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Семінарське заняття 13 

Тема дисципліни: Кримінальні правопорушення  проти власності 

Тема семінару: Кримінальна відповідальність за вимагання та шахрайство 

План 

1. Загальна характеристика злочинів проти власності. 

2. Характеристика шахрайства: 

2.1. Поняття "шахрайство". 

2.2. Кримінальна відповідальність за шахрайство. 

2.3. Кваліфіковані та особливо кваліфіковані види шахрайства. 

3.  Характеристика вимагання: 

      3.1. Поняття "вимагання".  

      3.2.  Кримінальна відповідальність за вимагання.  

      3.3. Кваліфіковані й особливо кваліфіковані види вимагання. 

4. Характеристика крадіжки: 

4.1. Поняття "крадіжка".  

4.2. Кримінальна відповідальність за крадіжку.  

4.3. Кваліфіковані та особливо кваліфіковані види крадіжки. 

 

Література 

Базова: 

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: Юрін-ком Інтер – Право, 2019 р. – 416 с. 

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

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

2. http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI-2010/UgolovPravoZag.pdf 

3. https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-

download/123456789/52439/1/sukhonos_kriminalne_pravo.pdf;jsessionid=9CAA40042FB651E4219F

638ED0FF0400 

 

Ключові поняття: злочини проти власності, шахрайство, вимагання, крадіжка 
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Рекомендовані реферати  

1. Поняття та сутність кримінальних правопорушень проти власності 

2. Кримінально-правові санкції та їх застосування за злочини проти власності. 

3. Проблеми кваліфікації злочинів проти власності. 

 

Питання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів: 

1. Назвіть загальну характеристику злочинів проти власності. 

2. Що таке шахрайство? 

3. Яка кримінальна відповідальність передбачена за шахрайство? 

4. Назвіть кваліфіковані та особливо кваліфіковані види шахрайства. 

5. Що таке вимагання? 

6. Яка кримінальна відповідальність наступає за вимагання? 

7. Назвіть кваліфіковані й особливо кваліфіковані види вимагання. 

8. Що таке крадіжка? 

9. Яка кримінальна відповідальність передбачена за крадіжку? 

10.  Назвіть кваліфіковані та особливо кваліфіковані види крадіжки. 

 

Дослідницька робота:  

1. Аналіз сучасного стану наукової розробленості проблеми кримінальної 

відповідальності за злочини проти власності. 

2. Деякі аспекти кваліфікації злочинів проти власності за суб’єктивними елементами 

складу злочину. 

 

Методичні рекомендації 

Перше питання. Студенти повинні визначити, що злочини проти власності є 

однією з найпоширеніших і найнебезпечніших груп злочинних діянь, оскільки вони 

посягають на одне з найцінніших соціальних благ – право власності. У чинному КК 

України відповідальність за злочини проти власності закріплено в розділі VІ 

“Злочини проти власності” Особливої частини (статті 185–191).  

Злочини проти власності – це суспільно небезпечні та протиправні діяння, 

що, порушують право власності, спричиняють майнову шкоду приватній особі, 

колективу чи державі й учиняються, зазвичай, із корисливих мотивів. 

Родовим і безпосереднім об’єктом цих злочинів є врегульовані законом 

суспільні відносини власності, передусім, відносини щодо володіння, користування 

та розпорядження майном. Додатковими необхідними безпосередніми об’єктами 

злочинів, які вчиняються з використанням насильства чи погрози його застосування, 

можуть бути здоров’я, життя, психічна чи фізична недоторканність особи. При 

знищенні або пошкодженні майна додаткові факультативні безпосередні об’єкти 

– громадський порядок, громадська безпека, довкілля тощо. 

Важливе значення при кваліфікації злочинів проти власності має предмет, до 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvmgu_jur_2014_12(2)__36.pdf
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якого належать: чуже майно, яке має певну вартість і є чужим для винної особи 

(наприклад, речі (рухомі й нерухомі), грошові кошти, цінні метали, цінні папери 

тощо), а також право на майно та дії майнового характеру, електрична та теплова 

енергія. 

