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Шановні студенти гр. П-31, 32,33!  Заняття буде проходити  на платформі 

Google meet  (посилання на конференцію буде  надіслано в ваші групи в Вайбері в 

режимі реального часу).     Рекомендую Вам мати перед собою Кримінальні 

кодекси. 

 

Тема 1.4. Співучасть у кримінальному правопорушенні 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №2 

Шановні студенти, завдання практичного заняття опрацьовуються шляхом 

написання вирішення ситуацій в зошит або виконання в електронному вигляді 

(за прикладом інструкційної картки з навчальної практики) - (на вибір 

студента). Виконана робота надсилається електронною поштою за адресою – 

 Шиян О.М.  -   Shiuanoksana2020@gmail.com -  гр. П-31,32 

 Бубнєнкова О.А. -bubnenkova.work@gmail.com  - гр. П-33 

Дисципліна: Кримінальне право 

Мета заняття: 

навчальна: сформувати вміння студентів про застосування законодавства щодо співучасті у 

кримінальному правопорушенні, її об’єктивних і суб’єктивних ознак, видів співучасті і 

відповідальності співучасників. 

виховна: сформувати професійні знання із законодавства щодо співучасті у кримінальному 

правопорушенні , підвищити правову свідомість і правову культуру студентів. 

Методичне забезпечення: 

Роздатковий матеріал: 

Кримінальний кодекс України прийнятий 5 квітня 2001 року 

Технічні засоби навчання: 

персональний комп’ютер,  мультимедійний проектор. 

Література: 

1.Конституція України прийнята 28 червня 1996 року; 

2. Кримінальне право України. Загальна частина : навчальний посібник/ [В. М. Трубников, М. В. 

Даньшин, О. О. Житний та ін.] ; за заг. ред.В. М. Трубникова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 

2020 р. – 444с. 

3. Кримінальне право України: Заг. частина: підруч. для юрид. спец. вищ. закладів освіти / М. І. 

Бажанов, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін.; За ред. Професорів М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. 

Я. Тація – К-Х: Юрінком Інтер – Право, 2019 р. – 416 с. 

4. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України /. За заг. ред. Литвинова О. М. – 

К. : «Центр учбової літератури», 2019. – 528 с. 

Хід заняття: 

I. Організаційний момент. 

II.Актуалізація опорних питань: 

1.Визначте поняття співучасті у кримінальному правопорушенні. 

2.Форми співучасті, критерії їх визначення. 

3.Охарактеризуйте види співучасників. 

4. Визначте добровільну відмову від співучасті. 

III. Вирішення практичних ситуацій. 

     Шановні студенти! Перед виконанням роботи рекомендуємо вам пригадати базові положення про  
співучасть у кримінальному правопорушенні  . Пропонуємо перегляд за посиланням: 

mailto:Shiuanoksana2020@gmail.com
mailto:bubnenkova.work@gmail.com
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• https://www.youtube.com/watch?v=0hb4LRNLyWc 

• https://www.youtube.com/watch?v=RFzo34pW-aw 

Методичні рекомендації: 

Під час вирішення завдань слід мати на увазі, що: 

а) ст.26 Кримінального кодексу України співучастю визначається умисна спільна  участь двох 

або більше осіб у вчинені кримінального правопорушення. При цьому найбільш важливою ознакою 

співучасті є погодження дій співучасників (змова), вона буде лише там, де внутрішня єдність кількох 

осіб. Немає співучасті там, де дії однієї особи лише об’єктивно сприяли вчиненню кримінального 

правопорушення іншою особою; 

б) співучасть це дії тільки умисні і необережність не може створити ту внутрішню погодженість 

дій, як необхідну ознаку співучасті. Зазначимо, що форми співучасті дають можливість з’ясувати 

сутність спільної злочинної діяльності, об’єднаної у певний рівень організації за ступенем її 

суспільної небезпеки. Власне, форма, як констатували стародавні римляни, є способом відображення 

змісту предметів і явищ. 

Для вирішення ситуаційних завдань варто згадати, що є проста форма співучасті. До неї 

відносимо вчинення злочину декількома особами (групою осіб) без попередньої змови, у тому числі з 

погодженням дій на місці, відповідальність за які, по-перше, передбачена за даною ознакою, і 

безпосередньо вказана у нормах КК України, і, по-друге, здійснення будь-якого іншого  

кримінального правопорушення групою осіб без попередньої змови у випадках, коли така ознака у 

статті КК прямо не наводиться. 

Складна форма співучасті. З огляду на суспільну небезпеку кримінального правопорушення , що 

за своїми правовими ознаками входять до неї, складну форму співучасті доцільно розмежувати на 

складну кваліфіковану і складну особливо кваліфіковану. До складної кваліфікованої відносимо 

вчинення кримінального правопорушення  групою осіб за попередньою змовою. У КК України ця 

ознака визначена як кваліфікуюча і, така що, обтяжує відповідальність. У 59 статтях 14 розділів і з 

них у 24 випадках в наступній частині відповідної статті, як кваліфікуюча ознака, наводиться також 

вчинення кримінального правопорушення  організованою групою. Найбільше таких поєднань у 

нормах, що встановлюють кримінальну відповідальність за кримінальні правопорушення  проти 

власності та у сфері обігу наркотичних засобів. 

