по декілька злочинів, які вчиняються шляхом дії чи бездіяльності.  

 

Задача 1. Чернов, будучи в нетверезому стані, вирішив розважитися. Для 

цього він почав з мисливської рушниці стріляти в ізолятори телефонного стовпа 

і розбив 10 ізоляторів. Коли громадяни, що проходили поряд зробили йому 

зауваження, він почав погрожувати їм. Лежко і Мирлей обеззброїли Чернова 

Останній, чинячи опір, наніс Лежку легкі ушкодження здоров'ю. Визначте 

об'єкт і предмет злочину. 

Задача 2. Шмарков зупинив вночі Дольну і під загрозою ножа зажадав 

зняти золоті кільця і сережки. Оскільки замок однієї сережки не відкривався, 

він зірвав її, розірвавши мочку вуха. 

Визначите об'єкт та предмет злочину. 

Задача 3. Бендерко у п'яному стані напав на вулиці на Ясого, який 

відмовився дати йому сигарету, хоча при ньому закурив сам і показав, що у 

нього є ціла пачка. Ударивши двічі Ясого по обличчю, Бендерко зірвав з нього 

пальто, вихопив ніж і за допомогою ножа порізав пальто Ясого, після чого з 

силою штовхнув Ясого на вітрину магазину. Скло вітрини розміром 3 х 4 м 

(його вартість була визначена в 500 грн.) розбилося, а Ясому були спричинені 

середньої тяжкості тілесні ушкодження. 



Визначте об'єкт і предмет злочину. 

Задача 4. Буревич викрав у свого родича, працівника позавідомчої охорони, 

пістолет. Через день він з використанням пістолета скоїв напад на сусіда по 

дачі, забравши у нього найбільш цінні речі. 

У якому випадку пістолет буде предметом злочину, а в якому - знаряддям 

злочину? Назвіть об'єкти злочинів. 

Задача 5. Невинний виїжджав у відпустку. Підозрюючи, що його 

дружина зраджує йому, він встановив на ліжку в спальні саморобний 

вибуховий пристрій, який спрацьовував, якщо на ньому виявлявся вантаж 

більше 100 кг (його дружина важила близько 60 кг). В гості до дружини 

приїхала її мати, яка спала на цьому ліжку. Одного разу увечері, коли теща вже 

лягла спати, до неї підсіла дружина Невинного. Загальна вага двох жінок 

виявилася більше 100 кг, і пристрій спрацював. Обидві жінки загинули. 

Проведіть аналіз об'єктивної сторони складу злочину. 

Задача 6. Пухко увечері повертався додому і побачив лежачого п'яного. 

Оскільки мороз був біля -15°, він, побоюючись, що п'яний замерзне, підняв 

його і спробував привести до тями. Коли п'яний опам'ятався, Пухко залишив 

його біля огорожі і пішов додому. П'яний теж спробував піти додому, але, 

відійшовши від огорожі, не зміг утриматися на ногах, впав на проїжджу 

частину вулиці і загинув під колесами машини. 

Проаналізуйте причинно-наслідковий зв'язок. Чи буде Пухко відповідати? 

Задача 7. Неодноразово судимий за крадіжки Лишко умовив 12-річного 

Дмитрика пробратися в продовольчий магазин через вентиляційний отвір 

підвалу і «роздобути» спиртні напої і закуску. Хлопчик тричі пробирався в 

закритий магазин і викрадав горілку, продукти і кондитерські вироби. Лишко 

чекав його в своєму сараї, куди Дмитрик приносив викрадене. За скоєне Лишко 

заплатив хлопчику 10 грн. і дав три плитки шоколаду. 

У чому полягає об'єктивна сторона злочину? 
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Семінарське заняття № 6(2 години) 

 

Тема 7. Суб'єкт злочину 

Практичні заняття з цієї теми покликані допомогти засвоїти теоретичні 

аспекти вчення про суб'єкта злочину. Для правильного розуміння положень 

теми необхідно звернути увагу на наступні питання:  

 поняття і ознаки суб'єкта злочину; 

співвідношення понять «суб'єкт злочину» і «особа злочинця»; 

вік, з якого наступає кримінальна відповідальність і його встановлення; 

осудність як обов'язкова умова кримінальної відповідальності; 

неосудність та її критерії; 

обмежена осудність; 

вплив стану сп'яніння на кримінальну відповідальність; 



кримінально-правові заходи впливу на осіб, у яких після скоєння злочину 

наступив психічний розлад, що робить неможливим призначення або 

виконання покарання; 

спеціальний суб'єкт злочину; 

особливості кваліфікації злочинів, що скоюються спеціальними 

суб'єктами. 

