
 

 



1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, спеціальність, 

освітній ступень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 6 

Галузь знань 26 “Цивільна 

безпека” 
Обов’язкова 

Спеціальність: 262 

“Правоохоронна діяльність” Рік підготовки: 

Модулів – 2 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

2-й 2, 3-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 180 

3-й, 4-й 4, 5, 6-й 

Лекції 

52 год. 22 год. 

Семінарські 

52 год. 8 год. 

Самостійна робота 

76 год. 150 год. 

Вид контролю: 

Залік, 

екзамен 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою проведення занять з навчальної дисципліни «Кримінальне право» є 

засвоєння здобувачами вищої освіти основних правових понять, категорій, 

кримінально-правових інститутів, які ґрунтуються на Конституції України, 

загальновизнаних принципах та нормах міжнародного права, а також формування 

вміння аналізу чинного кримінального закону і співставлення норм Конституційного 

та Кримінального права, з точки зору відповідності останніх Основному закону.  

Завдання навчальної дисципліни – є глибоке засвоєння теоретичного 

матеріалу на заняттях згідно тематичного плану. Особлива увага приділяється 

навчанню здобувачів вищої освіти чітко визначати склад кримінального 

правопорушення у повному обсязі, відрізняти один від одного, визначати 

кваліфікуючи ознаки, орієнтуватися в чинному кримінальному законодавстві, вміти 

тлумачити закон та правильно кваліфікувати кримінальні правопорушення на основі 

тієї спеціалізації, згідно з якою вони будуть працювати. Засвоєння кримінального 

права базується на таких видах навчальних занять, як лекції, семінарські/практичні 



 

 

заняття, індивідуальне заняття та дискусії з актуальних проблем кримінального 

законодавства і практики його застосування. 

Перелік компетентностей, формування яких забезпечує вивчення 

навчальної дисципліни (з ОПП). 

Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК10. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

Спеціальні компетентності: 

СК1. Усвідомлення функцій держави, форм реалізації цих функцій, правових основ 

правоохоронної діяльності; дотримання основних принципів реалізації 

правоохоронної функції держави. 

СК3. Здатність професійно оперувати категоріально понятійним апаратом права і 

правоохоронної діяльності. 

СК6. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати 

аргументовані висновки та рекомендації. 

СК10. Здатність визначати належні та придатні для юридичного аналізу факти. 

Результати навчання: 

ПРН4. Формулювати і перевіряти гіпотези, аргументувати висновки. 

ПРН10. Виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові 

висновки. 

ПРН11. Знати і розуміти сучасні правові доктрини, цінності та принципи 

функціонування національної правової системи. 

ПРН13. Знати і розуміти відповідні вимоги законодавства, грамотно оформлювати 

процесуальні документи, що використовуються під час провадження у справах про 

адміністративні правопорушення, здійснювати превентивні та примусові 

поліцейські заходи, а також кваліфікацію адміністративних та кримінальних 

правопорушень. 

Міждисциплінарні зв’язки: конституційне право, кримінологія, 

кримінальний процес, цивільне право та процес, криміналістика, адміністративне 

право тощо. 



 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 

Тема № 1. Поняття, завдання (функції) кримінального права України. 

Предмет, метод кримінального права. Принципи кримінального права України 

Поняття кримінального права та його специфічні ознаки. Завдання (функції) 

кримінального права. Предмет та метод кримінально-правового регулювання. 

Механізм кримінально-правового регулювання та його елементи. 

Місце кримінального права в системі права. Кримінальне право в системі 

інших галузей права (конституційного, кримінально-процесуального, кримінально-

виконавчого, адміністративного, цивільного). Співвідношення кримінального права 

та моралі. 

Виникнення та розвиток українського кримінального права. 

Система кримінального права України. Загальна та Особлива частина та їх 

взаємозв’язок. Поняття та система Загальної частини кримінального права. 

Наука кримінального права, її зміст та завдання. Соціологія кримінального 

права як складова частина кримінально-правової науки. Основні школи в науці 

кримінального права XIX-XX ст.ст. Метод науки кримінального права. Роль науки 

кримінального права в розробці нового кримінального законодавства України. 

Наукові засади організації боротьби із кримінальною протиправністю та її 

попередження. Зв’язок науки кримінального права із кримінологією, правовою 

статистикою, соціологією та іншими суміжними науками. Система курсу 

кримінального права. Кримінальне право як навчальна дисципліна у вищих 

навчальних закладах. 

Принципи кримінального права, їх значення та система. Загальноправові 

принципи кримінального права: законність, демократизм, справедливість, гуманізм, 

економії заходів державного примусу, рівність громадян перед законом та інші. 

Спеціальні принципи кримінального права: відповідальність особи лише за 

вчинене кримінальне правопорушення, відповідальність за наявності вини, 

персональний характер відповідальності, індивідуалізація кримінальної 

відповідальності та покарання, невідворотність кримінальної відповідальності та 

інші. 

 

Тема № 2. Закон про кримінальну відповідальність 

Закон про кримінальну відповідальність: поняття та специфічні ознаки. 

Джерела кримінального права. Кримінальний закон як джерело кримінального 

права. Основні етапи розвитку кримінального законодавства України. Основні 

джерела кримінального права України на окремих етапах його розвитку. 

Кримінальні кодекси УРСР 1922, 1927 та 1960 років. Кримінальний кодекс України 

2001 року та його значення. Законодавства України про кримінальну 

відповідальність. Конституція України, норми міжнародного права (міжнародні 

договори), рішення Конституційного Суду України та кримінальне право. Юридична 

природа та значення роз’яснень Пленуму Верховного Суду України. 



 

 

Структура та система кримінального закону, його Загальна та Особлива 

частини. Загальна частина кримінального закону, його зміст та система. Особлива 

частина кримінального закону, його зміст та система.  Єдність Загальної та 

Особливої частини кримінального закону. 

Структура кримінально-правової норми. Структура статей Загальної та 

Особливої частини кримінального закону. Поняття та види диспозицій статей 

Особливої частини. Специфіка гіпотези статті Особливої частини. Поняття та види 

санкцій статей Особливої частини. 

Тлумачення кримінального закону та його види. Значення роз’яснень Пленуму 

Верховного Суду України для правильного застосування кримінального 

законодавства у судовій практиці, а також для науки кримінального права. 

Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі. Прийняття та 

набрання чинності закону про кримінальну відповідальність. Припинення дії закону 

про кримінальну відповідальність. Поняття часу вчинення кримінального 

правопорушення. Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність та її межі. 

Чинність кримінального закону у просторі. Принципи чинності кримінального 

закону у просторі: територіальний, національний (громадянства), універсальний, 

реальний. Чинність закону про кримінальну відповідальність стосовно діянь, 

вчинених на території України. Поняття території України. Чинність закону про 

кримінальну відповідальність на континентальному шельфі та економічній зоні 

України. Поняття місця вчинення кримінального правопорушення. 

Особливості відповідальності за кримінальні правопорушення, які вчиняються 

на території України, дипломатичними представниками іноземних держав та іншими 

особами, які є непідсудними по кримінальним справам українським судам. 

Чинність закону про кримінальну відповідальність стосовно кримінальних 

правопорушень, які вчиняються громадянами України або особами без громадянства 

за межами України. Чинність закону про кримінальну відповідальність стосовно 

кримінальних правопорушень, які вчиняються іноземцями або особами без 

громадянства за межами України. 

Вирішення питання про кримінальну відповідальність за кримінальні 

правопорушення, які вчиняються на території іноземної держави 

військовослужбовцями військових частин, які розташовані за межами України. 

Правові наслідки засудження особи за межами України. Видача особи, яка 

обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, а також особи, яка є 

засудженою за вчинення кримінального правопорушення (екстрадиція). Кримінальна 

відповідальність осіб, які підлягають кримінальній відповідальності за 

законодавством іноземної держави і перебувають на території України, та виконання 

вироків, винесених іноземними судами чи міжнародними судовими установами. 

 

 

 



 

 

Тема № 3. Кримінальне правопорушення: поняття, ознаки та 

класифікація. Кримінальна відповідальність та її підстави 

Поняття кримінального правопорушення. Історично мінливий характер кола 

діянь, які визнаються кримінальними правопорушеннями. Формальне, матеріальне, 

формально-матеріальне визначення кримінального правопорушення. Визначення 

кримінального правопорушення за чинним кримінальним законодавством України. 

Ознаки кримінального правопорушення: суспільна небезпечність (характер, 

ступінь), кримінальна протиправність, винність, караність, їх зміст. Органічна 

єдність ознак кримінального правопорушення. 

Кримінальне правопорушення та малозначне діяння. Значення ч. 2 ст. 11 КК 

для визначення кримінальної протиправності діяння. 

Кримінальне правопорушення та інші правопорушення. Характер та ступінь 

суспільної небезпечності та кримінальна протиправність як критерії відмежування 

кримінального правопорушення від інших правопорушень. Відмінність 

кримінального правопорушення від аморальних вчинків. 

Класифікація кримінального правопорушення. Критерії класифікації. Види 

(категорії) кримінальних правопорушень: кримінальні проступки; нетяжкі, тяжкі та 

особливо тяжкі злочини. Значення класифікації кримінальних правопорушень. 

Поняття кримінальної відповідальності. Відмінність кримінальної 

відповідальності від інших видів юридичної відповідальності. 

Поняття кримінально-правових відносин. Об’єкт, зміст, суб’єкти кримінально-

правових відносин. Юридичні факти в кримінальному праві. Виникнення 

кримінальної відповідальності, її стадії та припинення. 

Форми реалізації кримінальної відповідальності. 

Підстави кримінальної відповідальності, поняття та значення. Підстави 

кримінальної відповідальності у чинному кримінальному законодавстві України. 

Проблеми підстав кримінальної відповідальності в науці кримінального права. 

 

Тема № 4. Склад кримінального правопорушення 

Поняття складу кримінального правопорушення. Значення вичерпного 

переліку ознак складу кримінального правопорушення в кримінальному 

законодавстві. Склад кримінального правопорушення як юридична конструкція та 

категорія в теорії кримінального права. Кримінальне правопорушення та склад 

кримінального правопорушення, їх співвідношення, взаємозв’язок, відмінність. 

Елементи та ознаки складу кримінального правопорушення. Об’єктивні та 

суб’єктивні ознаки складу кримінального правопорушення. Основні (обов’язкові) та 

додаткові (факультативні) ознаки складу кримінального правопорушення та їх 

значення для кваліфікації. 

Склад кримінального правопорушення, кримінально-правова норма та 

диспозиція статті Особливої частини кримінального закону, їх співвідношення. 



 

 

Види складів кримінального правопорушення. Критерії класифікації складів 

кримінального правопорушення: по характеру та ступеню суспільної небезпеки, по 

структурі, по законодавчій конструкції. 

 

Тема № 5. Об’єкт кримінального правопорушення   

Поняття та значення об’єкта кримінального правопорушення (об’єкта 

кримінально-правової охорони) в кримінальному праві. Загальна характеристика 

механізму спричинення шкоди об’єкту кримінального правопорушення. Основні 

теорії об’єкта кримінального правопорушення в науці кримінального права. 

Класифікація (види) об’єктів кримінального правопорушення. Загальний, 

родовий та видовий об’єкти кримінального правопорушення та їх значення. 

Безпосередній об’єкт кримінального правопорушення та його види. Значення 

безпосереднього об’єкту для кваліфікації кримінального правопорушення. 

Поняття та значення предмету кримінального правопорушення. Об’єкт та 

предмет кримінального правопорушення, їх взаємозв’язок та відмінність. 

Потерпілий від кримінального правопорушення. Засоби опису об’єкту та предмету у 

складах кримінального правопорушення. 

 

Тема № 6. Об’єктивна сторона кримінального правопорушення 

Поняття, зміст та значення об’єктивної сторони кримінального 

правопорушення. Об’єктивна сторона кримінального правопорушення. Об’єктивна 

сторона кримінального правопорушення та об’єктивна сторона складу 

кримінального правопорушення, їх взаємозв’язок та відмінність. Значення 

об’єктивної сторони складу кримінального правопорушення та її взаємозв’язок з 

другими елементами складу кримінального правопорушення. Обов’язкові та 

факультативні ознаки об’єктивної сторони складу кримінального правопорушення. 

Суспільно-небезпечне діяння та його ознаки. Форми суспільно-небезпечного 

діяння (дія, бездіяльність). Поняття кримінально-правової дії та її ознаки. Вплив 

непоборної сили, фізичного та психічного примусу на кримінальну відповідальність. 

Поняття кримінально-правової бездіяльності та її ознаки. Умови кримінальної 

відповідальності за бездіяльність. 

Поняття суспільно небезпечних наслідків. Значення суспільно небезпечних 

наслідків. Класифікація (види) суспільно небезпечних наслідків. 

Поняття причинного зв’язку в кримінальному праві. Об’єктивний характер 

причинного зв’язку як філософської категорії. Критерії причинного зв’язку в 

кримінальному праві. Значення правильного встановлення причинного зв’язку для 

вирішення питання про кримінальну відповідальність. Основні теорії причинного 

зв’язку в кримінальному праві (теорія необхідного спричинення, адекватного 

причинного зв’язку та інші). 

Час, місце, спосіб, обстановка, засоби (знаряддя) вчинення кримінального 

правопорушення як факультативні ознаки об’єктивної сторони складу 

кримінального правопорушення та їх значення. 



 

 

Тема № 7. Особа, яка підлягає кримінальній відповідальності (суб’єкт 

кримінального правопорушення)  

Поняття суб’єкту кримінального правопорушення. Співвідношення поняття 

"суб’єкт кримінального правопорушення", "виконавець кримінального 

правопорушення", "особа винного", "особа, яка вчиняє кримінальне 

правопорушення", "особа злочинця". Кримінально-правове значення особи, яка 

вчиняє кримінальне правопорушення. Проблеми кримінальної відповідальності 

юридичної особи в кримінальному праві. 

Обов’язкові та факультативні ознаки суб’єкта кримінальне правопорушення та 

їх значення. 

Осудність, неосудність в кримінальному праві. Медичний (біологічний, 

психіатричний) та юридичний (психологічний) критерії осудності. 

Обмежена осудність та її критерії. Кримінальна відповідальність за 

кримінальні правопорушення, які вчиняються в стані сп’яніння, а також внаслідок 

вживання алкоголю, наркотичних засобів та інших одурманюючих речовин. 

Проблема спеціальної ("професійної") осудності в кримінальному праві. 

Вік кримінальної відповідальності. Історично мінливі межі віку, з досягненням 

якого може наставати кримінальна відповідальність. Правила встановлення віку 

суб’єкта кримінальної відповідальності. 

Поняття та ознаки спеціального суб’єкту кримінального правопорушення. 

Класифікація (види) спеціальних суб’єктів. Поняття службової особи. Значення 

спеціального суб’єкта для індивідуалізації кримінальної відповідальності та 

покарання. 

 

Тема № 8. Суб’єктивна сторона кримінального правопорушення 

Поняття, зміст та значення суб’єктивної сторони кримінального 

правопорушення. Суб’єктивна сторона складу кримінального правопорушення. 

Суб’єктивна сторона кримінального правопорушення та суб’єктивна сторона складу 

кримінального правопорушення, їх взаємозв’язок та відмінність. 

Обов’язкові та факультативні ознаки суб’єктивної сторони складу 

кримінального правопорушення. Значення суб’єктивної сторони складу 

кримінального правопорушення та її зв’язок з іншими елементами складу 

кримінального правопорушення. 

Поняття вини в кримінальному праві. Принцип винної відповідальності 

(суб’єктивного ставлення в вину) в кримінальному праві. Соціальна сутність, зміст, 

обсяг та ступінь вини. Теорії вини в кримінальному праві. 

Форми та види вини в кримінальному праві. Значення їх для кваліфікації 

кримінального правопорушення та призначення покарання. 

Поняття умислу та його види. Інтелектуальний та вольовий моменти умислу. 

Види умислу (прямий, непрямий, заздалегідь обміркований, такий, що виник 

раптово, афектований, визначений, невизначений, альтернативний). 



 

 

Поняття необережності та її види. Кримінально протиправна  самовпевненість, 

її інтелектуальний та вольовий моменти. Відмежування кримінально протиправна 

самовпевненості від непрямого умислу. 

Кримінально протиправна недбалість, її інтелектуальний та вольові моменти. 

Об’єктивні та суб’єктивні критерії кримінально протиправна недбалості. 

Відмежування кримінально протиправна недбалості від кримінально протиправна 

самовпевненості. 

Невинне спричинення (випадок, казус) та його відмінність від кримінально 

протиправна недбалості. 

Змішана (подвійна, складна) форма вини в кримінальному праві. Особливості 

складів кримінальних правопорушень із змішаною формою вини. 

Мотив, ціль кримінального правопорушення як факультативні ознаки 

суб’єктивної сторони складу кримінального правопорушення та їх значення. 

Емоційний склад особи під час вчинення кримінального правопорушення. Афект та 

його кримінально-правове значення. 

Засоби описування суб’єктивної сторони в складах кримінальних 

правопорушень. 

Поняття помилки в кримінальному праві. Юридична та фактична помилки, їх 

види та вплив на кримінальну відповідальність. 

 

Тема № 9. Незакінчене кримінальне правопорушення (стадії вчинення 

кримінального правопорушення) 

Поняття незакінченого кримінального правопорушення. Поняття стадій 

вчинення кримінального правопорушення та їх види. Значення встановлення стадій 

вчинення кримінального правопорушення для кримінальної відповідальності. 

Закінчене кримінальне правопорушення. Момент закінчення окремих кримінальних 

правопорушень залежно від конструкції їх складів. Проблема кримінальної 

відповідальності за виявлення умислу. 

Готування до кримінального правопорушення та його ознаки. Види готування 

до кримінального правопорушення. Відмежування готування до кримінального 

правопорушення від виявлення умислу. Караність готування до кримінального 

правопорушення. 

Замах на кримінальне правопорушення та його ознаки. Види замаху: 

закінчений та незакінчений замах. Непридатний замах, його види та караність. 

Відмежування замаху від готування та закінченого кримінального правопорушення. 

Підстави та межі кримінальної відповідальності за готування та замах. 

Добровільна відмова від доведення кримінального правопорушення до кінця та 

його ознаки. Підстави та умови виключення кримінальної відповідальності при 

добровільній відмові. Добровільна відмова на стадіях готування та замаху, її 

особливості. Питання щодо можливості добровільної відмови в закінченому 

кримінальному правопорушенні. 



 

 

Діяльне каяття та його відмінність від добровільної відмови від доведення 

кримінального правопорушення до кінця. 

Особливості добровільної відмови співучасників. Підстави та умови 

виключення кримінальної відповідальності при добровільній відмові організатора, 

підбурювача, пособника. 

 

Тема № 10. Співучасть у кримінальному правопорушенні 

Поняття співучасті у вчиненні кримінального правопорушення та його 

значення. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки співучасті. Необережне спричинення та 

його відмінність від співучасті. Теорія співучасті в кримінальному праві. 

Види співучасників (виконавець, організатор, підбурювач, пособник). 

Об’єктивні та суб’єктивні ознаки, які характеризують їх діяння. 

Форми співучасті в кримінальному правопорушенні. Підстави (критерії) 

виокремлення різних форм співучасті. Співвиконавство, співучасть із розподілом 

ролей. 

Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за 

попередньою змовою, організованою групою, злочинною організацією. Особливості 

кваліфікації діянь співучасників залежно від форм співучасті. 

Підстави та межі кримінальної відповідальності співучасників. Особливості 

кваліфікації діянь співучасників. Індивідуалізація кримінальної відповідальності та 

покарання співучасників. 

Співучасть у кримінальних правопорушеннях із спеціальним суб’єктом. 

Ексцес виконавця. Невдала співучасть. 

Особливості добровільної відмови від доведення кримінального 

правопорушення до кінця при співучасті. 

Поняття причетності до кримінального правопорушення. Відмінності 

причетності від співучасті. Види причетності (приховування кримінального 

правопорушення, придбання чи збут майна, здобутого кримінально протиправним 

шляхом, недонесення та потурання). Умови кримінальної відповідальності за 

причетність до кримінального правопорушення. 

 

Тема № 11. Повторність, сукупність, рецидив кримінальних 

правопорушень (множина кримінальних правопорушень) 

Поняття множини кримінальних правопорушень. Соціальна та юридична 

природа множини кримінальних правопорушень. Відмежування множини 

кримінальних правопорушень від одиничних (єдиних) кримінальних 

правопорушень. Види одиничних кримінальних правопорушень (просте, триваюче, 

продовжуване, складне (ускладнене). Поєднання в поведінці особи декількох форм 

множини кримінальних правопорушень. 

Форми (види) множини кримінальних правопорушень. Підстави (критерії) 

виокремлення форм множини кримінальних правопорушень. 



 

 

Повторність кримінальних правопорушень. Поняття повторності та її види. 

Повторність, яка передбачена Загальною частиною кримінального законодавства. 

Повторність, яка передбачена Особливою частиною кримінального законодавства. 

Поняття неодноразовості, систематичності, кримінально протиправного промислу. 

Кримінально-правове значення повторності кримінальних правопорушень. 

Сукупність кримінальних правопорушень. Поняття сукупності кримінальних 

правопорушень та її види. Відмежування ідеальної сукупності від одиничного 

кримінального правопорушення. Кваліфікація кримінальних правопорушень за 

сукупністю. Відмежування сукупності від конкуренції кримінально-правових норм. 

кримінально-правове значення сукупності кримінальних правопорушень. 

Рецидив кримінальних правопорушень. Поняття рецидиву кримінальних 

правопорушень та його види (загальний. спеціальний, простий, неодноразовий, 

пенітенціарний). Опис рецидиву в Загальній та Особливій частинах кримінального 

законодавства. Кримінально-правове значення рецидиву кримінальних 

правопорушень. 

 

Тема № 12. Обставини, що виключають кримінальну протиправність 

діяння 

Поняття та юридична природа обставин, що виключають кримінальну 

протиправність діяння. Види обставин, що виключають кримінальну протиправність 

діяння. Відмінність обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння, 

від обставин, які виключають кримінальну відповідальність та караність діяння. 

Необхідна оборона. Поняття, ознаки та умови правомірності заподіяння шкоди 

за умови необхідної оборони. Поняття перевищення меж необхідної оборони. 

Суб’єктивна сторона перевищення меж необхідної оборони. Відповідальність за 

перевищення меж необхідної оборони. Уявна оборона: поняття та види. Особливості 

відповідальності за шкоду, яка заподіяна у стані уявної оборони. 

Затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Поняття, ознаки 

та умови правомірності заподіяння шкоди при затриманні особи, яка вчинила 

кримінальне правопорушення. Поняття перевищення меж, необхідних для 

затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Відмінність 

заподіяної шкоди при затриманні злочинця від необхідної оборони. 

Крайня необхідність. Поняття, ознаки та умови правомірності заподіяння 

шкоди при крайній необхідності. Поняття перевищення меж крайньої необхідності. 

Відмінність крайньої необхідності від необхідної оборони. Відповідальність за 

перевищення меж крайньої необхідності. 

Фізичний та психічний примус. Поняття фізичного та психічного примусу, 

його види та кримінально-правове значення. Відповідальність за шкоду, заподіяну в 

умовах фізичного та психічного примусу. 

Виконання наказу чи розпорядження. Поняття, ознаки та умови правомірності 

заподіяння шкоди при виконанні наказу чи розпорядження. Відповідальність за 



 

 

виконання явно кримінально протиправного наказу чи розпорядження. Невиконання 

явно кримінально протиправного наказу чи розпорядження. 

Діяння, пов’язане з ризиком. Поняття, ознаки, умови правомірності заподіяння 

шкоди при вчиненні діяння, пов’язаного з ризиком. Виправданий ризик. 

Відповідальність за шкоду, заподіяну вчиненням діяння, пов’язаного з ризиком. 

Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття кримінально 

протиправної діяльності організованої групи чи злочинної організації. Поняття, 

ознаки, умови правомірності заподіяння шкоди при виконанні спеціального завдання 

з попередження чи розкриття кримінально протиправної діяльності організованої 

групи чи злочинної організації. 

Особливості кримінальної відповідальності за дії, пов’язані з виконанням 

спеціального завдання з попередження чи розкриття кримінально протиправної  

діяльності організованої групи чи злочинної організації. 

 

Тема № 13. Звільнення від кримінальної відповідальності 

Поняття звільнення від кримінальної відповідальності. Значення інституту 

звільнення від кримінальної відповідальності. Правові підстави та порядок 

звільнення від кримінальної відповідальності. Звільнення від кримінальної 

відповідальності на підставі норм Загальної та Особливої частини кримінального 

законодавства. 

Види звільнення від кримінальної відповідальності, які передбачені нормами 

Загальної частини. 

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям, 

підстави та умови такого звільнення. 

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного 

з потерпілим, підстави та умови такого звільнення. 

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на 

поруки, підстави та умови такого звільнення. 

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною обстановки, 

підстави та умови такого звільнення. 

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків 

давності. Строки давності. Зупинення та переривання перебігу строків давності. 

Особливості застосування інституту давності притягнення до кримінальної 

відповідальності по справам про кримінальні правопорушення, за які  може бути 

призначене довічне позбавлення волі, а також за кримінальні правопорушення проти 

миру, безпеки людства. 

Види звільнення від кримінальної відповідальності, які передбачені нормами 

Особливої частини. Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності та 

їх загальна характеристика. 

 

 

 



 

 

Тема № 14. Поняття покарання та його мета. Система покарання 

Поняття кримінального покарання. Ознаки кримінального покарання. 

Соціальні функції кримінального покарання. Відмінність покарання від інших 

заходів державного примусу та заходів громадського впливу. Поняття інших заходів 

кримінально-правового характеру, їх відмінності від покарання. 

Цілі покарання за чинним кримінальним законодавством України. Проблема 

кари як мета покарання. Поняття виправлення засуджених. Загальне та спеціальне 

попередження (загальна та спеціальна превенція) як мета покарання. Поновлення 

соціальної справедливості та сприяння викорінюванню кримінальної протиправності 

як мета покарання. 

Поняття ефективності покарання та умови її підвищення. 

Система покарань за чинним кримінальним законодавством України. Значення 

системи покарань в кримінальному праві. Система покарань та види покарання: 

поняття та співвідношення. 

 

Тема № 15. Види покарань 

Види покарань. Класифікація кримінальних покарань. Роль та значення 

окремих видів покарань у боротьбі із кримінальною протиправністю. 

Штраф: поняття, зміст, розміри та порядок застосування. Специфіка 

призначення штрафу у якості додаткового покарання. Заміна штрафу іншими 

покараннями. Наслідки ухилення від уплати штрафу. 

Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або 

кваліфікаційного класу: поняття, зміст, умови та порядок застосування. 

Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю: 

поняття, зміст, підстави, строки, порядок призначення у якості основного або 

додаткового покарання. Відповідальність за ухилення від виконання вироку  про 

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. 

Громадські роботи: поняття, зміст, підстави, строки, порядок призначення. 

Обмеження у призначенні громадських робіт. Наслідки ухилення від відбування 

громадських робіт. 

Виправні роботи: поняття, зміст, види, строки, умови призначення. Порядок та 

умови відбування виправних робіт. Підстави та порядок включення в трудовий стаж 

засудженого строку відбування виправних робіт. Наслідки ухилення від виправних 

робіт. 

Службове обмеження для військовослужбовців: поняття, зміст, підстави, 

строки та умови призначення. 

Конфіскація майна: поняття, зміст, види, умови застосування. Майно, яке не 

підлягає конфіскації. Відмінність конфіскації майна як кримінального покарання від 

спеціальної конфіскації. 

Арешт: поняття, зміст, підстави, строки, умови призначення. Обмеження в 

застосуванні арешту. 



 

 

Обмеження волі: поняття, зміст, підстави, строки, умови застосування. Особи, 

до яких обмеження волі не може бути застосоване. Правові наслідки ухилення від 

відбування покарання у вигляді обмеження волі. Правові наслідки за умови 

успішного відбуття цього покарання. 

Тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців: поняття, зміст, 

підстави, строки та умови призначення. 

Позбавлення волі: поняття, зміст, види, підстави, строки та умови 

призначення. Розвиток цього виду покарання в історії кримінального законодавства. 

Кримінально-виконавчі установи по виконанню покарання у вигляді позбавлення 

волі, їх види. Підстави та порядок визначення виду кримінально-виконавчої 

установи. 

Довічне позбавлення волі: підстави їх застосування. Обмеження застосування 

довічного позбавлення волі. 