З об’єктивної сторони  правопорушення проти власності характеризуються, 

зазвичай, активними діями, що спричиняють матеріальну шкоду певній особі, 

колективу чи державі. Бездіяльністю вирізняється такий злочин, як порушення 

обов’язків щодо охорони майна (ст. 197 КК). 

Суб’єктом злочинів, передбачених ст. 185–187, 189, ч. 2 ст. 194 КК, може бути 

фізична осудна особа, яка досягла 14-річного віку,  а злочинів, передбачених ст. 188 

- 1, 190, 192, 193, ч. 1 ст. 194, 1941, ст. 195, 196, 1971, 198 КК, – осудна особа, котра 

досягла 16-річного віку.  

У злочинах, передбачених ст. 191 і 197 КК, суб’єкт спеціальний. Це особа, якій 

майно було ввірено чи перебувало в її віданні (ч. 1 ст. 191 КК), службова особа (ч. 2 

ст. 191 КК), особа, котрій доручено зберігання чи охорона чужого майна  (ст. 197 

КК). 

Суб’єктивна сторона злочинів проти власності, переважно, характеризується 

умисною формою вини.  

До кваліфікованих та особливо кваліфікованих видів більшості злочинів 

проти власності закон відносить вчинення таких діянь: 1) повторно; 2) за 

попередньою змовою групою осіб; 3) організованою групою; 4) із заподіянням 

значної шкоди потерпілому; 5) у великих розмірах; 6) в особливо великих розмірах.  

При підготовці до другого питання слід визначити, що відповідно до ст. 

190 КК шахрайство – це заволодіння чужим майном або придбання права на 

майно  шляхом обману чи зловживання довірою.  

Предметом шахрайства є чуже майно або право на майно.  

Об’єктивна сторона шахрайства (ч. 1 ст. 190 КК) обов’язково включає такі 

ознаки: 

1) дію (обманне або через зловживання довірою, незаконне, безоплатне, поза 

волею власника вилучення чужого майна або права на майно);  

2) наслідок, який полягає в заволодінні чужим майном або правом на майно;  

3) причиновий зв’язок між дією та наслідком;  

4) спосіб учинення злочину, що характеризується обманом чи зловживання 

довірою.  

У ч. 1 ст. 190 КК зазначено про два способи вчинення шахрайства:  

1) обман (пасивний, активний) - повідомлення потерпілому неправдивих 

відомостей або приховування певних обставин; 

2) зловживання довірою - недобросовісне використання довіри потерпілого. 
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Обов’язковою ознакою шахрайства є добровільна передача потерпілим майна 

чи права на нього. Студенти повинні визначити істотні ознаки шахрайства. 

Злочин є закінченим з моменту фактичного одержання винним чужого 

майна чи права на нього (матеріальний склад). 

Суб'єкт — осудна особа 16 років 

Суб'єктивна сторона — характеризується прямим умислом з корисливим 

мотивом. 

Особливості суб'єктивної сторони є те, що винний усвідомлює уявну 

добровільну потерпілому щодо передачі йому майна чи права на майно і бажає 

скористатися цим для одержання чужого майна чи права. 

Кваліфікованими та особливо кваліфікованими видами злочину є шахрайство: 

1) вчинене повторно або 2) за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 190), або 3) 

у великих розмірах, або 4) шляхом незаконних операцій з використанням 

електронно-обчислювальної техніки (ч. З ст. 190), або 5) в особливо великих 

розмірах, або 6) організованою групою (ч. 4 ст. 190); 7) що заподіяло значної шкоди 

потерпілому (ч. 2 ст. 190). Потрібно їх охарактеризувати. 

Третє питання. Студенти повинні визначити, що відповідно до ст.189 КК 

вимагання – це вимога передачі чужого майна чи права на майно або вчинення 

будь-яких дій майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим чи його 

близькими родичами, обмеження прав, свобод або законних інтересів цих осіб, 

пошкодження чи знищення їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому 

віданні чи під охороною, або розголошення відомостей, які потерпілий чи його 

близькі родичі бажають зберегти в таємниці. 

