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Завдання для самостійної роботи студентів із спеціального курсу 

«Проблеми кримінально-правової охорони власності в Україні» 

 

 

Самостійна  робота (денна -36 год.; заочна -96 год.) 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

(денна) 

Кількість 

годин 

(заочна) 

1 Кримінальна відповідальність за злочини 

проти власності в історії вітчизняного 

кримінального законодавства та у зарубіжних 

державах 

4 6 

2 Загальна характеристика складів злочинів 

проти власності  

4 20 

3 Злочини проти власності, які полягають у 

незаконному заволодінні чужим майном 

10 46 

4 Злочини проти власності, не пов’язані із 

незаконним заволодінням чужим майном 

4 9 

5 Розмежування складів злочинів проти 

власності із суміжними посяганнями 

10 9 

6 Шляхи вдосконалення кримінального 

законодавства про відповідальність за злочини 

проти власності 

4 6 

 Разом 36 96 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перелік тем та запитань для самостійного вивчення  

для студентів денної форми навчання 

 

№ Назва теми і перелік питань для опрацювання Год. 

1 Кримінальна відповідальність за злочини проти власності в історії 

вітчизняного кримінального законодавства та у зарубіжних 

державах 

 

Кримінальна відповідальність за злочини проти власності у зарубіжних 

державах. 

Відмінні риси між кримінальною відповідальністю за злочини проти 

власності у державах з континентальною і англосаксонською системою 

права.  

Кримінальна відповідальність за злочини проти власності в ісламських 

державах. 

Характерні риси кримінально-правової охорони власності відповідно до 

кримінальних законодавств держав, що входили до складу СРСР. 

 

4 

2 Загальна характеристика складів злочинів проти власності  

 

 

Система складів злочинів проти власності. 

Родовий об’єкт складів злочинів проти власності.  

Підходи до розуміння власності у теорії кримінального права.  

Економічний підхід до розуміння власності.  

Юридичний підхід до розуміння власності.  

Змішаний  підхід до розуміння власності.  

Співвідношення понять власність і право власності. 

Співвідношення понять «річ» і «майно». 

Особливості деяких груп предметів складів злочинів проти власності.  

Нерухомість як предмет складів злочинів проти власності.  

Цінні папери як предмет складів злочинів проти власності.  

Легітимаційний знак як предмет злочинів проти власності.  

Право на майно як предмет складів злочинів проти власності.  

Дії майнового характеру як предмет складів злочинів проти власності.  

«Крадене майно» як предмет складів злочинів проти власності.  

Зміст понять та ознаки розкрадання і викрадення.  

Співвідношення між «розкраданням» і «викраденням». 

 

4 

3 Злочини проти власності, які полягають у незаконному заволодінні 

чужим майном 

 

 

Аналіз ознак складів злочинів проти власності, які полягають у 

незаконному заволодінні чужим майном 

Зміст фізичного та психічного насильства в насильницькому грабежі.  

Грабіж-ривок: поняття та кримінально-правова оцінка.  

Зміст фізичного та психічного насильства в розбої.  

Ознаки переростання крадіжки у грабіж або розбій, або грабежу в 

розбій.  

Погроза, яка охоплюється (не охоплюється) складами вимагання.  

Співвідношення обману і зловживання довірою як окремих способів 

шахрайства. Співвідношення понять “зловживання довірою” і 

“зловживання довірливістю”. 
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Привласнення, розтрата або заволодіння майном шляхом зловживання 

службовим становищем.  

Поняття і ознаки кожної із форм розкрадання: привласнення, розтрати, 

заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем. 

Співвідношення цих форм між собою.  

Викрадення електричної або теплової енергії шляхом її самовільного 

використання.  

Майнова шкода як обов’язкова ознака «Викрадення електричної або 

теплової енергії шляхом її самовільного використання».  

Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою.  

Предмет та форми «Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або 

зловживання довірою».  

Співвідношення між поняттям «привласнення» у складах злочинів, 

передбачених ст. ст. 191 та 193 КК України. 

Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво.  

Диференціюючі ознаки складів злочинів проти власності, які полягають 

у незаконному заволодінні чужим майном  

 

4 Злочини проти власності, не пов’язані із незаконним заволодінням 

чужим майном 

 

Конструкція об’єктивної сторони основного і кваліфікованого складів 

злочинів, передбачених ст. 194 КК України.  

Конструкція об’єктивної сторони основного і кваліфікованого складів 

злочинів, передбачених ст. 196 КК України. 

Порушення обов’язків щодо охорони майна.  

Наслідки як обов’язкова ознаки складу «Порушення обов’язків щодо 

охорони майна». 

Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного 

злочинним шляхом.  

Поняття «придбання», «отримання», «зберігання», «збуту» майна. 

Усвідомленість винного щодо походження майна у цьому складу 

злочину. Співвідношення «Придбання, отримання, зберігання чи збут 

майна, одержаного злочинним шляхом» із пособництвом у вчиненні 

злочинів проти власності. 

 

4 

5 Розмежування складів злочинів проти власності із суміжними 

посяганнями 

 

Розмежування складів злочинів проти власності між собою.  

Розмежування крадіжки із шахрайством, ненасильницьким грабежем, 

привласненням, розтратою.  

Розмежування грабежу із розбоєм, вимаганням.  

Розмежування розбою і вимагання. 

 Розмежування шахрайства із заподіянням майнової шкоди шляхом 

обману або зловживання довірою.  

Розмежування привласнення як форми розкрадання із незаконним 

привласненням особою знайденого або чужого майна, що випадково 

опинилося у неї.  

Розмежування складів злочинів проти власності із злочинами, що 

розміщені у інших розділах Особливої частини КК України.  

Відмежування складів злочинів проти власності від адміністративних 

деліктів. 

Відмежування складів злочинів проти власності від цивільних деліктів. 
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6 Шляхи вдосконалення кримінального законодавства про 

відповідальність за злочини проти власності 

 

 Проблеми диференціації кримінальної відповідальності за злочини 

проти власності. 

 Проблеми кримінально-правової кваліфікації злочинів проти власності, 

які виникають у правозастосуванні. 

 Шляхи вдосконалення кримінального законодавства про 

відповідальність за злочини проти власності. 

 

 

4 

 

 

 

 

Перелік тем та запитань для самостійного вивчення  

для студентів заочної форми навчання 

 

№ Назва теми і перелік питань для опрацювання Год. 

1 Кримінальна відповідальність за злочини проти власності в історії 

вітчизняного кримінального законодавства та у зарубіжних 

державах 

 

 

Кримінальна відповідальність за злочини проти власності у 

вітчизняному кримінальному праві. 

Кримінальна відповідальність за злочини проти власності у державах з 

континентальною системою права. 

Кримінальна відповідальність за злочини проти власності у державах з 

англо-саксонською системою права. 

Кримінальна відповідальність за злочини проти власності в ісламських 

державах. 

Характерні риси кримінально-правової охорони власності відповідно до 

кримінальних законодавств держав, що входили до складу СРСР. 

 

6 

2 Загальна характеристика складів злочинів проти власності  

 

 

Поняття злочинів проти власності. Класифікація злочинів проти 

власності. 

Система складів злочинів проти власності. 

 Загальна характеристика Об’єкта складів злочинів проти власності 

Родовий об’єкт складів злочинів проти власності.  

Підходи до розуміння власності у теорії кримінального права.  

Економічний підхід до розуміння власності.  

Юридичний підхід до розуміння власності.  

Змішаний  підхід до розуміння власності.  

Співвідношення понять власність і право власності. 

Безпосередній об’єкт складів злочинів проти власності. 

Предмет складів злочинів проти власності.  

Зміст фізичної, економічної і юридичної ознак предмета злочинів проти 

власності.  
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Співвідношення понять «річ» і «майно». 