 

Тема № 16. Призначення покарання 

Загальні засади призначення покарання за кримінальним правом України. 

Значення положень Загальної частини кримінального законодавства для 

призначення покарання. Врахування при призначенні покарання санкції Особливої 

частини кримінального закону, ступеню тяжкості вчиненого кримінального 

правопорушення, особи винного, пом’якшуючих чи обтяжуючих покарання 

обставин. 

Принципи призначення покарання: законність, обґрунтованість, 

справедливість, гуманність та інші. Значення індивідуалізації покарання для 

досягнення його цілей. 

Обставини, що пом’якшують чи обтяжують покарання, їх види, класифікація 

та характеристика. Право суду враховувати пом’якшуючі обставини, які не вказані у 

законі. 

Призначення покарання за незакінчене кримінальне правопорушення, 

кримінальне правопорушення, яке вчинено у співучасті. 

Призначення покарання більш м’якого, ніж передбачено законом. 

Призначення покарання за наявності обставин, що пом'якшують покарання.  

Призначення покарання за вчинення декількох кримінальних правопорушень 

(за сукупністю кримінальних правопорушень). Принципи та порядок призначення 

покарання за сукупністю кримінальних правопорушень. 

Призначення покарання за декількома вироками (за сукупністю вироків); відмінності 

від призначення покарання за сукупністю кримінальних правопорушень. 

Правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув’язнення в 

строк покарання, призначеного судом. Числення строків покарання. 

 

Тема № 17. Звільнення від покарання та його відбування 

Поняття та види звільнення від покарання та його відбування. Значення 

інституту звільнення від покарання та його відбування в кримінальному праві. 



 

 

Підстави та умови звільнення від відбування покарання з випробуванням та 

його види. Випробувальний термін, його тривалість та значення. Обов’язки, які 

покладаються судом на особу, яка звільняється від відбування покарання з 

випробуванням. Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних 

жінок та жінок, які мають дітей віком до семи років. Призначення додаткових 

покарань при звільненні від відбування  покарання з випробуванням. Правові 

наслідки звільнення від відбування покарання з випробуванням. 

Звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності 

виконання обвинувального вироку. Строки давності. Зупинення та переривання 

перебігу давності. 

Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання та його значення для 

виправлення засуджених. Підстави та умови застосування умовно-дострокового 

звільнення від відбування покарання. Види покарань при відбутті яких можливе 

застосування умовно-дострокового звільнення. Порядок застосування умовно-

дострокового звільнення. Правові наслідки недотримання звільненим умовно-

достроково умов звільнення. 

Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким. Підстави, умови та 

порядок заміни невідбутої частини покарання більш м’яким, відмінність від умовно-

дострокового звільнення від відбування покарання. 

Звільнення від відбування покарання вагітних жінок та жінок, які мають дітей 

віком до трьох років. Умови та порядок застосування. 

Звільнення від покарання за хворобою, підстави та умови застосування. 

Звільнення від покарання на підстави закону України про амністію або акта 

про помилування. Амністія та помилування: юридична природа, порядок 

застосування. Відмінності амністії від помилування. 

 

Тема № 18. Судимість 

Судимість: поняття, сутність, значення інституту судимості в кримінальному 

праві України. Загальноправові та кримінально-правові наслідки судимості. 

Погашення судимості. Загальні умови та строки погашення судимості та їх 

обчислення. Обчислення строків погашення судимості у разі закінчення строку 

давності виконання обвинувального вироку, умовно-дострокового звільнення від 

відбування покарання або заміни покарання більш м’яким. Погашення судимості 

стосовно осіб, до яких застосовано акт амністії чи помилування. Кримінально-

правові наслідки переривання строку погашення судимості. 

Зняття судимості: підстави, умови, порядок зняття судимості. Кримінально-

правове значення зняття судимості. 

 

Тема № 19. Інші заходи кримінально-правового характеру. Примусові 

заходи медичного характеру. Спеціальна конфіскація. Обмежувальні заходи. 

Примусові заходи медичного характеру. Поняття та мета примусових заходів 

медичного характеру та їх юридична природа. Види примусових заходів медичного 



 

 

характеру. Підстави, умови та порядок застосування примусових заходів медичного 

характеру. Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів 

медичного характеру. 

Примусове лікування. Поняття, цілі примусового лікування та його юридична 

природа. Примусове лікування осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та 

мають хворобу, яка становить небезпеку для здоров’я інших осіб. Місця 

примусового лікування. 

Спеціальна конфіскація. Поняття та випадки застосування спеціальної 

конфіскації. 

Обмежувальні заходи,що застосовуються до осіб, які вчинили домашнє 

насильство. Поняття, мета та види заходів. 

 

Тема № 20. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних 

осіб 

Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб як новела у 

кримінальному законодавстві та їх кримінально-правове значення. Поняття, підстави 

для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру. 

Юридичні особи, до яких застосовуються заходи кримінально-правового характеру. 

Підстави для звільнення юридичної особи від застосування заходів кримінально-

правового характеру. 

Види заходів кримінально-правового характеру, що застосовуються до 

юридичних осіб.  Штраф: поняття, підстави та порядок застосування.  Конфіскація 

майна: поняття та умови застосування. Ліквідація: поняття, зміст, підстави 

застосування. 

Загальні правила застосування до юридичних осіб заходів кримінально-

правового характеру. Застосування до юридичних осіб заходів кримінально-

правового характеру за сукупністю кримінальних правопорушень. 

 

Тема № 21. Особливості кримінальної відповідальності та покарання 

неповнолітніх 

Поняття, види та юридична природа заходів кримінально-правового характеру, 

які можуть бути застосовані до неповнолітніх за кримінальним законодавством 

України. 

Види покарань, які призначаються неповнолітнім (штраф, громадські роботи, 

виправні роботи, арешт, позбавлення волі). Особливості та порядок призначення цих 

покарань. 

Особливості призначення покарань неповнолітнім. 

Особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності та 

покарання. Звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності з 

застосуванням примусових заходів виховного характеру. Звільнення від покарання 

неповнолітніх з застосуванням примусових заходів виховного характеру. Види 

примусових заходів виховного характеру. 



 

 

Звільнення від відбування покарання неповнолітніх з випробуванням. 

Звільнення від кримінальної відповідальності та відбування покарання 

неповнолітніх у зв’язку із закінчення строків давності. 

Умовно-дострокове звільнення неповнолітніх від відбування покарання. 

Погашення та зняття судимості стосовно осіб, які вчинили кримінальне 

правопорушення до досягнення ними вісімнадцятирічного віку. Строки погашення 

судимості. Дострокове зняття судимості. 

 

Тема № 22. Загальна характеристика (основні питання) Загальної частини 

кримінального права зарубіжних країн 

Загальна характеристика Загальної частини кримінального права іноземних 

держав. Джерела кримінального права зарубіжних країн. 

Особливості англо-саксонської та континентальної системи кримінального 

права. Судовий прецедент та його значення в кримінальному праві. 

Загальна характеристика основних інститутів кримінального права зарубіжних 

країн. Поняття кримінального правопорушення та покарання за кримінальним 

правом іноземних держав. Система та види покарань. Заходи безпеки, які не є 

кримінальним покаранням. 

Кримінально-правові школи та теорії в кримінальному праві. Класична, 

антропологічна, соціологічна школи в кримінальному праві. 

 

Модуль 2 

Тема № 23. Поняття Особливої частини кримінального права України, її 

система та значення. Поняття та значення кваліфікації кримінальних 

правопорушень 

Поняття Особливої частини кримінального права. Єдність Загальної та 

Особливої частин кримінального права. Система Особливої частини кримінального 

права та критерії її побудови. Система Особливої частини Кримінального кодексу 

України 2001 року. Значення Особливої частини кримінального права. 

Роль науки кримінального права у з’ясуванні змісту норм Особливої частини 

кримінального права. 

Поняття кваліфікації кримінального правопорушення. Склад кримінального 

правопорушення як  одна з юридичних підстав кримінальної відповідальності  та 

його роль  для  кваліфікації кримінального правопорушення. Умови правильної 

кваліфікації кримінального правопорушення. Кваліфікація кримінального 

правопорушення і норми Загальної частини кримінального права. Конкуренція норм 

Особливої частини кримінального закону. 

Види кваліфікації кримінального правопорушення. Особливості кваліфікації 

незакінчених кримінальних правопорушень, кримінальних правопорушень, 

вчинених у співучасті та зі спеціальним суб’єктом. Кваліфікація кримінальних 

правопорушень зі складним складом, кримінальних правопорушень, що тривають та 

продовжуваних кримінальних правопорушень. Кваліфікація кримінальних 



 

 

правопорушень при сукупності, повторності, рецидиві, а також кримінально 

протиправних діянь при наявності кваліфікуючих ознак. Значення роз’яснень 

постанов Пленуму Верховного Суду України для правозастосовчої діяльності по 

кримінальним провадженням. 

 

Тема 24. Злочини проти основ національної безпеки України 

Загальна характеристика злочинів проти основ національної безпеки України. 

Кримінально-правовий аналіз складів злочинів та їх розмежування: Дії, спрямовані 

на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення 

державної влади (ст. 109); Посягання на територіальну цілісність і недоторканність 

України (ст. 110); Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи 

повалення конституційного ладу або захоплення  державної влади, зміни меж 

території або державного кордону України (ст. 110-2); Державна зрада (ст. 111); 

Колабораційна діяльність (ст. 111-1); Пособництво державі-агресору (ст.111-2); 

Посягання на життя державного чи громадського діяча (ст. 112);  Диверсія (ст. 113); 

Шпигунство (ст. 114); Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та 

інших військових формувань (ст. 114-1); Несанкціоноване поширення інформації 

про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, 

переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно 

до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або 

надзвичайного стану (ст. 114-2). 

 

Тема № 25. Кримінальні правопорушення проти життя та здоров'я особи 

Поняття, загальна характеристика та система (види) кримінальних 

правопорушень проти життя та здоров’я. Відмежування від суміжних складів. 

Умисне вбивство (ст. 115); Умисне вбивство, вчинене в стані сильного 

душевного хвилювання (ст. 116); Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої 

дитини (ст. 117); Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у 

разі перевищення заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила 

кримінальне правопорушення (ст. 118); Вбивство через необережність (ст. 119); 

Доведення до самогубства (ст. 120); Умисне тяжке тілесне ушкодження (ст. 121); 

Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 122); Умисне тяжке тілесне 

ушкодження, заподіяне у стані сильного душевного хвилювання (ст. 123); Умисне 

заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони 

або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила 

кримінальне правопорушення (ст. 124) Умисне легке тілесне ушкодження (ст. 125); 

Побої і мордування (ст. 126); Домашнє насильство (ст. 126-1); Катування (ст. 127); 

Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 128); Погроза 

вбивством (ст. 129); Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої 

невиліковної інфекційної хвороби (ст. 130); Неналежне виконання професійних 

обов'язків, що спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої 

невиліковної інфекційної хвороби (ст. 131); Розголошення відомостей про 



 

 

проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту 

людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби (ст. 132); Зараження венеричною 

хворобою (ст. 133); Незаконне проведення аборту або стерилізації (ст. 134); 

Залишення в небезпеці (ст. 135); Ненадання допомоги особі, яка перебуває в 

небезпечному для життя стані (ст. 136); Неналежне виконання обов'язків щодо 

охорони життя та здоров'я дітей (ст. 137); Незаконна лікувальна діяльність (ст. 138); 

Ненадання допомоги хворому медичним працівником (ст. 139); Неналежне 

виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником (ст. 

140); Порушення прав пацієнта (ст. 141); Незаконне проведення дослідів над 

людиною (ст. 142); Порушення встановленого законом порядку трансплантації 

анатомічних матеріалів людини (ст. 143); Насильницьке донорство (ст. 144); 

Незаконне розголошення лікарської таємниці (ст. 145). 

 

Тема № 26. Кримінальні правопорушення проти волі, честі та гідності 

особи 

Загальна характеристика кримінальних правопорушень проти волі, честі та 

гідності особи. 

Кримінально-правова характеристика та відмежування від суміжних складів: 

Незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ст. 146); Насильницьке 

зникнення (ст. 146-1); Захоплення заручників (ст. 147); Підміна дитини (ст. 148); 

Торгівля людьми (ст. 149); Експлуатація дітей (ст. 150); Використання малолітньої 

дитини для заняття жебрацтвом (ст. 150-1);  Незаконне поміщення в заклад з надання 

психічної допомоги (ст. 151); Примушування до шлюбу (ст. 151-2). 

 

Тема № 27. Кримінальні правопорушення проти статевої свободи та 

статевої недоторканості особи 

Загальна характеристика кримінальних правопорушень проти статевої свободи 

та статевої недоторканості особи.  

Кримінально-правова характеристика та відмежування від суміжних складів: 

Зґвалтування (ст. 152); Сексуальне насильство (ст. 153); Примушування до вступу в 

статевий зв'язок (ст. 154); Вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не 

досягла шістнадцятирічного віку (ст. 155); Розбещення неповнолітніх (ст. 156); 

Домагання дитини для сексуальних цілей (ст. 156-1).   

 

Тема № 28. Кримінальні правопорушення проти виборчих, трудових та 

інших особистих прав і свобод людини і громадянина 

Конституція України про охорону виборчих, трудових та інших особистих 

прав і свобод людини і громадянина. Поняття, загальна характеристика та система 

(види) кримінальних правопорушень проти виборчих, трудових та інших особистих 

прав і свобод людини і громадянина. 

Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у 

референдумі, роботі виборчої комісії або комісії референдуму чи діяльності 



 

 

офіційного спостерігача (ст. 157); Надання неправдивих відомостей до органу 

ведення Державного реєстру виборців або інше несанкціоноване втручання в роботу 

Державного реєстру виборців (ст. 158); Незаконне використання виборчого 

бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, голосування виборцем, 

учасником референдуму більше одного разу, викрадення, пошкодження, 

приховування або знищення виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на 

референдумі (ст. 158-1); Незаконне знищення або пошкодження виборчої 

документації або документації референдуму (ст. 158-2); Фальсифікація, підроблення, 

викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, документації 

референдуму, викрадення, пошкодження, приховування, знищення печатки виборчої 

комісії, комісії референдуму, виборчої скриньки, списку виборців чи учасників 

референдуму (ст. 158-3); Порушення таємниці голосування (ст. 159); Порушення 

порядку фінансування політичної партії, передвиборчої агітації чи агітації 

референдуму (ст. 159-1); Підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої 

комісії або комісії з референдуму (ст. 160); Порушення рівноправності громадян 

залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності 

та за іншими ознаками (ст. 161); Порушення недоторканності житла (ст. 162); 

Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої 

кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер (ст. 163); 

Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей (ст. 164); Ухилення від сплати 

коштів на утримання непрацездатних батьків (ст. 165); Злісне невиконання 

обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи 

піклування (ст. 166); Зловживання опікунськими правами (ст. 167); Розголошення 

таємниці усиновлення (удочеріння) (ст. 168); Незаконні дії щодо усиновлення 

(удочеріння) (ст. 169); Перешкоджання законній діяльності професійних спілок, 

політичних партій,  громадських організацій (ст. 170); Перешкоджання законній 

професійній діяльності журналістів (ст. 171); Грубе порушення законодавства про 

працю (ст. 172); Грубе порушення угоди про працю (ст. 173); Примушування до 

участі у страйку або перешкоджання участі у страйку (ст. 174); Невиплата заробітної 

плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат (ст. 175); Порушення 

авторського права і суміжних прав (ст. 176); Порушення прав на винахід, корисну 

модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, 

раціоналізаторську пропозицію (ст. 177); Пошкодження релігійних споруд чи 

культових будинків (ст. 178); Незаконне утримування, осквернення або знищення 

релігійних святинь (ст. 179); Перешкоджання здійсненню релігійного обряду (ст. 

180); Посягання на здоров'я людей під приводом проповідування релігійних 

віровчень чи виконання релігійних обрядів (ст. 181); Порушення недоторканності 

приватного життя (ст. 182); Порушення права на отримання освіти (ст. 183); 

Порушення права на безоплатну медичну допомогу (ст. 184). 

 

 

 



 

 

Тема № 29. Кримінальні правопорушення проти власності 

Значення кримінально-правової охорони власності в умовах ринкової 

економіки. Розвиток кримінального законодавства про відповідальність за 

кримінальні правопорушення проти власності. Поняття, загальна характеристика та 

система (види) кримінальних правопорушень проти власності.  

Поняття викрадення майна та його ознаки. Форми (види) викрадення, їхні 

критерії та значення для кваліфікації. Види викрадення в залежності від розміру 

викраденого майна. 

Юридичний аналіз складів кримінальних правопорушень проти власності. 

Крадіжка (ст. 185); Грабіж (ст. 186); Розбій (ст. 187); Викрадення води, електричної 

або теплової енергії шляхом її самовільного використання (ст. 188-1); Вимагання (ст. 

189); Шахрайство (ст. 190); Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним 

шляхом зловживання службовим становищем (ст. 191); Заподіяння майнової шкоди 

шляхом обману або зловживання довірою (ст. 192); Незаконне привласнення особою 

знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї (ст. 193); Умисне 

знищення або пошкодження майна (ст. 194); Умисне пошкодження об'єктів 

електроенергетики (ст. 194-1); Погроза знищення майна (ст. 195); Необережне 

знищення або пошкодження майна (ст. 196); Порушення обов'язків щодо охорони 

майна (ст. 197); Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво 

(ст. 197-1); Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного 

кримінально протиправним шляхом (ст. 198). 

 

Тема № 30. Кримінальні правопорушення у сфері господарської 

діяльності 

Поняття, загальна характеристика та система (види) кримінальних 

правопорушень у сфері господарської діяльності. 

Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в 

Україну з метою використання при продажі товарів, збуту або збут підроблених 

грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного 

податку чи голографічних захисних елементів (ст. 199); Незаконні дії з документами 

на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських 

рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення (ст. 200); 

Контрабанда (ст. 201); Переміщення через митний кордон України поза митним 

контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або 

пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів, а також інших 

лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України (ст. 201-1), 

Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та 

сировини для їх виробництва (ст. 203-1); Незаконна діяльність з організації або 

проведення азартних ігор, лотерей (ст. 203-2); Незаконне виготовлення, зберігання, 

збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ст. 204); Підроблення 

документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та 

фізичних осіб-підприємців (ст. 205-1); Протидія законній господарській діяльності 



 

 

(ст. 206); Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації (ст. 

206-2); Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ст. 209); 

Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ст. 209-1); Нецільове 

використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів 

з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням (ст. 210); 

Видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або 

збільшують витрати бюджету всупереч закону (ст. 211); Ухилення від сплати 

податків, зборів (обов'язкових платежів) (ст.  212); Ухилення від сплати єдиного 

внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків 

на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (ст. 212-1); Порушення 

порядку здійснення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом (ст. 213); 

Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно 

виготовлених, одержаних чи підроблених контрольних марок (ст. 216); Доведення 

банку до неплатоспроможності (ст. 218-1.); Доведення до банкрутства (ст. 219); 

Порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування 

звітності  (ст. 220-1); Фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової 

організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для 

відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи (ст. 220-2); Шахрайство з 

фінансовими ресурсами (ст. 222); Маніпулювання на фондовому ринку (ст. 222-1); 

Підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів (ст. 

223-1); Порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів (ст. 

223-2); Виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних 

паперів (ст. 224); Умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок 

України) небезпечної продукції (ст. 227); Незаконне використання знака для товарів 

і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару 

(ст. 229); Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, 

що становлять комерційну або банківську таємницю (ст. 231); Розголошення 

комерційної або банківської таємниці (ст. 232); Незаконне використання 

інсайдерської інформації (ст. 232-1); Приховування інформації про діяльність 

емітента (ст. 232-2); Незаконна приватизація державного, комунального майна (ст. 

233). 

 

Тема № 31. Кримінальні правопорушення проти довкілля 

Конституція України про охорону довкілля. Законодавство про охорону 

довкілля. Поняття, загальна характеристика та система (види) кримінальних 

правопорушень проти довкілля. 

Порушення правил екологічної безпеки (ст. 236); Невжиття заходів щодо 

ліквідації наслідків екологічного забруднення (ст. 237); Приховування або 

перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення (ст. 

238); Забруднення або псування земель (ст. 239); Незаконне заволодіння ґрунтовим 



 

 

покривом (поверхневим шаром) земель (ст. 239-1); Незаконне заволодіння землями 

водного фонду в особливо великих розмірах (ст. 239-2); Порушення правил охорони 

або використання надр (ст. 240); Незаконне видобування, збут, придбання, передача, 

пересилання, перевезення, переробка бурштину (ст. 240-1); Забруднення 

атмосферного повітря (ст. 241); Порушення правил охорони вод (ст. 242); 

Забруднення моря (ст. 243); Порушення законодавства про континентальний шельф 

України (ст. 244); Знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу (ст. 245); 

Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу (ст. 246); 

Порушення законодавства про захист рослин (ст. 247); Незаконне полювання (ст. 

248); Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом 

(ст. 249); Проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів 

(ст. 250); Порушення ветеринарних правил (ст. 251); Умисне знищення або 

пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об'єктів природно-

заповідного фонду (ст. 252); Проектування чи експлуатація споруд без систем 

захисту довкілля (ст. 253); Безгосподарське використання земель (ст. 254). 

 

Тема № 32. Кримінальні правопорушення проти громадської безпеки 

Поняття, загальна характеристика та система (види) кримінальних 

правопорушень проти громадської безпеки. 

Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а 

також участь у ній (ст. 255); Встановлення або поширення злочинного впливу (ст. 

255-1); Організація, сприяння у проведенні або участь у злочинному зібранні 

(сходці) (ст. 255-2); Звернення за застосуванням злочинного впливу (ст. 255-3);  

Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності (ст. 

256); Бандитизм (ст.257); Терористичний акт (ст. 258); Втягнення у вчинення 

терористичного акту (ст. 258-1); Публічні заклики до вчинення терористичного акту 

(ст. 258-2); Створення терористичної групи чи терористичної організації (ст. 258-3); 

Сприяння вчиненню терористичного акту (ст. 258-4); Фінансування тероризму (ст. 

258-5); Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення 

чи пошкодження об'єктів власності (ст. 259); Створення не передбачених законом 

воєнізованих або збройних формувань (ст. 260); Напад на об'єкти, на яких є 

предмети, що становлять підвищену небезпеку для оточення (ст. 261); Викрадення, 

привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин 

чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або 

зловживанням службовим становищем (ст. 262); Незаконне поводження зі зброєю, 

бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. 263); Незаконне 

виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або фальсифікація, незаконне 

видалення чи зміна її маркування, або незаконне виготовлення бойових припасів, 

вибухових речовин чи вибухових пристроїв (ст. 263-1); Недбале зберігання 

вогнепальної зброї або бойових припасів (ст. 264); Незаконне поводження з 

радіоактивними матеріалами (ст. 265); Незаконне виготовлення ядерного вибухового 

пристрою чи пристрою, що розсіює радіоактивний матеріал або випромінює 



 

 

радіацію (ст. 265-1); Погроза вчинити викрадання або використати радіоактивні 

матеріали (ст. 266); Порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими 

та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами (ст. 267); Порушення вимог 

режиму радіаційної безпеки (ст. 267-1); Незаконне ввезення на територію України 

відходів і вторинної сировини (ст. 268); Незаконне перевезення на повітряному судні 

вибухових або легкозаймистих речовин (ст. 269); Порушення встановлених 

законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки (ст. 270); Умисне 

знищення або  пошкодження   об'єктів  житлово-комунального  господарства (ст. 

270-1). 

 

Тема № 33. Кримінальні правопорушення проти безпеки виробництва 

Загальна характеристика та система (види) кримінальних правопорушень 

проти безпеки виробництва. 

Порушення вимог законодавства про охорону праці (ст. 271); Порушення 

правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою (ст. 272); 

Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у 

вибухонебезпечних цехах (ст. 273); Порушення правил ядерної або радіаційної 

безпеки (ст. 274); Порушення правил, що стосуються безпечного використання 

промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд (ст. 275). 

 

Тема № 34. Кримінальні правопорушення проти безпеки руху та 

експлуатації транспорту 

Поняття, загальна характеристика та система (види) кримінальних 

правопорушень проти безпеки руху та експлуатації транспорту (транспортних 

кримінальних правопорушень). Юридичний аналіз транспортних кримінальних 

правопорушень та відмежування від суміжних складів. 

Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи 

повітряного транспорту (ст. 276); Здійснення професійної діяльності членом екіпажу 

або обслуговування повітряного руху диспетчером управління повітряним рухом 

(диспетчером служби руху) у стані алкогольного сп'яніння або під впливом 

наркотичних чи психотропних речовин (ст. 276-1); Пошкодження шляхів сполучення 

і транспортних засобів (ст. 277); Угон або захоплення залізничного рухомого складу, 

повітряного, морського чи річкового судна (ст. 278); Блокування транспортних 

комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства (ст. 279); 

Примушування працівника транспорту до невиконання своїх службових обов'язків 

(ст. 280); Порушення правил повітряних польотів (ст. 281); Порушення правил 

використання повітряного простору (ст. 282); Самовільне без нагальної потреби 

зупинення поїзда (ст. 283); Ненадання допомоги судну та особам, що зазнали лиха 

(ст. 284); Неповідомлення капітаном назви свого судна при зіткненні суден (ст. 285); 

Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, 

які керують транспортними засобами (ст. 286); Порушення правил безпеки 

дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними 



 

 

засобами в стані сп’яніння (ст. 286-1); Випуск в експлуатацію технічно несправних 

транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації (ст. 287); Порушення 

нормативно-правових актів, норм і прпвил, що стосуються убезпечення дорожнього 

руху (ст. 288); Незаконне заволодіння транспортним засобом (ст. 289); Знищення, 

підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу (ст. 290); 

Порушення чинних на транспорті правил (ст. 291); Пошкодження об'єктів 

магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів та 

нафтопродуктопроводів (ст. 292). 

 

Тема № 35. Кримінальні правопорушення проти громадського порядку та 

моральності 

Поняття, загальна характеристика та система (види) кримінальних 

правопорушень проти громадського порядку та моральності. Юридичний аналіз 

складів кримінальних правопорушень. 

Групове порушення громадського порядку (ст. 293); Масові заворушення (ст. 

294); Заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку (ст. 295); 

Хуліганство (ст. 296); Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом 

померлого (ст. 297); Незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної 

спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини 

(ст. 298); Знищення, пошкодження або приховування документів чи унікальних 

документів Національного архівного фонду (ст. 298-1); Жорстоке поводження з 

тваринами (ст. 299); Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що 

пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну 

нетерпимість та дискримінацію (ст. 300); Ввезення, виготовлення, збут і 

розповсюдження порнографічних предметів (ст. 301); Одержання доступу до дитячої 

порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше приміщення, 

виготовлення, збут і розповсюдження (ст. 301-104 Проведення видовищного заходу 

сексуального характеру за участю неповнолітньої особи (ст.301-2); Створення або 

утримання місць розпусти і звідництво (ст. 302); Сутенерство або втягнення особи в 

заняття проституцією (ст. 303); Втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність 

(ст. 304). 

 

Тема № 36. Кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші кримінальні 

правопорушення проти здоров'я населення 

Поняття, загальна характеристика та система (види) кримінальних 

правопорушень у сфері обороту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів або прекурсорів та інших кримінальних правопорушень проти здоров’я 

населення. 

Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів (ст. 305); Використання коштів, 

здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 



 

 

аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи 

сильнодіючих лікарських засобів (ст. 306); Незаконне виробництво, виготовлення, 

придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, 

психотропних речовин або їх аналогів (ст. 307); Викрадення, привласнення, 

вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи 

заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем (ст. 

308); Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи 

пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети 

збуту (ст. 309); Посів або вирощування снотворного маку чи конопель (ст. 310); 

Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи 

пересилання прекурсорів (ст. 311); Викрадення, привласнення, вимагання 

прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим 

становищем (ст. 312); Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, 

призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 

аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим 

становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням (ст. 313); Незаконне введення 

в організм наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 314); 

Схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів 

(ст. 315); Незаконне публічне вживання наркотичних засобів (ст. 316); Організація 

або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення 

наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 317); Незаконне 

виготовлення, підроблення, використання чи збут підроблених документів на 

отримання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів (ст. 318); 

Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або 

психотропних речовин (ст. 319); Порушення встановлених правил обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (ст. 320); Незаконне 

виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з 

метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи 

сильнодіючих лікарських засобів (ст. 321); Фальсифікація лікарських засобів або 

обіг фальсифікованих лікарських засобів (ст. 321-1); Порушення встановленого 

порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації 

лікарських засобів (ст. 321-2); Незаконна організація або утримання місць для 

вживання одурманюючих засобів (ст. 322); Спонукання неповнолітніх до 

застосування допінгу (ст. 323); Схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих 

засобів (ст. 324); Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання 

інфекційним захворюванням та масовим отруєнням (ст. 325); Порушення правил 

поводження з мікробіологічними або іншими біологічними агентами чи токсинами 

(ст. 326); Заготівля, перероблення або збут радіоактивно забруднених продуктів 

харчування чи іншої продукції(ст. 327). 

 



 

 

Тема № 37. Кримінальні правопорушення у сфері охорони державної 

таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та 

мобілізації 

Поняття, загальна характеристика та система (види) кримінальних 

правопорушень у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних 

кордонів, забезпечення призову та мобілізації. 

Розголошення державної таємниці (ст. 328); Втрата документів, що містять 

державну таємницю (ст. 329); Передача або збирання відомостей, що становлять 

службову інформацію, зібрану у процесі оперативно-розшукової, 

контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни (ст. 330); Незаконне 

переправлення осіб через державний кордон України (ст. 332); Порушення порядку 

в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї (ст. 332-1); 

Незаконне перетинання державного кордону України (ст. 332-2); Порушення 

порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному 

експортному контролю (ст. 333); Порушення правил міжнародних польотів (ст. 334); 

Ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом 

осіб офіцерського складу (ст. 335); Ухилення від призову на військову службу під 

час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа 

резервістів в особливий період (ст. 336); Ухилення від проходження служби 

цивільного захисту в особливий період чи у разі проведення цільової мобілізації (ст. 

336-1); Ухилення від військового обліку або навчальних  (спеціальних) зборів (ст. 

337). 

 

Тема № 38. Кримінальні правопорушення проти авторитету органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та 

кримінальних правопорушень проти журналістів 

Поняття, загальна характеристика та система (види) кримінальних 

правопорушень проти авторитету органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування та об’єднань громадян. Відмінність цих кримінальних 

правопорушень від господарських, службових кримінальних правопорушень та 

кримінальних правопорушень проти правосуддя. 

Наруга над державними символами (ст. 338); Незаконне підняття Державного 

Прапора України на річковому або морському судні (ст. 339); Незаконне 

перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій 

(ст. 340); Захоплення державних або громадських будівель чи споруд (ст. 341); Опір 

представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному 

виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони 

громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, 

уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ст. 342); Втручання 

в діяльність працівника правоохоронного органу, судового експерта, працівника 

державної виконавчої служби, приватного виконавця (ст. 343); Втручання у 

діяльність державного діяча (ст. 344); Погроза або насильство щодо працівника 



 

 

правоохоронного органу (ст. 345); Погроза або насильство щодо журналіста (ст. 345-

1); Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча (ст. 346); 

Умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу, 

працівника органу державної виконавчої служби чи приватного виконавця (ст. 347); 

Умисне знищення або пошкодження майна журналіста (ст. 347-1); Посягання на 

життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з 

охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця (ст. 

348); Посягання на життя журналіста (ст. 348-1); Захоплення представника влади або 

працівника правоохоронного органу як заручника (ст. 349); Захоплення журналіста 

як заручника (ст. 349-1); Погроза або насильство щодо службової особи чи 

громадянина, який виконує громадський обов'язок (ст. 350); Перешкоджання 

діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради (ст. 351); 

Перешкоджання діяльності Рахункової палати, члена Рахункової палати (ст. 351-1); 

Перешкоджання діяльності Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії 

суддів України (ст. 351-2); Умисне знищення або пошкодження майна службової 

особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок (ст. 352); Самовільне 

присвоєння владних повноважень або звання службової особи (ст. 353); Підкуп 

працівника підприємства, установи чи організації (ст. 354); Примушування до 

виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань (ст. 355); Самоправство 

(ст. 356); Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, 

заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або 

їх пошкодження (ст. 357); Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, 

збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів (ст. 358); Незаконні 

придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання 

інформації (ст. 359); Умисне пошкодження або руйнування телекомунікаційної 

мережі (ст. 360). 

 

Тема № 39. Кримінальні правопорушення у сфері використання 

електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних 

мереж і мереж електрозв'язку 

Поняття, загальна характеристика та система (види) кримінальних 

правопорушень у сфері використання електронно-обчислювальних машин 

(комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку. 

Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин 

(комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж 

електрозв'язку (ст. 361); Створення з метою використання, розповсюдження або 

збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або 

збут (ст. 361-1); Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим 

доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), 

автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації 

(ст. 361-2); Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-

обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних 



 

 

мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право 

доступу до неї (ст. 362); Порушення правил експлуатації електронно-

обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних 

мереж чи мереж електрозв'язку або порядку чи правил захисту інформації, яка в них 

оброблюється (ст. 363); Перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин 

(комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж 

електрозв'язку шляхом масового розповсюдження повідомлень електрозв'язку (ст. 

363-1). 

 

Тема № 40. Кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг 

Конституція України про регламентації діяльності службових осіб. Поняття, 

загальна характеристика та система (види) кримінальних правопорушень у сфері 

службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних 

послуг.  

Зловживання владою або службовим становищем (ст. 364); Зловживання 

повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно 

від організаційно-правової форми (ст. 364-1); Здійснення народним депутатом 

України на пленарному засіданні Верховної Ради України голосування замість 

іншого народного депутата України ( ст.364-2); Перевищення влади або службових 

повноважень працівником правоохоронного органу (ст. 365); Зловживання 

повноваженнями особами, які надають публічні послуги (ст. 365-2); Бездіяльність 

працівника правоохоронного органу щодо незаконної діяльності з організації або 

проведення азартних ігор, лотерей (ст. 365-3); Службове підроблення (ст. 366); 

Декларування недостовірної інформації (ст. 366-1); Неподання суб’єктом 

декларування декларації особи, уповноваженної на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування (ст. 366-3); Службова недбалість (ст. 367); Прийняття 

пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ст. 

368); Незаконне збагачення (ст. 368-2); Підкуп службової особи юридичної особи 

приватного права незалежно від організаційно-правової форми (ст. 368-3); Підкуп 

особи, яка надає публічні послуги (ст. 368-4); Незаконне збагачення (ст. 368-5); 

Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі (ст. 369); 

Зловживання впливом (ст. 369-2); Протиправний вплив на результати офіційних 

спортивних змагань (ст. 369-3); Провокація підкупу (ст. 370). 

 

Тема № 41. Кримінальні правопорушення проти правосуддя 

Конституція України про здійснення правосуддя. Поняття, загальна 

характеристика та система (види) кримінальних правопорушень проти правосуддя. 

Завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під 

вартою (ст. 371); Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності 

(ст. 372); Примушування давати показання (ст. 373); Порушення права на захист (ст. 

374); Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, 



 

 

ухвали або постанови (ст. 375); Втручання в діяльність судових органів (ст. 376); 

Незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду (ст. 

376-1); Погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного (ст. 

377); Умисне знищення або пошкодження майна судді, народного засідателя чи 

присяжного (ст. 378); Посягання на життя судді, народного засідателя чи 

присяжного у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя (ст. 379); 

Невжиття заходів безпеки щодо осіб, взятих під захист (ст. 380); Розголошення 

відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист (ст. 381); Невиконання 

судового рішення (ст. 382); Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення 

кримінального правопорушення (ст. 383); Введеня а оману суду або іншого 

уповноваженого органу (ст. 384); Відмова свідка від давання показань або відмова 

експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов'язків (ст. 385); 

Перешкоджання з'явленню свідка, потерпілого, експерта, спеціаліста, примушування 

їх до відмови від давання показань чи висновку (ст. 386); Розголошення даних 

оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування (ст. 387); Незаконні дії 

щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи 

підлягає конфіскації (ст. 388); Ухилення від покарання, не пов'язаного з 

позбавленням волі (ст. 389); Умисне невиконання угоди про примирення або про 

визнання винуватості (ст. 389-1); Злісне ухилення особи від відбування 

адміністративного стягнення у виді суспільно корисних робіт (ст. 389-2); Ухилення 

від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі (ст. 390); 

Невиконання обмежувальних заходів, обмежувальних приписів або непроходження 

програми для кривдників (ст. 390-1); Злісна непокора вимогам адміністрації 

установи виконання покарань (ст. 391); Дії, що дезорганізують роботу установ 

виконання покарань (ст. 392); Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти (ст. 

393); Втеча із спеціалізованого лікувального закладу (ст. 394); Порушення правил 

адміністративного нагляду (ст. 395); Приховування злочину (ст. 396); Втручання в 

діяльність захисника чи представника особи (ст. 397); Погроза або насильство щодо 

захисника чи представника особи (ст. 398); Умисне знищення або пошкодження 

майна захисника чи представника особи (ст. 399); Посягання на життя захисника чи 

представника особи у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з наданням правової допомоги 

(ст. 400); Представництво в суді без повноважень (ст. 400-1). 

 

Тема № 42. Кримінальні правопорушення проти встановленого порядку 

несення військової служби (військові кримінальні правопорушення) 

Поняття, загальна характеристика та система (види) кримінальних 

правопорушень проти встановленого порядку несення військової служби 

(військових кримінальних правопорушень). Об’єкт військових кримінальних 

правопорушень. Суб’єкт військових кримінальних правопорушень. Відповідальність 

за співучасть у військових кримінальних правопорушеннях. Військове кримінальне 

правопорушення та військова дисциплінарна провина. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/parao2900#o2900
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Поняття військового кримінального правопорушення (ст. 401); Непокора (ст. 

402); Невиконання наказу (ст. 403); Опір начальникові або примушування його до 

порушення службових обов'язків (ст. 404); Погроза або насильство щодо начальника 

(ст. 405); Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями 

за відсутності відносин підлеглості (ст. 406); Самовільне залишення військової 

частини або місця служби (ст. 407); Дезертирство (ст. 408); Ухилення від військової 

служби шляхом самокалічення або іншим способом (ст. 409); Викрадення, 

привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових 

або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки 

чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або 

зловживання службовим становищем (ст. 410); Умисне знищення або пошкодження 

військового майна (ст. 411); Необережне знищення або пошкодження військового 

майна (ст. 412); Втрата військового майна (ст. 413); Порушення правил поводження 

зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку 

для оточення (ст. 414); Порушення правил водіння або експлуатації машин (ст. 415); 

Порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 416); Порушення правил 

кораблеводіння (ст. 417); Порушення статутних правил вартової служби чи 

патрулювання (ст. 418); Порушення правил несення прикордонної служби (ст. 419); 

Порушення правил несення бойового чергування (ст. 420); Порушення статутних 

правил внутрішньої служби (ст. 421); Розголошення відомостей військового 

характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, 

що містять такі відомості (ст. 422); Недбале ставлення до військової служби (ст. 

425); Бездіяльність військової влади (ст. 426); Перевищення військовою службовою 

особою влади чи службових повноважень(ст. 426-1); Здача або залишення ворогові 

засобів ведення війни (ст. 427); Залишення гинучого військового корабля (ст. 428); 

Самовільне залишення поля бою або відмова діяти зброєю (ст.429); Добровільна 

здача в полон (ст. 430); Злочинні дії військовослужбовця, який перебуває в полоні 

(ст. 431);  Мародерство (ст. 432); Насильство над населенням у районі воєнних дій 

(ст. 433); Погане поводження з військовополоненими (ст. 434); Незаконне 

використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного 

Кристала та зловживання нею (ст. 435). 

 

Тема № 43. Кримінальні правопорушення проти миру, безпеки людства та 

міжнародного правопорядку 

Поняття, загальна характеристика та система (види) кримінальних 

правопорушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. 

Міжнародні кримінальні правопорушення та кримінальні правопорушення 

міжнародного характеру. 

Пропаганда війни (ст. 436); Виготовлення, поширення комуністичної, 

нацистської символіки та пропаганда  комуністичного та націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів (ст. 436-1); Планування, підготовка, 

розв'язування та ведення агресивної війни (ст. 437); Порушення законів та звичаїв 



 

 

війни (ст. 438); Застосування зброї масового знищення (ст. 439); Розроблення, 

виробництво, придбання, зберігання, збут, транспортування зброї масового 

знищення (ст. 440); Екоцид (ст. 441); Геноцид (ст. 442); Посягання на життя 

представника іноземної держави (ст. 443); Злочини проти осіб та установ, що мають 

міжнародний захист (ст. 444); Незаконне використання символіки Червоного Хреста, 

Червоного Півмісяця, Червоного Кристала (ст. 445); Піратство (ст. 446); Найманство 

(ст. 447). 



 

 

4. Структура навчальної дисципліни «Кримінальне право» 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л с п с.р. л с п с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Загальна частина 

Тема № 1. Поняття, завдання (функції) кримінального 

права України. Предмет, метод кримінального права. 

Принципи кримінального права України. 
4 2   2 6 2   4 

Тема № 2. Закон про кримінальну відповідальність. 2    2 4    4 

Тема № 3. Кримінальне правопорушення: поняття, 

ознаки та класифікація. Кримінальна відповідальність 

та її підстави. 
4 2 2   6 2 2  2 

Тема № 4. Склад кримінального правопорушення. 2    2 6 2   4 

Тема № 5. Об’єкт кримінального правопорушення.  4 2 2   4    4 

Тема № 6. Об’єктивна сторона кримінального 

правопорушення. 
4 2 2   4    4 

Тема № 7. Особа, яка підлягає кримінальній 

відповідальності (суб’єкт кримінального 

правопорушення). 
4 2 2   4    4 

Тема № 8. Суб’єктивна сторона кримінального 

правопорушення. 
6 2 2  2 4    4 

Тема № 9. Незакінчене кримінальне правопорушення 

(стадії вчинення кримінального правопорушення). 
4  2  2 4    4 

Тема № 10. Співучасть у кримінальному 

правопорушенні. 
4 2   2 4 2   2 

Тема № 11. Повторність, сукупність, рецидив 

кримінальних правопорушень (множина кримінальних 

правопорушень). 
4  2  2 4    4 

Тема № 12. Обставини, що виключають кримінальну 

протиправність діяння. 
4  2  2 4    4 

Тема № 13. Звільнення від кримінальної 

відповідальності. 
4  2  2 4    4 

Тема № 14. Поняття покарання та його мета. Система 

покарання. 
2    2 4    4 

Тема № 15. Види покарань. 4 2   2 4 2   2 

Тема № 16. Призначення покарання. 4 2 2   4  2  2 

Тема № 17. Звільнення від покарання та його 

відбування. 
4  2  2 4    4 

Тема № 18. Судимість. 2    2 2    2 

Тема № 19. Інші заходи кримінально-правового 

характеру. Примусові заходи медичного характеру. 

Спеціальна конфіскація. Обмежувальні заходи. 
4 2   2 4    4 

Тема № 20. Заходи кримінально-правового характеру 

щодо юридичних осіб. 2    2 4    4 

Тема № 21. Особливості кримінальної 

відповідальності та покарання неповнолітніх. 
4 2   2 4 2   2 

Тема № 22. Загальна характеристика (основні питання) 

Загальної частини кримінального права зарубіжних 

країн. 
4    4 2    2 

Всього 80 22 22 - 36 90 12 4 - 74 



 

 

Особлива частина 

Тема № 23. Поняття Особливої частини кримінального 

права України, її система та значення.  Поняття та 

значення кваліфікації кримінальних правопорушень. 
4 2   2 8 2   4 

Тема № 24. Злочини проти основ національної безпеки 

України. 
6 2   2 4    4 

Тема № 25. Кримінальні правопорушення проти життя 

та здоров'я особи. 
10 2 4   8 2   2 

Тема № 26. Кримінальні правопорушення проти волі, 

честі та гідності особи. 
8 2 2  2 6    4 

Тема № 27. Кримінальні правопорушення проти 

статевої свободи та статевої недоторканості особи. 
8 2 2  2 6  2  4 

Тема № 28. Кримінальні правопорушення проти 

виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод 

людини і громадянина. 
6  2  2 4    4 

Тема № 29. Кримінальні правопорушення проти 

власності. 
10 2 4  2 8 2   2 

Тема № 30. Кримінальні правопорушення у сфері 

господарської діяльності. 
8 2 2  2 4    4 

Тема № 31. Кримінальні правопорушення проти 

довкілля. 
2    2 4    4 

Тема № 32. Кримінальні правопорушення проти 

громадської безпеки. 
8 2 2  2 6 2   2 

Тема № 33. Кримінальні правопорушення проти 

безпеки виробництва. 
4    2 4    4 

Тема № 34. Кримінальні правопорушення проти 

безпеки руху та експлуатації транспорту. 
6 2 2  2 6  2  4 

Тема № 35. Кримінальні правопорушення проти 

громадського порядку та моральності. 
6 2 2  2 6 2   2 

Тема № 36. Кримінальні правопорушення у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів або прекурсорів та інші кримінальні 

правопорушення проти здоров'я населення. 

6 2 2  2 6    4 

Тема № 37. Кримінальні правопорушення у сфері 

охорони державної таємниці, недоторканності 

державних кордонів, забезпечення призову та 

мобілізації. 

2    2 4    4 

Тема № 38. Кримінальні правопорушення проти 

авторитету органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, об'єднань громадян та кримінальні 

правопорушення проти журналістів. 

6 2 2  2 6    4 

Тема № 39. Кримінальні правопорушення у сфері 

використання електронно-обчислювальних машин 

(комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж 

електрозв'язку. 

2    2 4    4 

Тема № 40. Кримінальні правопорушення у сфері 

службової діяльності та професійної діяльності, 

пов'язаної з наданням публічних послуг. 
6 2 2  2 6    4 

Тема № 41. Кримінальні правопорушення проти 

правосуддя. 
6 2 2  2 4    4 

Тема № 42. Кримінальні правопорушення проти 

встановленого порядку несення військової служби 

(військові кримінальні правопорушення). 
2    2 4    4 

Тема № 43. Кримінальні правопорушення проти миру, 

безпеки людства та міжнародного правопорядку. 
4 2   2 4    4 

Всього 100 30 30 - 40 76 10 4 - 76 

Усього годин за навчальну дисципліну 180 52 52 - 76 180 22 8 - 150 



 

 

5. Теми семінарських занять 

(денна форма навчання) 

 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Загальна частина 

1. Тема № 3. Кримінальне правопорушення: поняття, ознаки та класифікація. 

Кримінальна відповідальність та її підстави. 
2 

2. Тема № 5. Об’єкт кримінального правопорушення.  2 

3. Тема № 6. Об’єктивна сторона кримінального правопорушення. 2 

4. Тема № 7. Особа, яка підлягає кримінальній відповідальності (суб’єкт 

кримінального правопорушення)  
2 

5. Тема № 8. Суб’єктивна сторона кримінального правопорушення. 2 

6. Тема № 9. Незакінчене кримінальне правопорушення (стадії вчинення 

кримінального правопорушення). 
2 

7. Тема № 11. Повторність, сукупність, рецидив кримінальних правопорушень 

(множина кримінальних правопорушень) 
2 

8. Тема № 12. Обставини, що виключають кримінальну протиправність діяння 2 

9. Тема № 13. Звільнення від кримінальної відповідальності. 2 

10. Тема № 16. Призначення покарання. 2 

11. Тема № 17. Звільнення від покарання та його відбування. 2 

Особлива частина 

12. Тема № 25. Кримінальні правопорушення проти життя та здоров'я особи. 4 

13. Тема № 26. Кримінальні правопорушення проти волі, честі та гідності особи. 2 

14. Тема № 27. Кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої 

недоторканості особи. 
2 

15. Тема № 28. Кримінальні правопорушення проти виборчих, трудових та 

інших особистих прав і свобод людини і громадянина 
2 

16. Тема № 29. Кримінальні правопорушення проти власності. 4 

17. Тема № 30. Кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності. 2 

18. Тема № 32. Кримінальні правопорушення проти громадської безпеки. 2 

19 Тема № 34. Кримінальні правопорушення проти безпеки руху та експлуатації 

транспорту. 
2 

20 Тема № 35. Кримінальні правопорушення проти громадського порядку та 

моральності. 
2 

21. Тема № 36. Кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші кримінальні 

правопорушення проти здоров'я населення. 

2 

22. Тема № 38. Кримінальні правопорушення проти авторитету органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та 

кримінальні правопорушення проти журналістів. 

2 

23 Тема № 40. Кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг 
2 

24. Тема № 41. Кримінальні правопорушення проти правосуддя. 2 

25. Разом 52 

 



 

 

Теми семінарських занять 

(заочна форма навчання) 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Загальна частина 

1. Тема № 3. Кримінальне правопорушення: поняття, ознаки та класифікація. 

Кримінальна відповідальність та її підстави. 
2 

2. Тема № 16. Призначення покарання. 2 

Особлива частина 

3. Тема № 27. Кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої 

недоторканості особи. 
2 

4 Тема № 34. Кримінальні правопорушення проти безпеки руху та експлуатації 

транспорту. 
2 

5. Разом 8 

 

6. Самостійна робота 

(денна форма навчання) 

 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Загальна частина 

1. Тема № 1. Поняття, завдання (функції) кримінального права України. 

Предмет, метод кримінального права. Принципи кримінального права 

України. 

2 

2. Тема № 2. Закон про кримінальну відповідальність. 2 

3. Тема № 4. Склад кримінального правопорушення. 2 

4. Тема № 8. Суб’єктивна сторона кримінального правопорушення. 2 

5. Тема № 9. Незакінчене кримінальне правопорушення (стадії вчинення 

кримінального правопорушення). 
2 

6. Тема № 10. Співучасть у кримінальному правопорушенні. 2 

7. Тема № 11. Повторність, сукупність, рецидив кримінальних правопорушень 

(множина кримінальних правопорушень) 
2 

8. Тема № 12. Обставини, що виключають кримінальну протиправність діяння 2 

9. Тема № 13. Звільнення від кримінальної відповідальності. 2 

10. Тема № 14. Поняття покарання та його мета. Система покарання 2 

11. Тема № 15.Види покарань. 2 

12. Тема № 17. Звільнення від покарання та його відбування. 2 

13. Тема № 18. Судимість. 2 

14. Тема № 19. Інші заходи кримінально-правового характеру. Примусові заходи 

медичного характеру. Спеціальна конфіскація. Обмежувальні заходи. 
2 

15. Тема № 20. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб. 2 

16. Тема № 21. Особливості кримінальної відповідальності та покарання 

неповнолітніх. 
2 

17. Тема № 22. Загальна характеристика (основні питання) Загальної частини 

кримінального права зарубіжних країн. 
4 



 

 

Особлива частина 

18. Тема № 23. Поняття Особливої частини кримінального права України, її 

система та значення. Поняття та значення кваліфікації кримінальних 

правопорушень. 

2 

19. Тема № 24. Злочини проти основ національної безпеки України. 2 

20. Тема № 26. Кримінальні правопорушення проти волі, честі та гідності особи. 2 

21. Тема № 27. Кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої 

недоторканості особи. 
2 

22. Тема № 28. Кримінальні правопорушення проти виборчих, трудових та 

інших особистих прав і свобод людини і громадянина. 
2 

23. Тема № 29. Кримінальні правопорушення проти власності. 2 

24. Тема № 30. Кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності. 2 

25. Тема № 31. Кримінальні правопорушення проти довкілля. 2 

26. Тема № 32. Кримінальні правопорушення проти громадської безпеки. 2 

27. Тема № 33. Кримінальні правопорушення проти безпеки виробництва. 2 

28. Тема № 34. Кримінальні правопорушення проти безпеки руху та експлуатації 

транспорту. 
2 

29. Тема № 35. Кримінальні правопорушення проти громадського порядку та 

моральності. 
2 

30. Тема № 36. Кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші кримінальні 

правопорушення проти здоров'я населення. 

2 

31. Тема № 37. Кримінальні правопорушення у сфері охорони державної 

таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та 

мобілізації. 

2 

32. Тема № 38. Кримінальні правопорушення проти авторитету органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та 

кримінальні правопорушення проти журналістів. 

2 

33. Тема № 39. Кримінальні правопорушення у сфері використання електронно-

обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і 

мереж електрозв'язку. 

2 

34. Тема № 40. Кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг. 
2 

35. Тема № 41. Кримінальні правопорушення проти правосуддя. 2 

36. Тема № 42. Кримінальні правопорушення проти встановленого порядку 

несення військової служби (військові кримінальні правопорушення). 
2 

37. Тема № 43. Кримінальні правопорушення проти миру, безпеки людства та 

міжнародного правопорядку. 
2 

38. Усього годин за навчальну дисципліну 76 

 



 

 

Самостійна робота 

(заочна форма навчання) 

 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Загальна частина 

1. Тема № 1. Поняття, завдання (функції) кримінального права України. 

Предмет, метод кримінального права. Принципи кримінального права 

України. 

4 

2. Тема № 2. Закон про кримінальну відповідальність. 4 

3. Тема № 3. Кримінальне правопорушення: поняття, ознаки та класифікація. 

Кримінальна відповідальність та її підстави. 
2 

4. Тема № 4. Склад кримінального правопорушення. 4 

5. Тема № 5. Об’єкт кримінального правопорушення.  4 

6. Тема № 6. Об’єктивна сторона кримінального правопорушення. 4 

7. Тема № 7. Особа, яка підлягає кримінальній відповідальності (суб’єкт 

кримінального правопорушення)  
4 

8. Тема № 8. Суб’єктивна сторона кримінального правопорушення. 4 

9. Тема № 9. Незакінчене кримінальне правопорушення (стадії вчинення 

кримінального правопорушення). 
4 

10. Тема № 10. Співучасть у кримінальному правопорушенні. 2 

11. Тема № 11. Повторність, сукупність, рецидив кримінальних правопорушень 

(множина кримінальних правопорушень) 
4 

12. Тема № 12. Обставини, що виключають кримінальну протиправність діяння 4 

13. Тема № 13. Звільнення від кримінальної відповідальності. 4 

14. Тема № 14. Поняття покарання та його мета. Система покарання 4 

15. Тема № 15.Види покарань. 2 

16. Тема № 16. Призначення покарання. 2 

17. Тема № 17. Звільнення від покарання та його відбування. 4 

18. Тема № 18. Судимість. 2 

19. Тема № 19. Інші заходи кримінально-правового характеру. Примусові заходи 

медичного характеру. Спеціальна конфіскація. Обмежувальні заходи. 
4 

20. Тема № 20. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб. 4 

21. Тема № 21. Особливості кримінальної відповідальності та покарання 

неповнолітніх. 
2 

22. Тема № 22. Загальна характеристика (основні питання) Загальної частини 

кримінального права зарубіжних країн. 
2 

Особлива частина 

23. Тема № 23. Поняття Особливої частини кримінального права України, її 

система та значення.  Поняття та значення кваліфікації кримінальних 

правопорушень. 

4 

24. Тема № 24. Злочини проти основ національної безпеки України. 4 

25. Тема № 25. Кримінальні правопорушення проти життя та здоров'я особи. 2 

26. Тема № 26. Кримінальні правопорушення проти волі, честі та гідності особи. 4 

27. Тема № 27. Кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої 

недоторканості особи. 
4 

28. Тема № 28. Кримінальні правопорушення проти виборчих, трудових та 4 



 

 

інших особистих прав і свобод людини і громадянина. 

29. Тема № 29. Кримінальні правопорушення проти власності. 2 

30. Тема № 30. Кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності. 4 

31. Тема № 31. Кримінальні правопорушення проти довкілля. 4 

32. Тема № 32. Кримінальні правопорушення проти громадської безпеки. 2 

33. Тема № 33. Кримінальні правопорушення проти безпеки виробництва. 4 

34. Тема № 34. Кримінальні правопорушення проти безпеки руху та експлуатації 

транспорту. 
4 

35. Тема № 35. Кримінальні правопорушення проти громадського порядку та 

моральності. 
2 

36. Тема № 36. Кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші кримінальні 

правопорушення проти здоров'я населення. 

4 

37. Тема № 37. Кримінальні правопорушення у сфері охорони державної 

таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та 

мобілізації. 