Основним безпосереднім об'єктом вимагання є право власності, а його 

додатковими обов'язковими об'єктами виступають психічна та фізична 

недоторканість особи, й особиста свобода, здоров'я. Додатковими 

факультативними об'єктами злочину можуть бути честь, гідність, право на 

таємницю приватного життя та інші права громадян. 

Предметом вимагання є не тільки майно, але і право на майно, а також дії 

майнового характеру.  

Об’єктивна сторона вимагання виражається діянням і може виявлятися лише 

в активній поведінці - у незаконній вимозі: а) чужого майна; б) права на чуже майно; 

в) вчинення будь-яких дій майнового характеру, на які винний не має права. 

Обов’язковою ознакою об’єктивної сторони є спосіб вимагання - погроза запо-

діяння шкоди потерпілому або його близьким родичам, зміст якої може бути 

різним.  

Вимагання вважається закінченим з моменту пред’явлення вимог, 

пов’язаних з погрозою. 

Суб’єкт злочину - будь-яка особа, що досягла до вчинення вимагання 14 років. 
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Суб'єктивна сторона вимагання характеризується прямим умислом. 

Кваліфікованими і особливо кваліфікованими видами злочину закон визнає 

вимагання: 1) вчинене повторно або 2) за попередньою змовою групою осіб, або 3) 

службовою особою з використанням свого службового становища, або 4) з погрозою 

вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, або 5) з пошкодженням чи 

знищенням майна (ч. 2 ст. 189, або 6) організованою групою (ч. 4 ст. 189); 7) що 

завдало значної шкоди потерпілому (ч. 2 ст. 189), або 8) майнової шкоди у великих 

(ч. З ст. 189) чи 9) в особливо великих (ч. 4 ст. 189) розмірах; 10) поєднане з 

насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи (ч. З ст. 189), або 11) із 

заподіянням тяжкого тілесного ушкодження (ч. 4 ст. 189). Потрібно їх 

охарактеризувати. 

При підготовці до четвертого питання слід визначити, що відповідно до 

ст.185 КК крадіжка – це таємне викрадення чужого майна. 

 Предметом цього злочину є чуже майно. 

Об’єктивна сторона крадіжки (ч. 1 ст. 185 КК) обов’язково включає такі 

ознаки: 

1) дію (таємне, незаконне, безоплатне, поза волею власника вилучення чужого 

майна);  

2) наслідок, який полягає в заволодінні чужим майном;  

3) причиновий зв’язок між дією та наслідком;  

4) спосіб учинення злочину, що характеризується таємністю.  

Крадіжка – це передусім викрадення, здійснюючи яке, винна особа вважає, що 

робить це непомітно для потерпілого чи інших осіб. Саме способом вчинення 

злочину (таємність) крадіжка передусім відрізняється від грабежу (відкритого 

викрадення чужого майна). 

Крадіжка є злочином із матеріальним складом. 

Крадіжка вважається закінченою з моменту, коли винна особа вилучила 

майно і мала реальну можливість розпоряджатися чи користуватися ним 

(наприклад, сховати, передати іншим особам, вжити за призначенням тощо). 

Суб’єкт цього злочину – фізична осудна особа, котра досягла 14-річного віку. 

Суб’єктивна сторона крадіжки характеризується прямим умислом і 

корисливим мотивом.  

Кваліфікованими і особливо кваліфікованими видами злочину закон визначає 

крадіжку вчиненням її: 1) повторно; 2) за попередньою змовою групою осіб; 3) у 

великих розмірах; 4) в особливо великих розмірах; 5) організованою групою, а 

також крадіжка: 6) поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи 

сховище; 7) що завдала значної шкоди потерпілому. Потрібно їх охарактеризувати. 
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Модульний контроль № 3  

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ – один день - з дати проведення заняття (ДО 

15.04.2022).  

До уваги студентів! Для опрацювання модульного контролю вам 

рекомендовано: дати відповідь на три питання, в залежності від варіанту  

та надіслати їх на перевірку.  

Для задовільного рівня достатньо просто відповідей за опрацьованим 

матеріалом. 