 

 

1. Поняття і ознаки суб'єкта злочину. 

2. Поняття та критерії осудності. 

3. Неосудність та її критерії. 

4. Відповідальність при обмеженій осудності. 

5. Відповідальність за вчинення злочину в стані сп'яніння. 

6. Спеціальні ознаки суб'єкта злочину. 

Теми рефератів: «Кримінальна відповідальність юридичних осіб: досвід 

зарубіжних країн», «Вік кримінальної відповідальності: знизити, підвищити, 

залишити без змін», «Відповідальність осіб з неспівпадаючими фізіологічними 

та розумовими показниками: відстаючих у розвитку чи акселератів», 

«Діяльність по доведенню особи до стану сп'яніння з метою вчинення нею 

злочину: проблеми криміналізації» 

Додаткові завдання: 1. Складіть розширену таблицю медичного критерію 

неосудності. 2. Віднайдіть у Особливій частині декілька злочинів зі 

спеціальним суб'єктом. 3. Проаналізуйте на прикладі статей Особливої частини 

тезу про необхідність введення у КК України терміну «спеціальний предмет 

злочину» чи «спеціальний потерпілий від злочину». 

 

Задача 1. Черненко, 13 років, та Григорчук, 15 років, вночі викрали 

автомашину «Жигулі» і всю ніч каталися на ній по місту, а потім кинули її. 

Коли вони відійшли від машини на 5 м, Черненко запропонував вкрасти з неї 

приймач і інструменти. Вони повернулися і зняли приймач, забрали з 

багажника набір дорогих італійських інструментів і магнітофон, який знайшли 

в багажнику. 

Кваліфікуйте скоєне і дайте юридичний аналіз дій кожного. 

Задача 2. Ломака і Наливченко проходили лікування в психіатричній 

лікарні. На вихідні дні вони були відпущені додому. Увечері, проходячи мимо 

дачі, в якій взимку ніхто не жив, вони зламали двері та вкрали телевізор і 

транзисторний приймач. Коли вони йшли додому, їх помітив сторож і хотів 

затримати. Поклавши на землю телевізор і приймач, Ломака і Наливченко 

накинулися на сторожа і почали його бити. Заподіяні пошкодження виявилися 

смертельними. Ломака страждав шизофренією, а Наливченко - психічним 

розладом, що не виключав осудності. 

Розкрийте критерії осудності. Чи є Ломака і Наливченко суб'єктами 

злочину? 

Задача 3. Гермаков в стані сильного алкогольного сп'яніння пристав на 

вулиці до Мороза, який відмовився дати йому закурити. Мороз намагався 

втекти, але спіткнувся і впав, Гермаков же ударив його підібраною на вулиці 

цеглиною. Від отриманої травми Мороз помер. Під час слідства Гермаков 



заявив, що був сильно п'яний і нічого не пам'ятає. Судово-психіатрична 

експертиза встановила, що у момент скоєння злочину Гермаков знаходився в 

стані алкогольного сп'яніння, але був осудний. Проте до моменту проведення 

експертизи захворів тимчасовим психічним розладом, що позбавило його 

можливості керувати своїми діями. 

Чи повинен Гермаков нести кримінальну відповідальність? 

Задача 4. 21 січня 2007 р. підлітки П. і К., напавши на 70-річного 

Зрячкіна, збили його з ніг, зірвали з голови шапку, вихопили з рук сумку з 

двома пляшками горілки і втекли. Відомо, що П. народився 21 січня 1993 р., а 

К. -11 вересня 1992 р. 

Чи правомірне притягання П. і К. до кримінальної відповідальності? 

