
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ З ТЕМИ: 

«КВАЛІФІКАЦІЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У 

ВИПАДКУ КОНКУРЕНЦІЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ» 

 

Теоретичні питання: 

 

1. Поняття та ознаки конкуренції в кримінальному праві. Відмінність 

конкуренції кримінально-правових норм та колізії статей закону. 

2. Види конкуренції в кримінальному праві та способи її вирішення. 

3. Кваліфікація кримінальних правопорушень при конкуренції 

загальної та спеціальної норм. 

4. Кваліфікація кримінальних правопорушень при конкуренції кількох 

спеціальних норм. 

5. Кваліфікація кримінальних правопорушень при конкуренції частин і 

цілого. 

 

Контрольні питання: 

 

1. Дайте визначення «конкуренції кримінально-правових норм». 

2. Назвіть ознаки конкуренції кримінально-правових норм. 

3. Що таке колізія статей закону? Чи тотожні поняття «конкуренція» та 

«колізія»? 

4. Порівняйте поняття «конкуренція кримінально-правових норм» і 

«множинність кримінальних правопорушень». 

5. Вкажіть види конкуренції кримінально-правових норм. За яким 

критерієм вони виокремлені? 

6. Дайте поняття та наведіть приклад конкуренції загальної та 

спеціальної норм. 

7. Назвіть правила кваліфікації при конкуренції загальної та 

спеціальної норм. 

8. Дайте поняття конкуренції кількох спеціальних норм. 

9. Вкажіть види конкуренції кількох спеціальних кримінально-

правових норм та наведіть приклад для кожного із них. 

10. Назвіть правила кваліфікації при конкуренції кількох спеціальних 

норм. 

11. Дайте поняття та наведіть приклад конкуренції частин та цілого. 

12. Назвіть правила кваліфікації при конкуренції частин та цілого. 

13. Що таке суміжні склади кримінальних правопорушень? Наведіть 

приклад. 

14. Чи можуть норми, які передбачають суміжні склади кримінальних 

правопорушень, конкурувати між собою? Відповідь аргументуйте. 

  



Завдання: 

 

1. Визначте тип співвідношення норм, передбачених такими статтями 

КК України. Відповідь обґрунтуйте: 

1) ч. 1 ст. 119 «Вбивство через необережність» і ч. 3 ст. 134 «Незаконне 

проведення аборту, що спричинило смерть потерпілої»; 

2) ч. 2 ст. 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило 

смерть потерпілого» і ч. 1 ст. 119 «Вбивство через необережність»; 

3) п. 4 ч. 2 ст. 115 «Умисне вбивство з особливою жорстокістю» і 

ст. 118 «Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у 

разі перевищення заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила 

кримінальне правопорушення»; 

4) ч. 1 ст. 115 «Умисне вбивство» і ст. 118 «Умисне вбивство при 

перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, 

необхідних для затримання особи, яка вчинила кримінальне 

правопорушення»; 

5) ч. 1 ст. 115 «Умисне вбивство» та ч. 1 ст. 119 «Вбивство через 

необережність»; 

6) п. 4 ч. 2 ст. 115 «Умисне вбивство з особливою жорстокістю» та 

ст. 116 «Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання»; 

7) ст. 128 «Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне 

ушкодження» та ч. 1 ст. 286 «Порушення правил безпеки руху або 

експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом»; 

8) ст. 116 «Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного 

хвилювання» і ст. 118 «Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної 

оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання особи, 

яка вчинила кримінальне правопорушення»; 

9) ст. 116 «Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного 

хвилювання» та ст. 117 «Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої 

дитини»; 

10) ст. 123 «Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне в стані 

сильного душевного хвилювання» і ст. 124 «Умисне заподіяння тяжких 

тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі 

перевищення заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила 

кримінальне правопорушення»; 

11) ч. 1 ст. 119 «Вбивство через необережність» і ч. 3 ст. 135 

«Залишення в небезпеці, що спричинило смерть особи»; 

12) ст. 128 «Необережне тяжке тілесне ушкодження» і ч. 3 ст. 134 

«Незаконне проведення аборту, що спричинило безплідність потерпілої 

особи»; 

13) ст. 128 «Необережне тяжке тілесне ушкодження» і ч. 1 ст. 136 

«Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, 

якщо це спричинило тяжкі тілесні ушкодження»; 

14) ст. 128 «Необережне тяжке тілесне ушкодження» і ч. 1 ст. 121 

«Умисне тяжке тілесне ушкодження».  