4 

38. Тема № 38. Кримінальні правопорушення проти авторитету органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та 

кримінальні правопорушення проти журналістів. 

4 

39. Тема № 39. Кримінальні правопорушення у сфері використання електронно-

обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і 

мереж електрозв'язку. 

4 

40. Тема № 40. Кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг. 
4 

41. Тема № 41. Кримінальні правопорушення проти правосуддя. 4 

42. Тема № 42. Кримінальні правопорушення проти встановленого порядку 

несення військової служби (військові кримінальні правопорушення). 
4 

43. Тема № 43. Кримінальні правопорушення проти миру, безпеки людства та 

міжнародного правопорядку. 
4 

44. Усього годин за навчальну дисципліну 150 

 

7. Індивідуальні завдання 

 

Навчальним планом передбачено індивідуальне навчально-дослідне завдання у 

вигляді курсової роботи. Тематика курсових робіт визначається кафедрою. Контроль 

виконання курсової роботи передбачає її захист перед комісією. 

Для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання також передбачено 

виконання домашньої контрольної роботи за визначеною тематикою. 

Крім того, з метою поглиблення знань із дисципліни, прищеплення навичок 

самостійної роботи з літературою пропонується виконання індивідуальних творчих 

завдань у вигляді написання наукових рефератів за визначеною тематикою. 

Реферати виконуються на основі самостійного вивчення рекомендованої літератури і 

законодавства, перелік яких не обмежує ініціативи курсанта і його можливостей у 

використанні більш широкого кола наукових досліджень. До літератури відносяться: 

першоджерела; підручники і навчальні посібники; наукові дослідження (монографії, 



 

 

наукові статті та ін.) З проблем, досліджених у наукових рефератах, здобувачі вищої 

освіти можуть підготувати і виголосити доповіді під час проведення семінарських 

занять або засідань наукового студентського гуртка. 

 

8. Методи навчання 

Вибір методів навчання зумовлений характером пізнавальної діяльності 

здобувачів вищої освіти та особливостями навчального процесу у вищій школі. 

Зокрема, для досягнення мети навчальної дисципліни, формування комплексу 

відповідних знань та вмінь застосовуються пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, проблемно-пошуковий та дослідницький методи.  

 

9. Оцінювання результатів освітньої діяльності 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 балів з кожної навчальної 

дисципліни, які перераховуються в національну шкалу та шкалу оцінювання ЄКТС. 

Встановлюються: максимальні суми балів за виконання завдань у рамках 

аудиторної, самостійної роботи та модульної контрольної роботи - 60 балів; 40 балів 

- за виконання завдань, винесених на підсумковий контроль. 

 

Поточний контроль Підсумковий контроль 

Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 

≤ 30 ≤ 20 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е ≤100 

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль Підсумковий контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна робота ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 
≤ 20 ≤ 40 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е ≤100 

 

Здобувач вищої освіти, як додатковий здобуток за наукову роботу в межах 

навчальної дисципліни може отримати до 10 балів, при цьому загальна сума 

накопичувальних балів не повинна перевищувати 100. 

Оцінювання компетентностей здобувача вищої освіти з навчальної дисципліни 

та виставлення підсумкової кількості балів за аудиторну роботу здійснюється 



 

 

шляхом встановлення відповідного рівня знань за кожне навчальне заняття та 

виставлення балів від 3 до 5. Підсумкова кількість балів визначається, як сума всіх 

отриманих під час проведення навчальних занять балів розділена на кількість 

семінарських/практичних занять, передбачених тематичним планом у семестрі та 

помножена на коефіцієнт відповідності максимально можливого балу: 

ПК = 
∑ПК 

× КВ, 
КЗ 

де: 

ПК – підсумкова кількість балів за аудиторну роботу; 

∑пк – сума всіх отриманих балів за семінарські/практичні заняття; 

КЗ – кількість семінарських/практичних занять, передбачених тематичним 

планом за семестр; 

КВ – коефіцієнт відповідності максимально можливого балу (6 – для денної 

форми навчання; 4 – для заочної форми навчання). 

Здобувач вищої освіти може отримати «5» балів за умови, що він дуже добре 

орієнтується в матеріалі, приймав активну участь у занятті та надав повну відповідь 

на питання семінарського заняття, або на додаткове питання науково-педагогічного 

працівника, навів приклади, висловив та аргументував власну точку зору, або 

суттєво доповнював більше трьох разів відповіді колег, не допустивши помилок. 

Також у «5» балів може бути оцінено виступ з доповіддю або рефератом, які було 

підготовлено з використанням декількох джерел інформації, а під час виступу тему 

розкрито повно. 

Здобувач вищої освіти може отримати «4» бали за умови, що він достатньо 

добре орієнтується в матеріалі, приймає активну участь у занятті, доповнюючи 

колег, знає основні визначення та факти з теми семінарського заняття, надав 

правильну, але не зовсім повну відповідь, висловлює власну думку, але не може 

змістовно її аргументувати, йому складно навести приклади. Також у «4» балів може 

бути оцінено виступ здобувача з доповіддю або рефератом, які було підготовлено з 

використанням одного джерела інформації, а під час виступу тему розкрито не 

повно. 

Здобувач вищої освіти може отримати «3» бали за умови, якщо не приймає 

активної участі в семінарському занятті та не висловлює цікавості до матеріалу, 

йому складно дати визначення понять, відповідає фрагментарно та спутано, допускає 

помилки, не орієнтується у темі, власної думки не має, або висловлюючи її 

відмовляється аргументувати. Також у «3» балів може бути оцінено виступ 

здобувача з доповіддю або рефератом, які містять мізерний обсяг інформації, або 

застарілі данні. 

Під час навчальних занять на денній формі навчання науково-педагогічний 

працівник може поставити оцінку «2» (незадовільно). Незадовільна оцінка «2» 

ставиться за умови незнання здобувачем вищої освіти значної частини навчального 

матеріалу за змістом відповідної теми навчальної дисципліни, що міститься в 



 

 

основних рекомендованих нормативних та базових джерелах, допустив істотні 

помилки у відповідях на поставлені питання, виявив невміння застосовувати 

теоретичні положення під час розв’язання практичних задач, відмовився від 

відповіді та/або не вирішив практичне завдання. Незадовільна оцінка «2» потребує 

перескладання та в загальну суму накопичення балів не враховується. 

Підсумкова кількість балів за самостійну роботу з навчальної дисципліни 

визначається науково-педагогічним працівником, як сума отриманих здобувачем 

вищої освіти балів за всі види виконаних завдань, які передбачені відповідними 

методичними матеріалами із зазначенням балів за виконання кожної самостійної 

роботи відповідно до тематичного плану.  

Модульна контрольна робота є обов’язковою для здобувачів вищої освіти 

денної форми навчання. Кожна кафедра самостійно визначає і розробляє форму 

проведення модульної контрольної роботи, структуру завдань, систему та критерії 

оцінювання результатів їх виконання. До модульної контрольної роботи 

допускаються всі здобувачі вищої освіти.  

Умови допуску здобувача вищої освіти до складання підсумкового контролю: 

Для денної форми навчання: 

- сума балів поточного контролю не менше ніж 36; 

- має не більше трьох невідпрацьованих пропусків; 

- має не більше трьох невідпрацьованих незадовільних оцінок за поточний 

контроль. 

Для заочної форми навчання: 

- сума балів поточного контролю не менше ніж 36. 

З метою підвищення поточного рейтингу успішності здобувач вищої освіти 

має право перескладати аудиторну та самостійну роботу відповідно до графіку, 

встановленого науково-педагогічним працівником до підсумкового контролю і не 

більше двох пропусків та/або незадовільних оцінок у один робочий день. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного контролю накопичив 

менше 60 балів, зобов’язаний складати підсумковий контроль. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного контролю протягом 

семестру накопичив 60 балів, має можливість: 

- не складати підсумковий контроль і отримати накопичену кількість балів 

як підсумкову оцінку; 

- складати підсумковий контроль відповідно до розкладу. 

Недопущення здобувача вищої освіти до підсумкового контролю 

прирівнюється до незадовільної оцінки. Питання про недопущення здобувача вищої 

освіти до підсумкового контролю вирішує науково-педагогічний працівник та 

здійснює відповідний запис «не допущено» в заліково-екзаменаційної відомості. 



 

 

Здобувач вищої освіти, який недопущенний до складання підсумкового 

контролю, має право скласти його під час визначеного окремим графіком для 

ліквідації академічної заборгованості, попередньо досягнувши всіх умов допуску. 

Відсутність здобувача вищої освіти, який накопичив менше 60 балів за 

поточний контроль на підсумковому контролі без поважної причини прирівнюється 

до незадовільної оцінки. Такий здобувач вищої освіти має право скласти 

підсумковий контроль під час ліквідації академічної заборгованості визначеним 

окремим графіком. 

Здобувач вищої освіти зобов’язаний попередити деканат/інститут про свою 

можливу відсутність на підсумковому контролі до його початку. Здобувач вищої 

освіти, який був відсутній на підсумковому контролі з поважних причин, які 

підтверджені відповідними документами, за рішенням декана факультету (директора 

інституту) може скласти пропущений підсумковий контроль у визначений деканатом 

час. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного та підсумкового 

контролю сумарно накопичив менше 60-ти балів, допускається до повторного 

перескладання підсумкового контролю після закінчення екзаменаційної сесії, але до 

початку наступного семестру чи атестації.  

Здобувач вищої освіти, який за результатами заліково-екзаменаційної сесії має 

академічну заборгованість з трьох і більше освітніх компонентів, відраховується з 

Університету. 

 

10. Критерії оцінювання знань на заліку та екзамені 

Оцінка “відмінно” / А – виставляється, якщо здобувач вищої освіти  має 

глибокі і системні знання, вміє узагальнювати теоретичний матеріал, співвідносити 

загальні знання з конкретними ситуаціями; оволодів навиками аналізу, моделювання 

та адекватного оцінювання ситуації; обізнаний з науковими працями вітчизняних та 

зарубіжних фахівців в даній галузі; матеріал викладає логічно, послідовно, 

переконливо і аргументовано. 

Оцінка “добре” / В, С – виставляється, якщо здобувач вищої освіти показав 

достатній рівень знання курсу; надав правильні, але не зовсім повні  визначення 

термінів; засвоїв основи аналітичного методу; допускає незначні неточності в 

розкритті окремих теоретичних положень. 

Оцінка “задовільно”/ D, Е – виставляється, якщо здобувач вищої освіти  в 

цілому засвоїв теоретичний матеріал курсу навчальної дисципліни, але декламує із 

деякими упущеннями при визначенні основних явищ та процесів; намагається 

висловити своє ставлення до проблемних питань, хоча і не зовсім аргументовано; 

вміє аналізувати набуті теоретичні знання і співвідносити їх з конкретними 

ситуаціями; викладає матеріал непослідовно, неточно, з наявними помилками. 



 

 

Оцінка “незадовільно” / FX, F – виставляється, якщо здобувач вищої освіти  

виявив слабкі (відсутні) знання теоретичного матеріалу навчальної дисципліни; не 

зміг дати визначення основних категорій та явищ; відсутні знання основних норм і 

визначень; матеріал викладається непослідовно, нелогічно, фрагментарно та з 

допущенням помилок. 

Оцінка “зараховано” / А, В, С, D, E – виставляється, якщо здобувач вищої 

освіти  виявив достатньо повні знання матеріалу навчальної дисципліни; вміє 

узагальнювати теоретичний матеріал, співвідносити загальні знання з конкретними 

ситуаціями, дає правильні, хоча і не завжди повні відповіді на поставлені запитання;  

допускає неточності у розкритті окремих теоретичних положень, норм та визначень. 

Оцінка “не зараховано” / FX, F – виставляється, якщо здобувач вищої освіти  

виявив слабкі знання або повну неготовність щодо вивчення ним матеріалу 

навчальної дисципліни; не зміг дати визначення основних термінів та визначень; 

викладає матеріал непослідовно, нелогічно, фрагментарно, неточно, стисло; відсутня 

переконливість у викладенні матеріалу. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

 

За внутрішньою 

шкалою навчального 

закладу в балах 

За шкалою ECTS /За національною шкалою 

Вноситься до відомості 

екзамен залік 

90-100 А/Відмінно 

А,В,С,D,Е/Зараховано 
82-89 В/Добре 

74-81 С/Добре 

64-73 D/Задовільно 
60-63 Е/Задовільно 

35-59 
FX/Незадовільно Не зараховано 

з можливістю повторного складання 

0-34 
F/Незадовільно Не зараховано 

з обов’язковим повторним курсом 



 

 

11. Питання для підсумкового контролю 

Перелік питань для підготовки до заліку з навчальної дисципліни 

“Кримінальне право (Загальна частина)” 

 

1. Поняття кримінального права та його специфічні ознаки. 

2. Завдання (функції) кримінального права 

3. Предмет та метод кримінально-правового регулювання. 

4. Місце кримінального права в системі права 

5. Кримінальне право в системі інших галузей права. 

6. Система кримінального права України. Загальна та Особлива частина та їх 

взаємозв’язок. 

7. Наука кримінального права: її зміст та завдання. 

8. Принципи кримінального права, їх значення та система. 

9. Закон про кримінальну відповідальність: поняття та специфічні ознаки. 

Джерела кримінального права. 

10. Структура та система кримінального закону, його Загальна та Особлива 

частини. Єдність Загальної та Особливої частини кримінального закону. 

11. Структура кримінально-правової норми. 

12. Тлумачення кримінального закону та його види. 

13. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі. 

14. Прийняття та набрання чинності закону про кримінальну відповідальність. 

15. Припинення дії закону про кримінальну відповідальність. 

16. Поняття часу вчинення кримінального правопорушення. 

17. Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність та її межі. 

18. Чинність кримінального закону у просторі. 

19. Чинність закону про кримінальну відповідальність стосовно кримінальних 

правопорушень, які вчиняються громадянами України або особами без 

громадянства за межами України. 

20. Видача особи, яка обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, 

а також особи, яка є засудженою за вчинення кримінального правопорушення 

(екстрадиція). 

21. Поняття та ознаки кримінального правопорушення:  

22. Кримінальне правопорушення та малозначне діяння. Значення ч. 2 ст. 11 КК для 

визначення кримінальної протиправності діяння. 

23. Характер та ступінь суспільної небезпечності та кримінальна протиправність як 

критерії відмежування кримінальних правопорушень від інших правопорушень. 

Відмінність кримінального правопорушення від аморальних вчинків. 

24. Класифікація кримінальних правопорушень. Критерії класифікації 

кримінальних правопорушень. Значення класифікації кримінальних 

правопорушень. 

25. Виникнення кримінальної відповідальності, її стадії та припинення. 

26. Форми реалізації кримінальної відповідальності. 



 

 

27. Підстави кримінальної відповідальності, поняття та значення. 

28. Поняття складу кримінального правопорушення. 

29. Кримінальне правопорушення та склад кримінального правопорушення, їх 

співвідношення, взаємозв’язок, відмінність. 

30. Елементи та ознаки складу кримінального правопорушення. 

31. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки складу кримінального правопорушення. 

32. Основні (обов’язкові) та додаткові (факультативні) ознаки складу 

кримінального правопорушення та їх значення для кваліфікації. 

33. Види складів кримінального правопорушення. 

34. Поняття та значення об’єкта кримінального правопорушення (об’єкта 

кримінально-правової охорони) в кримінальному праві. 

35. Класифікація (види) об’єктів кримінального правопорушення. 

36. Безпосередній об’єкт кримінального правопорушення та його види. Значення 

безпосереднього об’єкту для кваліфікації кримінального правопорушення. 

37. Поняття та значення предмету кримінального правопорушення. 

38. Об’єкт та предмет кримінального правопорушення, їх взаємозв’язок та 

відмінність. 

39. Потерпілий від кримінального правопорушення. 

40. Поняття, зміст та значення об’єктивної сторони кримінального 

правопорушення. 

41. Обов’язкові та факультативні ознаки об’єктивної сторони складу кримінального 

правопорушення. 

42. Суспільно-небезпечне діяння та його ознаки. 

43. Форми суспільно-небезпечного діяння (дія, бездіяльність). 

44. Поняття кримінально-правової дії та її ознаки. 

45. Вплив непоборної сили, фізичного та психічного примусу на кримінальну 

відповідальність. 

46. Поняття кримінально-правової бездіяльності та її ознаки. 

47. Умови кримінальної відповідальності за бездіяльність. 

48. Поняття суспільно небезпечних наслідків. Значення суспільно небезпечних 

наслідків. 

49. Поняття, значення та критерії причинного зв’язку у кримінальному праві.  

50. Час, місце, спосіб, обстановка, засоби (знаряддя) вчинення кримінального 

правопорушення як факультативні ознаки об’єктивної сторони складу 

кримінального правопорушення та їх значення. 

51. Поняття суб’єкта кримінального правопорушення. Кримінально-правове 

значення особи, яка вчинила  кримінальне правопорушення. 

52. Обов’язкові та факультативні ознаки суб’єкта кримінального правопорушення 

та їх значення. 

53. Осудність, неосудність в кримінальному праві. 

54. Обмежена осудність та її критерії. 



 

 

55. Кримінальна відповідальність за кримінальні правопорушення, які вчиняються 

в стані сп’яніння, а також внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів та 

інших одурманюючих речовин. 

56. Вік кримінальної відповідальності. 

57. Правила встановлення віку суб’єкта кримінальної відповідальності. 

58. Поняття та ознаки спеціального суб’єкту кримінального правопорушення. 

Класифікація (види) спеціальних суб’єктів. 

59. Поняття, зміст та значення суб’єктивної сторони кримінального 

правопорушення. 

60. Обов’язкові та факультативні ознаки суб’єктивної сторони складу 

кримінального правопорушення. 

61. Значення суб’єктивної сторони складу кримінального правопорушення  та її 

зв’язок з іншими елементами складу кримінального правопорушення. 

62. Поняття вини в кримінальному праві. Соціальна сутність, зміст, обсяг та ступінь 

вини. 

63. Форми та види вини у кримінальному праві. 

64. Поняття умислу та його види. 

65. Види умислу (прямий, непрямий, заздалегідь обміркований, такий, що виник 

раптово, афектований, визначений, невизначений, альтернативний). 

66. Поняття необережності та її види. 

67. Кримінально правова самовпевненість, її інтелектуальний та вольовий моменти. 

Відмежування кримінально протиправної самовпевненості від непрямого 

умислу. 

68. Кримінально правова недбалість, її інтелектуальний та вольові моменти. 

69. Невинне спричинення (випадок, казус) та його відмінність від кримінально 

протиправної недбалості. 

70. Змішана (подвійна, складна) форма вини в кримінальному праві. Особливості 

складів кримінальних правопорушень із змішаною формою вини. 

71. Мотив і мета кримінального правопорушення як факультативні ознаки 

суб’єктивної сторони складу кримінального правопорушення та їх значення. 

72. Емоційний стан особи під час вчинення кримінального правопорушення. Афект 

та його кримінально-правове значення. 

73. Значення спеціального суб’єкта для індивідуалізації кримінальної 

відповідальності та покарання. 

74. Поняття помилки в кримінальному праві. 

75. Юридична та фактична помилки, їх види та вплив на кримінальну 

відповідальність. 

76. Поняття незакінченого кримінального правопорушення. 

77. Поняття стадій вчинення кримінального правопорушення та їх види. 

78. Закінчене кримінальне правопорушення. 

79. Готування до кримінального правопорушення та його ознаки. 



 

 

80. Відмежування готування до кримінального правопорушення від виявлення 

умислу. Караність готування до кримінального правопорушення. 

81. Замах на кримінальне правопорушення та його ознаки. 

82. Види замаху: закінчений та незакінчений замах. 

83. Непридатний замах, його види та караність. 

84. Відмежування замаху від готування та закінченого кримінального 

правопорушення . 

85. Підстави та межі кримінальної відповідальності за готування та замах. 

86. Добровільна відмова від доведення кримінального правопорушення до кінця та 

його ознаки. 

87. Підстави та умови виключення кримінальної відповідальності при добровільній 

відмові. 

88. Дійове каяття та його відмінність від добровільної відмови від доведення  

кримінального правопорушення до кінця. 

89. Поняття та ознаки співучасті. 

90. Види співучасників. 

91. Форми співучасті. 

92. Особливості відповідальності організатора та учасника злочинної організації.  

93. Ексцес виконавця та його види. 

94. Особливості відповідальності співучасників у разі добровільної відмови від 

вчинення кримінального правопорушення. 

95. Поняття та види причетності до кримінального правопорушення. 

96. Види одиничних кримінальних правопорушень. 

97. Поняття триваючого кримінального правопорушення. 

98. Поняття продовжуваного кримінального правопорушення. 

99. Поняття та види повторності кримінальних правопорушень. 

100. Види сукупності кримінальних правопорушень. 

101. Рецидив кримінального правопорушення. 

102. Види обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння. 

103. Ознаки необхідної оборони. 

104. Поняття перевищення меж необхідної оборони, затримання особи, яка вчинила 

кримінальне правопорушення. 

105. Ознаки крайньої необхідності. 

106. Особливості кримінальної відповідальності за заподіяну шкоду вчинену під 

впливом фізичного або психічного примусу. 

107. Особливості кримінальної відповідальності за заподіяння шкоди під час 

виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття кримінально 

протиправної діяльності організованої групи або злочинної організації. 

108. Поняття та види звільнення від кримінальної відповідальності. 

109. Відмінності загальних видів від спеціальних видів звільнення від кримінальної 

відповідальності. 



 

 

110. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на 

поруки. 

111. Поняття та ознаки покарання. 

112. Мета покарання. 

113. Система покарання. 

114. Характеристика основних видів покарання. 

115. Характеристика додаткових видів покарання. 

116. Характеристика покарань, що можуть призначатися і як основні, і як додаткові. 

117. Обмеження волі: умови та порядок призначення. 

118. Виправні роботи: умови та порядок призначення. 

119. Позбавлення волі: умови та порядок призначення. 

120. Загальні засади призначення покарання. 

121. Обставини, які пом’якшують покарання. 

122. Обставини, які обтяжують покарання. 

123. Правила призначення покарання за сукупністю кримінальних правопорушень. 

124. Правила призначення покарання за сукупністю вироків. 

125. Види звільнення від покарання та його відбування. 

126. Поняття звільнення від відбування покарання з випробуванням. 

127. Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, 

які мають дітей віком до семи років. 

128. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. 

129. Амністія. 

130. Помилування. 

131. Поняття судимості. 

132. Погашення та зняття судимості. 

133. Поняття та види примусових заходів медичного характеру. 

134. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх. 

135. Види та умови застосування до неповнолітніх примусових заходів виховного 

характеру. 

136. Система покарань, яка застосовується до неповнолітніх. 

137. Особливості призначення покарання неповнолітнім. 

138. Особливості умовно-дострокового звільнення неповнолітніх від відбування 

покарання. 

 

Перелік питань для підготовки до екзамену 

 

1. Поняття та система Особливої частини кримінального права, її взаємодія із 

Загальною частиною кримінального права. 

2. Поняття та види кваліфікації кримінального правопорушення.  

3. Поняття та система злочинів проти основ національної безпеки України. 

4. Відмінність державної зради від шпигунства. 

5. Диверсія. Аналіз складу злочину. 



 

 

6. Поняття та види умисного вбивства, їх характеристика. 

7. Відмінність умисного вбивства від умисного тяжкого тілесного ушкодження що 

спричинило смерть потерпілого. 

8. Вбивство через необережність. Відмінність цього кримінального 

правопорушення від казусу. 

9. Погроза вбивством. Відмінність цього кримінального правопорушення від 

виявлення умислу та від готування і замаху на вбивство. 

10. Система кримінальних правопорушень проти здоров’я особи. 

11. Поняття умисного тяжкого тілесного ушкодження. 

12. Умисне середньої тяжкості та легке тілесне ушкодження. Відмежування цих 

кримінальних правопорушень. 

13. Побої, мордування та катування. Їх відмінність від спричинення особі тілесних 

ушкоджень. 

14. Залишення в небезпеці та ненадання допомоги особі, що знаходиться у 

небезпечному для життя стані. 

15. Незаконне позбавлення волі, викрадення людини та захоплення заручників. 

Відмінність цих кримінальних правопорушень. 

16. Поняття та система кримінальних правопорушень проти волі і гідності особи. 

17. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Аналіз складу 

кримінального правопорушення. 

18. Захоплення заручників. Аналіз складу кримінального правопорушення. 

19. Підміна дитини. Необхідні ознаки цього кримінального правопорушення. 

20. Торгівля людьми. Аналіз складу кримінального правопорушення. 

21. Експлуатація дітей. Аналіз складу кримінального правопорушення. 

22. Використання малолітньої дитини для зайняття жебрацтвом. Аналіз складу 

кримінального правопорушення. 

23. Незаконне поміщення в заклад з надання психіатричної допомоги. Аналіз 

складу кримінального правопорушення. 

24. Поняття та види статевих кримінальних правопорушень. Їх відмінність від 

кримінальних правопорушень проти життя та здоров’я особи. 

25. Поняття зґвалтування. 

26. Сексуальне насильство. 

27. Розбещення неповнолітніх. Відмінність цього кримінального правопорушення 

від інших статевих кримінальних правопорушень. 

28. Зараження венеричною хворобою вірусом імунодефіциту людини чи іншої 

невиліковної інфекційної хвороби. 

29. Кримінальна відповідальність за кримінальні правопорушення проти виборчих, 

трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина. 

30. Поняття та система кримінальних правопорушень проти власності. 

31. Крадіжка та її відмінність від привласнення майна. 

32. Шахрайство та його відмінність від цивільно-правового делікту та від 

заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою. 



 

 

33. Грабіж, розбій, вимагання. Поняття та відмінність цих складів. 

34. Умисне та необережне знищення або пошкодження майна. 

35. Привласнення розтрата та заволодіння майном шляхом зловживання службовим 

становищем. 

36. Відмінність зловживання владою або службовим становищем від заволодіння 

майном шляхом зловживання службовим становищем. 

37. Кримінальна відповідальність за придбання або збут майна за відомо здобутого 

кримінально протиправним шляхом. 

38. Поняття та система кримінальних правопорушень у сфері господарської 

діяльності. 

39. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в 

Україну з метою використання при продажі товарів, збуту або збут підроблених 

грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного 

податку чи голографічних захисних елементів. 

40. Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів). Аналіз складу 

кримінального правопорушення. 

41. Контрабанда та її види. 

42. Поняття та система кримінальних правопорушень проти довкілля. 

43. Поняття та система кримінальних правопорушень проти громадської безпеки. 

44. Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а 

також участь у ній. Аналіз складу кримінального правопорушення. 

45. Бандитизм. Особливості кваліфікації цього кримінального правопорушення. 

46. Поняття терористичного акту. 

47. Незаконне поводження з вогнепальною зброєю бойовими припасами та 

вибуховими речовинами. 

48. Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів. Аналіз складу 

кримінального правопорушення. 

49. Викрадення привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, 

вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом 

шахрайства або зловживання службовим становищем. 

50. Поняття та загальна характеристика транспортних кримінальних 

правопорушень. 

51. Порушення правил безпеки руху та експлуатації залізничного, водного та 

повітряного транспорту. 

52. Незаконне заволодіння транспортним засобом. Аналіз складу кримінальних 

правопорушень. 

53. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту 

особами, які керують транспортними засобами. Аналіз складу кримінального 

правопорушення. 

54.  Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше 

порушення їх експлуатації. Аналіз складу кримінального правопорушення. 



 

 

55. Порушення нормативно-правових актів, норм і правил, що стосуються 

убезпечення дорожнього руху. Аналіз складу кримінального правопорушення. 

56. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів. Аналіз складу 

кримінального правопорушення. 

57. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, 

пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 

аналогів. Аналіз складу кримінального правопорушення. 

58. Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних 

речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або 

зловживання службовим становищем. Аналіз складу кримінального 

правопорушення. 

59. Посів або вирощування снотворного маку чи конопель. Аналіз складу 

кримінального правопорушення. 

60. Незаконне введення в організм наркотичних засобів, психотропних речовин або 

їх аналогів. Аналіз складу кримінального правопорушення. 

61. Незаконне публічне вживання наркотичних засобів. Аналіз складу 

кримінального правопорушення. 

62. Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, судового експерта, 

працівника державної виконавчої служби, приватного виконавця. Аналіз складу 

кримінального правопорушення. 

63. Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Аналіз 

складу кримінального правопорушення. 

64. Умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного 

органу, працівника органу державної виконавчої служби чи приватного 

виконавця. Аналіз складу кримінального правопорушення. 

65. Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського 

формування з охорони громадського порядку і державного кордону або 

військовослужбовця. Аналіз складу кримінального правопорушення. 

66. Поняття та система кримінальних правопорушень проти громадського порядку 

та моральності. 

67. Хуліганство та його види. Особливості кваліфікації цього кримінального 

правопорушення. 

68. Відмінність хуліганства від кримінальних правопорушень проти здоров’я особи. 

69. Поняття масових заворушень та відмінність цього кримінального 

правопорушення від організації та активної участі у групових діях, які 

порушують громадський порядок. 

70. Наруга над могилою. Відмінність цього кримінального правопорушення від 

хуліганства та кримінальних правопорушень проти власності. 

71. Втягнення неповнолітніх у кримінально протиправну діяльність. Аналіз складу 

кримінального правопорушення. 

72. Поняття та система кримінальних правопорушень проти правосуддя. 



 

 

73. Завідомо незаконний арешт, затримання та привід, їх відмінність від 

притягнення за відомо невинного до кримінальної відповідальності. 

74. Примушування до давання показань та його відмінність від перевищення влади. 

75. Приховування кримінального правопорушення. Умови звільнення від 

відповідальності за ці кримінальні правопорушення. 

76. Кримінальна відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення. 

77. Порушення правил адміністративного нагляду. 

78. Поняття службового кримінального правопорушення та службової особи. 

79. Відмінність зловживання владою або службовим становищем від службової 

недбалості. 

80. Кримінальна відповідальність за втечу з місць позбавлення волі або з-під ватри. 

81. Кримінальна відповідальність за перевищення влади або службових 

повноважень. 

82. Службове підроблення, його відмінність від підробки документів. 

83. Поняття та загальна характеристика військових кримінальних правопорушень. 

84. Поняття та система кримінальних правопорушень проти миру, безпеки людства 

та міжнародного правопорядку. 

85. Кримінальна відповідальність за піратство. Специфічні ознаки цього 

кримінального правопорушення. 

86. Застосування зброї масового знищення. Аналіз складу кримінального 

правопорушення. 
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покінчити життя самогубством. Для досягнення цієї мети він угнав пустий 

автобус і на значній швидкості спрямував його на товсте дерево. Внаслідок 

цього М. дістав тяжке тілесне ушкодження, пошкодив автобус, заподіявши 

авто підприємству значні матеріальні збитки. 

Кваліфікуйте дії М. 

https://minjust.gov.ua/dkvs
http://www.president.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.mvs.gov.ua/
http://www.court.gov.ua/
http://www.gp.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://www.reyestr.court.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://dspace.oduvs.edu.ua/
https://www.viaduk.net/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/D061282D942041D6C2257AF3003DC868
https://www.viaduk.net/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/D061282D942041D6C2257AF3003DC868


 

 

2. Завдання (функції) кримінального права 

Практичне завдання: Г. продав С. комп’ютер, гроші за який той обіцяв 

віддати через місяць. Однак ані через місяць, ані через три С. грошей не 

віддав, а комп’ютер повернути відмовився. Коли С. не було вдома, Г. таємно 

проник до його квартири і забрав свій комп’ютер. 

Кваліфікуйте дії Г. 

3. Система кримінального права України. Загальна та Особлива частина та 

їх взаємозв’язок 

Практичне завдання: Ц. подав заяву до прокуратури з проханням 

встановити, ким підроблено його підпис у відомості на зарплату, оскільки 

грошей у сумі 240 гривень він не одержав. Розслідуванням по суті заяви було 

встановлено, що Ц. навмисно спотворив свій підпис, щоб іще раз одержати 

зарплату. 

Кваліфікуйте дії Ц. 

4. Принципи кримінального права, їх значення та система 

Практичне завдання: Громадянка С. займалася лікувальною діяльністю 

вдома без спеціального дозволу і не маючи належної медичної освіти. В 

результаті цієї діяльності громадянин П. отримав тяжке отруєння 

медикаментами. 

Кваліфікуйте дії С. 

5. Закон про кримінальну відповідальність: поняття та специфічні ознаки. 

Джерела кримінального права 

Практичне завдання: Н. вночі заліз до чужого хліва і вкрав корову вартістю 

430 гривень. Його було засуджено за крадіжку чужого майна. Н. оскаржив 

вирок, наполягаючи на закритті кримінального правадження за відсутністю в 

його діях складу кримінального правпорушення. Апеляційний суд відхилив 

скаргу, посилаючись на значний розмір заподіяної Н. шкоди. 

Кваліфікуйте дії Н. 

6. Структура кримінально-правової норми 

Практичне завдання: Л. був засуджений за ч. 2 ст. 286 КК України до 8 

років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними 

засобами на 3 роки. 

До якого виду належить кримінальне правопорушення, скоєний Л.? 

7. Тлумачення кримінального закону: поняття і види 

Практичне завдання: Сторож Г. недбало виконував свої обов’язки з 

охорони будівельного складу сільськогосподарського підриємства, під час 

чергування часто спав, відлучався з об’єкта. Цим скористався З., який викрав 

зі складу будівельні матеріали на суму 2 500 гривень. 

Кваліфікуйте дії Г. та З. 

8. Кримінальне правопорушення та малозначне діяння. Значення ч. 2 ст. 11 

КК для визначення кримінальної протиправності діяння 



 

 

Практичне завдання: Підсобний робочий П. під час роботи на 

продовольчому складі викрав 5 кілограм муки вартістю 120 грн. 

Чи утворює вчинене П. діяння кримінальне правопорушення? 

9. Кримінальна відповідальність: поняття, підстави, види 

Практичне завдання: Рядовий П. проходив строкову воєнну службу. Під 

час новорічних свят він здійснив самовільне залишення військової частини 

тривалістю 2 доби та 11 годин, за що був притягнений до кримінальної 

відповідальності. Під час судового засідання захисник заявив клопотання про 

припинення кримінального провадження за відсутністю в діянні складу 

кримінального правопорушення, у зв’язку з тим, що скоєне П. діяння 

формально містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 

1 ст. 407 КК, але внаслідок своєї малозначності не становить суспільної 

небезпеки. 

Чи обґрунтоване клопотання захисника? 

10. Класифікація кримінальних правопорушень. Критерії класифікації 

кримінальних правопорушень 

Практичне завдання: Звільнений з місць позбавлення волі Ш. жив на дачі у 

батьків. Одного разу увечері Ш. зайшов на ділянку Л. і спробував зібрати 

полуницю, проте був побитий і прогнаний господарем. З метою позбавлення 

життя Л. Ш., будучи п’яним, вночі повернувся на садову ділянку і, 

переконавшись, що Л. спить, облив двері будинку бензином і підпалив. 

Пожежею був знищений будинок і майно, що знаходилося в ньому, а Л., що 

отримав сильні опіки, три місяці знаходився на лікуванні в лікарні. 

Кваліфікуйте дії Ш. 

11. Поняття складу кримінального правопорушення 

Практичне завдання: К., раніше судимий за крадіжку, який ніде не 

працював, пиячив, жив на випадкові заробітки, а також на кошти, одержувані 

від збирання й здачі пляшок, вкрав у громадянки Ф. праску вартістю 600 

гривень, яка знаходилась на балконі її квартири. 

Кваліфікуйте дії К. 

12. Класифікація (види) об’єктів кримінального правопорушення 

Практичне завдання: М., працюючи на автонавантажувачі, на порушення 

інструкції з техніки безпеки навантажив і почав перевозити по території 

меблевого комбінату негабаритний вантаж, частина якого впала на одного з 

учнів професійно-технічного училища, які були на комбінаті на екскурсії, 

заподіявши йому тяжке тілесне ушкодження. Судом М. було засуджено за ч. 

2 ст. 286 КК. 

Чи правильно суд визначив об’єкт вчиненого М. кримінального 

правопорушення? 

13. Основні теорії об’єкта кримінального правопорушення в науці 

кримінального права 



 

 

Практичне завдання:  Співробітниками СБУ при виїзді з Київської області 

були затримані Г. та П., які намагалися контрабандним шляхом вивезти за 

межі України більш ніж 50 ікон, які мають історичну та культурну цінність. 

Визначить об’єкт та предмет кримінального правопорушення, який скоїли Г. 

та П. 

14. Поняття, зміст та значення об’єктивної сторони кримінального 

правопорушення 

Практичне завдання: Старша медсестра дитячого садку П., приймаючи 

доставлені для харчування дітей курячий фарш, звернула увагу, що термін 

його реалізації прострочений на 72 часа. Про це вона повідомила завідуючій 

дитячим садком І., але та сказала, що фарш наданий за нижчими розцінками, 

завдяки цьому можна буде купити додаткове продовольство для дітей. П. 

дозволила приготувати котлети з доставленого фаршу. В результаті більше 

20 дітей захворіли сальмонельозом. 

Чи є в діях П. ознаки об'єктивної сторони складу кримінального 

правопорушення, передбаченого ст. 137 КК України? 

15. Вплив непоборної сили, фізичного та психічного примусу на кримінальну 

відповідальність 

Практичне завдання: Г. і В. вночі проникли в магазин ТОВ „Ірис”, зв’язали 

сторожа К., який спав у магазині, і викрали товарів на суму 18 тис. грн. 

Кваліфікуйте дії Г. і В., а також сторожа К. 

16. Суб'єкт кримінального правопорушення: поняття та ознаки 

Практичне завдання: В., який систематично пиячив протягом 10 років і 

ображав дружину, вкотре прийшов додому п’яним. Як завжди, він почав її 

ображати, вдарив у голову. Через систематичне знущання чоловіка у його 

дружини виник стан сильного душевного хвилювання і вона вдарила його в 

груди ножем, яким у цей момент чистила огірок. Ніж ушкодив серце, чоловік 

помер. Дружину В. засуджено за умисне вбивство, вчинене в стані сильного 

душевного хвилювання. Адвокат оскаржив вирок, вважаючи, що кримінальне 

правопорушення вчинено в стані неосудності. 

Як вирішити питання про відповідальність? 

17. Осудність, неосудність в кримінальному праві 

Практичне завдання: М., який знаходився в осудному стані, вчинив 

диверсію, передбачену ст. 113 КК України, але після цього захворів на 

слабоумство. 

Як вирішити питання про відповідальність М.? 

18. Обмежена осудність та її критерії 

Практичне завдання: 15-річний К. забрався до кабіни чужого автомобіля та 

вирішив на ньому покататися. При керуванні автомобілем він не побачив 

попереджувального знака про крутий поворот та в’їхав у бетонний столб. 

Машина була розбита, К. отримав переломи. 



 

 

Кваліфікуйте дії К. 

19. Поняття, зміст та значення суб’єктивної сторони кримінального 

правопорушення 

Практичне завдання: Знаходячись на дискотеці, З. посварився з раніш 

незнайомими йому С. та П. Після закінчення дискотеки С. та П. відвели З. у 

двір дому та сильно побили його, завдав декілька ударів арматурними 

прутами по голові. Внаслідок заподіяних травм З. помер. 

Визначте форму та вид вини, з якою діяли винні? 

20. Умисел, як форма вини: поняття, види 

Практичне завдання:  Н. та П., знаходячись у квартирі Н., вживали спиртні 

напої. Коли напої закінчилися, Н. почав вимагати від П. пойти за додатковою 

порцією. На відмову П. Н. відповів побиттям в області голови, шеї, грудей. 

Зупинився він лише тоді, коли задзвонив телефон. Внаслідок отриманих 

травм П. помер. 

Визначте форму та вид вини? 

21. Необережна форма вини: поняття, види 

Практичне завдання: Г., яка працювала прибиральницею у дитячому садку, 

закінчив роботу та уходячи додому, забула виключити електроплитку, 

внаслідок чого будинок дитячого садку згорів. 

Визначте форму та вид вини. 

22. Проблеми кримінальної відповідальності юридичної особи в 

кримінальному праві 

Практичне завдання: С. знаходився у неприязних стосунках з А. й тому 

нацькував на нього собаку. В наслідок нападу собаки А. отримав середньої 

тяжкості тілесні ушкодження. 

Визначить суб’єкта кримінального правопорушення? 

23. Поняття та характеристика незакінченого кримінального 

правопорушення і його стадії 

Практичне завдання: Для того, щоб позбутися дружини і дочки, Г. 

виготовив вибуховий пристрій з годинниковим механізмом, поклав його у 

валізу з продуктами, котру ті брали з собою в Москву для родичів, і здав 

разом з іншими речами у вантажний відсік літака, яким дружина і дочка мали 

летіти з Києва до родичів. На борту літака було 168 пасажирів і 8 членів 

екіпажу. Пристрій мав спрацювати в той час, коли літак буде в повітрі. 

Проте, оскільки в аеропорту вантажники необережно кидали речі, у 

вибуховому пристрої було порушено електроконтакт і він не спрацював 

 Яка стадія вчинення кримінального правопорушення в діях Г.? 

24. Добровільна відмова від доведення кримінального правопорушення до 

кінця 

Практичне завдання: Під час сварки з дружиною К. на грунті ревнощів 

ударив її ножем в ділянку серця, заподіявши тяжке тілесне ушкодження. 



 

 

Злякавшись здійсненого, він притиснув рану рушником і почав звати на 

допомогу. Сусіди, що прибігли в квартиру, на його прохання викликали 

швидку допомогу. Життя потерпілої було врятоване. 

Чи є в діях К. добровільна відмова від вчинення кримінального 

правопорушення? 

25. Сукупність кримінальних правопорушень у кримінальному праві України 

Практичне завдання: К., працюючи водієм таксі, згвалтував в машині 

громадянку Л. Потерпіла наступного дня заявила про той, що трапився в 

поліцію, а через декілька днів зрозуміла, що К. заразив її венеричною 

хворобою, про що повідомила слідчого. 

Кваліфікуйте дії К. 

26. Повторність кримінальних правопорушень у кримінальному праві України. 

Практичне завдання: К., ставши особою без певного місця проживання, 

вирішив здобувати собі засоби на прожиток шляхом розкрадання чужого 

майна у громадян на вокзалах і портах. 19 січня на вокзалі м. Києва викрав 

рюкзак з особистими речами у М.; 27 липня викрав валізу у Т. в морському 

порту Ільічевська. Всього таким чином їм було здійснено вісім крадіжок на 

території України не загальну суму 3,5 тис. гр. 

Кваліфікуйте дії К. 

27. Рецидив кримінальних правопорушен у кримінальному праві України 

Практичне завдання: Б., раніше судимий за розбій, після відбуття 

покарання організував групу для вчинення квартирних крадіжок, до якої 

увійшли раніше не судимі П. і С. Вони розробили єдиний план вчинення 

крадіжок, розподілили між собою функції, визначили дві перші квартири, з 

яких розпочнеться їхня діяльність. Спочатку вони обікрали квартиру Р., 

спричинивши йому майнову шкоду на суму 210 641 гривні. Потім проникли в 

квартиру Г., склали в дві сумки його майно на суму 310 869 гривень але при 

винесені сумок з квартири були помічені сусідкою, яка зчинила галас. 

Незважаючи на це, Б., П. і С. збігли з сумками вниз, сіли в машину, що 

належала П., і втекли. Які форми множинності кримінальних правопорушен 

мали місце? 

Яке їх кримінально-правове значення? 

28. Об'єктивні та суб'єктивні ознаки співучасті 

Практичне завдання: Б., П. і С., знаходячись на дискотеці в клубі 

технікуму, посперечалися і зав'язали бійку. Коли бійка була припинена, до 

них підійшов староста їх групи Г. і став говорити їм про негідну поведінку на 

вечері. Тоді Б., П. і С., що знаходилися в нетверезому стані, схопили Г. і 

викинули його з вікна клубу, яке знаходилося в 2 метрах від асфальту. 

Впавши на асфальт, Г. ударився головою об бордюрний камінь. Йому, по 

висновку судово-медичної експертизи, була причинна тяжка шкода здоров'ю 

– перелом черепа. 



 

 

Чи є Б., П. і С. співучасниками кримінального правопорушення? 

29. Кримінальна відповідальність співучасників кримінального 

правопорушення 

Практичне завдання: Ш. підбурив неповнолітніх К. та Г. вчинити ряд 

крадіжок з квартир громадян на других поверхах будинків. При цьому К. або 

Г. влазили до квартир через кватирку вікна і передавали викрадені речі Ш. На 

час вчинення крадіжок К. і Г. не виповнилось 14 років. 

Як кваліфікувати дії Ш.? 

30. Поняття пособництва у Кримінальному праві України 

Практичне завдання:  9 липня В. повідомив У. про вчинене ним 

пограбування та вбивство П. і попросив взяти на зберігання деякі викрадені 

ним речі. Того ж дня В. було затримано, а 10 липня слідчим органом 

встановлено, що вбивство вчинив саме він. У. на допитах про зроблене йому 

В. зізнання і передачу на зберігання викрадених речей слідчому не 

повідомив. 

Як вирішити справу відносно дій У.? 

31. Форми співучасті у Кримінальному праві України 

Практичне завдання: Б. та Х. вирішили вкрасти насіння соняшника зі 

складу кооперативу і запропонували приєднатися до них А. Останній, 

схваливши їх намір, йти з ними відмовився, але запропонував украсти одного 

мішка на його долю і залишити в обумовленому місці, пообіцявши за це 

«могорич». Б. і Х. вночі через стелю залізли до складу і вкрали 5 мішків 

насіння соняшника. Один з цих мішків вони залишили в канаві для А., який 

потім забрав його додому. 

Кваліфікйте дії Б., Х. та А. 

32. Загальна характеристика та поняття обставин, що виключають 

кримінальну протиправність діяння та їх відмінність від кримінальних 

правопорушень 

Практичне завдання: І., К. і Б., які відбували покарання за тяжкі 

кримінальні правопорушення, вдерлися до медпункту колонії, де захопили як 

заручниць двох медсестер. Погрожуючи загостреними металевими штирями, 

вони поставили вимогу надати їм зброю з набоями та автомобіль. Переговори 

із особами, які вчинили кримінальні правопорушення нічого не дали, вони 

почали знущатись над заручницями, заподіявши одній з них тяжке 

поранення. Тоді за наказом керівника оперативної групи були викликані 

снайпери, які застосували зброю, внаслідок чого двоє осіб, які вчинили 

кримінальне правопорушення були вбиті, а третій поранений. 

Як вирішити справу? 

33. Кримінально-правова характеристика необхідної оборони. Відмежування 

від уявної оборони 

Практичне завдання: К., М., Щ. і Б. проживали в одній кімнаті в 



 

 

гуртожитку. М. часто в нетверезому стані скандалив. 8 березня він намагався 

затіяти бійку з Б., але той пішов з гуртожитку. Тоді М. викинув на вулицю 

ліжка Б. і Щ. К. зробив зауваження М. і запропонував поставити ліжка на 

місце. У відповідь той схопив сковорідку і вдарив нею К. у підборіддя, збив 

його з ніг, а потім завдав декількох ударів по обличчю. Останній намагався 

вибігти на вулицю, але М. перегородив шлях, схопив з плити кухонного ножа 

і рукояткою вдарив К. по голові. Той відштовхнув від себе М., схопив 

сокирище, яке лежало біля плити, і завдав ним двох ударів М., заподіявши 

йому тяжкі тілесні ушкодження. 

Якою має бути кримінально-правова оцінка дій цих осіб? 

34. Фізичний або психічний примус у кримінальному праві України 

Практичне завдання: Т. і П. перед закриттям відділення банку зайшли в 

приміщення, надягнувши перед цим маски, і, погрожуючи пістолетами, які, 

як виявилося, були не придатними для стрільби, стали вимагати у касирів 

скласти у валізу наявні у касі гроші. Побоюючись за своє життя, касири Б. та 

Р. віддали Т. і П. всі гроші, що були в касі. 

Чи підлягають дії Б. і Р. кримінальній відповідальності? 

35. Крайня необхідність у кримінальному праві України 

Практичне завдання:  К. проїжджав на автомобілі біля автобусної зупинки. 

Несподівано на дорогу вибіг Р. Щоб відвернути наїзд, К. різко повернув 

ліворуч і виїхав на смугу зустрічного руху. В цей момент мотоцикл, який їхав 

назустріч, зіткнувся з машиною К. Внаслідок зіткнення водій мотоцикла і 

пасажир дістали тяжкі тілесні ушкодження. 

Як вирішити справу? 

36. Виправданий ризик у кримінальному праві України 

Практичне завдання: Хворий П. поступив непритомним до лікарні з 

неясною клінічною картиною захворювання. Для встановлення діагнозу 

необхідно було взяти пункцію спинного мозку, але батьки хворого згоди на 

це не дали. П. помер. За висновком судово-медичної експертизи своєчасне 

проведення пункції спинного мозку дало б можливість встановити 

правильний діагноз і врятувати хворого. 

Як вирішити справу? 

37. Виконання наказу або розпорядження в кримінальному праві України 

Практичне завдання:  К., виконуючи спеціальне завдання, став членом 

організованої кримінально протиправної групи з метою розкриття її 

кримінально протиправної діяльності. Для того, щоб отримати „довіру”, він 

вимушений був брати участь у вчинюваних групою крадіжках, грабежах і 

розбоях, застосовуючи інколи насильство до потерпілих. Одного разу при 

черговому розбої керівник групи О., щоб остаточно переконатись у 

„благонадійності” К., наказав останньому вбити потерпілого, що К. і зробив. 

Дайте кримінально-правову оцінку діям К. 



 

 

38. Особливості умовних видів звільнення від кримінального покарання та 

його відбування 

Практичне завдання: Х. був засуджений за ч. 3 ст. 286 КК до основного 

покарання у виді позбавлення волі на строк 10 років. Перебуваючи у 

кримінально-виконавчій установі, він став на шлях виправлення, і через 5 

років 2 місяці невідбута частина позбавлення волі була замінена йому 

обмеженням волі на строк 5 років. 

Чи дотримані в цьому випадку правила заміни невідбутої частини покарання 

більш м’яким? 

 Який строк обмеження волі має відбути Х., щоб бути умовно-достроково 

звільнений і від цього покарання? 

39. Звільнення від покарання та його відбування: поняття і види 

Практичне завдання: Місцевим судом Х. засуджено за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст.190 

КК за пособництво в шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах. 

Йому призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років з 

конфіскацією всього майна, що є його власністю. Розглянувши справу за 

апеляцією засудженого, апеляційний суд встановив, що Х. уперше вчинив 

кримінальне правопорушення, виконував у ньому як співучасник не основну 

роль, є інвалідом 2 групи, у вчиненому щиро розкаявся. Такі обставини, на 

думку апеляційного суду, свідчать про можливість виправлення засудженого 

без відбування покарання. На підставі цього апеляційний суд вирок 

місцевого суду змінив, застосувавши щодо Х. на підставі ст.75 КК звільнення 

від відбування покарання з випробуванням. 

Дайте оцінку рішенню апеляційного суду. 

40. Обставини, що пом'якшують і обтяжують призначення покарання 

Практичне завдання: Раніше судимий за крадіжку Т., перебуваючи в стані 

сп’яніння, знову здійснив крадіжку. За ч. 2 ст. 185 КК його було засуджено 

до обмеження волі на строк 2 роки. Призначаючи це покарання, суд послався 

на сумлінне ставлення Т. до праці, позитивну характеристику за місцем 

роботи і проживання. На вирок місцевого суду прокурор подав апеляцію, 

поставивши питання про скасування вироку у зв’язку з невідповідністю 

призначеного покарання тяжкості кримінального правопорушення та особі 

засудженого, оскільки Т., раніше судимий за таке саме кримінальне 

правопорушення, на шлях виправлення не став,  кримінальне 

правопорушення вчинив за обтяжуючих обставин. 

Чи обґрунтовані доводи апеляції? 

Які обставини, що обтяжують покарання, мав урахувати суд при 

призначенні покарання Т.? 

41. Особливості призначення покарання за сукупністю кримінальних 

правопорушен та сукупністю покарань 

Практичне завдання: Л. визнана винною у викраденні та збуті наркотичних 



 

 

засобів у великих розмірах. За ч. 2 ст. 308 КК її засуджено до 5 років 

позбавлення волі, за ч. 2 ст. 307 КК – до 6 років позбавлення волі з 

конфіскацією всього майна, що є її власністю. 

В яких межах може бути визначене остаточне покарання Л.? 

42. Примусові заходи виховного впливу, які застосовуються до неповнолітніх 

Практичне завдання: 16-річний К., зайшовши до їдальні, побачив, що касир 

відійшла від каси, розмовляє з іншою працівницею їдальні, а каса відкрита. 

Скориставшись цим, він у присутності інших осіб взяв з каси гроші на 

загальну суму 650 грн. і вийшов з їдальні. Один з свідків сказав про це 

касиру, і К. затримали. Була порушена кримінальна справа за ч. 1 ст. 186 КК. 

На досудовому слідстві та під час судового засідання К. давав правдиві 

показання, щиро розкаювався у вчиненому, на заняттях у школі та вдома 

поводив себе належним чином. 

Чи може бути К. звільнений від покарання із застосуванням примусових 

заходів виховного характеру? Ознайомтеся зі ст. 186 КК України. 

43. Заходи кримінально-правового характеру в кримінальному праві України 

Практичне завдання: Ч. був засуджений за ч. 3 ст. 133 КК до позбавлення 

волі на строк 3 роки. На підставі ч. 1 ст. 96 КК до нього застосоване 

примусове лікування від сифілісу. Через 1 рік 7 місяців до суду було внесено 

подання про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання Ч. на 

підставі п. 1 ч. 3 ст. 81 КК. Суд відмовив у такому звільненні, мотивуючи це 

тим, що Ч. не закінчив лікування від сифілісу. 

Чи обґрунтоване таке рішення суду? 

44. Примусові заходи медичного характеру: кримінально-правова 

характеристика 

Практичне завдання: За незакінчений замах на умисне вбивство Г. щодо М. 

була порушена кримінальна справа за ч. 3 ст. 15 і ч. 1 ст. 115 КК. Під час 

судового розгляду цієї справи в нього розвинувся реактивний психоз. Згідно 

з висновком стаціонарної судово-психіатричної експертизи М. потребував 

застосування примусових заходів медичного характеру. У зв’язку з цим суд 

звільнив його від кримінальної відповідальності й застосував до нього 

примусовий захід медичного характеру у виді госпіталізації до 

психіатричного закладу з посиленим наглядом. 

Чи правильно суд вирішив справу М.? 

45. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям 

Практичне завдання: Проживаючи в одній комунальній квартирі, Г. та С. 

часто сварились, ображали одна одну. Одного разу Г. звинуватила С. у 

крадіжці її костюма. Та у відповідь образила сусідку, а потім кілька разів 

ударила, спричинивши легке тілесне ушкодження з короткочасним розладом 

здоров`я. Потерпіла звернулась до суду, який порушив кримінальну справу за 

ч. 2 ст. 125 КК і призначив до розгляду. У період судового розгляду С. 



 

 

придбала для Г. дефіцитні ліки, а також передала їй 300 грн. за зниклий 

костюм. У зв’язку з цим між Г. та С. відбулося примирення, про що вони 

заявили в суд. 

Чи може С. бути звільненою від кримінальної відповідальності? 

46. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням 

винного з потерпілим 

Практичне завдання: К., під час судового розгляду справи про зґвалтування 

її Г., офіційно оголосила суду, що вона згодна на звільнення Г. від 

кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням, тому що він 

відшкодував завдану їй шкоду і вона не має до нього претензій. 

Чи може Г. бути звільнений від кримінальної відповідальності у зв’язку з 

примиренням з потерпілою? 

47. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи 

на поруки 

Практичне завдання: С. за вчинення кримінального правопорушення, 

передбаченого ч. 1 ст. 185 КК, був звільнений від кримінальної 

відповідальності з передачею його на поруки колективу житлово-

експлуатаційної контори (ЖЕК) №3 Київського району м.Одеси, де він 

працював слюсарем-сантехніком. Протягом перших 6 місяців з дня передачі 

на поруки він поводив себе належним чином, але потім кілька разів з’являвся 

на роботу в стані сп’яніння, допустив прогул, а за 2 місяці до закінчення 

річного строку поручительства вчинив ще одну крадіжку. У зв’язку з цим 

колектив ЖЕКу прийняв рішення про відмову від поручительства за С. і 

направив це рішення до відповідного суду. 

Яке рішення щодо С. має прийняти суд? Чи може вчинена ним друга 

крадіжка розглядатись як повторна? 

