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ТЕМА 2.4. КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5 

 

Дисципліна: Кримінальне право 
Тема: Вирішення ситуацій із притягнення  до кримінальної відповідальності 

за кримінальні правопорушення проти власності 
Мета заняття: 

навчальна: навчити студентів визначати зміст права власності як об'єкту кримінально-

правової охорони; застосувати при вирішенні практичних ситуацій класифікацію кримінальних 

правопорушень проти власності; навчити окреслювати  об'єктивні та суб'єктивні ознаки 

кримінальних правопорушень проти власності; визначати кваліфікуючі ознаки кримінальних 

правопорушень проти власності; аналізувати санкції за вчинення кримінальних правопорушень, 

передбачених ст. ст. 185-198 Кримінального кодексу України 

виховна: сприяти формуванню правових знань, правової культури та правової свідомості 

студентів як особистостей та майбутніх фахівців. 

 

Методичне забезпечення: 

1.Конституція України прийнята 28 червня 1996 року. 

2. Кримінальний кодекс України прийнятий 5 квітня 2001 року. 

3. 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, 2019 р. – 444с. 

4. 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. 

5. 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. Загальна характеристика кримінальних правопорушень проти власності.  

2. Зробити юридичний аналіз складу кримінального правопорушення  передбаченого 

ст. 185 КК України. 

3. Зробити порівняльний аналіз кримінальних правопорушень передбачених ст. 186 та 

ст. 187 КК України. 

III. Вирішення практичних ситуацій: 

 

Ситуація 1 

     Продовжіть речення 
 

1) Громадянин таємно проникає у житло свого сусіда і викрадає з тумбочки 

1000 гривень. Цього ніхто не бачить. Це ___________________(ст.________ККУ)  

2) Громадянин хапає сумку, яка стоїть поряд з пішоходом і на його очах тікає. 
Це _____________________________(ст.________ККУ) 

3) Громадянин погрожуючи ножем, відбирає у особи гаманець. Це 

___________________________________(ст.________ККУ). 
 

Ситуація 2 
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О 9 годині ранку в м. Дніпро гр. Андрюшин В.С. та Дмитренко О.Г. 

прогулювались містом, при спілкуванні між собою гр. Андрюшин В.С 

неоднарозово говорив,  що йому бракує коштів на купівлю нового авто. Дмитренко 
О.Г.,  уважно вислухавши товариша,  зробив пропозицію швидко та легко заробити 

кошти, але не зовсім законним шляхом, мовляв, що знає чоловіка,  в квартирі якого 

чимало дорогоцінного майна, що нещодавно він полетів на море з дружиною, а 

тому нічого не перешкоджає заволодіти майном та підзаробити. Андрюшин В.С 
погодився.  

Приблизно о 6 годині вечора двоє хлопців проникнули до приміщення, 

протягом 20 хвилин викрадали майно і не помічали,  що в квартирі знаходиться 
камера відеоспостереження. Повністю реалізувавши свій умисел,  Андрюшин В.С. 

та Дмитренко О.Г. покинули приміщення з майном загальної вартості 210 тис. грн. 

, викравши ювелірні прикраси. 

 
1. Проаналізуйте ситуацію з правової точки зору. За якою частиною та 

статтею слід кваліфікувати дане діяння?  

 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. Зробіть юридичний аналіз складу цього кримінального правопорушення  
передбаченого ст. 185 КК України.  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
      3.За умовами ситуації визначте склад  даного кримінального правопорушення 

за особливостями конструкції  та поясніть чому 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

4. Визначте обов’язкову ознаку суб’єктивної сторони  кримінального 

правопорушення 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5. Чому в даному випадку немає місце грабежу, передбаченого ст. 186 КК України? 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Ситуація 3 

Гр. Володін О.Г. та Кравчук О.Г., в ніч з 15 на 16 вересня минулого року, 

близько півночі в м. Ковелі, неподалік прохідної пасажирського вагонного депо 

Ковель Львівської залізниці, знаходячись в стані алкогольного сп’яніння, повторно, 
за попередньою змовою групою осіб, вчинили напад на гр-на Павлюка В.А. з 