Складна форма співучасті особливо кваліфікована – це організована група, а також банда, 

озброєне формування та інше злочинне угрупування, правові ознаки яких визначені у ч.3 ст.28 КК 

України. Такі злочинні об’єднання за своїм змістом є стійкими організованими структурами, що 

створюються за взаємною згодою їх співучасників і спрямовані на тривалу злочинну діяльність. 

При вирішенні ситуацій № 2-7 студентам потрібно працювати з статтею 27 ККУ та пригадати, 

що співучасниками кримінального правопорушення, поряд із виконавцем, є організатор, підбурювач 

та пособник. 

При вирішенні другої ситуації слід пригадати, що кримінальну відповідальність співучасників 

встановлює ст. 29 ККУ. 

При вирішенні третьої ситуації варто звернути увагу, що існує добровільна відмова 

співучасників, визначена ст. 31 ККУ. 

Ситуація 1 

Сторож Чупринко побачив, що двоє невідомих ламають двері складу АТ 

«Надія». Злякавшись нападу злочинців, Чупринко залишив пост і втік. Злочинці 

викрали майно на велику суму грошей. 

Що таке співучасть? 

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 Чи можна визнати Чупринка співучасником розкрадання? 

https://www.youtube.com/watch?v=0hb4LRNLyWc
https://www.youtube.com/watch?v=RFzo34pW-aw
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_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Ситуація 2 

Андрієнко, Василенко і Петренко вирішили вчинити крадіжку речей з квартири 

Жирової. Вважаючи, що господиня на роботі, вони підійшли до її дому. Василенко і 

Петренко залишилися на вулиці, а Андрієнко через вікно забрався у квартиру. Там він 

несподівано застав Жирову, яку вбив ножем. Після цього зібрав цінні речі і передав їх 

Василенко і Петренку. Усі були затримані. 

1.Яка тут форма співучасті? 

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. За що будуть нести відповідальність кожний із злочинців? 

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Якою є кримінальна відповідальність співучасників? 

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Ситуація 3 

Бажаючи позбутися свого чоловіка, який був п’яничкою, Чернова домовилась з 

Губенком, що він вб’є його за грошову винагороду. Чернова розповіла Губенку як 

увійти в будинок, дала йому сокиру, якою він і вбив Чернова, який спав, а після 

вбивства труп скинув у озеро. 

1.Визначте форму співучасті  

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2.Визначте види співучасників 

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Чи підлягали б кримінальній відповідальності співучасники при добровільній 

відмові від вчинення кримінального правопорушення? 

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Ситуація 4 

Петров разом з Орловим вирішили заволодіти мотоциклом, який знаходився на 

вул. Поштовій с. Спаське у дворі Волошина. З цією метою Петров зайшов у двір і 

домовласника Волошина, а Орлов залишився на вулиці, щоб стежити за обстановкою. 

Петров викотив мотоцикл з двору на вулицю, а потім разом з  Орловим підкотили в 

гараж Петрова, де й залишили його. 
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Дайте правову характеристику: 

1. діям Петрова 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2. діям Орлова. 

 

Ситуація 5 

Ольховий та Миронов йшли по вул. Героїв м. Дніпра та побачили біля будинку 

Носова, який ремонтував автомобіль і запропонував йому придбати за гроші деталі 

автомобіля, які вони йому принесуть наступного дня. Носов погодився. Цієї ж ночі 

Ольховий та Миронов здійснили крадіжку деталей з автомобіля в іншому місці, а 

наступного дня продали їх Носову. 

Дайте правову оцінку: 

1. діям Ольхового 

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2. діям  Миронова 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. діям  Носова 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Ситуація 6 

Зарубін, тренер з кікбоксінгу, за винагороду тренував членів озброєної 

організованої злочинної групи, яка здійснювала розбійні напади на заможних 

громадян, займалися рекетом. Він же підмовив свого товариша Онищенка, майстра 

спорту зі стендової стрільби, проводити тренування групи зі стрільби з різних видів 

зброї. 

Дайте правову оцінку діям: 

1. Зарубіна 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Онищенка 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Ситуація 7 

Зарубін вкрав на фабриці два рулона тканини, перекинув через огорожу і сховав 

біля залізничної колії у кюветі. Потім Зарубін пішов додому, попросив свого сусіда 

Сватикова допомогти перевезти тканину йому додому. Той взяв санчата і разом із 

Зарубіним пішов по тканину. По дорозі вони зустріли Іванова і запропонували 

приєднатись до них. Під час перевезення тканини всі троє були затримані 

воєнізованою охороною фабрики. 

Дайте правову оцінку: 
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1. діям Зарубіна 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2. діям Сватикова 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. діям Іванова 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

 

Висновок:__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

Домашнє завдання: 

1. Закінчити роботу 

2. Повторити лекційний матеріал. 

 
 

Викладач:          О.М. Шиян 

  

 

   

 

 

 

 

 


