
ІНСТРУКЦІЙНО-МЕТОДИЧНА КАРТА 

ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ №5 

Дисципліна: Правознавство 

Тема заняття: Загальна характеристика Кримінального кодексу України. Кримінальні покарання та 

відповідальність неповнолітніх.   
Мета заняття:  

навчальна: знати основні види злочинів, вміти кваліфікувати різні  види злочинів.  
виховна: сприяти формуванню правових знань, правової культури та правової свідомості студентів як 

особистостей та майбутніх фахівців. 

Методичне забезпечення: 

1. Конституція України прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. // 

Відомості Верховної Ради України, 1996, №30, ст..141 (із змінами) 

2. Кримінальний кодекс України прийнятий 5 квітня 2001р. на сьомій сесії Верховної Ради України 

третього скликання і набрав чинності з 1 вересня 2001р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. 

- №25-26. – Ст.131. 

3. Кримiнально-процесуальний Кодекс України від 13.04.2012.// Відомості Верховної Ради України, 

2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88 

4. Основи правознавства. За загальною редакцією Журавського В.С. – Київ 2009 р. 

Хід заняття: 

І. Організаційний момент. 

ІІ. Актуалізація опорних питань: 

1. Які є стадії вчинення злочину? 

2. Що Ви розумієте під кримінальним покаранням? 

3. Які є види кримінального покарання? 

4. Які із зазначених покарань можуть застосовуватися до неповнолітніх: 

 штраф; 

 громадські роботи; 

 виправні роботи; 

 позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю ; 

 конфіскація майна; 

 арешт ; 

 позбавлення волі на певний строк; 

 обмеження волі 

5. За які злочини встановлена кримінальна відповідальність неповнолітніх у віці від 14 до 16 років? 

6. Що називається складом злочину? Які елементи складу злочину ви знаєте ? 

7. Визначте поняття об’єкта, об’єктивної сторони, суб’єкта, суб’єктивної сторони. 

8. Визначте поняття вини та її форми. 

ІІІ. Вирішення практичних ситуацій. 

 

Ситуація 1. Волков проходив по вулиці Саксаганського. Порівнявшись з будинком № 5, він 

посковзнувся на льоду і впав. Під час падіння збив з ніг громадянку Анісімову, яка також упала і 

вдарилась головою об бруківку. Через 2 дні вона померла у лікарні. 

Чи є у діях Волкова злочин ? 

 

Ситуація 2. Косаренко в нічний час, погрожуючи вбивством, відібрав у громадянки Антонової  її 

хутряну шапку та золоті вироби (обручки та сережки). На підтвердження погрози він під час скоєння 

злочину тримав у руці пістолет, тобто вчинив розбійний напад. 

Назвіть безпосередній об’єкт цього злочину. 

Визначте відповідальність Косаренка за Особливою частиною КК України. 

 

Ситуація 3. Неодноразово судимий 20-річний Наумов втягнув у скоєння квартирних крадіжок 13-

річного Костікова, у якого перша ступінь слабоумства (дебільність). Костіков  проникав через 

кватирки у квартири громадян і викрадав з них цінні речі. 

Визначте елементи складу злочину (злочинів). 

Розв’яжіть питання про кримінальну відповідальність Наумова  і  Костікова. 



 

Ситуація 4. Громадянин  Ярошенко, будуючи власний гараж, розмішував рукою у гумовій 

рукавиці вапняний розчин. Діти, що стояли поблизу нього за парканом дитячого садка дражнили його. 

Ярошенко махнув рукою в їхній бік. 

Крапля розчину з рукавиці потрапила в око хлопчика Колі, внаслідок чого він втратив зір на одне 

око. 

Визначте, чи є в діях громадянина Ярошенка, склад злочину. 

Якщо є, назвіть елементи складу злочину. 

Визначте відповідальність Ярошенка за вчинені дії. 

 

Ситуація 5. Ковальов вночі проник до магазину з метою викрадення грошей із сейфу. У зв’язку з 

тим, що за допомогою відмичок відкрити замок сейфу не зміг, він втік з магазину, нічого не вкравши. 

Визначте відповідальність Ковальова. 

 

Методичні рекомендації: 

При вирішенні ситуацій студентам слід обов’язково визначити : 

Об’єктом  злочину є суспільні відносини, на які посягає злочинне діяння (власність, життя, здоров’я, 

громадський порядок тощо). 

Об’єктивною стороною злочину є конкретне злочинне діяння (дія або бездіяльність), передбачене 

Особливою частиною Кримінального кодексу. 

Суб’єктом злочину є фізична особа, яка вчинила злочин у віці, з якого може наставати кримінальна 

відповідальність (див.ст.ст.18 і 22 КК України). 

Елементами суб’єктивної сторони злочину є вина (у формі умислу або необережності), мотив і мета. 

  

 