метою заволодіння його майном. При цьому  Володін двічі вдарив кулаком по 

обличчю потерпілого, та притиснув його до бетонної стіни, наказавши  Кравчуку   
обшукувати його кишені. Після того як  Кравчук знайшов в кишені потерпілого 

гаманець, який забрав, обоє втекли з місця вчинення кримінального 

правопорушення. В результаті цього  Павлюку були заподіяні легкі тілесні 

ушкодження, що спричинили короткочасний розлад здоров’я у вигляді гематоми 
лівої лобно-скроневої ділянки, верхньої губи, саден обох ліктьових суглобів, 

слизової верхньої губи. Також, у потерпілого було викрадено гаманець вартістю 

300 грн., в якому знаходилися гроші в сумі 150 грн., банківську картку 
«ПриватБанку» вартістю 50 грн. та учнівський квиток, чим спричинено 

потерпілому майнову шкоду на загальну суму 500 грн. 

Кравчук та  Володін свою вину у скоєнні  кримінального правопорушення 

визнали повністю, у скоєному каються,  активно сприяли  розкриттю 
кримінального правопорушення ,  добровільно відшкодували збитки потерпілому. 

 

1. Проаналізувавши ситуацію дайте правову оцінку ситуації, за якого 
частиною та статтею слід кваліфікувати дане діяння? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

2. Зробіть юридичний аналіз складу цього кримінального правопорушення    

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3.Визначте обов'язкову ознаку суб'єктивної сторони 
_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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4. За умовами ситуації визначте склад  даного кримінального правопорушення за 

особливостями конструкції  та поясніть коли дане кримінальне правопорушення 

вважається закінченим 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

5. Визначте пом’якшуючі та обтяжуючі обставини даного кримінального 
правопорушення 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
6. Яка відповідальність може настати згідно умов ситуації? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

Ситуація 4 

Корсунов П.О. вночі 22 жовтня минулого року, будучи напідпитку,  біля 
магазину «Союз» в м. Тернівка,   попросив у   Качур Л.Ю. (яка є особою з 

інвалідністю) мобільний телефон, щоб слухати музику. Однак, коли отримав 

телефон і побачив, що Качур  не звертає на нього уваги, пішов разом з її 
телефоном. В подальшому здав телефон в ломбард та отримав за нього кошти у 

розмірі 1000 грн. Телефон взяв щоб погасити борг. В подальшому шкоду 

потерпілій було відшкодовано в повному обсязі шляхом викупу телефону в 

ломбарді, який повернула потерпілій його мати. В скоєному розкаюється, на даний 
час зрозумів свою поведінку та бажає виправитися. 

1. Кваліфікуйте дане діяння Корсунова  

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
2. Визначте склад  даного кримінального правопорушення   

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. Визначте пом’якшуючі та обтяжуючі обставини даного кримінального 
правопорушення_________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. Якими можуть бути способи вчинення даного кримінального 
правопорушення? 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

Методичні рекомендації: 

Готуючись до практичного заняття здобувачу необхідно вивчити та проаналізувати 

конспект лекцій, після чого здобувач має прочитати відповідні глави підручника та нормативні 

акти (див. рекомендовану літературу до курсу), що стосуються теми. Кваліфікуючі ознаки 

визначити самостійно та зробити точну кваліфікацію за ч. статті.  

При вирішенні першої ситуації слід пригадати лекційний матеріал, а при вирішенні 

другої ситуації - уважно переглянути науково-практичний коментар до статті 185 КК 

України. Відповідно до ст. 185 КК крадіжкою визнається - таємне викрадення чужого майна. 

Отже, закон визначає крадіжку як таємне викрадення чужого майна. Від усіх інших форм 

викрадення крадіжку відрізняє спосіб вилучення такого майна - таємність. Таємним визнається 

таке викрадення, здійснюючи яке, винна особа вважає, що робить це непомітно для потерпілих 

чи інших осіб.  Як правило крадіжка вчинюється за відсутності будь-яких осіб (власників, 

володільців майна, осіб, під охороною яких воно перебуває, очевидців тощо). Крадіжкою 

визнається також протиправне вилучення чужого майна і тоді, коли воно здійснюється у 

присутності потерпілого або інших осіб (наприклад, ці особи спостерігають за діями винного на 

певній відстані), але сам винний не усвідомлював цього моменту і вважав, що діє таємно від 

інших осіб.  