Особливості деяких груп предметів складів злочинів проти власності.  

Чуже майно як предмет складів злочинів проти власності.  

Нерухомість як предмет складів злочинів проти власності.  

Гроші як предмет складів злочинів проти власності.  

Цінні папери як предмет складів злочинів проти власності.  

Легітимаційний знак як предмет злочинів проти власності.  

Транспортний засіб як предмет складів злочинів проти власності.  

Земельна ділянка як предмет складів злочинів проти власності.  

Енергія та природний газ як предмет складів злочинів проти власності.  

Право на майно як предмет складів злочинів проти власності.  

Дії майнового характеру як предмет складів злочинів проти власності.  

«Крадене майно» як предмет складів злочинів проти власності.  

Загальна характеристика об’єктивної сторони злочинів проти власності.  

Злочини проти власності з матеріальним складом.  

Злочини проти власності з формальним складом. 

Загальна характеристика суб’єктивних ознак складів злочинів проти 

власності. Злочини проти власності, що вчинюються загальним 

суб’єктом.  

Злочини проти власності, що вчинюються спеціальним суб’єктом.  

Умисні злочини проти власності.  

Необережні злочини проти власності. 

Поняття «розкрадання» та «викрадення».  

Зміст понять та ознаки розкрадання і викрадення.  

Співвідношення між «розкраданням» і «викраденням». 

 

3 Злочини проти власності, які полягають у незаконному заволодінні 

чужим майном 

 

 

Аналіз ознак складів злочинів проти власності, які полягають у 

незаконному заволодінні чужим майном 

Крадіжка.  

Критерії та ознаки таємності.  

Момент закінчення крадіжки. 

Грабіж.  

Критерії та ознаки відкритості.  

Види грабежу.  

Зміст фізичного та психічного насильства в насильницькому грабежі.  

Грабіж-ривок: поняття та кримінально-правова оцінка.  

Момент закінчення грабежу.  

Розмежування крадіжки і ненасильницького грабежу. 

Розбій. 

 Зміст фізичного та психічного насильства в розбої.  

Напад: поняття та ознаки.  

Момент закінчення розбою.  

Розмежування насильницького грабежу і розбою. 

Ознаки переростання крадіжки у грабіж або розбій, або грабежу в 

розбій.  

Вимагання.  

Зміст погрози у вимаганні.  

Погроза, яка охоплюється (не охоплюється) складами вимагання.  

Момент закінчення вимагання.  

Розмежування розбою і вимагання. 
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Шахрайство. 

 Способи вчинення шахрайства.  

Види та форми обману.  

Поняття «зловживання довірою».  

Співвідношення обману і зловживання довірою як окремих способів 

шахрайства. Співвідношення понять “зловживання довірою” і 

“зловживання довірливістю”. 

Привласнення, розтрата або заволодіння майном шляхом зловживання 

службовим становищем.  

Поняття і ознаки кожної із форм розкрадання: привласнення, розтрати, 

заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем. 

Співвідношення цих форм між собою.  

Викрадення електричної або теплової енергії шляхом її самовільного 

використання.  

Зміст кожного із способів вчинення цього складу злочину.  

Майнова шкода як обов’язкова ознака «Викрадення електричної або 

теплової енергії шляхом її самовільного використання».  

Порядок визначення такої майнової шкоди. 

Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою.  

Предмет «Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання 

довірою».  

Форми вчинення цього складу злочину. 

Незаконне привласнення особою знайденого або чужого майна, що 

випадково опинилося у неї.  

Ознаки предмета цього складу злочину.  

Співвідношення між поняттям «привласнення» у складах злочинів, 

передбачених ст. ст. 191 та 193 КК України. 

Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво.  

Предмет цього складу злочину.  

Порядок визначення майнової шкоди, що є конститутивною ознакою 

складу «Самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного 

будівництва». 

Диференціюючі ознаки складів злочинів проти власності, які полягають 

у незаконному заволодінні чужим майном  

Диференціація відповідальності за ознакою розміру спричиненої 

шкоди.  