Задача 5. Шаріков був хворий на епідемічний енцефаліт, при якому він 

час від часу відчував непереборне бажання щипати і кусати оточуючих, чудово 

розуміючи всю неприпустимість такої поведінки. Жертвою суспільно 

небезпечних дій Шарікова стала сусідка 

Як повинне бути вирішене питання про кримінальну відповідальність 

Шарікова? 

Задача 6. У день свого народження 14-річний Г. зґвалтував свою 

однокласницю Ж. Діяння було вчинено біля 0 годин у день святкування. А 

народився Г. о 4 ранку. 

Чи підлягає Г. кримінальній відповідальності? Чи має значення для 

вирішення справи час народження? 
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Семінарське заняття № 7 (2 години) 

 

Тема 8. Суб'єктивна сторона складу злочину 
Приступаючи до вивчення питань та вирішення задач з цієї теми, слід заздалегідь проаналізувати 

відповідні норми кримінального законодавства і роз'яснення Пленуму Верховного Суду України, що 

стосуються поняття суб'єктивної сторони злочину, її ознак, особливостей кваліфікації злочинів залежно від 

форм вини, мотивів і мети. 

При вивченні теми необхідно з'ясувати зміст ряду теоретичних питань: 

 поняття вини, її зміст і форми; 

умисел і його види (прямий і непрямий); 

інтелектуальний і вольовий моменти умислу; 

раптовий умисел і заздалегідь обдуманий умисел; 

невизначений (неконкретизований) і альтернативний умисел; 

необережність і її види (злочинна самовпевненість і злочинна недбалість); 

відмінність злочинної самовпевненості від непрямого умислу; 

 відмінність злочинної недбалості від невинного спричинення шкоди (казусу, випадку); 

відповідальність за злочин, здійснений з подвійною формою вини; 

невинне спричинення шкоди; 

мотив і мета злочину як факультативні ознаки суб'єктивної сторони; 

сильне   душевне   хвилювання   (афект)   і   його   вплив   на   кримінальну відповідальність; 

юридична   і   фактична   помилки,   їх   вплив   на   вину   і   кримінальну відповідальність. 

 

1. Поняття та значення суб'єктивної сторони складу злочину. 

2. Вина: поняття, зміст, форми. 

3. Умисел та його види.  

4. Необережність та її види. 

5. Подвійна (складна, змішана) форма вини. 

6. Факультативні ознаки суб'єктивної сторони складу злочину (мотив, мета, емоційний стан) та їх вплив 

на кваліфікацію злочину. 



7. Помилка і її види. Кваліфікація діяння при юридичній чи фактичній помилці. 

 

Теми рефератів: «Особливості кримінальної відповідальності при визначеному 

 та невизначеному умислі», «Порівняльна характеристика видів вини», «Відповідальність при 

подвійній формі вини», «Види помилок та їх вплив на кваліфікацію». 

Додаткові завдання: 1. Наведіть декілька прикладів складів злочину, які відрізняються за формою вини. 

2. Віднайдіть у КК склади злочинів, які передбачають змішану форму вини. 3. Проведіть власну класифікацію 

мотивів вчинення злочину. 

 

Задача 1. Сержант Шайко вишикував відділення тільки що прибулих солдатів першого року служби і 

із словами: «Подивимося, які ви міцні» - пішов уздовж ряду, сильно ударяючи кулаком в живіт кожного з 

солдатів. Коли він ударив Кузьмича, той впав, знепритомнів і через три години помер. Експертиза встановила, 

що удар припав на нервову зв'язку, викликав шок, втрату свідомості, а потім і смерть. 

Проаналізуйте суб'єктивну сторону скоєного. 

Задача 2. П'яний тракторист Арків розважався тим, що направляв трактор на людей. Декілька чоловік 

вимушено було відстрибнути в грязюку, один опинився в кюветі, а Сергеева не встигла відскочити і була 

задавлена на смерть. 

Проаналізуйте суб'єктивну сторону скоєного. 

Задача 3. Махно супроводжував поїзд, на платформі якого везли автобуси. Він помітив групу підлітків, 

які кидали в автобуси каміння. Обґрунтовано побоюючись, що постраждають автобуси, які він охороняв, і, 

бажаючи налякати хлоп'ят, Махно кинув в них шматок дошки. Дошка потрапила в голову семирічного 

Сергійка, який через два дні помер. 