Головною ознакою крадіжки є те, що винна особа вважає, що кримінальне 

правопорушення здійснюється таємно  (наприклад: камера відеоспостереження наявна в 

квартирі, але злочинець її не помітив та не усвідомлює відкритість свого діяння). 

Безпосереднім об’єктом кримінального правопорушення є – група суспільних відносин, 

що охороняють право власності. 

Додатковим  об’єктом. як правило, може виступати життя та здоров’я потерпілого. 

Об’єктивна сторона завжди включає три елементи: 

 діяння (дія чи бездіяльність) 

 наслідки  

 причинно-наслідковий зв’язок між діянням та наслідками. 

Викрадання визнається таємним і тоді, коли винний вилучає майно у присутності інших 

осіб, на потурання з боку яких він розраховує з тих чи інших підстав (родинні зв'язки, дружні 

стосунки, співучасть у вчиненні кримінального правопорушення у тощо). Однак вчинюване за 
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таких обставин викрадання перестає бути таємним у тому випадку, якщо такі особи дали 

підстави винному засумніватися щодо їх "мовчання" з приводу його дій. 

Крадіжка визнається закінченою з моменту протиправного вилучення майна, коли винна 

особа отримала реальну можливість розпорядитися чи користуватися рим (заховати, передати 

іншим  особам, вжити за призначенням тощо). Визначення того, чи мала  особа можливість 

розпорядитися чи користуватися викраденим майном, вирішується у кожному конкретному 

випадку з урахуванням характеру майна (зокрема його властивостей, розміру, ваги). місця, з 

якого воно було вилучено (територія заводу, сільськогосподарські угіддя, сейф, магазин тощо) та 

інших обставин, які дають змогу констатувати факт розпорядження, користування майном на 

власний розсуд (спосіб охорони майна, механізм вилучення майна, момент затримання винної 

особи тощо). Якщо у разі вчинення крадіжки було заподіяно шкоди в особливо великих розмірах, 

то склад кримінального правопорушення  – є матеріальним. 

Для визначення особливо великого розміру слід переглянути примітку ст. 185 КК України  

та зробити розрахунок. 

Пригадаємо, що неоподатковуваний мінімум доходів громадян, вказаний в диспозиції норм 

для настання адміністративної і кримінальної відповідальності, дорівнює 1/2 прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня поточного року.  

Наприклад, оскільки з 1 січня 2021 року прожитковий мінімум для працездатної особи з 

розрахунку на місяць складає 2270 грн, то в 2021 році для норм адміністративного та 

кримінального законодавства у частині кваліфікації адміністративних або кримінальних 

правопорушень застосовується сума в 1135 грн. 

Таким чином, відповідно до статті 51 КпАП крадіжка чужого майна вважається 

дрібною, якщо вартість такого майна на момент здійснення правопорушення не перевищує 0,2 

неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, тобто - 227 грн. (0,2 х (50% х 2270)). 

Якщо вартість викраденого майна перевищує 227 грн, настає кримінальна 

відповідальність.  

Суб'єктом кримінального правопорушення у може бути осудна особа, яка досягла 14-

річного віку. Суб'єктивна сторона крадіжки характеризується прямим умислом на заволодіння 

чужим майном. Змістом умислу винного при крадіжці охоплюється його переконаність у тому, 

що викрадення ним майна здійснюється таємно від потерпілого, очевидців або осіб, у володінні 

чи під охороною яких знаходиться майно: за відсутності сторонніх осіб; у їхній присутності, але 

непомітно для них; у присутності таких осіб і на "їхніх очах", але за умови, що вони не 

усвідомлюють характеру вчинюваних винним дій; у присутності сторонніх осіб, на потурання (а 

через це і на втаємничення своїх дій) яких, в силу особливих зв'язків чи стосунків з ними, 

розраховує винний тощо.  Обов'язковою ознакою суб'єктивної сторони крадіжки є корисливий 

мотив. 

При вирішенні третьої ситуації слід уважно переглянути науково-практичний 

коментар до статті 187 КК України. Відповідно до ст. 187 КК України розбоєм є - напад з 

метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи 

здоров'я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства. 

