
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ З ТЕМИ: 

«КВАЛІФІКАЦІЯ СПІВУЧАСТІ З ВРАХУВАННЯМ ЇЇ ФОРМИ» 

 

Теоретичні питання: 

 

1. Класифікація форм співучасті. Поняття та ознаки законодавчо 

визначених форм співучасті. 

2. Правила кваліфікації кримінального правопорушення, вчиненого в 

неорганізованих (група осіб та група осіб за попередньою змовою) формах 

співучасті. 

3. Правила кваліфікації кримінального правопорушення, вчиненого в 

організованих (організована група та злочинна організація) формах 

співучасті. 

 

Контрольні питання: 

 

1. Що таке форма співучасті? 

2. Які критерії покладені в основу виокремлення форм співучасті у 

кримінальному правопорушенні? 

3. Як Ви вважаєте, чи дотримано законодавцем у ст. 28 КК України 

принцип «матрьошки», за якого більш небезпечна форма співучасті охоплює 

собою усі ознаки менш небезпечної форми співучасті? 

4. Назвіть та розкрийте зміст ознак такої форми співучасті як вчинення 

кримінального правопорушення групою осіб. 

5. Як Ви вважаєте, чи створює проблеми під час кримінально-правової 

кваліфікації формулювання ч. 1 ст. 28 КК України «без попередньої змови 

між собою»? Наведіть приклади, поясніть як ці проблеми вирішуються 

судовою практикою та дайте свою оцінку шляхам їх вирішення. 

6. Сформулюйте правила кваліфікації кримінального правопорушення, 

вчиненого групою осіб. 

7. Назвіть та розкрийте зміст ознак такої форми співучасті як вчинення 

кримінального правопорушення за попередньою змовою групою осіб. До 

якого моменту, на Ваш погляд, повинна виникнути попередня змова? 

8. Чи утворює групу осіб за попередньою змовою кримінально 

протиправна поведінка лише двох суб’єктів: підбурювача і виконавця 

кримінального правопорушення? Яка позиція судової практики щодо змісту 

законодавчого формулювання «спільно вчинили» у ч. 2 ст. 28 КК України? 

9. Сформулюйте правила кваліфікації кримінального правопорушення, 

вчиненого за попередньою змовою групою осіб. 

10. Назвіть та розкрийте ознаки організованої групи. Як Ви вважаєте, 

чи адекватно розкриті ознаки відповідної форми співучасті у ППВСУ «Про 

практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені 

стійкими злочинними об’єднаннями» від 23.12.2005 № 13? 



11. Сформулюйте правила кваліфікації кримінальних правопорушень, 

вчинених організованою групою. Які особливості кримінальної 

відповідальності організаторів, керівників та учасників організованої групи? 

12. Назвіть та розкрийте ознаки злочинної організації. Як Ви вважаєте, 

чи адекватно розкриті ознаки відповідної форми співучасті у ППВСУ «Про 

практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені 

стійкими злочинними об’єднаннями» від 23.12.2005 № 13? 

13. Сформулюйте правила кваліфікації кримінальних правопорушень, 

вчинених злочинною організацією. 

14. Чи потрібно під час кваліфікації кримінального правопорушення, 

вчиненого злочинною організацією, додатково враховувати форми 

співучасті, передбачені як кваліфікуючі (особливо кваліфікуючі) ознаки 

такого кримінального правопорушення? 

15. За створення (організацію) яких видів злочинних організацій 

встановлена кримінальна відповідальність в окремих статтях Особливої 

частини КК України? Чи передбачають відповідні статті співучасть 

особливого роду? 

 

Завдання: 

 

1. Проаналізуйте матеріали Єдиного державного реєстру судових 

рішень. Чи посилаються суди на ч. 1, 2 та 3 ст. 28 КК України у формулах 

кримінально-правової кваліфікації? 

Випишіть декілька прикладів. 

 

2. Проаналізуйте роз’яснення, що містяться у чинних Постановах 

Пленуму Верховного Суду України, щодо кваліфікації кримінальних 

правопорушень, вчинених групою осіб або групою осіб за попередньою 

змовою: 

- «Про судову практику в справах про хуліганство» № 10 від 

22.12.2006 р. (п. 6); 

- «Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність 

за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів» № 15 

від 08.10.2004 р. (п. 18, п. 9); 

- «Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я 

особи» № 2 від 07.02.2003 р. (п. 16); 

- «Про практику застосування судами України законодавства у справах 

про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації 

транспорту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті» 

№ 14 від 23.12.2005 р. (із змінами, внесеними згідно з Постановою Пленуму 

Верховного Суду № 18 від 19.12.2008 р.) (п. 16). 