48. Штраф як вид покарання у кримінальному праві 

Практичне завдання: Роговцева було засуджено за незаконне полювання до 

штрафу в розмірі 3400 грн. Під час примусового виконання працівникові 

уповноваженого органу з питань пробації стало відомо, що внаслідок тяжкої 

хвороби засуджений не має можливості сплатити штраф. У зв'язку з цим 

працівник уповноваженого органу з питань пробації вніс подання до суду про 

заміну несплаченої суми штрафу покаранням у виді громадських або 

виправних робіт. 

Як повинен у цьому випадку діяти суд? 

49. Громадські роботи як вид покарання у кримінальному праві 

Практичне завдання:  Ібрагімов був засуджений до 100 годин громадських 

робіт. Під час відбування покарання він без повідомлення уповноваженого 

органу з питань пробації залишив своє постійне місце проживання і протягом 

трьох днів не з'являвся на громадські роботи. Після затримання Ібрагімов 

пояснив інспектору уповноваженого органу з питань пробації, що змушений 



 

 

був терміново відвезти дружину на складну операцію в обласну клінічну 

лікарню, де і був затриманий працівниками поліції. 

Чи є поведінка Ібрагімова ухиленням від відбування покарання у виді 

громадських робіт? 

50. Арешт як вид покарання у кримінальному праві 

Практичне завдання: Визначьте перелік кримінальних правопорушеннь, за 

які може призначатися арешт, як міра кримінального покарання. 

51. Обмеження волі як вид покарання у кримінальному праві 

Практичне завдання: Засуджений до трьох років обмеження волі Мурченко 

відбував покарання у виправному центрі. Він звернувся з проханням до 

адміністрації центру дозволити йому проживати разом з дружиною в їх 

власному домі, що знаходиться недалеко від виправного центру. 

Запропонуйте відповідь адміністрації виправного центру. 

52. Позбавлення волі як вид покарання у кримінальному праві 

Практичне завдання: У період відбування покарання у виді позбавлення 

волі в колонії мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання 

Бодня був засуджений за ч. 2 ст. 270 КК України до восьми років 

позбавлення волі. Комісія з питань розподілу направила Бодню у виправну 

колонію середнього рівня безпеки. 

Чи правильно визначено Бодні рівень безпеки виправної колонії? 

53. Довічне позбавлення волі як вид покарання у кримінальному праві 

Практичне завдання: Визначьте перелік кримінальних правопорушеннь, за 

які може призначатися довічне позбавлення волі. 

54. Судимість, як правовий наслідок засудження особи вироком суду. 

Практичне завдання: Б., засудженому до 4 років позбавлення волі, у зв’язку 

з його виправленням невідбута частина покарання – 1,5 роки позбавлення 

роки – була замінена більш м’яким покаранням – обмеженням волі на 1,5 

роки. 

Яка тривалість строку погашення судимості у даному випадку? 

55. Звільнення від відбування покарання з випробуванням 

Практичне завдання:  Ш. за зараження венеричною хворобою завідомо 

неповнолітньої був засуджений до 2 років позбавлення волі. Враховуючи те, 

що Ш. щиро розкаявся та позитивно характеризується за місцем роботи, суд 

прийняв рішення про звільнення його від відбування покарання з 

випробуванням протягом 3 років. Суд, призначив покарання з 

випробуванням, поклав на Ш. обов’язок пройти курс лікування від 

венеричної хвороби. Протягом випробного строку Ш. систематично ухилявся 

від призначеного курсу лікування та 2 рази протягом місяця притягувався до 

адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство та порушення правил 

дорожнього руху. 

Яке рішення повинен прийняти суд? 



 

 

Чи зміниться воно, якщо припустити, що порушення правил дорожнього 

руху, що вчинив Ш. на особистому автомобілі призвело до загибелі людини за 

необережністю? 

56. Звільнення від відбування покарання за хворобою 

Практичне завдання: Ш. був засуджений за ч. 2 ст. 190 КК до обмеження 

волі на строк 4 роки. Через рік після початку відбування покарання він 

захворів на тяжку хворобу, що перешкоджала подальшому його відбуванню. 

У зв’язку з цим суд звільнив Ш. від подальшого відбування покарання на 

підставі ч. 2 ст. 84 КК. Через 2 роки Ш. одужав. 

Яке рішення має прийняти суд щодо Ш. після його одужання? 

57. Амністія та помилування у кримінальному праві 

Практичне завдання: У травні 2001 р. 31-річна К. вчинила крадіжку, що 

завдала значної шкоди потерпілому. Щодо неї була порушена кримінальна 

справа за ч. 2 ст. 140 КК 1960р. У серпні 2001 р. справа була передана до 

суду і призначена до розгляду на початок вересня 2001 р. З 1 вересня 2001р. 

набрав чинності КК 2001 р. Ознайомтеся зі ст.8 Закону України «Про 

амністію» від 5 липня 2001 р. Чи може бути К. звільнена від кримінальної 

відповідальності на підставі зазначеного Закону? 

Яке рішення мав би прийняти суд, якщо КК 2001 р. набрав чинності під час 

судового розгляду цієї кримінальної справи? 

58. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх 

Практичне завдання: 15-річний Б., який ніде не вчився і не працював, а 

також не мав самостійного доходу, власних коштів та іншого майна, на яке 

може бути звернене стягнення, вчинив кримінальні правопорушення 

передбачені ч. 1 ст. 122, ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 289 КК України. 

Які види покарань можуть бути призначені Б. за кожний з учинених ним 

кримінальних правопорушень без застосування ст. 69 КК? 

В яких межах йому може бути призначене остаточне покарання за 

сукупністю кримінальних правопорушень? 

59. Звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків 

давності виконання обвинувального вироку 

Практичне завдання: Г. був засуджений за викрадення людини, що 

спричинило тяжкі наслідки до 10 років позбавлення волі та при прямуванні 

до виправної колонії вчинив втечу. Через 7 років Г. був затриманий 

співробітниками карного розшуку. 

Чи можливе звільнення Г. від відбування покарання у зв’язку із закінченням 

строків давності виконанняобвинувального вироку суду? 

60. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання 

Практичне завдання: К. за незаконне заняття медичною практикою, що 

призвело з необережності смерть людини, була засуджена до 3 років 

позбавлення волі. Через 1 рік 2 місяці вона звернулася до суду з проханням 



 

 

про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. 

Чи може бути задоволене прохання К.? 

61. Закон про кримінальну відповідальність 

Практичне завдання: Назвiть дві-три статтi з Особливої частини КК 

України, якi мають просту, описову, вiдсильну та бланкетну диспозицiї; 

назвiть дві-три статтi з Особливої частини КК України, якi мають вiдносно 

визначенi або (та) альтернативнi санкцiї. 

Устинов вирiшив позбутися своєї тещi, яка налаштовувала проти нього 

дружину i радила розiрвати з ним шлюб. З метою вбивства тещi вiн у 

Бердичевi виготовив i таємно поклав до багажника її автомобiля мiну з 

годинниковим механiзмом. Вибух стався на територiї Республiки Бiлорусь, i 

теща загинула на мiсцi вибуху. 

Варiант 1. Теща дістала тяжке тiлесне ушкодження, але залишилась 

живою. 

Варiант 2. Теща померла через 6 днiв пiсля вибуху в лiкарнi Бреста. 

Варiант 3. Мiна була виявлена i знешкоджена бiлоруськими 

прикордонниками. Ознайомтеся зі статтями 263, 201, 115, 194 КК. 

Варіант 4. Мешканець Жмеринки Козленко надiслав до Воронежа. 

Визначте мiсце i час кожного з вчинених Устиновим кримінальних 

правопорушень. 

62. Склад кримінального правопорушення 

Практичне завдання: 

1. Визначте елементи та ознаки трьох окремих складiв кримінальних 

правпорушень, передбачених роздiлом II Особливої частини КК. 

2. Наведiть по три статтi КК, в яких передбачена вiдповiдальнiсть за 

кримінальне правопорушення з основним складом, склади кримінальних 

правопорушень за пом’якшуючих, обтяжуючих i особливо обтяжуючих 

обставин. 

3. Якi зі складiв кримінальних правопорушень, передбачених роздiлами IV i 

V Особливої частини КК, є простими i якi складними?  

4. Якi iз складiв кримінальних пправопорушень, передбачених роздiлами II-V 

Особливої частини КК, є складними, зокрема: а) посягають на два об’єкти; б) 

складаються з двох дiй; в) мають два наслiдки i бiльше; г) мають двi форми 

вини? 

63. Поняття кримінального правопорушення та його ознаки 

Практичне завдання: П’яний шофер Угрюмов, керуючи автомашиною, в 

кузовi якої були пасажири i вантаж, перевищив дозволену швидкiсть руху, 

внаслiдок чого машина перекинулась. Пiд кузовом опинився Кочетков. 

Однак Угрюмов та пасажири Колигiн i Сигов, якi пiд час аварiї не 

постраждали, заходiв щодо врятування Кочеткова не вжили й одразу пiшли в 

поруч розташоване селище. В селищi нiхто з них не заявив, що пiд кузовом 



 

 

машини перебуває Кочетков. Лише через 6 годин на мiсце подiї прибули 

робiтники з трактором, якi, пiднявши машину, почали розбирати вантаж, пiд 

яким знайшли мертвого Кочеткова. Угрюмова притягли до кримiнальної 

вiдповiдальностi за порушення правил безпеки дорожнього руху, що 

спричинило смерть потерпiлого. 

Чи правильно вирiшено справу? 

64. Класифікація кримінальних правопорушень 
Знайдіть в Особливій частині Кримінального кодексу 2-3 кримінальні 

проступки; 2-3 злочини тяжкі; 2-3 злочини особливо тяжкі. 2-3 умисних 

злочинів; 2-3 необережних злочинів. 

Відповідь обґрунтуйте. 

65. Закінчене та незакінчене кримінальне правопорушення 
Тимохiн дізнався, що в кюветi бiля залiзничної колiї його знайомi хлопцi 

мають статевий зв’язок iз жiнкою, що перебуває у станi сп’янiння. Вiн пiшов 

туди також, щоб вступити з нею в статевий зв’язок, але був затриманий 

спiвробiтниками полiцiї. «Якби мене не затримали, я б вступив iз жiнкою у 

статевий зв’язок», – заявив вiн. Тимохiна засуджено місцевим судом за 

готування до зґвалтування, апеляційний суд залишив вирок в силі. Заступник 

Голови Верховного Суду України внiс подання до касаційної судової 

інстанції, поставивши питання про звiльнення Тимохiна вiд кримiнальної 

вiдповiдальностi, оскiльки його дiї є лише виявом намiру. 

Яке рішення повинен прийняти суд? 

66. Особа, яка підлягає кримінальній відповідальності (суб'єкт кримінального 

правопорушення) 
Гершензон у станi сильного душевного хвилювання, спричиненого тяжкою 

образою з боку Романа, вбив його. Вiд цього сам захворiв на психiчну 

хворобу, яка позбавила його можливостi усвiдомлювати свої дiї. Пiсля 

одужання Гершензона притягли до кримiнальної вiдповiдальностi – через 

чотири роки з дня вчинення кримінального правопорушення суд винiс вирок, 

яким засудив його до одного року позбавлення волi. Захисник оскаржив 

вирок у зв’язку з порушенням вимог кримiнального закону, вимагаючи 

звiльнення Гершензона вiд кримiнальної вiдповiдальностi. 

Як слiд вирiшити справу? 

67. Вина та її форми 
Озброєний обрiзом мисливської рушницi Жолобов з метою викрадення 

вiдеоапаратури проник до будинку обласної телерадiокомпанiї. 

Демонструючи обріз та погрожуючи вбивством, він зв’язав сторожа і засунув 

йому в рот великий кляп. Кляп перекрив дихальнi шляхи i сторож помер. 

Ознайомтеся зі статтями 187, 115, 119, 263 КК. 

Визначте форму i вид вини у вчинених Жолобовим кримінальних 

правопорушеннях. 



 

 

68. Види співучасників 
Неповнолiтнi Iвакiн, Кармазiн, Титова i Красiна на пропозицiю Титової та 

Красiної вирiшили «провчити» однокласницю Боброву, яка негативно 

висловлювалась про їх поведiнку. З цiєю метою заманили її до пiдвалу 

будинку, де всi разом довго знущались з неї. Били, заставили роздягнутись, 

цiлувати їм ноги, пити сечу та iн. Iвакiн та Кармазiн по черзi зґвалтували 

Боброву i задовольнили з нею статеву пристрасть неприродним способом. 

При цьому Титова i Красiна застосовували до Бобрової фiзичне насильство, 

тримали її за руки i ноги. Боячись вiдповiдальностi за вчинене, вони 

вирiшили її вбити, оскiльки та погрожувала, що повiдомить у мiлiцiю. Всi 

разом вони довго били Боброву, а потiм Iвакiн вдарив її кiлька разiв ножем, 

внаслiдок чого та померла. 

Ознайомтеся зі статтями 115, 152 і 153 КК та коментарями до них. 

Дайте кримінально-правові характеристики видів співучасників. 

69. Форми (види) співучасті 
Ранiше судимi за крадiжки iндивiдуального майна Федоров та Мороз 

запропонували Шумареву вчинити крадiжку речей з квартири Бовкуна, у 

якого, як вони знали, є iмпортна радiоапаратура i коштовностi, привезенi ним 

з-за кордону. Коли Бовкун та його дружина пiшли на роботу, Федоров i 

Шумарев вiдмичкою вiдкрили дверi квартири, вважаючи, що там нiкого 

нема. Мороз в цей час стояв на сторожi бiля будинку. Увiйшовши до 

квартири, вони побачили в нiй племiнницю Бовкуна, яка спала, але вiд шуму 

прокинулась. Федоров i Шумарев застосували до племiнницi Бовкуна 

фiзичне насильство, зв’язали її i засунули в рот кляп. Крiм того, Шумарев 

зґвалтував її. Забравши цiннi речi, пiшли з квартири. 

Визначте фору (вид) співучасті , види співучасників. 

70. Повторність і сукупність кримінальних правопорушень 
Швець протягом двох днiв здiйснив у центральному унiвермазi мiста Києва 

12 кишенькових крадiжок. Кожна з них завдала окремим потерпiлим шкоду 

на суму вiд 82 до 1 767 гривень, загальна ж сума викраденого становила 8 835 

гривень. При затриманнi Швець пояснив, що наступнi два днi мав намiр 

«працювати» в унiвермазi «Україна», а потiм – коли сума викраденого 

досягне близько 50 000 гривень – збирався поїхати вiдпочивати на Пiвденний 

берег Криму. Ознайомтеся зі ст. 185 КК та приміткою до неї. 

Чи мала тут мiсце множиннiсть кримінальних правопорушень, а якщо мала, 

то в якій формі? 

71. Обставини, що виключають кримінальну протиправність діяння 
Iвасiн, Iванов i Базба, якi вiдбували покарання за тяжкi злочини, вдерлися до 

медпункту колонiї, де захопили як заручниць двох медсестер. Погрожуючи 

загостреними металевими штирями, вони поставили вимогу надати їм зброю 

з набоями та автомобiль. Переговори iз особами, які вчинили кримінальне 



 

 

правопорушення нiчого не дали, вони почали знущатись над заручницями, 

заподiявши однiй з них тяжке поранення. Тодi за наказом керiвника 

оперативної групи були викликанi снайпери, якi застосували зброю, 

внаслiдок чого двоєз лочинцiв були вбитi, а третiй поранений. 

Як вирiшити справу? 

72. Необхідна оборона та затримання особи, що вчинила кримінальне 

правопорушення 
Повертаючись вночi додому, Гавришев повинен був iти через яр. 

Спускаючись туди i побоюючись, що на нього можуть напасти, вiн розкрив 

складаного ножа. В яру вiн зустрiв Ортова i Прохорова, якi йшли з роботи. 

Зiткнувшись з Ортовим, Гавришев завдав йому ножем удару в груди, 

заподiявши тяжкi тiлеснi ушкодження. Вiн пояснив свої дiї тим, що Ортов i 

Прохоров здалися йому грабiжниками, оскiльки ранiше в цьому мiсцi 

траплялися такi випадки. 

Чи перебував Гавришев у станi необхiдної оборони? 

73. Крайня необхідність як обставина, що виключає кримінальну 

протиправність діяння 
Мельник, Перга i Сенченко жили в однiй кiмнатi гуртожитку. Мельник 

займався спортом i часто вихвалявся, що вiн нiкого не боїться. Перга, 

Сенченко та їхнiй знайомий Кулiш вирiшили налякати Мельника. Близько 

23-ї години вони зустрiли того за рогом будинку в темному мiсцi та почали 

вимагати грошi. При цьому Перга пiдiйшов ззаду i схопив його за шию. 

Мельник ударив кулаком в обличчя Сенченка, який упав, а потiм, 

вирвавшись вiд Перги, складаним ножем вдарив його у груди. Вiд 

отриманого поранення Перга помер на мiсцi. Сенченко при падiннi вдарився 

головою об камiнь i вiд одержаної черепно-мозкової травми через три днi 

помер у лiкарнi. 

Чи пiдлягає Мельник кримiнальнiй вiдповiдальностi? 

74. Фізичний або психічний примус як обставина, що виключає кримінальну 

протиправність діяння 
Тимчик i Тетерiн перед закриттям вiддiлення Ощадбанку зайшли в 

примiщення, надягнувши перед цим маски, i, погрожуючи пiстолетами, якi, 

як виявилося, були не придатними для стрiльби, стали вимагати у касирiв 

скласти у валiзу наявнi у касi грошi. Побоюючись за своє життя, касири 

Банкова та Рогонян вiддали Тимчику i Тетерiну всi грошi, що були у касi. 

Чи пiдлягають дiї Банкової i Рогонян кримiнальнiй вiдповiдальностi? 

75. Звільнення від кримінальної відповідальності 
Федорченко прийшов на квартиру своєї колишньої дружини і запропонував 

знову жити разом. Дружина йому відмовила, після чого виникла сварка. В 

процесі сварки колишня дружина тяжко образила Федорченка. У нього виник 

стан сильного душевного хвилювання, в якому Федорченко наніс колишній 



 

 

дружині кілька ударів у голову та груди. Цими ударами їй було спричинено 

тяжке тілесне ушкодження. Була порушена кримінальна справа. В ході 

досудового слідства Федорченко щиро покаявся, помирився з колишьою 

дружиною, повністю оплатив витрати на її лікування. Варіант.Федорченко у 

відповідь на образу, не перебуваючи в стані сильного душевного 

хвилювання, заподіяв колишній дружині умисне середньої тяжкості тілесне 

ушкодження. Ознайомтесь із ст. 122, 123 КК. Чи може бути Федорченко 

звільнений від кримінальної відповідальності на підставі ст.ст. 45, 46 КК? 

Якщо таке звільнення можливе, яка з зазначених статтей повинна мати 

пріоритет в застосуванні? 

76. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям 
Федорченко прийшов на квартиру своєї колишньої дружини і запропонував 

знову жити разом. Дружина йому відмовила, після чого виникла сварка. В 

процесі сварки колишня дружина тяжко образила Федорченка. У нього виник 

стан сильного душевного хвилювання, в якому Федорченко наніс колишній 

дружині кілька ударів у голову та груди. Цими ударами їй було спричинено 

тяжке тілесне ушкодження. Було порушен кримінальне провадження. В ході 

досудового слідства Федорченко щиро покаявся, помирився з колишьою 

дружиною, повністю оплатив витрати на її лікування. Варіант.Федорченко у 

відповідь на образу, не перебуваючи в стані сильного душевного 

хвилювання, заподіяв колишній дружині умисне середньої тяжкості тілесне 

ушкодження. 

Ознайомтесь із ст. 122, 123 КК. Чи може бути Федорченко звільнений від 

кримінальної відповідальності на підставі ст.ст. 45, 46 КК? 

Якщо таке звільнення можливе, яка з зазначених статтей повинна мати 

пріоритет в застосуванні? 

77. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням 

винного з потерпілим 
Проживаючи в одній комунальній квартирі, Губенко та Січкар часто 

сварились, ображали одна одну. Одного разу Губенко звинуватила Січкар в 

крадіжці її костюма. Та у відповідь образила сусідку, а потім кілька разів 

вдарила, спричинивши легке тілесне ушкодження з короткочасним розладом 

здоров’я. Потерпіла звернулася до суду, який порушив кримінальну справу за 

ч. 2 ст. 125 КК і призначив її до розгляду. У період судового розгляду Січкар 

придбала для Губенко дефіцитні ліки, а також передала їй 300 грн. за зниклий 

костюм, хоча і продовжувала наполягати, що вона костюм не брала. У зв’язку 

з цим між Губенко та Січкар відбулося примирення, про що вони заявили в 

суді. 

Варіант 2. Січкар не придбавала ліки і не передавала Губенко 300 грн., а лише 

попросила вибачення у неї під час останнього слова підсудної. На запитання 

судді, чи вибачає вона Січкар, Губенко відповіла, що вибачає, оскільки, 

можливо, безпідставно звинувачувала її у крадіжці костюма. 



 

 

За цих обставин в залі судового засідання відбулось примирення між 

потерпілою та підсудною. 

78. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи 

на поруки 
Сомов, перевищуючи межі необхідної оборони, застрелив з мисливської 

рушниці Хмілька та Шутькова, які вчинили незакінчений замах на 

зґвалтування його неповнолітньої доньки. Була порушена кримінальна 

справа за ст. 118 КК. В ході досудового слідства Сомов давав правдиві 

показання стосовно фактичної сторони вчиненого, висловлював готовність 

матеріально допомогти сім’ям потерпілих, однак вину свою визнавав 

частково і у вчиненому не розкаювався. Справа з обвинувальним висновком 

була направлена до суду. Одночасно в суд надійшло клопотання від 

автотранспортного підприємства, де Сомов працював водієм, з проханням 

передати його на поруки колективу. Під час судового розгляду Сомов зберіг 

позицію, яку він займав на досудовому слідстві, – вину свою визнавав 

частково і у вчиненому не розкаювався. Варіант. Після надходження 

клопотання від автотранспортного підприємства Сомов змінив позицію – в 

суді він свою вину визнав повністю та заявив, що щиро розкаюється у 

вчиненому. 

Чи може Сомов бути звільнений від кримінальної відповідальності? Якщо 

таке звільнення можливе, який з передбачених у КК його різновидів має бути 

застосований до Сомова? 

79. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із зміною 

обстановки 
Борисенко в ніч перед відправленням його до місця строкової військової 

служби в Збройних Силах України напав на 20-річну Кислицьку і, 

застосувавши фізичне насильство, вчинив з нею декілька статевих актів. Була 

порушена кримінальна справа за ч. 1 ст. 152 КК і проведене досудове 

слідство. Воно через 2 місяці було зупинене, оскільки не було встановлено 

особу, яка вчинила кримінальне правопорушення. Через 10 місяців після 

цього у короткотермінову відпустку до Києва приїхав Борисенко, який 

проходив службу в прикордонних військах. Під час випадквої зустрічі він був 

впізнаний Кислицькою і затриманий. Досудове слідство було відновлене. В 

ході досудового слідства було встановлено, що на військовій службі 

Борисенко зарекомендував себе з позитивної сторони: є відмінником бойової 

підготовки, користується авторитетом у товаришів по службі, особисто 

затримав 12 порушників кордону. До закінчення досудового слідства він 

відшкодував Кислицькій моральні збитки, і вона написала заяву на ім’я 

слідчого, що не заперечує проти звільнення Борисенка від кримінальної 

відповідальності. Додавши заяву до матеріалів кримінальної справи, слідчий 

направив її до суду. Варіант 1. Кислицькій на момент зґвалтування не 

виповнилось 18 років, тому кримінальна справа була порушена за ч. 3 ст. 152 



 

 

КК. 

Варіант 2. Борисенко не лише зґвалтував Кислицьку, а і задовольнив статеву 

пристрасть неприродним способом. Ознайомтеся зі ст.ст. 152, 153 КК. 

Чи може суд звільнити Борисенка від кримінальної відповідальності на 

підставі ст. 48 КК? 

80. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням 

строків давності 
Через 1 рік 9 місяців після вчинення Полинюком кримінального 

правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 225 КК, щодо нього була порушена 

кримінальна справа. В ході досудового слідства було встановлено, що за рік 

до вчинення цього кримінального правопорушення Поліщук при одержанні 

квартири здійснив підроблення документа та його використання, а також дав 

хабара начальнику відділу райдержадміністрації. Водночас було встановлено, 

що з боку останнього мало місце вимагання хабара, а за підроблення 

документа та його використання Полинюк підлягав звільненню від 

кримінальної відповідальності на підставі закону України про амністію, який 

набув чинності через два місяці після вчинення цих кримінальних 

правопорушень. Ознайомтеся зі ст. 358, 369 КК. 

Як має бути вирішене питання про кримінальну відповідальність Полинюка 

за вчинені ним кримінальні правопорушення, якщо досудове слідство тривало 

3 місяці? 

81. Поняття покарання та його мета 
Лiкар-терапевт Писарчук на прохання своєї знайомої Злотник зробила у неї 

на квартирi кримiнальний аборт Кутовiй. За ч. 1 ст. 134 КК її було засуджено 

місцевим судом до обмеження волі на строк 1 рiк з позбавленням права 

займатися медичною практикою на 3 роки. В апеляції Писарчук просила 

замiнити обмеження волі штрафом i не застосовувати до неї додаткове 

покарання у виді позбавлення права займатися медичною практикою, 

оскiльки останнє не передбачене санкцiєю ч. 1 ст. 134 КК. 

Дайте оцiнку рiшенню місцевого суду i доводам апеляції. 

82. Види покарань 
Свирид, керуючи власним автомобiлем «Жигули-21013», на ґрунтi особистих 

неприязних стосункiв умисно збив та переїхав Козлова, який вiд одержаних 

ушкоджень помер на мiсцi подiї. За ч. 1 ст. 115 КК його було засуджено до 

позбавлення волi на строк 10 років. У вироку суду також зазначено, що 

автомобiль як знаряддя кримінального правопорушення пiдлягає конфiскацiї. 

Вважаючи вирок суду неправильним, Свирид подав апеляцію, в якiй просив 

змiнити вирок, виключивши з нього припис щодо конфiскацiї автомобiля, 

оскiльки за умисне вбивство без обтяжуючих обставин конфiскацiя майна 

законом не передбачена. 

Чи пiдлягає апеляція задоволенню? 



 

 

83. Основні та додаткові покарання 
Лiкар-терапевт Писарчук на прохання своєї знайомої Злотник зробила у неї 

на квартирi кримiнальний аборт Кутовiй. За ч. 1 ст. 134 КК її було засуджено 

місцевим судом до обмеження волі на строк 1 рiк з позбавленням права 

займатися медичною практикою на 3 роки. В апеляції Писарчук просила 

замiнити обмеження волі штрафом i не застосовувати до неї додаткове 

покарання у виді позбавлення права займатися медичною практикою, 

оскiльки останнє не передбачене санкцiєю ч. 1 ст. 134 КК. 

Дайте оцiнку рiшенню місцевого суду i доводам апеляції. 

84. Штраф як вид кримінального покарання 
Суддею місцевого суду Печерського району м. Києва за дрібне розкрадання 

державного майна Пронька пiддано штрафу на суму 10 неоподатковуваних 

мiнiмумiв доходiв громадян. Через два мiсяцi в Солом’янському районi м. 

Києва його було затримано за таємне викрадення гаманця у Сокальської. За 

це Пронька було засуджено до штрафу у розмірі 50 неоподатковуваних 

мiнiмумів доходів громадян. Ознайомтеся зі ст. 51 КАП та ст. 185 КК і 

визначте юридичну природу штрафу у кожному з цих випадкiв. 

85. Громадські роботи як вид покарання 
Ковтун було засуджено за ч. 1 ст. 226 КК до громадських робіт на строк 160 

годин з позбавленням права обіймати посади, пов’язанi з безпосереднім 

обслуговуванням грошових або товарних цінностей, на строк 3 роки. 

Розглянувши справу за апеляцією засудженої, апеля- ційний суд вирок 

місцевого суду в частинi призначеного їй покаран- ня змiнив: замiсть 

громадських робіт призначив штраф у розмірі 50 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян i виключив з вироку покарання у видi 

позбавлення права обіймати посади, пов’язанi з безпосереднім 

обслуговуванням грошових або товарних цінностей. 

Чи мав право прийняти таке рішення апеляційний суд, не застсо- вуючи ст. 

69 КК? 

