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наявного майна та фінансових зобов’язань або внесен-
ня недостовірних відомостей до декларації за 2015 рік 
(паперова декларація) та послідуючого повного, кон-
кретного і достовірного внесення відомостей про майно, 
доходи та зобов’язання фінансового характеру в елек-
тронну декларацію, яка заповнюється? ................................ 377

4.10. Чи можуть дії членів Наглядової ради ПАТ «Г» пору-
шувати заборону, встановлену ухвалою слідчого судді 
Вищого антикорупційного суду в частині заборони 
користування корпоративним правом на управління 
акціонерним товариством, в разі участі таких членів 
у голосуванні на засіданнях Наглядової ради ПАТ «Г», 
та відповідно утворювати склади невиконання судового 
рішення, передбачені ч. ч. 1–3 ст. 382 КК? ........................... 405
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4.11. Як слід розуміти зміст ознак складу втручання в діяль-
ність захисника чи представника особи (ст. 397 КК), які 
у ч. 1 цієї статті КК визначені як «Вчинення в будь-якій 
формі перешкод до здійснення правомірної діяльності 
… представника особи по наданню правової допомо-
ги», а у ч. 2 ст. 397 КК –  як «дії, вчинені службовою 
особою з використанням свого службового станови-
ща»? Чи охоплює (є тотожними) поняття «представник 
особи по наданню правової допомоги», передбачене 
у ст. 397 КК, надання правової допомоги свідку під час 
давання показань та участі у проведенні інших проце-
суальних дій, як це передбачено ст. 66 КПК України? 
За яких умов створення співробітниками правоохорон-
ного органу штучної ситуації для протиправного недо-
пущення адвоката до представництва інтересів свідка 
у слідчих діях може утворювати перевищення влади 
або службових повноважень працівником правоохорон-
ного органу та кваліфікуватись за відповідною части-
ною ст. 365 КК? Як само співвідносяться передбачені 
ч. 2 ст. 397 КК ознаки «дії, вчинені службовою особою 
з використанням свого службового становища» з відпо-
відними ознаками перевищення влади або службових 
повноважень працівником правоохоронного органу, 
передбаченими у ст. 365 КК?................................................ 414

4.12. Чи визначено у законодавстві термін «тяжкі наслід-
ки», що передбачений у диспозиції ч. 3 ст. 426–1 КК, 
та чи можливо використання цього терміну, якщо шкода 
полягає у спричиненні матеріальних збитків, за аналогі-
єю зі ст. 425 КК? ...................................................................... 448

ГЛАВА 5
.  

СТАДІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
5.1. Які дії утворюють закінчений замах на шахрайство 

в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК) 
та закінчене використання завідомо підробленого доку-
мента (ч. 4 ст. 358 КК)? .......................................................... 465
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ГЛАВА 6.  
СПІВУЧАСТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ  

ПРАВОПОРУШЕННІ
6.1. Які дії можуть утворювати пособництво у створенні 

штучних перешкод у роботі ВККСУ та її членів, що 
передбачається ч. 5 ст. 27, ст. 351–2 КК? .............................. 503

6.2. Які обов’язкові ознаки створеної злочинної організації 
та мети її створення, передбачені в ч. 1 ст. 255 КК (в ре-
дакції від 5 квітня 2001 року), необхідно встановити 
для інкримінування особі передбаченої ч. 1 ст. 255 КК 
(в редакції від 5 квітня 2001 року) участі у злочинній 
організації та участі у злочинах, вчинюваних такою 
організацією? ........................................................................... 512

6.3. Які особливості інкримінування особі ознаки «у складі 
злочинної організації», що передбачена ч. 3 ст. 209 КК 
в редакції від 16 січня 2003 року, та визнання цієї особи 
учасником злочинної організації? ......................................... 519

6.4. Які особливості кваліфікації дій пособника у наданні 
неправомірної вигоди службовій особі, яка займає осо-
бливо відповідальне становище, за попередньою змо-
вою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК)? ..................... 528

6.5. Чи може між незнайомими особами виникнути спільний 
умисел на вчинення кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 4 ст. 369 КК? .............................................. 543

6.6. Чи може виникнути між незнайомими особами змова 
на вчинення кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 4 ст. 369 КК?............................................................ 554

6.7. Чи може виникнути спільний умисел між незнайомими 
особами без попередньої змови на вчинення криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК? ....... 555

6.8. Які можуть існувати суперечності у змісті процесуаль-
них актів у частині опису (конкретизації) кваліфікую-
чої ознаки «вчинені за попередньою змовою групою 
осіб» (ч. 3 ст. 369 КК) при кваліфікації дій пособника 
у наданні неправомірної вигоди «службовій особі, яка 
займає особливо відповідальне становище» (ч. 5 ст. 27, 
ч. 4 ст. 369 КК)? ....................................................................... 558
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6.9. У випадку відсутності у діях особи такої особливо ква-
ліфікуючої ознаки, як «вчинені за попередньою змовою 
групою осіб» (ч. 3 ст. 369 КК), чи можливо кваліфікува-
ти її дії, як пособництво? ....................................................... 565

6.10. Чи впливає відсутність такої особливо кваліфікую-
чої ознаки, як «вчинені за попередньою змовою гру-
пою осіб», на кваліфікацію дій особи за ч. 5 ст. 27, 
ч. 4 ст. 369 КК? ........................................................................ 566

6.11. Чи можуть містити обставини дій особи, викладені 
в процесуальних актах, ознаки сприяння у вчиненні ін-
шими співучасниками кримінального правопорушення, 
передбаченого ст. 369 КК, за відсутності попередньої 
змови групою осіб? ................................................................. 567

6.12. Чи вбачаються ознаки складів криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, 
ч. 3 ст. 358 та ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК, в діях особи, 
пов’язаних із забезпеченням виконання договорів та від-
повідних додаткових угод? .................................................... 570

ГЛАВА 7.  
МНОЖИННІСТЬ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

7.1. Які особливості застосування положень ст. 263–1 КК 
у разі вчинення різних за змістом діянь? .............................. 576

ГЛАВА 8.  
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

8.1. Чи можна передбачене в ст. 80 Конституції України 
положення «народні депутати України не несуть юри-
дичної відповідальності за результати голосування …» 
пов’язувати з кримінальною відповідальністю (немож-
ливістю застосування кримінальної відповідальності) 
як видом юридичної відповідальності? ................................ 579

ГЛАВА 9.  
ПОКАРАННЯ. ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ

9.1. Чи обтяжує покарання вчинення злочину у стані алкоголь-
ного сп’яніння, коли такий стан особи вже було враховано 
при встановлені об’єктивної сторони складу кримінально-
го правопорушення, передбаченого ст. 286 КК? ...................... 587
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9.2. Які особливості застосування положень ч. ч. 3, 4 ст. 68 
КК при призначенні покарань за замах на умисне вбив-
ство, вчинене з обтяжуючими обставинами (ч. 2 ст. 115 
КК)? .......................................................................................... 591

ГЛАВА 10.  
ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ ТА ЙОГО ВІДБУВАННЯ
10.1. Які особливості застосування норм КК, які регламенту-

ють звільнення від відбування покарання з випробуван-
ням (ст. 75 КК)? ....................................................................... 594

ГЛАВА 11.  
ІНШІ ЗАХОДИ  

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ
11.1. Чи може відповідно до законодавства за результатами 

судового розгляду бути застосований такий захід кримі-
нально-правового характеру, як спеціальна конфіскація 
щодо об’єкта нерухомого майна? .......................................... 599
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