2. Наведіть приклад конкуренції кількох спеціальних норм, однією з 

яких є кваліфікований вид умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч. 2 

ст. 121 КК України) і вкажіть різновид конкуренції. 

Як вирішується питання кваліфікації у наведеному Вами прикладі? 

Відповідь аргументуйте. 

 

3. Проаналізуйте постанови Верховного Суду: 

а) Ухвала Касаційного кримінального суду від 27 березня 2019 року у 

справі № 1-8/2012 

https://reyestr.court.gov.ua/Review/80889416 

б) Постанова Касаційного кримінального суду від 5 листопада 2020 

року у справі № 536/621/16-к 

https://reyestr.court.gov.ua/Review/92765517 

в) Постанова Великої Палати від 5 грудня 2018 року у справі 

№ 301/2178/13-к 

https://reyestr.court.gov.ua/Review/78529879 

Який висновок щодо кваліфікації кримінальних правопорушень за ч. 2 

ст. 194 та ч. 2 ст. 365 КК України сформулював Верховний Суд? Які 

аргументи на обґрунтування своєї позиції навів Верховний Суд? 

 

Задачі: 

 

1. Іван вчинив закінчений замах на вбивство депутата Верховної Ради 

України з корисливих мотивів. 

Як кваліфікувати дії Івана? 

 

2. Івана вчинив закінчений замах на вбивство депутата Верховної Ради 

України з мотивів помсти за його державну діяльність. 

Як кваліфікувати дії Івана? 

 

3. Іван способом, небезпечним для життя багатьох осіб, вчинив 

закінчений замах на вбивство депутата Верховної Ради України з корисливих 

мотивів. 

Як кваліфікувати дії Івана? 

 

4. Іван способом, небезпечним для життя багатьох осіб, вчинив 

закінчений замах на вбивство депутата Верховної Ради України з мотивів 

помсти за його державну діяльність. 

Як кваліфікувати дії Івана? 

 

5. Іван дізнався, що журналіст Петро планує випустити репортаж, який 

може негативно вплинути на його репутацію. Щоб не допустити виходу в 

світ цього матеріалу, Іван звернувся за допомогою до Василя, який за 

грошову винагороду погодився викрасти дружину Петра та утримувати її 

https://reyestr.court.gov.ua/Review/80889416
https://reyestr.court.gov.ua/Review/92765517
https://reyestr.court.gov.ua/Review/78529879


вдома до тих пір, поки Петро не передасть йому матеріали репортажу. 

Наступного дня Василь викрав дружину Петра. 

Дайте кримінально-правову оцінку діянням Івана та Василя. 

 

6. Іван приїхав до знайомого Максима, щоб змусити його виконати 

цивільно-правове зобов’язання, а саме, повернути борг у сумі 5000 грн. 

Максим не повернув борг, чим дуже розсердив Івана. Щоб переконати 

Максима, що у нього серйозні наміри на повернення боргу, Устим наніс йому 

удари кулаком в обличчя, задню частину голови та ногою в ділянку спини і 

правого боку тулуба. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, 

заподіяні Максиму тілесні ушкодження відносяться до легких тілесних 

ушкоджень, що спричинили короткочасний розлад здоров’я. 

Дайте кримінально-правову оцінку діянням Івана. 

 

7. Іван з метою помсти сусідові за розпущені ним чутки про те, що Іван 

нібито зраджує дружині, вирішив спалити гараж сусіда. Для цього він вночі 

облив гараж бензином та підпалив його. Гараж почав палати. Пожежу 

побачили сусіди та викликали пожежну службу, яка швидко приїхала та 

ліквідувала пожежу. Завдяки цьому вдалося уникнути поширення пожежі на 

сусідні будинки, відстань до яких була незначною. 

Пожежею було заподіяно шкоду у розмірі 18 000 грн. 

Дайте кримінально-правову оцінку діянням Івана. 


