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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 8 

Дисципліна: Кримінальне право 

Тема дисципліни: Кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші кримінальні правопорушення проти 

здоров’я населення. 

Тема заняття: Розв’язання ситуацій із притягнення до кримінальної відповідальності за 

кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів або прекурсорів 

Мета заняття: 

навчальна: сформувати у студентів поняття складу кримінальних правопорушень у сфері 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших кримінальних 

правопорушень проти здоров’я населення. Під час вирішення практичних завдань студенти 

повинні навчитись  визначати підстави та обставини, що викликають кримінальну 

відповідальність за незаконне поводження з наркотиками, психотропними речовинами та 

прекурсорами. 

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: Юрін-ком 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.Визначте поняття наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, 

прекурсорів. 

2. Відповідальність за контрабанду, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, 

зберігання, перевезення, пересилання чи збут  наркотичних засобів, психотропних речовин або 

їх аналогів та прекурсорів; за висівання або вирощування снотворного маку або конопель. 

3.Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, 

зберігання з метою збуту або збут отруйних і сильнодіючих речовин. 

III. Вирішення практичних ситуацій: 

 

Ситуація 1 

До квартири наркомана Заречного прийшли його знайомі наркомани Середенко і 

Петрусева. Він пригостив їх по дозі екстрагованого опію, яку вони вжили у його квартирі. 

Кваліфікуйте дії Заречного. 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Ситуація 2 
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Шолудько розфасував у пакетики дози суміші зубного порошку, цукрової пудри тощо і 

продав два з них наркоманам як наркотик героїн. 

1. Кваліфікуйте дії Шолудько  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. Кваліфікуйте дії покупців. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Ситуація 3 

Таранова незаконно висівала мак снотворний на своїй земельній (157 рослин) ділянці з 

метою збуту. Про це довідався наркоман Титов, який дочекавшись, коли мак дозріє, зрізав 70 

стеблин маку снотворного. 

Кваліфікуйте дії цих осіб. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Варіант 1: Таранова зібрала врожай маку, але серед кукурудзи, де висівався мак, 

залишились ще кілька десятків стеблин маку, який і здобув Титов для власного вживання. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Варіант 2: Посів маку виявив дільничний інспектор поліції і повідомив Тарановій, що це 

кримінальне правопорушення – згідно ККУ. Але Таранова заперечила, мотивуючи, що стеблини 

проросли лише на 12-14 см., тому не можна говорити про вирощування маку, а отже 

кримінального правопорушення в її діях немає. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Ситуація 4 

Під  час футбольного матчу на стадіоні Жуков та Черненко зробили собі собі ін’єкції 

ацетильованого опію. На запитання вболівальників  - неповнолітніх хлопців, що сиділи поруч, 

Жуков пояснив, що вони з Черненком проходять курс лікування від інфекційної хвороби та 

мусять що чотири години робити собі ін’єкції. 

Кваліфікуйте дії   Жукова та Черненко 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Методичні рекомендації: 

Визначаючи підстави та обставини, що викликають кримінальну відповідальність за 

незаконне поводження з наркотиками, психотропними речовинами та прекурсорами слухачам  

слід мати на увазі,  що: 

Загальним об’єктом кримінальних правопорушень передбачених у Розділі XIII КК 

України – є здоров’я населення, а також встановлений з метою забезпечення охорони здоров’я 

населення порядок переміщення, правовий режим обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин та прекурсорів.  

Наркотичні засоби – це включені до Переліку речовини природного чи синтетичного 

походження, препарати, рослини, які становлять небезпеку для здоров’я населення у разі 

зловживання ними. До них належать, зокрема, гашиш, марихуана, опій, кокаїн. 

Прекурсори – це речовини та їх солі, що використовуються при виробництві, 

виготовленні наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до Переліку (етиловий 

ефір, ацетон, ефедрин, ангідрид оцтової кислоти, соляна і сірчана кислота). 

Придбання наркотичних засобів або психотропних речовин – це їх купівля, отримання 

в обмін на інші товари і речі, у вигляді позички, дарунка, нагороди, сплати боргу, привласнення 

знайденого, збирання дикоростучих конопель і маку. 

Зберігання – це будь-які умисні дії, пов’язані з незаконним перебуванням наркотичних 

засобів або психотропних речовин у володіння винної особи.  

Перевезення – це переміщення наркотичних засобів або психотропних речовин з однієї 

території до іншої в межах України, при цьому обов’язковим елементом перевезення є 

використання будь-якого транспортного засобу.  

 

Домашнє завдання: 

1. Закінчити роботу. 

2. Повторити лекційний матеріал. 

 

Викладач:          О.М. Шиян 

 

 

   

 

 

 

 

 


