
 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ З ТЕМИ: 

«КВАЛІФІКАЦІЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ З 

ВРАХУВАННЯМ СТАДІЇ ЇХ ВЧИНЕННЯ» 

(І заняття) 

 

Теоретичні питання: 

 

1. Види стадій вчинення кримінального правопорушення, які 

враховуються при кваліфікації. 

2. Кваліфікація закінченого кримінального правопорушення. 

3. Кваліфікація готування до кримінального правопорушення. 

 

Контрольні питання: 

 

1. Які стадії кримінального правопорушення враховуються при 

кваліфікації посягання? 

2. В яких випадках готування до кримінального правопорушення та 

замах на кримінальне правопорушення мають самостійне кримінально-

правове значення та підлягають самостійній кваліфікації? 

3. Чи слід виявлення наміру («голий умисел») визнавати окремою 

стадією вчинення кримінального правопорушення? Відповідь обґрунтуйте. 

4. Назвіть загальне правило кваліфікації закінченого кримінального 

правопорушення. 

5. Якими чинниками зумовлені особливості встановлення моменту 

закінчення окремих видів кримінальних правопорушень? 

6. З якого моменту кримінальне правопорушення з матеріальним 

складом вважається закінченим? 

7. Особливості моменту закінчення кримінальних правопорушень з 

матеріальним складом з декількома альтернативними або декількома 

обов’язковими наслідками. 

8. З якого моменту кримінальне правопорушення з формальним 

складом вважається закінченим? 

9. Особливості моменту закінчення кримінальних правопорушень з 

формальним складом з декількома альтернативними або декількома 

обов’язковими діяннями. 

10. З якого моменту кримінальне правопорушення з усіченим складом 

вважається закінченим? 

11. Що таке триваюче кримінальне правопорушення та з якого моменту 

воно кваліфікується як закінчене? 

12. Що таке продовжуване кримінальне правопорушення? У випадку 

вчинення продовжуваного кримінального правопорушення шкода повинна 

бути заподіяна одному потерпілому чи таке кримінальне правопорушення 

може бути спрямоване проти різних потерпілих? Відповідь обґрунтуйте. 



 

 

13. Особливості встановлення моменту закінчення продовжуваного 

кримінального правопорушення, яке складається з діянь, кожне з яких 

становить адміністративне правопорушення. 

14. Особливості встановлення моменту закінчення продовжуваного 

кримінального правопорушення, яке складається з діянь, кожне з яких 

становить кримінальне правопорушення. 

15. В чому полягають особливості підстави кримінальної 

відповідальності за незакінчене кримінальне правопорушення? 

16. Яким вимогам повинна відповідати формула кваліфікації готування 

до кримінального правопорушення чи замаху на кримінальне 

правопорушення? 

17. Назвіть ознаки готування до кримінального правопорушення. 

18. Чи можливе готування до кримінального правопорушення, що 

вчиняється шляхом бездіяльності? Відповідь обґрунтуйте. 

19. Чи повинні підготовчі діяння бути завершеними, успішними для 

кваліфікації вчиненого як готування до кримінального правопорушення? 

Відповідь обґрунтуйте. 

20. Сформулюйте правила кримінально-правової кваліфікації випадків, 

коли готування до кримінального правопорушення становить собою інше 

закінчене кримінальне правопорушення. 

21. Як кваліфікувати невдале підбурювання до вчинення кримінального 

правопорушення? Чи підлягає кримінальній відповідальності особа, яку не 

вдалося схилити до вчинення кримінального правопорушення? 

22. Як кваліфікувати діяння підбурювача чи організатора у випадку 

отримання ним згоди на участь у кримінальному правопорушенні від іншої 

особи (яка виступатиме як пособник чи виконавець майбутнього 

кримінального правопорушення)? Як кваліфікувати діяння такої особи, яка 

дає згоду на участь у вчиненні кримінального правопорушення? 

 

Завдання: 

 

1. Проаналізуйте постанови Верховного Суду України (Верховного 

Суду): 

а) Постанова від 20 червня 2011 року № 5-кс11 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/21355263 

б) Постанова від 7 лютого 2013 року № 5-30кс12 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/29792725 

Який висновок щодо кваліфікації кримінальних правопорушень з 

формальним складом з декількома альтернативними діяннями сформулював 

Верховний Суд України (Верховний Суд)? Які аргументи на обґрунтування 

своєї позиції навів Верховний Суд України (Верховний Суд)? 

 

2. Випишіть номери статей Особливої частини КК України, в яких 

передбачені відповідні кримінальні правопорушення (по 1 прикладу). 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/21355263
http://reyestr.court.gov.ua/Review/29792725


 

 

Вкажіть (усно) момент закінчення кожного такого кримінального 

правопорушення: 

а) з матеріальним складом, де є кілька обов’язкових наслідків; 

б) з матеріальним складом, де є кілька альтернативних наслідків; 

в) з формальним складом, де є кілька обов’язкових суспільно 

небезпечних діянь; 

г) з формальним складом, де є кілька альтернативних суспільно 

небезпечних діянь. 

 

Задачі: 

 

1. Тетяна вмовляла Івана вбити Миколу, оскільки Микола залишив її 

заради іншої жінки. Іван відразу відмовився брати участь у цьому 

кримінальному правопорушенні. 

Дайте кримінально-правову оцінку діям Івана та Тетяни. 

 

2. Тетяна вмовляла Івана вбити Миколу, оскільки Микола залишив її 

заради іншої жінки. Іван відразу погодився, а подумавши ніч, відмовився 

брати участь у цьому кримінальному правопорушенні. 

Дайте кримінально-правову оцінку діям Івана та Тетяни. 

 

3. Іван, готуючись вчинити терористичний акт, виготовив вибуховий 

пристрій, який вподовж тривалого часу зберігав у себе в квартирі. 

Дайте кримінально-правову оцінку діям Івана. 

 

4. Іван став членом злочинної організації «Помста», яка вчиняла умисні 

вбивства з мотивів расової нетерпимості. Участі у жодному кримінальному 

правопорушенні, чи підготовці до нього, вчинюваному злочинною 

організацією, Іван не брав. Через тиждень після вступу припинив зв’язки з 

організацією. 

Дайте кримінально-правову оцінку діям Івана. 

 

5. Іван незаконно придбав вогнепальну нарізну зброю, плануючи 

зберігати її впродовж 2 років, а коли вона подорожчає – продати. Через 2 

місяці з моменту придбання зброя була виявлена працівниками 

правоохоронних органів. 

Дайте кримінально-правову оцінку діянням Івана. 

 

6. Іван, Дмитро та Микола домовилися про спільні дії щодо 

насильницького захоплення державної влади в Україні. На цьому етапі були 

затримані працівниками правоохоронних органів. 

Дайте кримінально-правову оцінку діям Івана, Дмитра та Миколи. 

 

7. Іван, Дмитро та Микола домовилися про спільне влаштування 

вибуху у торговому центрі з метою привернення уваги до своїх політичних 



 

 

поглядів. На цьому етапі були затримані працівниками правоохоронних 

органів. 

Дайте кримінально-правову оцінку їхнім діям. 

 

8. Омелько, Симон та Тадей домовилися разом вчинити умисне 

вбивство Івана. На цьому етапі були затримані працівниками 

правоохоронних органів. 

Дайте кримінально-правову оцінку їхнім діям. 