Диференціація відповідальності за ознакою повторності.  

Відмінність повторності від продовжуваного злочину.  

Момент закінчення продовжуваного посягання.. 

Диференціація відповідальності за ознакою вчинення злочину у 

співучасті. Кваліфікація злочинів проти власності вчинених групою осіб 

без попередньої змови, розкрадань, вчинених злочинною організацією.  

Співучасть і причетність у злочинах проти власності: співвідношення 

понять.  

Диференціація відповідальності за викрадення за ознакою проникнення 

у житло, інше приміщення чи сховище.  

Поняття та ознаки «житла».  

Поняття та ознаки «іншого приміщення».  

Поняття та ознаки «сховища».  

Поняття та ознаки “проникнення”.  

Способи проникнення.  

Співвідношення між поняттями «проникнення» і «вторгнення». 

 

4 Злочини проти власності, не пов’язані із незаконним заволодінням 9 



чужим майном 

 

Умисне знищення або пошкодження майна.  

Основний та додатковий безпосередній об’єкт цього складу злочину.  

Ознаки предмета умисного знищення чи пошкодження майна.  

Конструкція об’єктивної сторони основного і кваліфікованого складів 

злочинів, передбачених ст. 194 КК України.  

Зміст та ознаки «знищення» та «пошкодження». 

Умисне пошкодження об’єктів електроенергетики.  

Основний та додатковий безпосередній об’єкт цього складу злочину.  

Ознаки предмета умисного пошкодження об’єктів електроенергетики.  

Зміст та ознаки «руйнування».  

Співвідношення між поняттями руйнування та знищення. 

Погроза знищення майна.  

Ознаки погрози: зміст, реальність, конкретність.  

Об’єктивні і суб’єктивні ознаки реальності.  

Необережне знищення або пошкодження майна.  

Основний та додатковий безпосередній об’єкт цього складу злочину.  

Ознаки предмета необережного знищення чи пошкодження майна.  

Конструкція об’єктивної сторони основного і кваліфікованого складів 

злочинів, передбачених ст. 196 КК України. 

Порушення обов’язків щодо охорони майна.  

Суб’єкт цього складу злочину.  

Наслідки як обов’язкова ознаки складу «Порушення обов’язків щодо 

охорони майна». 

Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного 

злочинним шляхом.  

Поняття «придбання», «отримання», «зберігання», «збуту» майна. 

Усвідомленість винного щодо походження майна у цьому складу 

злочину. Співвідношення «Придбання, отримання, зберігання чи збут 

майна, одержаного злочинним шляхом» із пособництвом у вчиненні 

злочинів проти власності. 

 

5 Розмежування складів злочинів проти власності із суміжними 

посяганнями 

 

Розмежування складів злочинів проти власності між собою.  

Розмежування крадіжки із шахрайством, ненасильницьким грабежем, 

привласненням, розтратою.  

Розмежування грабежу із розбоєм, вимаганням.  

Розмежування розбою і вимагання. 

 Розмежування шахрайства із заподіянням майнової шкоди шляхом 

обману або зловживання довірою.  

Розмежування привласнення як форми розкрадання із незаконним 

привласненням особою знайденого або чужого майна, що випадково 

опинилося у неї.  

Розмежування складів злочинів проти власності із злочинами, що 

розміщені у інших розділах Особливої частини КК України.  

Відмежування складів злочинів проти власності від адміністративних 

деліктів. 

Відмежування складів злочинів проти власності від цивільних деліктів. 
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6 Шляхи вдосконалення кримінального законодавства про 6 



відповідальність за злочини проти власності 

 

 Проблеми диференціації кримінальної відповідальності за злочини 

проти власності. 

 Проблеми кримінально-правової кваліфікації злочинів проти власності, 

які виникають у правозастосуванні. 

 Шляхи вдосконалення кримінального законодавства про 

відповідальність за злочини проти власності. 

 

 

 


