
 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ З ТЕМИ: 

«КВАЛІФІКАЦІЯ ЗАМАХУ НА КРИМІНАЛЬНЕ 

ПРАВОПОРУШЕННЯ. КВАЛІФІКАЦІЯ КРИМІНАЛЬНИХ 

ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРИ ДЕЯКИХ ВИДАХ ПОМИЛОК У 

КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ» 

 

Теоретичні питання: 

 

1. Кваліфікація замаху на кримінальне правопорушення. 

2. Поняття та види помилок у кримінальному праві. 

3. Кваліфікація у випадку наявності фактичної помилки. Кваліфікація у 

випадку відхилення дії. 

4. Кваліфікація у випадку наявності юридичної помилки. 

 

Контрольні питання: 

 

1. Сформулюйте поняття та ознаки замаху на кримінальне 

правопорушення. Чи потребує ст. 15 КК України удосконалення? 

2. Із урахуванням яких критеріїв замах на кримінальне 

правопорушення поділяється на закінчений та незакінчений? Відповідь 

обґрунтуйте. 

3. Яке значення для кримінально-правової кваліфікації має поділ 

замаху на закінчений та незакінчений? 

4. Чи можливий замах у формі пасивної поведінки (шляхом 

бездіяльності)? Відповідь обґрунтуйте. 

5. Сформулюйте правило кваліфікації замаху на кримінальне 

правопорушення, яке містить склад менш тяжкого закінченого 

кримінального правопорушення. 

6. Сформулюйте перелік кримінальних правопорушень, при вчиненні 

яких замах неможливий. 

7. Що таке неконкретизований умисел? Як слід кваліфікувати 

готування до кримінального правопорушення чи замах на кримінальне 

правопорушення при неконкретизованому умислі? Відповідь обґрунтуйте. 

8. Що таке альтернативний умисел? Як слід кваліфікувати готування до 

кримінального правопорушення чи замах на кримінальне правопорушення 

при альтернативному умислі? Відповідь обґрунтуйте. 

9. Сформулюйте поняття помилки в кримінальному праві. 

10. Чи тотожні поняття «помилка в кримінальному праві» та «помилка 

в кваліфікації кримінальних правопорушень»? Відповідь поясніть. 

11. Назвіть та дайте визначення видів помилок у кримінальному праві. 

12. Які Ви знаєте види фактичних помилок у кримінальному праві? 

13. В яких випадках має місце помилка в предметі / потерпілому? 

Сформулюйте правило кваліфікації у випадку наявності такого виду 

помилки. 



 

 

14. В яких випадках має місце помилка в об’єкті? Сформулюйте 

правило кваліфікації у випадку наявності такого виду помилки. 

15. Що таке фактична помилка в характері діяння? Назвіть види 

помилок в характері діяння. Сформулюйте правила кваліфікації у випадку їх 

наявності. 

16. Що таке фактична помилка в причинному зв’язку? Назвіть види 

помилок в причинному зв’язку. Сформулюйте правила кваліфікації у 

випадку їх наявності. 

17. Що таке фактична помилка в кваліфікуючих ознаках? Назвіть види 

помилок в кваліфікуючих ознаках. Сформулюйте правила кваліфікації у 

випадку їх наявності. 

18. Сформулюйте правила кваліфікації посягання при «відхиленні дії». 

Як Ви вважаєте, чи обґрунтованим є використання термінологічного звороту 

«відхилення від дії»? 

19. Чи ідентичні поняття «кваліфікація посягання при відхиленні дії» та 

«кваліфікація посягання при фактичній помилці»? Відповідь обґрунтуйте. 

20. Назвіть види юридичних помилок у кримінальному праві. 

21. Розкрийте зміст помилки в криміналізації (кримінальній 

протиправності). 

22. Розкрийте зміст помилки в кваліфікації. 

23. Розкрийте зміст помилки в кримінально-правових наслідках. 

24. Сформулюйте правила кваліфікації при юридичних помилках. 

25. Поясніть, у чому полягає відмінність між фактичною помилкою в 

характері діяння та юридичною помилкою в криміналізації (кримінальній 

протиправності). Наведіть приклади. 

26. Поясніть, у чому полягає відмінність між фактичною помилкою в 

кваліфікуючих ознаках та юридичною помилкою в кваліфікації. Наведіть 

приклади. 