Для достатнього та відмінного рівня вам додатково рекомендовано 

відповіді оформити творчо, а саме: зробити презентацію, підібрати 

відеосюжети, цитати,  зробити висновки, висловити власні судження, 

підібрати статистику, скласти діаграми, зробити аналіз – все на ваш вибір! 

       Виконані роботи мають містити титульну сторінку, де необхідно 

зазначити наступне: 

Модульний контроль № 3 

з дисципліни «Кримінальне  право» 

Варіант № ___ 

студента-(ки) групи П - __ 

________________________ 

(ПІБ) 

Оцінка буде виставлятись з урахуванням повноти відповіді, правильності, 

самостійності, сучасності підібраних матеріалів та охайності в оформленні 

(вимоги до оформлення наведені в Додатку 1). 

Номер варіанту МОДУЛЯ визначається першою літерою прізвища студента 

відповідно до наступних варіантів : 

Варіант № 1  - А, П, З І, О, Ц,  

 

1. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення 

конституційного ладу або на захоплення державної влади.  

2. Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. 

3. Державна зрада. Посягання на життя державного діяча. 

 

 

Варіант № 2- Г,  Щ, Ю, Н, Р 

 1. Відповідальність за шпигунство. Перешкоджання законній 

діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань 

2. Загальна характеристика кримінальних правопорушень проти життя 

та здоров'я особи.  

3. Відповідальність за вбивства, заподіяння тілесних ушкоджень, 

побої, мордування і катування. Домашнє насильство. 
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Варіант № 3-  Б, Л, С, Ж, К, Ф 

 

1. Відповідальність за зараження вірусом імунодефіциту людини чи 

іншої невиліковної інфекційної хвороби та за інші кримінальні 

правопорушення, пов’язані з ВІЛ чи іншими невиліковними інфекційними 

хворобами.  

2. Відповідальність за зараження венеричною хворобою, незаконне 

проведення аборту, залишення в небезпеці, ненадання допомоги особі, яка 

перебуває у небезпечному для життя стані, ненадання допомоги хворому 

медичним працівником. 

3. Відповідальність за незаконне позбавлення волі або викрадення 

людини. Поняття волі, честі, гідності особи. Склад кримінального 

правопорушення.  

Варіант № 4-  В, У, Х, Д, Ш 

 

1. Поняття статевої свободи і статевої недоторканності особи. 

Кримінальна відповідальність за зґвалтування, сексуальне насильство, 

примушування до статевого зв’язку, статеві зносини з особою, яка не досягла 

шістнадцятирічного віку, розбещення неповнолітніх. 

2. Відповідальність за кримінальні правопорушення, що посягають на 

врегульовані сімейно-шлюбні відносини. 

3. Відповідальність за кримінальні правопорушення, що посягають на 

свободу совісті людини. 

 

Варіант № 5-  Є, М,Т, Ч, Я 

 

1. Загальна характеристика кримінальних  правопорушень проти 

власності. 

2. Поняття "шахрайство". Кримінальна відповідальність за 

шахрайство. Кваліфіковані та особливо кваліфіковані види шахрайства. 

3. Поняття "крадіжка". Кримінальна відповідальність за крадіжку. 

Кваліфіковані та особливо кваліфіковані види крадіжки. 

 

 

Виконані завдання в форматі .doc (ворд) надсилайте на перевірку на пошту: 

bubnenkova.work@gmail.com 

Додаток 1 
Модульна роботи викладається державною мовою на стандартних аркушах формату А-4 

(210 х 297). Робота друкується шрифтом Times New Roman, 14 кеглем; вирівнювання - “За 

шириною”; міжрядковий інтервал “Полуторний” (1,5 Lines); абзацний відступ – п’ять 

знаків (1,25 см);верхнє і нижнє поле – 2 см., ліве – 2 см, праве – 1 см. Абзацний відступ має 

бути однаковим у всьому тексті і дорівнювати п'яти знакам (1,25 см). Нумерація сторінок 

має бути наскрізною.  Порядковий номер сторінки позначають арабською цифрою і 

проставляють у правому верхньому куті сторінки. 
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