  



Задачі: 

 

1. 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. 

 

2. Іван та ще 5 його однодумців створили злочинну організацію з 

метою вчинення терористичних актів. В першу чергу планували підірвати 

міст у столиці з метою привернення уваги до своїх поглядів. За їхнім 

розрахунком в момент вибуху на мості могло перебувати кілька десятків 

людей, а могло не бути жодної людини. Будь-який варіант їх влаштовував. 

Під час спроби встановити на мості вибуховий пристрій терористи були 

затримані працівниками правоохоронних органів. 

Дайте кримінально-правову оцінку діям Івана.  

 

3. Іван та Павло розпивали алкогольні напої в одному з пабів міста. 

Коли хлопці запалили цигарки, один з відвідувачів, Назар, нагадав їм про 

заборону паління у громадських місцях. На цьому ґрунті між хлопцями 

виник конфлікт з нецензурною лайкою, який переріс у бійку. Зокрема, 

обурений Іван наблизився до Назара і безпричинно наніс йому удар кулаком 

в голову. Після цього до Івана приєднався Павло. Разом вони продовжили 

завдавати Назару удари по тулубу та голові. У результаті бійки Іван розбив 

Назарові носа кастетом, який носив з собою у кишені. Від отриманих 

ушкоджень Назар лікувався 7 днів. 

Дайте кримінально-правову оцінку діям Івана та Павла. 

 

4. Безробітний Іван вирішив заволодівати шляхом обману майном 

довірливих осіб пенсійного віку. Для цього він залучив ще 4 осіб (Галину, 

Назара, Ольгу і Семена), яким повідомив про розроблений ним план 

вчинення кримінальних правопорушень, про роль кожної особи у їх 

вчиненні, про частку кожного від розміру коштів, якими вдасться заволодіти. 

Також вказав, що про місце і час вчинення кримінальних правопорушень 

повідомлятиме заздалегідь. 

Про день, місце та час вчинення першого кримінального 

правопорушення Іван телефоном повідомив Назару і наказав повідомити 

інших. У зазначений день, коли всі з’явилися на визначене місце, Іван ще раз 

провів «інструктаж», вибрав жертву афери. За його вказівкою Назар зупинив 

пенсіонерку Тетяну і під приводом проведення нібито благодійної акції 

підвів до Ольги, яка детально розповіла про її умови – усім пенсіонерам 

видають відсотки на суму пред’явлених грошових коштів. Далі підійшла 

Галина, представившись в присутності Тетяни такою ж пенсіонеркою, 

показала гроші, і Назар тут же на місці виплатив їй відсотки. Повіривши у 



справжність акції, пенсіонерка витягла з сумочки 2000 гривень, які щойно 

зняла в банкоматі, і дала їх Ользі для перерахунку і виплати відсотків. 

Тримаючи гроші, Ольга і Назар попросили Тетяну почекати кілька хвилин, 

оскільки гроші для виплати відсотків тримають в автомобілі неподалік. 

Насправді в автомобілі на них чекав Семен, всі троє швидко зникнули з місця 

вчинення кримінального правопорушення разом з грошима Тетяни. Як тільки 

авто від’їхало, Іван, який увесь цей час слідкував за безпечною реалізацією 

операції, разом з Галиною також покинув місце події. За такою ж схемою 

група на чолі з Іваном вчинила ще 8 кримінальних правопорушень. 

Дайте кримінально-правову оцінку діянням Івана, Назара, Галини, 

Ольги та Семена. 

 

5. Іван створив та очолив озброєну групу з 8 чоловік. Двоє з них під 

керівництвом Івана утворили «аналітичний центр», що займався збором і 

аналізом інформації про можливі об’єкти злочинів. Впродовж кількох місяців 

6 учасників групи нападали на підприємців та громадян для заволодіння 

їхнім майном. Окрім цього, після кількох успішних нападів Іван почав 

«кришувати» незаконний бізнес суб’єктів підприємницької діяльності, за що 

через своїх хлопців збирав з них данину, також група зайнялася 

контрабандою зброї та наркотичних засобів. Іван встановив зв’язок з 

кількома керівними особами правоохоронних органів з метою убезпечення 

групи від викриття, за це кожного місяця платив їм 20% доходу, що 

отримувала група. 

Впродовж свого існування було вчинено 5 вбивств (ст. 115 КК України), 

50 розбоїв (ст. 187 КК України), 20 кримінальних правопорушень 

контрабанди зброї та наркотичних засобів (ст. 201, ст. 305 КК України). 

Дайте кримінально-правову оцінку діянням Івана та учасників групи. 