 

Завдання: 

 

1. Сформулюйте по 3 приклади замаху на кримінальне 

правопорушення: 

а) закінченого; 

б) незакінченого. 

Запишіть формули кваліфікації для наведених Вами прикладів. 

 

2. Змоделюйте по одному прикладу на кожен із видів фактичної та 

юридичної помилки. 

Як слід кваліфікувати діяння особи в наведених Вами прикладах? 

Запишіть відповідні формули кваліфікації. 

  



 

 

Задачі: 

 

1. Іван стріляв в Миколу з метою вбити його, проте заподіяв Миколі 

лише тілесні ушкодження середньої тяжкості. 

Дайте кримінально-правову оцінку діям Івана. 

 

2. Василина, маючи намір таємно викрасти майно, обрала квартиру на 

першому поверсі, в якій через вікно побачила дорогі меблі та техніку. З 

метою реалізації задуманого вона каменем розбила вікно і проникла 

всередину. Це побачила сусідка, яка одразу викликала поліцію. Василина 

була затримана на місці вчинення кримінального правопорушення. На 

момент затримання вона ще не встигла зібрати у сумку багато речей. 

Василині вдалося знайти лише 100 грн., які лежали на видному місці. 

Дії Василини кваліфікували за ч. 3 ст. 185 та ч. 1 ст. 194 КК України. 

Чи вірна така кваліфікація її дій? 

 

3. Іван з помсти прагнув облити сірчаною кислотою обличчя Юлі, 

проте промахнувся і непоправно знівечив обличчя її подрузі Ані. 

Дайте кримінально-правову оцінку діям Івана. 

 

4. Іван з метою вплинути на професійну діяльність слідчого Данила 

побив його, заподіявши тяжкі тілесні ушкодження. Проте з’ясувалося, що 

Іван помилився і заподіяв ушкодження випадковому перехожому – Ігорю, 

який не був працівником правоохоронного органу. 

Дайте кримінально-правову оцінку діям Івана. 

 

5. Іван відкрито шляхом заподіяння побоїв власнику викрав валізу, де 

за його розрахунком повинно було знаходитися іноземної валюти на суму, 

що становить 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а 

виявилося два пістолети. За обставинами справи про наявність зброї в валізі 

він не знав і знати не міг. 

Дайте кримінально-правову оцінку діям Івана. 

 

6. Іван вирішив позбутися своєї дружини Олени і підсипав їй отруту в 

каву, яку вона випила. Отрута повинна була подіяти через декілька годин, 

однак вже через пів години через власну неуважність Олена потрапила в 

ДТП і загинула. 

Дайте кримінально-правову оцінку діям Івана. 

 

7. Іван знайшов позитивний тест на вагітність в сумці своєї дружини. 

Вважаючи, що дружина вагітна від іншого чоловіка, Іван вирішив вбити її. 

Під час розтину тіла з’ясувалося, що дружина не була вагітна. 

Дайте кримінально-правову оцінку діям Івана. 

 



 

 

8. Олена народила дівчинку, але, не бажаючи займатися її вихованням, 

через деякий час вирішила вбити дитину. Вона взяла доньку, зайшла до 

сараю, взяла за ноги та стала бити головою об стіну. Коли переконалася, що 

дитина мертва, закопала тіло на городі. Судово-медична експертиза 

встановила, що причина смерті дитини – асфіксія. Тілесні ушкодження, що 

були заподіяні внаслідок ударів об стіну, належать до середньої тяжкості 

тілесних ушкоджень. 

Дайте кримінально-правову оцінку діям Олени. 

 

9. Іван проник у будинок Петра з метою вчинення розбою. Побачивши 

сплячого Петра, Іван вдарив його по голові з метою, щоб останній втратив 

свідомість і не перешкодив йому довести задумане до кінця. Іван з 

викраденими речами втік з будинку. В подальшому з’ясувалося, що Іван бив 

по голові вже мертвого Петра, який помер за декілька годин до того від 

серцевого нападу. 

Дайте кримінально-правову оцінку діянням Івана. 

 

10. Іван вирішив спалити стерню на землі сільськогосподарського 

призначення, яка належала йому. Задумане він успішно реалізував, однак 

після цього був затриманий працівниками правоохоронних органів. На 

допиті Іван повідомив, що думав, що не вчиняє нічого незаконного. 

Чи підлягає Іван кримінальній відповідальності за скоєне? Відповідь 

обґрунтуйте. 