86. Виправні роботи як вид кримінального покарання 
За крадiжку державного майна Борецького було засуджено за ч. 1 ст. 81 КК 

1960 р. до 1 року 6 мiсяцiв виправних робiт з вiдбуванням їх за мiсцем 

роботи. Через 4 мiсяцi, визнавши, що вiн злiсно ухиляється вiд вiдбування 

покарання, суд змiнив йому невiдбутий строк виправних робiт позбавленням 

волi. Чи можна вважати в цьому випадку позбавлення волi кримi нальним 

покаранням, що призначається за злiсне ухилення вiд вiдбування виправних 

робiт?  

В чому полягає відмінність між положеннями ч. 2 ст. 30 КК 1960 р. і ч. 2 ст. 

389 КК 2001 р.? 

87.   Арешт як вид кримінального покарання 
Вироком місцевого суду Вовченка було засуджено за ненадання допомоги 



 

 

особi, яка перебувала в небезпечному для життя стані, до штрафу у розмірі 

400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. На цей вирок Вовченко 

подав апеляцію, в якiй просив замiнити штраф арештом на мінімальний 

строк, оскiльки останнiй також передбачений в санкцiї ч. 1 ст. 135 КК, а для 

нього ця мiра покарання є бiльш прийнятною. 

Чи може бути задоволена апеляція Вовченка? 

88. Обмеження волі 
Лiкар-терапевт Писарчук на прохання своєї знайомої Злотник зробила у неї 

на квартирi кримiнальний аборт Кутовiй. За ч. 1 ст. 134 КК її було засуджено 

місцевим судом до обмеження волі на строк 1 рiк з позбавленням права 

займатися медичною практикою на 3 роки. В апеляції Писарчук просила 

замiнити обмеження волі штрафом i не застосовувати до неї додаткове 

покарання у виді позбавлення права займатися медичною практикою, 

оскiльки останнє не передбачене санкцiєю ч. 1 ст. 134 КК. 

Дайте оцiнку рiшенню місцевого суду i доводам апеляції. 

89. Тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців 
Військовим судом гарнізону старшого лейтенанта Грицюка засуджено за ч. 1 

ст. 424 КК до обмеження волі на строк 3 роки. В своїй апеляції він просив 

військовий суд регіону врахувати конкретні обставини, за яких він допустив 

перевищення влади, позитивні дані про його особу, і призначити замість 

обмеження волі службові обмеження для військовослужбовців. 

Чи може військовий суд регіону задовольнити апеляцію Грицюка без 

застосування ст. 69 КК? 

90. Позбавлення волі на певний строк 
Кравчук, не маючи права на керування транспортними засобами, в 

нетверезому станi керував мотоциклом. На поворотi вiн не справився з 

кермом i наїхав на залiзобетонну опору, що призвело до загибелi пасажира 

Iщенка. За це кримінальне правопорушення його було засуджено за ч. 2 ст. 

286 КК до позбавлення волi на строк 5 років з позбавленням права керувати 

транспортними засобами на строк 3 роки.  

Вважаючи, що додаткове покарання призначене йому безпідставно, оскільки 

він і так не мав права на керування транспортними засобами, Кравчук подав 

апеляцію, в якiй просив апеляційний суд виключити з вироку додаткове 

покарання. 

Чи пiдлягає апеляція задоволенню? 

91. Довічне позбавлення волі 
Після святкування свого дня народження Колотовкiн, якому в цей день 

виповнилось 18 років, взяв участь у груповій хуліганській бійці. Під час 

бійки Колотовкiн наніс два удари ножем в груди Федюку і один удар в живіт 

– Шпарику. Федюк помер у лікарні на наступний день, а Шпарик – через 

п’ять днів. Колотовкіну пред’явлено звинувачення за п.п. 1, 7 ч. 2 ст. 115 КК. 



 

 

Чи може суд у разі визнання Колотовкіна винним за пред’явленим 

звинуваченням призначити йому покарання у виді довічного позбавлення волі? 

92. Загальні засади призначення покарання 
Несолоний, перебуваючи в станi сп’янiння, зустрiв дев’ятирiчного Толю 

Лiсогора, який кiлька днiв тому образив його сина, i почав бити його 

армiйським ременем. При цьому один удар вiн нанiс пряжкою по головi, що 

призвело до перелому потиличної кiстки черепа i струсу мозку III-го ступеня. 

Це за висновком судово-медичної експертизи є тяжким тiлесним 

ушкодженням, небезпечним для життя в момент заподiяння. В результатi 

одержаних ушкоджень Лiсогор на довгий час втратив свiдомiсть, близько 

мiсяця лежав у лiкарнi. Внаслiдок травми голови у нього виникли дефекти 

мови, нетримання сечi, кровотеча з носа, судоми нiг. Вироком місцевого суду 

за ч. 1 ст. 121 КК Несолоного було засуджено до позбавлення волi на строк 5 

років. На цей вирок прокурор подав апеляцію, в якій поставив питання про 

невідповідність призначеного покарання тяжкості кримінального 

правопорушення та особі засудженого. 

Чи пiдлягає апеляція задоволенню? 

Якi обставини справи повиннi бути врахованi судом при призначеннi 

покарання Несолоному? 

93. Призначення покарання за сукупністю  кримінальних правопорушень та  

за сукупністю вироків 
Гордiєнка визнано винним у вчиненнi трьох кримінальних правопорушень i 

засу джено: за ч. 1 ст. 185 КК – до штрафу у розмірі 50 неоподатковува- них 

мінімумів доходів громадян; за ч. 2 ст. 186 КК – до 5 рокiв по- збавлення 

волi; за ч. 2 ст. 187 КК – до 10 рокiв позбавлення волi з конфiскацiєю всього 

майна, яке є його власністю. 

Який порядок призначення остаточного покарання за сукупнiстю трьох i 

бiльше кримінальних правопорушень? В яких межах може бути призначене 

остаточне покарання Гордiєнку? 

94. Звільнення від покарання та його відбування 
15-річний Рудик в 2000 році вчинив злісне хуліганство (хуліганські дії, що 

відзначались за своїм змістом особливою зухвалістю), та вбивство з 

необережності. За ч. 2 ст. 206 КК 1960 р. він був засуджений до позбавлення 

волі на строк 3 роки, за ст. 98 КК 1960 р. – до позбавлення волі на строк 2 

роки і за сукупністю кримінальних правопорушень – до позбавлення волі на 

строк 5 років. Через 8 місяців після початку відбування покарання Рудиком 

набрав чинності КК 2001 р. 

Варіант. За сукупністю кримінальних правопорушень Рудик був засуджений 

до позбавлення волі на строк 4 роки. Ознайомтесь зі ст.ст. 98 та 206 КК 

1960 р., ч. 1 ст. 296 та п/п. ґ) п. 1 розділу ІІ «Прикінцевих та перехідних 

положень» КК 2001 р. 

Яке рішення щодо Рудика має прийняти суд у зв’язку з набранням чинності 



 

 

КК 2001 р.? 

95. Звільнення від відбування покарання з випробуванням 
Пилипенка засуджено місцевим судом за необережне тяжке тiлесне 

ушкодження до обмеження волi на строк 2 роки із звільненням від 

відбування покарання з випробуванням. Ухвалою апеляційного суду вирок 

змiнено. Із застосуванням ст. 69 КК Пилипенку призначене покарання у видi 

штрафу. 

Чи вiдповiдає вимогам закону таке рiшення апеляційного суду? 

96. Обмежувальні заходи, що застосовуються до осіб, які вчинили домашнє 

насильство 
Додайте до курсової роботи 2-3 копії вироку суду, де суд застосовує до 

особи, яка вчинила домашнє насильство-обмежувальні заходи. 

97. Особливості кримінальної відповідальності для неповнолітніх 
14-рiчний Воробйов вчинив таємне викрадення кондитерських виробiв i 

грошей iз шкiльного буфету на суму 194 грн. У зв’язку з цим проти нього 

була порушена кримінальна справа за ч. 1 ст. 185 КК. Під час досудового 

слідства встановлено, що до виповнення Воробйову 14 років вiн 

систематично крав рiзнi речi у однолiткiв, бив їх, вимагаючи грошей. 

Поведiнка його обговорювалась на засiданнi районної служби ювінальної 

превенції сектору привенції. Батькiв Воробйова було притягнуто до 

адміністративній відповідальності за неналежне виховання сина. 376 

Кримінальне право України. Практикум 377 Глава 22. Особливості 

кримінальної відповідальності неповнолітніх. 

Варіант 1. З боку Воробйова мала місце крадіжка з проникненням до 

шкільного буфету, у зв’язку з чим проти нього розпочато кримінальне 

провадження за ч. 3 ст. 185 КК.  

Варіант 2. Воробйов вчинив таємне викрадення кондитерських виробів та 

грошей у день свого народження (досягнення 14-річного віку).  

Варіант 3. По досягненню 14-річного віку Воробйов вчинив хуліганство, у 

зв’язку з чим проти нього було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 

ст. 296 КК. 

Якi заходи кримінально-правового впливу можуть бути застосованi до 

Воробйова? 

98. Призначення покарання для неповнолітніх 
16-річна Ліснянська визнана судом винною у вчиненні кримінальних 

правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 300; ч. 2 ст. 301; ч. 1 ст. 303 КК. На 

момент засудження вона ніде не вчилась і не працювала, а також не мала 

власних коштів та іншого майна, на яке може бути звернене стягнення (крім 

вилучених під час її затримання відеокасет). 

Які види покарань можуть бути призначені Ліснянській за кожний з 

вчинених нею кримінальних правопорушень? 



 

 

Чи підлягають конфіскації вилучені в неї відеокасети? 

В яких межах може бути призначене остаточне покарання Ліснянській за 

сукупністю кримінальних правопорушень? 

99. Злочини проти основ національної безпеки України 
Завербований iноземною розвiдкою Краснов прибув до одного з портiв 

України i зупинився в будинку Боровського. Побачивши жадiбнiсть того до 

грошей, Краснов натякнув, що прибув з-за кордону нелегально для збирання 

шпигунських вiдомостей, i вiдразу вручив за користування квартирою 300 

доларiв. Проживаючи на квартирi Боровського, Краснов вiдвiдував кафе, 

закусочнi, де намагався знайомитись з працiвниками режимного заводу. Вiн 

увiйшов у довiру до Черненка, якому за чаркою «зiзнався» в тому, що 

спекулює валютними цiнностями, i дав 50 доларiв США у борг. У розмовi з 

новим «другом» Черненко виказав таємнi данi про оборонний завод, на якому 

працював. 

Кваліфікуйте дії. 

100. Кримінальна відповідальність за державну зраду та шпигунство 
Завербованi iноземною розвiдкою автотуристи з Європи Адольф та Хермiна 

Вернери фотографували на територiї України вiйськовi об’єкти, лiнiї 

електропередач, шосейнi шляхи. 

Кваліфікуйте дії. Відповідь обґрунтуйте. 

101. Кримінальна відповідальність за кримінальні правопорушення проти 

життя 
Гольцев, звiльнившись з мiсць позбавлення волi, де вiн вiдбував покарання за 

замах на вбивство iз хулiганських спонукань, зiйшовся з Пановою. Вони обоє 

зловживали спиртними напоями, сварилися, при цьому Гольцев 

неодноразово погрожував Пановiй вбивством. Пiд час чергової сварки 

Гольцев збив Панову на пiдлогу i завдав їй ногою, взутою у черевик, удару в 

груди в дiлянку серця, спричинивши тупу травму грудної клiтки з розривом 

лiвого шлуночка серця. Вiд одержаного ушкодження Панова померла на 

мiсцi. 

Кваліфікуйте дії. 

102. Кримінальна відповідальність за кримінальні правопорушення проти 

здоров’я 
За допомогою терапевта Дiдух акушерка Ларiна виконала аборт Кульбаченко 

при вагiтностi в 20 тижнiв. Пiд час операцiї було перфоровано матку. Ларiна i 

Дiдух порадили Кульбаченко звернутися до найближчого лiкувального 

закладу. Внаслiдок цього час для ефективного надання медичної допомоги 

було згаяно. Незважаючи на вжитi в подальшому лiкувальнi заходи, 

врятувати життя Кульбаченко не вдалося. 

Кваліфікуйте дії. 

103. Кримінальна відповідальність за умисне вбивство 



 

 

Оленюк мав вiдомостi, що у Верченко, яка проживає одна, є багато грошей, 

що їх вона виграла в лотерею. Вiн запропонував Iванчуку обiкрасти 

Верченко. Вночi вони через вiкно проникли до неї в хату i почали шукати 

грошi. Коли Верченко прокинулась i закричала, Оленюк двома ударами ножа 

в шию i груди вбив її. У примiщеннi особи, які вчинили кримінальні 

правопорушення знайшли лише 580 грн., якi й забрали. 

Кваліфікуйте дії. 

104. Вбивство через необережність 
Увечерi Давидов зайшов на садову дiлянку Шаронiна i почав збирати у 

кошик полуницi. Шаронiн його прогнав, завдавши кiлькох ударiв. Щоб 

помститися, п’яний Давидов вночi пiдiйшов до садового будиночка 

Шаронiна i, переконавшись, що той спить, облив бензином дверi й пiдпалив. 

Пожежею було знищено садовий будиночок з усiм наявним у ньому майном. 

Шаронiн одержав сильнi опiки, зумiв вибратись з палаючого будиночка, але 

невдовзi помер у лiкарнi. Давидов пояснив, що хотiв «пiдсмажити» 

Шаронiна. 

Кваліфікуйте дії. 

105. Доведення до самогубства 
Iнформований про подружню невiрнiсть дружини, Гирич почав проживати 

окремо i порушив справу про розлучення. Суд дав пiврiчний строк на 

примирення i винiс рiшення про стягнення алiментiв на утримання дочки. Вiн 

просив дружину не направляти виконавчий лист за мiсцем його навчання, 

обiцяючи платити грошi добровiльно. Пiд час однiєї з бесiд дружина 

зiзналась Гиричу в iнтимних стосунках з Жуковим. Заради дочки Гирич 

простив їй, вони помирились. Однак невдовзi дружина категорично 

вiдмовилась продовжувати подружнє життя. О 3-й годинi ночi Гирич з 

рушницею прийшов до гуртожитку, де проживала його дружина з дочкою, 

викликав її в коридор i вистрiлив у неї. З метою самогубства другий пострiл 

зробив у себе, але в момент падiння смертельно поранена дружина зачепила 

ствол рушницi й заряд дробу пройшов мимо. Пострiлами були розбудженi 

мешканцi гуртожитк. 

Кваліфікуйте дії. 

106. Умисне тяжке тілесне ушкодження 

На вулицi Акiлiн розмовляв з Гмизiним. До них пiдiйшов п’яний Положiєнко 

i без будь-якого приводу завдав двох ударів в обличчя Акiлiну. Той 

вiдштовхнув його вiд себе i покликав свого знайомого Олiйника. Положiєнко 

забiг додому, схопив мисливську рушницю, заряджену дробом, i вистрiлив в 

Акiлiна. Однак заряд дробу попав у живiт Олiйнику, заподiявши тяжке 

тiлесне ушкодження. Життя його вдалося врятувати завдяки своє часному 

хiрургiчному втручанню. 

Кваліфікуйте дії. 



 

 

107. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження 
Ревнуючи дружину, Корнiєнко вирiшив з нею розправитись. У себе на 

квартирi вiн облив її окропом, що спричинило опiки I-II ступеня, пiсля чого 

завдав численних ударів гайковим ключем по головi. Вiд крику потерпiлої 

прокинулись дiти. Коли 15-рiчний Олег намагався умовити батька, той завдав 

йому кiлькох ударiв тим самим ключем по головi, заподiявши поранення, вiд 

яких Олег помер у лiкарнi. Не бажаючи мати свiдка, Корнiєнко ключем 

завдав також кiлька ударiв по головi Миколi, спричинивши тяжкi тiлеснi 

ушкодження, небезпечнi для життя в момент заподiяння. Побачивши, що 

дружина ворухнулась, Корнiєнко завдав їй ще три удари гайковим ключем. 

Потерпiлiй були спричиненi середньої тяжкостi тiлеснi ушкодження. 

Вважаючи всiх трьох убитими, Корнiєнко викликав швидку допомогу, 

порiзавши собi вену i симулюючи психiчне захворювання. 

Кваліфікуйте дії. 

108. Умисне легке тілесне ушкодження 
Подружжя Сулименки двiчi розлучались, але потiм знову реєстрували шлюб. 

Мiж ними часто вiдбувалися сварки: вiн дорiкав їй за подружню невiрність, а 

вона йому – за пияцтво. Часто Сулименко бив дружину, завдаючи легких 

тiлесних ушкоджень та погрожуючи вбивством. Коли в черговий раз виникла 

сварка, дружина кiлька разiв назвала чоловiка «алiком». Той ударив її 

кулаком у груди. Падаючи, дружина головою вдарилась об мармурове 

пiдвiконня. Сулименко занiс її у ванну пiд душ. Зрозумiвши, що дружина 

мертва, вiн розчленував її труп, частини якого притопив у рiчцi. Потерпiла 

померла вiд крововиливу в мозок. 

Кваліфікуйте дії. 

109. Кримінальна відповідальність за побої і мордування та катування 
Кравченко зі своєю сестрою, її подругою Чернегою та їхнiми друзями 

Бойчуком i Палчинським сидiли на лавцi в парку села. Коли на вулицi бiля 

парку виникла бiйка мiж Турiєм i Глибчуком, Бойчук та Кравченко 

припинили її, а потiм знову пiшли у парк. Через якийсь час туди повернувся 

Турiй, привiвши з собою Филиповича, Матiоса, Кукурбу i Бiлоусова, щоб 

побити тих, хто його «образив». Коли компанiя Турiя пiдiйшла до лавки, де 

сидiли Кравченко та iншi, Турiй крикнув: «Це вони, бийте їх!». У цей момент 

Бiлоусов схопив Кравченка за чуба i став гнути голову до землi, iншi прибулi 

почали завдавати йому ударів. Захищаючись, Кравченко вдарив Бiлоусова в 

груди, спричинивши поранення серця, вiд чого той помер. 

Кваліфікуйте дії. 

110. Кримінальна відповідальність за домашнє насильство 
Не бажаючи мати дiтей, Тумак категорично зажадав вiд дружини зробити 

аборт, погрожуючи їй побиттям. Коли дружина вiдмовилася, Тумак дiйсно 

побив її, завдаючи ударів ногою в живiт, що спричинило переривання 



 

 

вагiтностi. 

Кваліфікуйте дії. 

111. Кримінальна відповідальність за залишення в небезпеці та ненадання 

допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані 
Пiдлiсний та його родич Половко на квартирi останнього увечерi розпивали 

спиртнi напої. Мiж ними виникла сварка i бiйка, пiд час якої Половко завдав 

Пiдлiсному численних рiзаних ран ножем у голову i грудну клiтку, одна з 

яких була проникаючою у грудну порожнину. Пiдлiсний не змiг вибратися з 

хати, оскiльки дверi були зачиненi, ключ був у Половка. Пiдлiсний без сил 

звалився в сiнях, а Половко лiг спати в кiмнатi. Лише на ранок дружина 

Пiдлiсного знайшла останнього у Половка в калюжi кровi. Потерпiлого було 

доставлено до лiкарні, де його вдалося врятувати. Половко страждав на 

епiлепсiю, але щодо вчиненого ним судово-психiатричною експертизою був 

визнаний осудним. Його було звинувачено за ч. 1 ст. 121 i ч. 1 ст. 135 КК 

України. 

Кваліфікуй дії. 

112. Кримінальна відповідальність за кримінальні правопорушення проти волі, 

честі та гідності особи 
Бурлака на залiзничному вокзалi мiста зустрiв братiв Кошлатих – 16-рiчного 

Колю та 14-рiчного Васю, якi вели бродячий спосiб життя. Пообiцявши дати 

їм заробити грошей, Бурлака привiз хлопцiв до себе на садибу на околицi 

мiста. Протягом двох мiсяцiв вiн використовував їх для виготовлення 

фальсифiкованих спиртних напоїв. На нiч Бурлака замикав хлопцiв у сараї, 

сковуючи їх наручниками. 

Кваліфікуйте дії. Відповідь обґрунтуйте. 

113. Кримінальна відповідальність за незаконне позбавлення волі або 

викрадення людини 
Ейдинов взяв у свою автомашину 8-рiчного хлопчика, який «голосував» на 

дорозi, й разом з Худiновим завiз його на вiддалену дачу останнього, щоб 

вимагати потiм вiд батькiв викуп. Вони помiстили хлопчика в пiдвал, 

поставили йому їжу i закрили люк, а самi почали обдумувати деталi 

майбутньої «операцiї». Ранком вони виявили, що хлопчик задихнувся вiд 

нестачi повiтря: стiни пiдвалу були пофарбованi масляною фарбою, 

перекриття залiзобетонне, а люк пригнаний дуже щiльно. 

Кваліфікуйте дії. 

114. Кримінальна відповідальність за захоплення заручників 
Обвинувачений у вчиненнi розбiйного нападу i зґвалтування неповнолiтньої 

Одарченко пiд час перебування в психiатрiчнiй лiкарнi для вирiшення 

питання щодо його осудностi пiд час вчинення кримінального 

правопорушення захопив медсестру, зачинився разом з нею в туалетi та пiд 

погрозою її вбивства зажадав прибуття прокурора i представникiв преси, 



 

 

яким вiн розповiсть про безпiдставнiсть обвинувачень у вчиненнi ним 

кримінальних правопорушень. Судово-психiатричною експертизою 

Одарченко був визнаний обмежено осудним. 

Кваліфікуй дії. 

115. Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми 
За домовленiстю з громадянином Македонiї Райчевським громадянин 

України Трояновський за грошi постачав йому дiвчат, у тому числi 

неповнолiтнiх, з України. Обiцяючи влаштування офiцiантками, хатнiми 

робiтницями, няньками тощо, вiн вивозив дiвчат за їх згодою в Македонiю. 

Там Райчевський вiдбирав у дiвчат паспорти i погрозами змушував надавати 

сексуальнi послуги клiєнтам пiдпiльних публiчних будинкiв. Допомагала 

Трояновському пiдшуковувати дiвчат для влаштування на роботу за 

кордоном Вдовiна. Кваліфікуйте дії. 

Відповідь обґрунтуйте. 

116. Кримінальнаі правопорушення проти статевої свободи та статевої 

недоторканості особи Зубко, перебуваючи в нетверезому станi, пiзно 

ввечерi на вулицi намагався зґвалтувати неповнолiтню Кунаєву, але остання 

вчинила активний опiр, через що Зубко не змiг здiйснити свiй намiр. 

Унаслiдок перенесеного потрясiння Кунаєва з приводу реактивного стану 

перебувала на стацiонарному лiкуваннi сiм днiв, пiсля чого була виписана на 

роботу в задовiльному станi. Виступаючи в судi, захисник Зубка вказав, що 

наявний у потерпiлої певний час реактивний стан потрiбно розцiнювати як 

неглибокий оборотний невротичний розлад психiчної дiяльностi, що не є 

психiчним захворюванням. При цьому захисник послався на висновок 

судово-медичного експерта. Останнiй, даючи остаточний висновок у 

судовому засiданнi, з урахуванням висновкiв судово-психiатричної 

експертизи (наявнiсть у потерпiлої залишкових явищ перенесеного 

реактивного стану), вказав, що в зв’язку з перебуванням потерпiлої на 

стацiонарному лiкуваннi з приводу захворювання, яке у неї виникло, розлад 

здоров’я, що настав у потерпiлої, вiдноситься до категорiї середньої тяжкостi 

тiлесних ушкоджень. Як треба квалiфiкувати дiї Зубка? 

Варiант. Зубко добросовiсно помилявся щодо вiку потерпiлої, вважаючи її 

дорослою. 

Кваліфікуйте дії. 

117. Кримінальна відповідальність за зґвалтування 
Заєць познайомився з односельчанкою Дунайською, вони зустрiчались. 

Довiдавшись, що Дунайська почала зустрiчатися з iншим, Заєць двiчi 

приходив до неї додому для з’ясування стосункiв, але вона не пустила в 

квартиру i не стала розмовляти. Заєць погрожував їй убивством, причому 

другий раз приходив з рушницею, яку в нього вiдiбрали сусiди. Коли через 

день Дунайська поїхала в Київ, Заєць попрямував за нею. Прихопивши ножа, 



 

 

вiн пiдстерiг Дунайську i разом з нею зайшов у квартиру, де вона мешкала. 

Погрожуючи ножем, Заєць зґвалтував Дунайську. Коли вона заявила, що 

повiдомить про це мiлiцiю, то вiн удруге зґвалтував її i завдав 10 ударiв 

ножем, заподiявши 9 рiзаних ран i одне колото-рiзане поранення передньої 

поверхнi грудної клiтки з ушкодженням тканини лiвої легенi та стiнки 

судини легеневої артерiї, що викликало смерть. 

Як квалiфiкувати дiї Зайця? 

118. Кримінальна відповідальність за сексуальне насильство 
Рудий iз застосуванням погроз i фiзичної сили зґвалтував свою дочку, якiй на 

той час було 13 рокiв 9 мiсяцiв, i продовжував вчиняти з нею насильницькi 

статевi акти ще протягом трьох рокiв. Припинив свої протиправні дiї лише 

пiсля того, як дочка звернулася до прокуратури. Рудий є глухонiмим, має 

мiопiю (близькозорiсть обох очей) високого ступеня, 5-класну освiту 

спецшколи для глухонiми. 

Кваліфікуйте дії. Відповідь обґрунтуйте. 

119. Кримінальні правопорушення проти виборчих, трудових та інших 

особистих прав і свобод людини і громадянина 
Каретник не надавав нiякої допомоги своїй старiй матерi. Вона неодноразово 

зверталася до нього, але син заявляв, що добровiльно допомагати не буде, а 

якщо суд присудить алiменти, то платитиме. Як вирiшити справу?  

Варiант. Каретник ухилявся вiд сплати алiментiв на утримання матерi 

протягом трьох мiсяцiв пiсля того, як було винесено рiшення суду. 

Кваліфікуйте дії. 

120. Кримінальна відповідальність за крадіжку 
Старостiн, двiчi судимий за крадiжку чужого майна, о 23-й годинi залiз на 

горище кооперативного магазину, розiбрав димохiд i проник до примiщення. 

Там вiн узяв господарську сумку, поклав туди 13 годинникiв i 12 пар 

черевикiв. Вилiзаючи через вiкно на вулицю, був затриманий. 

Кваліфікуйте дії. Відповідь обґрунтуйте. 

121. Кримінальна відповідальність за грабіж 
Головач i Денисов вночi прийшли на будiвельний майданчик житлово-

будiвельного кооперативу i, пригрозивши сторожу, що поб’ють його, якщо 

вiн заважатиме їм, взяли п’ять дошок. 

Кваліфікуйте дії. 

122. Кримінальна відповідальність за розбій 
Блiнов, ранiше судимий за крадiжку чужого майна, заскочив до вагона 

трамваю, що їхав у парк. Скориставшись тим, що пасажирiв у вагонi було 

лише троє, Блiнов напав на кондуктора Єрмолаєву i намагався вiдняти у неї 

сумку з грошима. При цьому вiн нанiс Єрмолаєвiй кiлькох ударiв i 

погрожував вбити. В цей час у трамвай заскочив працiвник полiцiї, якому 

Блiнов вчинив опiр, завдав удару в обличчя та намагався вдарити ногою в 



 

 

живiт. З допомогою водiя трамваю Блiнова було затримано. 

Кваліфікуйте дії. 

123. Кримінальна відповідальність за вимагання 
Напiдпитку Онищенко попросив у свого знайомого Чумака грошей, але той 

вiдповiв, що грошей у нього немає . Тодi Онищенко провiв руками по 

кишенях пальта Чумака i, почувши дзвiн монет, повторив свою вимогу. 

Чумак сказав, що, хоч грошi у нього є, вiн їх не дасть. Онищенко витяг ножа, 

вдарив ним Чумака в живiт i пiшов. Через якийсь час вiн повернувся на мiсце 

подiї i разом з громадянином Чередником надав потерпiлому допомогу, 

викликавши лiкаря. Чумаку було заподiяне тяжке тiлесне ушкодження, 

небезпечне для життя в момент заподiяння. 

Кваліфікуйте дії. Відповідь обґрунтуйте. 

124. Кримінальна відповідальність за шахрайство 
Псковська з корисливих мотивiв у пунктах прокату мiста одержала рiзного 

посуду на 80 тис. грн. i продала його за завищеними цiнами, а грошi 

витратила на свої потреби. 

