
 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ З ТЕМИ: 

«КВАЛІФІКАЦІЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, 

ВЧИНЕНИХ У СПІВУЧАСТІ» 

 

Теоретичні питання: 

 

1. Загальні положення кваліфікації кримінальних правопорушень, 

вчинених у співучасті. 

2. Кваліфікація скоєного з врахуванням виду співучасника. 

 

Контрольні питання: 

 

1. Сформулюйте об’єктивні та суб’єктивні ознаки співучасті у 

кримінальному правопорушенні. 

2. Охарактеризуйте спільність як ознаку співучасті у кримінальному 

правопорушенні. 

3. Сформуйте перелік кримінальних правопорушень, при вчиненні яких 

співучасть неможлива. Обґрунтуйте перелічені випадки. 

4. Що таке співучасть у власному (вузькому) розумінні та яке її 

кримінально-правове значення? 

5. Що таке співучасть особливого роду та яке її кримінально-правове 

значення? 

6. Що є підставою кримінальної відповідальності за кримінальні 

правопорушення, вчинені у співучасті? 

7. Сформуйте перелік випадків, коли посягання співучасників 

кваліфікуються за різними статтями чи частинами статей Особливої частини 

КК України. 

8. Як враховуються при кваліфікації ознаки, що характеризують особу 

окремого співучасника кримінального правопорушення? 

9. Чи ставляться у вину іншим співучасникам ознаки, які 

характеризують об’єктивну чи суб’єктивну сторону посягання та впливають 

на кваліфікацію дій виконавця? Відповідь обґрунтуйте. 

10. Що таке якісний та кількісний ексцес? Чи можливий, на ваш 

погляд, ексцес організатора, підбурювача або пособника кримінального 

правопорушення? Сформуйте правила кваліфікації кримінальних 

правопорушень при ексцесі співучасника. 

11. Яке значення віку окремих співучасників для кваліфікації їх діянь? 

12. Який критерій покладений в основу виділення видів співучасників? 

13. Хто такий ініціатор кримінального правопорушення та чи потрібно 

виділяти такий вид співучасника? 

14. Сформулюйте визначення виконавця та співвиконавця 

кримінального правопорушення. Чи наявний виконавець у кримінальних 

правопорушеннях, вчинених за відсутності ознак співучасті? 

15. Що таке безпосереднє та опосередковане виконання кримінального 

правопорушення? 



 

 

16. Охарактеризуйте форми організаторства кримінального 

правопорушення. 

17. Як бути у випадках, коли організатор кримінального 

правопорушення водночас виступав підбурювачем та пособником 

кримінального правопорушення? Чи можуть охоплювати діяння організатора 

підбурювання та/або пособництво? 

18. Охарактеризуйте ознаки та форми підбурювання до кримінального 

правопорушення. Що таке невдале підбурювання та як його слід 

кваліфікувати? 

19. Що таке опосередковане підбурювання до кримінального 

правопорушення та які правила кримінально-правової кваліфікації такого 

підбурювання? 

20. Охарактеризуйте ознаки та форми пособництва у кримінальному 

правопорушенні. 

21. Поведінка співучасника якого виду, на Ваш погляд, є найбільш 

суспільно небезпечною? 

22. Як кваліфікувати випадки, коли організаторські, підбурювальні, 

пособницькі дії передбачені диспозицією статті (частини статті) Особливої 

частини КК України? Наведіть приклад. 

23. Сформулюйте правила кваліфікації співучасті у незакінченому 

кримінальному правопорушенні. 

24. Сформуйте правила кваліфікації співучасті у кримінальному 

правопорушенні зі спеціальним суб’єктом. 

 

Задачі: 

 

1. Тетяна вмовила свою сестру Інну переконати її чоловіка, Івана, 

вчинити шахрайство з використанням електронно-обчислювальної техніки. 

Іван вчинив злочин, про який його просила дружина. 

Дайте кримінально-правову оцінку діям Івана, Тетяни, Інни. 

 

2. Іван вмовив свою подругу Іванку вбити її новонароджену дитину. 

Встановлено, що Іванка вбила свою дитину через годину після пологів, при 

цьому вона перебувала в обумовленому пологами стані. 

Дайте кримінально-правову оцінку діям Івана та Іванки. 

 

3. Іван та Петро зґвалтували Марину. Іван знав, що потерпілій 13 років, 

а Петро, орієнтуючись на зовнішній вигляд потерпілої, був переконаний, що 

вона повнолітня. 

Дайте кримінально-правову оцінку діям Івана та Петра. 

 

4. Іван та Петро спільно вчинили катування Данила. Встановлено, що 

під час вчинення суспільно небезпечного діяння Петро був неосудний, 

оскільки хворів на тяжку форму шизофренії, про що Іван не знав. 

Дайте кримінально-правову оцінку діям Петра та Івана. 



 

 

 

5. Іван, Петро та Данило домовилися вчинити крадіжку з будинку 

громадянина А. Проникнувши в будинок через вікно, співучасники 

розділилися, кожен з них пішов шукати гроші та цінні речі на окремий 

поверх. На третьому поверсі Іван побачив стареньку жінку в інвалідному 

візку, яка пильно стежила за його діями. Щоб не залишати свідків, він убив її. 

Дайте кримінально-правову оцінку діям Івана, Петра та Данила. 

 

6. 18-річний Іван та 15-річний Василь, попередньо змовившись, 

спалили дерев’яну церкву, яка знаходилася в їхньому селі. Встановлено, що 

ініціатором вчинення кримінального правопорушення виступав Іван, 

пообіцявши Василю за «допомогу» у вчиненні кримінального 

правопорушення п’ять тисяч гривень, проте гроші Василю так і не віддав. 

Дайте кримінально-правову оцінку діям Івана та Василя. 