Проаналізуйте суб'єктивну сторону скоєного. 

Задача 4. Територія стрільбища була обгороджена колючим дротом. Проте іноді місцеві жителі 

підлазили під дріт і збирали на території стрільбища гриби. За грибами пролізла і Галка. Жінка була глуха і 

пострілів не чула. Вона була убита пострілом сержанта Горлова, що стріляв по мішені. 

Проаналізуйте суб'єктивну сторону скоєного. 

Задача 5.  15-річні підлітки Дмитрук і Фокс грали у дворі в карти. Між ними відбулася сварка, потім 

зав'язалася бійка, під час якої Дмитрук ударив Фокса три рази кулаком по голові. Один удару влучив у ліву 

скроню. Він спричинив перелом скроневої кістки, що викликало внутрічерепну кровотечу. Наступного дня стан 

здоров'я Фокса різко погіршав, він був доставлений в лікарню, де помер. 

Проаналізуйте суб'єктивну сторону скоєного. 

 

Література: 

1. Борисов В. І. Необережність і її види: Текст лекції / В. І. Борисов. 

— Харків: ЮІ, 1991. — 23 с. 

2. Вереша Р. Вина і склад злочину в кримінальному праві України: 

співвідношення понять / Р. Вереша // Підприємництво, господарство та право. – 

2004. - № 2. – С. 91-94. 

3. Вереша Р. Вина у кримінальному законодавстві зарубіжних держав 

/ Р. Вереша // Адвокат. – 2007. - № 3. – С. 12-13.      

4. Дагель П. С. Субъективная сторона преступления и ее установление 

/ П. С. Дагель, Д. П. Котов — Воронеж: Изд-во Воронеж, ун-та, 1974. — 243 с. 

5. Зелинский А. Ф. Криминальная психология: Научно-практическое 

издание / А. Ф. Зелинский. — К.: Юринком Интер, 1999. — С. 54—83, 106— 

116, 138—194. 

6. Зелинский А. Ф. Осознаваемое и неосознаваемое в преступном 

поведении / А. Ф. Зелинский. — Харьков: Вища школа, 1986. — С. 3—128. 

7. Зелінський А. Ф. Корислива злочинна діяльність / А. Ф. Зелінський, 

М. Й. Коржанський. — К.: Генеза, 1998. — С. 20—119. 

8. Иванов Н. Г. Принцип субъективного вменения и его реализация в 

УК / Н. Г. Иванов // Государство и право. — 1999. — № 10. — С. 52—58. 

9. Ломако В. А. Зміст умислу і його види: Текст лекції / В. А. Ломако. 

— Харків: ЮІ, 1991. — 16 с. 



10. Оробець К. Нормативний статус помилки у кримінальному праві: 

компаративний аналіз / К. Оробець // Підприємництво, господарство та право. – 

2004. - № 3. – С. 117-119. 

11. Осика І. Доказування мотиву та цілі як ознак суб'єктивної сторони 

злочину / І. Осика, С. Сафронов  // Право України. — 1997. — № 3. — С 51—

52. 

12. Преступная неосторожность (уголовно-правовое и криминологиче-

ское исследование. — К.: Наукова думка, 1992. — С. 9—106. 

13. Рарог А. И. Субъективная сторона преступления и квалификация 

преступлений / А. И. Рарог . — М., 2001. — 134 с. 

14. Савченко А. Практичне значення мотиву злочину: результати нау-

кового дослідження  / А. Савченко // Право України. — 1999. — № 1. — С. 99—

102. 

15. Савченко А. Психолого-юридичний аналіз проблеми мотиву злочи-

ну / А. Савченко // Право України. — 1998. — № 3. — С 82—86. 

16. Тарарухин С. А. Установление мотива и квалификация преступле-

ния / С. А. Тарарухин. — К.: Вища школа, 1977. — 151 с. 

17. Якушин В. А. Ошибка и ее уголовно-правовое значение / В. А. 

Якушин. — Казань: Изд-во Казан, ун-та, 1988. — 128 с. 