Об'єктами кримінального правопорушення  є право власності й здоров'я і життя потерпілого. 

З об'єктивної сторони розбій вчиняється у формі нападу з метою заволодіння чужим 

майном, поєднаного із насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала 

нападу, або з погрозою застосування такого насильства. 

Розбій - усічений склад кримінального правопорушення . Він вважається закінченим з 

моменту нападу, поєднаного із застосуванням або з погрозою застосування насильства, 

небезпечного для життя чи здоров'я, незалежно від того, чи заволоділа винна особа чужим 

майном. 

Суб'єктом розбою є осудна особа, яка досягла 14-річного віку. Суб'єктивна сторона 

кримінального правопорушення   характеризується прямим умислом та корисливим мотивом. 

Обов'язковою ознакою суб'єктивної сторони розбою є мета, з якою здійснюється напад, - 

заволодіння чужим майном. 
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При вирішенні четвертої ситуації слід уважно переглянути науково-практичний 

коментар до статті 190 КК України 

Відповідно до ст. 190 КК України шахрайством визнається заволодіння чужим майном 

або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).  

Особливістю предмета шахрайства є те, що ним може бути як чуже майно, так і право на таке 

майно. Право на майно може бути закріплене у різних документах, наприклад цінних паперам, 

довіреностях на право розпорядження майном, боргових зобов'язаннях, заповітах тощо.  

А тому об’єктом кримінального правопорушення  є: право на власність чи сама 

власність. Об'єктивна сторона шахрайства полягає у заволодінні майном або придбанні права 

на майно шляхом обману чи зловживання довірою. В результаті шахрайських дій потерпілий - 

власник, володілець, особа, у віданні або під охороною якої знаходиться майно, добровільно 

передає майно або право на майно винній особі. Безпосередня участь потерпілого у передачі 

майнових благ і добровільність його дій є обов'язковими ознаками шахрайства, які відрізняють 

його від викрадення майна та інших кримінальних правопорушень ів проти власності. 

За ознакою безпосередньої участі потерпілого у процесі незаконного вилучення майна 

шахрайство схоже з вимаганням, яке також передбачає передачу майна чи права на нього винній 

особі самим потерпілим. Однак, якщо при вимаганні потерпілий робить це вимушено, то при 

шахрайстві потерпілий переконаний у тому, що він розпоряджається майном за власною волею, у 

своїх інтересах або принаймні не на шкоду цим інтересам. Така його  переконаність є результатом 

впливу на нього шахрая, а саме, введенням потерпілого в оману щодо правомірності передачі 

ним винному майна чи надання йому права на майно. Добровільність при шахрайстві має уявний 

характер, оскільки вона обумовлена обманом. Якщо потерпілий у зв'язку з віком, фізичними чи 

психічними вадами або іншими обставинами не міг правильно оцінити і зрозуміти зміст, 

характер і значення своїх дій або керувати ними, передачу ним майна чи права на нього не можна 

вважати добровільною. Заволодіння майном шляхом зловживання цими вадами або віком чи 

станом потерпілого за наявності для того підстав може кваліфікуватися як крадіжка, а одержання 

права на майно за таких обставин - розглядатися як недійсна угода  

Способами вчинення шахрайства є:  

1) обман; 2) зловживання довірою. 

Обман як спосіб шахрайського заволодіння чужим майном чи придбання права на таке 

майно полягає у повідомленні потерпілому  неправдивих відомостей або приховування певних 

відомостей, повідомлення яких мало б суттєве значення для поведінки потерпілого, з метою 

введення в оману потерпілого. 

Шахрайство вважається закінченим з моменту переходу чужого майна у володіння 

винного або з моменту отримання ним права розпоряджатися таким майном.  

Суб'єкт кримінального правопорушення у загальний. Шахрайство, вчинене службовою 

особою, якщо вона з метою обману чи зловживання довірою зловживала владою або службовим 

становищем, слід кваліфікувати за сукупністю кримінальних правопорушень, передбачених 

відповідними частинами статей 190 і 364. 

Суб'єктивна сторона шахрайства характеризується прямим умислом і корисливим 

мотивом. 

Домашнє завдання: 

1. Закінчити роботу. 

2. Повторити лекційний матеріал. 

 

Викладач:   О.М. Шиян 
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