
ТЕМА 8. ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА 

КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ ІЗ 

НАДАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ 

 

 

Опрацюйте так теоретичні питання 

 

1. Проблеми кримінально-правової кваліфікації кримінальних 

правопорушень у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 

пов’язаної із наданням публічних послуг. 

2. Проблеми призначення покарання за кримінальні правопорушення у 

сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної із наданням 

публічних послуг. 

3. Проблеми звільнення від кримінальної відповідальності та покарання за 

кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та професійної 

діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг. 

Виконайте такі завдання 

Завдання 1. 

Встановіть співвідношення між нормами, передбаченими: 

- ст. 364 та ст. 365 КК України; 

- ст. 364 та ст. 366 КК України; 

- ст. 364 та ч.2 ст. 191 КК України (виконайте письмово). 

 

Завдання 2. 

Складіть фабулу, вирішення якої полягало б у кваліфікації злочину за ч.3 

ст. 369-3 КК України (виконайте письмово). 

 

Вирішіть задачу у формі обвинувального вироку суду 

Задача 1. 

Керівник відділку національної поліції Іван покликав свого підлеглого, який 

перебував на посаді оперативного працівника, що відповідав за протидію 

незаконному обігу наркотиків Степана та запропонував йому наступну 

поведінку. Степан, провадячи оперативні заходи вербує наркозалежного Ігоря, 

якому пропонує збувати передані останньому наркотичні засоби (марихуану) 

іншим особам під «контролем» Степана. Після проведення такого заходу Степан 

затримував покупця наркотичного засобу, доставляв до відділку поліції та 

всіляко жахав майбутньою кримінальною відповідальністю за незаконне 

поводження з наркотичними речовинами. Потім до справи брався Іван, який за 

винагороду обіцяв звільнити затриманого. Так, 15 вересня Іван передав Степану 

марихуану для проведення «оперативної комбінації». Степан, своєю чергою 

передав наркотики Ігорю та пішов в місто слід за ним. Ігор, зайшовши на 

дискотеку запропонував придбати марихуану неповнолітньому Ярославу, який 

відразу погодився та передав Ігорю гроші. На виході з дискотеки до Ярослава 



підійшов Степан, пред’явив службове посвідчення та міцно взявши Ярослава за 

руку потягнув його через два квартали до відділку. Ярослав був настільки 

вражений подіями, що не опирався, а тільки просив зателефонувати батькам. 

Привівши Ярослава у свій службовий кабінет, Степан два рази вдарив 

неповнолітнього кулаком у груди і зі словами «чекай, поки тебе відведуть до 

тюрми», вийшов з кабінет та закрив двері на ключ. Через 6 годин до кабінету, де 

перебував Ярослав, зайшов Іван, представився начальником відділку та 

повідомив, щоб Ярослав попросив батьків принести 2 000 доларів США як 

заставу для звільнення Ярослава і дав йому мобільний телефон для цього. 

Ярослав передзвонив батькові і той за пів години приніс гроші Іванові, який 

відпустив Ярослава. 

 

Опрацюйте додаткову літературу до теми 
 

 

 