18. Якушин В. А. Субъективное вменение и его значение в уголовном 

праве / В. А. Якушин. — Тольятти: Тол ПИ, 1998. — 296 с. 

19. Воробей П. А. Загальне поняття кримінально-правового ставлення в 

вину / П. А. Воробей // Право України. — 1999. — № 6. — С. 113—115. 

 

 

 

 

 

Семінарське заняття № 8 (2 години) 

 

Тема 9. Стадії вчинення злочину 
Рекомендовані задачі дозволяють більш глибоко засвоїти питання, що входять до цієї теми. Для 

успішного засвоєння теми необхідно попередньо опрацювати наступні питання: 

поняття і види стадій скоєння умисного злочину; 

поняття закінченого злочину; 

незакінчений злочин (попередня злочинна діяльність); 

відмінність виявлення умислу на скоєння злочину від готування до злочину;  

відповідальність за готування до злочину;  

відповідальність за замах на злочин; 

види замаху (закінчений і незакінчений; непридатний замах); 

 відмінність замаху на злочин від готування до злочину і закінченого злочину; 

особливості призначення покарання за незакінчений злочин; 

добровільна відмова від злочину; 

діяльне каяття і його відмінність від добровільної відмови. 

 
1. Поняття і види незакінченої злочинної діяльності. 

2. Готування до злочину та його види. 

3. Замах і його види. 

4. Добровільна відмова від доведення злочину до кінця. Діяльне каяття і його відмінність від 

добровільної відмови. 

 

 



Теми рефератів: «Підстава кримінальної відповідальності за готування до злочину і замах на злочин», 

«Непридатний замах», «Поняття закінченого злочину», «Форми готування», «Особливості закінченого і 

незакінченого замаху», «Ознаки добровільної відмови від доведення злочину до кінця». 

Додаткові завдання: 1. Намалюйте схему розвитку злочину в часі та позначте на ній всі стадії злочину. 

2. Проаналізуйте момент закінчення злочинів з матеріальним складом. 3. Наведіть приклади усічених складів 

злочину. 

 

Задача 1. Працівники овочевого комбінату комірник Сало і шофер Таратайко вирішили викрасти 

помідори і завантажили їх в автомашину, але при виїзді на прохідній були затримані. Помідори були вилучені і 

повернені в цех комбінату. 

Чи закінчений злочин? 

Задача 2. Мучко зустрів Шульгову в темному дворі. Загрожуючи ножем, він зажадав зняти 

золоті кільця і сережки. Проте Шульгова володіла прийомами самбо. Вона не тільки вчинила Мучку опір, але 

зуміла зв'язати його і доставити в міліцію, заподіявши при цьому йому тілесні ушкодження середньої тяжкості. 

Проаналізуйте стадії злочину і дайте їх кримінально-правову характеристику. 

Задача 3. Знаючи, що працівникам підприємства повинні видавати зарплату 3-го числа Воронов 

проник в касу і зламав сейф. Проте грошей там не виявив, оскільки касир не зміг їх отримати в банку, про що 

Воронов не знав. 

Проаналізуйте стадію вчинення злочину. 

Задача 4. Когут вирішив убити Степанкова, якого він підозрював у зв'язку зі своєю дружиною. 

Зарядивши двостволку кулями, здатними заподіяти смерть людині, він підстежив Степанкова, вистрілив 

зблизька, але промахнувся. Хоча в рушниці була друга куля, він стріляти другий раз не став. Адвокат Когута 

просить закрити справу, зважаючи на добровільну відмову його клієнта 

Дайте обгрунтовану відповідь на клопотання адвоката. 

Задача 5. Сурко, працюючи паромником під керівництвом Шеви, вийшов на роботу в нетверезому 

стані, за що Шева усунув його від роботи. Бажаючи помститися останньому, Сурко приніс з будинку заряджену 

мисливську рушницю, навів її на Шеву і натиснув на курок. Проте, зважаючи на несправність спускового 

механізму, рушниця не вистрілила У Сурка відібрали зброю, і він пішов додому. 

Адвокат Сурка наполягав на відсутності підстав для кримінальної відповідальності, зважаючи на замах 

на вбивство з непридатними засобами. 

Дайте обґрунтовану відповідь на клопотання адвоката.  
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