Кваліфікуйте дії. Відповідь обґрунтуйте. 

Начальник будiвельно-монтажного управлiння Мельник фiктивно зарахував 

у штат управлiння Бальчинську, яка фактично не працювала, але одержувала 

зарплату, загальна сума якої становила 83 тис. грн. 

Кваліфікуйте дії. Відповідь обґрунтуйте. 

125. Кримінальна відповідальність за привласнення, розтрата майна або 

заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем 
Завiдувачка магазину сiльського споживчого товариства Сисоєва та 

продавець Колосюк виявили недостачу товарiв на 600 тис. грн., що сталася з 

невiдомих причин. Щоб приховати це, вони вирiшили iнсценувати крадiжку, 

взявши при цьому собi з наявних товарiв рiзних речей на 200 тис. грн. 

Здiйснити iнсценування крадiжки мав Колосюк, але вiн злякався 

вiдповiдальностi й вiдмовився, однак взятi речi не повернув. Тодi Сисоєва з 

аналогiчною пропозицiєю звернулася до Мурого i дала останньому 5000 грн. 

за «послугу», пояснивши йому, що в магазинi недостача товарiв i вона не 

хоче неприємностей. Мурий взяв грошi й iнсценував крадiжку з магазину. 

Кваліфікуйте дії. Відповідь обґрунтуйте. 

126. Кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності: 

кримінально-правова характеристика 
Учень художнього технiкуму Зоренко намалював два банкiвських бiлети 

вартiстю 100 грн. кожний. При спробi збути один з них його було затримано. 

Варiант 1. Не сказавши про пiдробку, Зоренко дав одну купюру Ковалю в 

оплату боргу. Пiдробку було викрито, коли Коваль подав купюру в касу 

магазину. 

Варiант 2. Зоренко виготовив банкiвський бiлет, щоб показати товаришам 



 

 

свою художню майстернiсть. 

127. Кримінальна відповідальність за  контрабанду 
Пiд час митного огляду в Царенка в мiшечку, що висiв на шиї, було виявлено 

золотi вироби (каблучки, перснi тощо) на суму 87 200 грн. 

Варiант 1. Вироби мiстились у гнiздах, видовбаних у каблуках черевикiв. 

Варiант 2. Вироби мiстились у валiзi Царенка. 

Кваліфікуйте дії. Відповідь обґрунтуйте. 

128. Кримінальні правопорушення проти довкілля: кримінально-правова 

характеристика 
Лiсотехнiк Дудник та лiсничий Шуменко незаконно дозволили Дмитруку 

заготiвлю лiсоматерiалiв. Пiсля того, як Дмитрук спиляв i вiдвiз додому 

десять сосон, вони розпили «могорич». При цьому Дмитрук передав по 9 тис. 

грн. Шуменку та Дуднику «на знак подяки». Десять мiсяцiв тому Дмитрук 

притягався до кримiнальної вiдповiдальностi за незаконну порубку лiсу. 

Кваліфікуйте дії. Відповідь обґрунтуйте. 

129. Кримінальні правопорушення проти громадської безпеки 
Гриценко незаконно зберiгав удома револьвер. Розповiвши про це Усиковi, 

вiн запропонував останньому вчинити напад на когось з громадян. Той 

погодився. Вночi Гриценко та Усик напали на Одинцова i, погрожуючи 

зброєю, вiдiбрали у нього наручний годинник, але тут же були затриманi 

срівробітникаим патрульної полiцiї.  

Варiант 2. При вчиненнi нападу на Одинцова Гриценко погрожував 

потерпiлому дерев’яним макетом револьвера, а Усик – складаним ножем.  

Кваліфікуйте дії. Відповідь обґрунтуйте. 

130. Кримінальна відповідальність за бандитизм 
Брати Каращуки органiзували групу для нападу на квартири громадян. 

Пiзнiше у групу ввiйшов Смолiй. Упродовж трьох мiсяцiв велись пошуки 

будинкiв, де живуть багатi люди. В цей перiод групою було придбано 

пiстолет i 30 патронiв до нього, виготовлено два фiнськi ножi. 

Використовуючи зброю, група вчинила напад на квартиру Мучника, який 

вчинив опiр. Каращук Василь застрелив Мучника. Каращук Анатолiй 

фiнським ножем завдав тяжкого тiлесного ушкодження дружинi Мучника, а 

Смолiй зґвалтував малолiтню дочку Мучникiв. Забравши грошi, коштовностi 

та цiннi речi – всього на суму 29 тис. грн., група покинула будинок, але була 

затримана працiвниками полiцiї, яким намагалась вчинити збройний опiр. 

Кваліфікуйте дії. Відповідь обґрунтуйте. 

131. Кримінальна відповідальність за терористичний акт 
Валяєв виготовив вибуховий пристрiй типу мiни – пастки розвантажувальної 

дiї, який вмонтував у коробку, запакував i бандероллю вiдправив на адресу 

свого недруга Сушка. Одержавши в супроводi двох своїх товаришiв у 

поштовому вiддiленнi бандероль, Сушко на одному з її бокiв помiтив вусик. 



 

 

Не вiдкриваючи бандеролi, вiн здав її в полiцiю. Вибуховий пристрiй, який 

мав убивчу силу в радiусi 5 м, було знешкоджено. 

Кваліфікуйте дії. Відповідь обґрунтуйте. 

132. Кримінальна відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про 

загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності 
15-рiчнi учнi Храпов та Лапов вирiшили прогуляти заняття у школi й 

зателефонували до мiлiцiї, що школу замiновано. Заняття в школi було 

вiдмiнено. Мiнери кiлька годин обстежували всi примiщення школи, але 

вибухiвки не виявили. 

Варiант 2. 12 травня Лапов святкував своє 16-рiччя i зробив таке 

повiдомлення о пiв на першу годину ночi. Ознайомтеся зi статтями 259 і 296 

КК. Чи можуть Храпов та Лапов нести вiдповiдальнiсть за вчиненi дiї за 

цими статтями КК? 

Кваліфікуйте дії. Відповідь обґрунтуйте. 

133. Кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом 

воєнізованих або збройних формувань 
Євменчук i Солод домовилися грабувати магазини, для чого придбали 

вогнепальну зброю (пістолет  Макарова) і кожен день займалися фізичною 

підготовкою та стрільбою із пістолета. 

Вночi вони напали на працiвника полiцiї, який повертався з чергування 

додому, збили його з нiг i вiдiбрали пiстолет. Невдовзi вони були затриманi.  

Варiант 1. Євменчук i Солод були затриманi пiсля першого нападу на 

магазин. 

Варiант 2. Вони були затриманi після п’ятого нападу на магазини. 

Кваліфікуйте дії. Відповідь обґрунтуйте. 

134. Кримінальна відповідальність за незаконне поводження зі зброєю, 

бойовими припасами або вибуховими речовинами 
Начальник чергової частини мiського вiддiлу полiцiї Курочкiн самовiльно за 

мiсцем роботи взяв iз сейфа спортивний пiстолет, протягом дня носив його 

при собi, а пiзно ввечерi iз застосуванням цього пiстолета на ґрунтi ревнощiв 

заподiяв дружинi легкi тiлеснi ушкодження, вистреливши їй у ногу. 

Кваліфікуйте дії. Відповідь обґрунтуйте. 

135. Кримінальна відповідальність за викрадення, привласнення, вимагання 

вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних 

матеріалів 
Брати Володимир та Георгiй Коровiни, Петрушко i Щекальов вбили 

працiвника полiцiї Шаронова i заволодiли пiстолетом. Пiсля цього всi вони 

вчинили чотири збройних напади на окремих громадян. Одного разу Коровiн 

Володимир прийшов разом з братом додому вночi, зiзнався дружинi, що вони 

вчинили напад на сiм’ю Ахiмблат, i попросив викинути в рiчку їхнi черевики 

та замити слiди на кухнi. Дружина виконала прохання. 



 

 

Кваліфікуйте дії. Відповідь обґрунтуйте. 

136. Кримінальна відповідальність за  кримінальні правопорушення проти 

безпеки виробництва 
Машинiст автокрана Крильченко, незважаючи на виявлену ним несправнiсть 

сигналiзатора небезпечної напруги, при якiй не можна виконувати роботи 

поблизу лiнiй електропередачi, розвантажував труби на складi будiвельного 

управлiння, розташованому в їх охороннiй зонi. Пiд час приведення крана в 

транспортне положення пiсля виконання цiєї роботи Крильченко наблизив 

стрiлу до дротiв лiнiї електропередачi, через що металоконструкцiя крана 

потрапила пiд високу напругу. Стропальник Грицiв, який у цей час складав 

на автокранi сталевi стропи, був смертельно уражений електрострумом. 

Кваліфікуйте дії, відповідь обгрунтуйте. 

137. Кримінальна відповідальність за кримінальні правопорушення проти 

безпеки руху та експлуатації транспорту 
Водiй Лесюк, не впоравшись з керуванням автомашиною «Мазда», вчинив 

наїзд на пiшохода, який iшов узбiччям дороги.  Боячись вiдповiдальностi, 

Лесюк не зупинився, не надав допомоги потерпiлому i втiк з мiсця пригоди. 

При розслiдуваннi було встановлено, що потерпiлий помер вiд втрати кровi, 

хоч при своєчасному наданнi допомоги його можна було врятувати.  

Варiант. Вважаючи потерпiлого мертвим, Лесюк вiдвiз його за мiсто i скинув 

у затоплений водою кар’єр. 

Як було встановлено проведеною судово-медичною експертизою, потерпiлий 

помер вiд утоплення. 

Кваліфікуйте дії, відповідь обґрунтуйте. 

138. Кримінальна відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього 

руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними 

засобами 
Водiй Артюх автомашиною-самоскидом перевозив з поля до елеватора 

пшеницю. Пiд час чергового навантаження вiн став подавати автомашину 

назад i для того, щоб нiхто не потрапив пiд машину, вiдкрив дверцята кабiни 

i спостерiгав за рухом, подавав звуковi сигнали. В цей час iз кузова, не 

попередивши водiя, вистрибнув Леоненко, який зi згоди водiя залiз туди, щоб 

розрiвнювати пшеницю. Через те, що автомашина рухалась ривками, стрибок 

Леоненка виявився невдалим – вiн потрапив пiд заднє колесо машини i вiд 

одержаних ушкоджень помер. 

139. Кримінальна відповідальність за порушення правил, норм і стандартів, 

що стосуються убезпечення дорожнього руху 
Лушкiн, випивши вина та пива, надвечiр їхав на велосипедi вулицею селища. 

При наближенні до перехрестя, через поганий зір i сп’янiння, вiн виїхав на 

лiвий бiк дороги в безпосереднiй близькостi вiд мотоцикла «Ява-350», який 

під керуванням Пiпка рухався йому назустрiч, чим створив аварiйну 



 

 

обстановку. При зiткненнi Пiпко дістав смертельнi тiлеснi ушкодження, його 

малолiтнiй син, пасажир мотоцикла, а також сам Пушкін – середньої 

тяжкостi тiлеснi ушкодження. 

Варiант 1. Лушкiн їхав мопедом з робочим об’ємом двигуна 49 см. 

Варiант 2. Лушкiн їхав мотоциклом. 

140. Кримінальна відповідальність за незаконне заволодіння транспортним 

засобом 
Ранiше судимий за крадiжку Крижанівський пiсля звiльнення з мiсць 

позбавлення волi продовжував протиправні дiї. У станi сп’янiння вiн у 

селищi Софiївцi за допомогою ключа запалення зумiв завести автомашину 

«ВАЗ 2109», що належала Шевченку, i поїхав покататись в напрямi Кривого 

Рога. На великiй швидкостi вiн при обгонi не впорався з керуванням i 

зiткнувся з автомобiлем МАЗ-555, спри- чинивши Шевченку збиткiв 

внаслiдок пошкодження машини на 15 тис. грн. Переховуючись вiд органiв 

полiцiї, Крижанiвський прибув до Києва, де знову вирiшив покататись на 

автомашинi. П’яним вiн проник в автомашину «Волга» ГАЗ-21, що належала 

Київськiй облсанепiдемстанцiї. Тiкаючи вiд поліції, Крижанiвський з 

перевищенням швидкості намагався проїхати на червоне свiтло свiтлофора, 

внаслiдок чого зiткнувся з автомашиною, що належала Київському 

виробничому об’єднанню вантажного авто- транспорту 09662. Вiд зіткнення 

автомашин двом органiзацiям було заподіяно шкоду вiдповiдно на 90 тис. 

грн. i 37 тис. грн. Крижанів- ський був затриманий. 

Кваліфікуйте дії. 

141. Кримінальна відповідальність за порушення чинних на транспорті 

правил 
Гриненко сiв на площадку вагона товарного потяга, щоб швидше доїхати 

додому. Бiля села Гриненка потяг не зупинився, тодi вiн до вiдказу закрутив 

ручне гальмо, що викликало пошкодження колiсних пар вагона. Внаслiдок 

цього потяг мав вимушену зупинку на 35 хв., а вагон було затримано на 21 

год. 

Варiант. На колiсних парах вагона утворились «повзуни» в 4 мм, що 

спричинило аварiю потяга, пiд час якої машинiст i його помiчник зазнали 

тяжких тiлесних ушкоджень, а потяг був затриманий на 22 год. 

142. Кримінальна відповідальність за кримінальні правопорушення проти 

громадського порядку 
Громадянин Діденко 2 березня 2019 р. приблизно о 22 год., перебуваючи на 

вулиці, маючи умисел вчинити хуліганство, тобто грубо порушити 

громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, що 

супроводжувалось особливою зухвалістю, умисно кинув сніжку у віконне 

скло будинку, розбивши його при цьому, чим заподіяв Павловському 

матеріальні збитки на суму 11 грн.  Цього ж дня приблизно о 22 год. 15 хв., 



 

 

продовжуючи хуліганські дії, Діденко кинув сніжку у віконне скло будинку, 

розбивши його, чим заподіяв Малик матеріальні збитки на суму 26 грн. 

Кваліфікуйте дії Діденко. Відповідь обґрунтуйте. 

143. Кримінальна відповідальність за кримінальні правопорушення проти 

моральності 
Громадянин Килимник  купував у знайомих порнографічні фільми та фільми, 

в яких пропагувався культ насильства і жорстокості, які потім за винагороду 

демонстрував у себе вдома бажаючим їх подивитися. Він також за 

винагороду надавав свою квартиру чоловікам і жінкам для сексуальних дій. 

Кваліфікуйте дії Килимник. 

144. Кримінальна відповідальність за хуліганство 
Громадянин Січ  у квартирі Пихар розпивав спиртні напої разом з Драч. 

Оскільки останній почав їх виганяти, то між ними виникла бійка, яка тривала 

і в під’їзді. Після цього він разом з Драч повернулися до квартири Пихар і 

продовжили розпивати спиртні напої. Згодом у двері квартири почали 

стукати працівники міліції, які вимагали відкрити їм двері. Проте двері 

квартири вони не відчиняли, а Драч попередив, що коли працівники міліції 

не перестануть стукати у двері, то він викинеться з вікна. Після повторної 

вимоги працівників міліції відкрити двері.  Драч викинувся з вікна і розбився 

(помер), а Січ, злякавшись та випивши горілки, почав нецензурно лаятися з 

вікна лоджії. Після цього він розбив вікна у квартирі, викинув у вікно 

стілець, складаний ніж, а також частини поламаних меблів. Крім того, згідно 

з показаннями засудженого Січ, даними під час досудового слідства, стілець, 

складаний ніж, а також частини поламаних меблів він викидав у вікно не з 

метою заподіяння комусь тілесних ушкоджень, а через те, що перебував у 

шоковому стані та стані алкогольного сп’яніння. 

Кваліфікуйте їх дії. Відповідь обґрунтуйте. 

145. Кримінальна відповідальність за наругу над могилою, іншим місцем 

поховання або над тілом померлого 
Громадянин Таніч під час похорон побачив у покійника золотий ланцюжок, 

та 3 золотих персні. Вночі він розкопав могилу, зняв з покійника золоті 

прикраси та акуратно привів місце поховання в порядок. Його дій ніхто не 

помітив. 

Кваліфікуйте дії Таніч. 

Варіант. Таніч вкрав золоті речі у покійника під час похорону. 

146. Кримінальна відповідальність за  жорстоке поводження з тваринами 
Громадянин Рикін за проханням гр. Бобрика нацькував одну собаку на другу. 

Присутній син Рикіна, якому було шість років почав плакати і прохати батька 

забрати собак, так як він їх злякався. Але бітько відповів, що за бійку собак 

Бобрик заплатив 200 гривень. 

 Кваліфікуйтен дії Рикіна. 



 

 

147. Кримінальна відповідальність за втягнення неповнолітніх у протиправну 

діяльність 
Шілов, якому 17 років разом із  Ільченко, якому 14 років,  розповсюдживали 

та збували у школі  учням  відеопродукцію (фільми), що пропагує культ 

насильства і жорстокості.  

Кваліфікуйте їх дії. Відповідь обґрунтуйте. 

148. Кримінальна відповідальність за  кримінальні правопорушення у сфері 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів та інші кримінальні правопорушення проти здоров'я 

населення 
Киричок кiлька разiв у рiзних осiб на базарi купував гашиш та макову 

солому, яку привозив на квартиру своєї близької знайомої Оксень, шiсть 

разiв виготовляв екстракцiйний опiй. Наркотики Киричок вживав сам, а 

також разом зi своїми знайомими, серед яких був i 17-рiчний Iрчук. На 

квартирi Оксень були вилученi гашиш, макова солома, екстракцiйний опiй, 

предмети, призначенi для виготовлен- ня i вживання наркотикiв. Оксень пiд 

час допиту визнала, що знала про вживання Киричком наркотикiв у її 

квартирi. Спочатку вона за- перечувала проти цього, але Киричок переконав 

її, що без вживання наркотикiв не зможе жити. Тому вона дозволила готувати 

i вживати наркотики у своїй квартирi Киричку i його знайомим, а сама 

виходила на цей час до iншої кiмнати. 

Кваліфікуйте їх дії. Відповідь обґрунтуйте. 

149. Кримінальна відповідальність за контрабанду наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих 

лікарських засобів 
Григорович, громадянин України, на територiї Казахстану в степу зiбрав 

мiшок стебел, листя та насiння коноплi, привiз їх у Чимкент, де через кiлька 

днiв з привезеного виготовив 175 гр. гашишу, 1,5 кг. марихуани та 430 гр. 

сировини для виготовлення гашишу. Все це вiн привiз у Запорiжжя з метою 

збуту, але був затриманий. 

Варiант. Григорович є громадянином Росiйської Федерацiї. 

Відповідь обґрунтуйте. 

150. Кримінальна відповідальність за викрадення, привласнення, вимагання 

наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи 

заволодіння ними шляхом шахрайства  
Бага, приїхавши в с. Глузди на Чернiгiвщинi до своєї родички Пойди, 

знайшов у неї 3 кг. коробочок маку, якi таємно вивiз своєю автомашиною до 

м. Києва. Вдома Бага коробочки подрiбнив, плануючи виготовити з них 

концентрат опiю. Пойда пояснила, що вирощувала мак для своїх 

господарських потреб, а коробочки збиралась спалити. 

Варiант. Бага планував концентрат опiю продати. Пойда планувала 



 

 

коробочки маку продати заїжджим наркоманам. 

151. Кримінальна відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, 

придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, 

психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту 
Журахiвський та Кузьменко за попередньою домовленiстю придбали 6 г 

екстракцiйного опiю, який вживали. Через мiсяць вони придбали 1 кг 

висушеної макової соломи, яку привезли до себе в гур- тожиток i деякий час 

зберiгали, поки цей факт не став вiдомим право- охоронним органам, якi її 

вилучили. 

Варiант 1. Журахiвський i Кузьменко звернулись до полiклiнiки, бажаючи 

вилікуватись вiд наркотичної залежностi, а макову солому спалили.  

Варiант 2. Журахiвський i Кузьменко припинили вживання наркотикiв, тому 

макову солому продали Потоцькому. 

152. Кримінальні правопорушення у сфері охорони державної таємниці, 

недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та 

мобілізації 
Головний інженер військового заводу Климов, не встигнувши на роботі 

вивчити матеріали, пов’язані з виробництвом нових видів зброї, взяв їх 

додому. Коли він знайомився з мате ріалами, до його кімнати зайшов 

співробітник інституту Калачов. Климов залишив матеріали на столі, 

прикривши їх газетою. Під час бесіди йому зателефонували, і він вийшов з 

кімнати. Калачов зазирнув у документи, що лежали під газетою, і, дізнав 

шись про новий вид зброї, «по секрету» розповів про це своїй дружині. 

Кваліфікуйте дії Климова та Калачова. 

153. Кримінальні правопорушення проти авторитету органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та 

кримінальні правопорушення проти журналістів 
Довідавшись, що Рутківська займається виготовленням і збутом самогону, 

Зленко прийшов до неї додому і, назвавшись працівником поліції, вимагав 

запросити понятих для складання протоколу про вилучення самогону. 

Рутківська запропонувала Зленку 5 000 грн., щоб той протоколу не складав. 

Одержавши гроші, Зленко залишив садибу. 

Відповідь обґрунтуйте. 

154. Кримінальні правопорушення у сфері використання електронно-

обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і 

мереж електрозв'язку 
Іванченко, співробітник ТОВ «Темп», з хуліганських мотивів запровадив у 

комп’ютерну систему ТОВ програмний вірус, який призвів до перекручення 

інформації, що зберігалась у фай лах з розширенням «сіос». 

Варіант. Програмно-технічною експертизою було встанов лено, що на 

відновлення файлів, інформації в яких було завда но шкоди, ТОВ «Темп» 



 

 

необхідно витратити 15 тис. грн. 

Якою має бути кримінально-правова оцінка дій Іванченка? 

155. Кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг 
Суддя Сидорчук одержав матеріали про дрібне хуліганство, вчинене 

Васильєвим. Ретельно вивчивши матеріали, він дійшов висновку про 

наявність у діях Васильєва складу кримінального правопорушення, пе 

редбаченого ч. 1 ст. 296 КК України, і сказав про це Васильєву. Той почав 

просити суддю не порушувати кримінального провадження, пообіцяв 

віддячити його матеріально. Сидорчук не порушив проти Васильєва 

кримінального провадження, а обмежився винесенням постанови про його 

арешт на 15 діб. Звільнившись з-під ареш ту, Васильєв передав Сидорчуку 

12 000 грн. 

Якою має бути кримінально-правова оцінка дій Сидорчука? 

156. Кримінальні правопорушення проти правосуддя: кримінально-правова 

характеристика 
Кропив’янський вчинив крадіжку майна з квартири Давидової і під час 

розслідування справи зізнався у вчиненні цього кримінального 

правопорушення. Щоб поліпшити показники роботи  слідчий Синиця, 

погрожуючи позбавленням їжі і пере веденням у карцер, домігся того, що 

Кропив’янський «зізнався» у вчиненні двох квартирних крадіжок, яких він не 

вчиняв. 

Варіант 2. «Зізнання» Кропив’янського було одержано після обіцянки 

слідчого передати його на поруки. 

157. Кримінальна відповідальність за завідомо незаконні затримання, привід, 

домашній арешт або тримання під вартою 
За підозрою у вчиненні розбійного нападу був заарешто ваний Дишлюк. На 

допиті у слідчого Ларіна він категорично заперечував вчинення ним 

кримінального правопорушення. Тоді Ларін звернувся зі сло вами: «Виведіть 

його і розстріляйте там же, де звичайно розст рілюєте». Злякавшись за своє 

життя, Дишлюк «зізнався» у вчи ненні розбійного нападу. Однак під час 

слухання справи в суді він винуватим себе не визнав і розповів про 

обставини, за яких він «зізнався» у вчиненні кримінального правопорушення. 

Варіант. Дишлюк дійсно вчинив розбійний напад. 

158. Кримінальна відповідальність за притягнення завідомо невинного до 

кримінальної відповідальності 
У процесі розслідування справи щодо обвинувачення Каплюка у вчиненні 

кримінального правпорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК, було при 

значено судово-медичну експертизу. Експерт Напалков дав завідомо 

неправдивий висновок про причину смерті потерпілого. Повторна експертиза 

спростувала його висновок. Як було з’ясовано в процесі слідства, Напалкова 



 

 

підкупив родич обвинуваченого – Лопата. Останній також підмовляв свідка 

Савенка (очевидця вчинення кримінального правопорушення) давати 

неправдиві показання. Савенко на допиті заявив слідчому, що йому у справі 

нічого не відомо. 

Відповідь обґрунтуйте. 

159.  Кримінальні правопорушення проти встановленого порядку несення 

військової служби (військові кримінальні правопорушення) 
Військовослужбовцю Калиті дуже тяжко було нести військову службу. Він 

вирішив піти з життя. Будучи в караулі, Калита вистрелив собі в живіт, 

внаслідок чого втратив багато крові. Три дні лікарі боролися за його життя. 

Шість солдатів віддали частину своєї крові, щоб врятувати Калиті життя. 

Життя вдалося зберегти, але він став інвалідом II групи і був демобі 

лізований з армії. 

Чи є кримінальне правопорушення: замах на самогубство? 

160. Кримінальні правопорушення проти миру, безпеки людства та 

міжнародного правопорядку 
Громадянин України Кальченко на мітингу в м. Одесі закликав уряд держави 

для вирішення питання про приналежність острова Зміїний у Чорному морі 

ввести на територію Придністров’я бригаду з числа Збройних Сил України. 

Листи з такою самою пропозицією він надіслав Президенту України та 

Прем’єр-міністру України. Проведеною судово-психіатричною експертизою 

встановлено, що Кальченко є обмежено осудним. 

Відповідь обґрунтуйте. 

 

15. Тематика контрольних робіт з навчальної дисципліни 

(для заочної форми навчання) 

 

ВАРІАНТ 1(А-Е) 

Теоретичне завдання: 

1. Поняття та система Особливої частини кримінального права. Взаємозв’язок 

Загальної та Особливої частини кримінального права. 

2. Види кримінальних правопорушення проти виборчих, трудових та інших 

особистих прав і свобод людини та громадянина. 

3. Кримінальні правопорушення проти представників влади, працівників 

правоохоронних органів. 

 

Практичне завдання: 

1. Вироком судової колегії у кримінальних провадженнях Луганського обласного 

суд від 8 червня 2003 року Михайленко засуджено за ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 ККУ. 19 

листопада 2002 року Михайленко, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під 

час бійки, керуючись мотивами помсти, вдарив  Давидова вилами у голову, чим 



 

 

позбавив його життя. Продовжуючи кримінально протиправні дії, спрямовані на 

позбавлення життя ще двох осіб, Михайленко завдав удар вилами в ліву бокову 

частину грудної клітки Бабкова, заподіявши йому тяжкі тілесні ушкодження, а коли 

останній разом зі своїм братом Микитою почав тікати з місця події, Михайленко з 

вилами у руках намагався наздогнати їх, але потерпілим вдалося втекти і Бабкову 

було своєчасно надано медичну допомогу. Прокурор подав подання про скасування 

вироку, оскільки діям винного була дана невірна оцінка. Чи підлягають задоволенню 

вимоги прокурора? 

Кваліфікуйте дії Михайленка. 

2. Громадяни України Гукін та Луцевич захопили повітряне судно із 20 

пасажирами. Погружаючи вибухом літака вони вимагали від пілотів летіти до 

Канади. Для “переконливості” Луцевич вбив одного з пасажирів. Під час переговорів 

осіб, що вчинили кримінальне правопорушення були затримані. 

Кваліфікуйте дії Гукіна та Луцевич. 

 

ВАРІАНТ 2(Ж-Л) 

Теоретичне завдання: 

1. Наукові основи кваліфікації кримінальних правопорушень. 

2. Кримінальні правопорушення, що становлять небезпеку для життя і здоров’я 

людини, які вчинюються у сфері медичного обслуговування. 

3. Поняття і види кримінальних правопорушень проти здоров’я населення. 

 

Практичне завдання: 

1. 12 жовтня 2019 року Євтушенко, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, 

приблизно о 24-й годині прийшов до будинку Некіфорова для з’ясування стосунків. 

Почувши стукіт по даху будинку, Зуєв, зять Некіфорова, узяв двоствольну 

мисливську рушницю та два патрони із соляною сумішшю, які були у гаражі. 

Наближаючись до воріт і заряджаючи рушницю, він необережно вистрелив  у землю, 

потім відчинив хвіртку  і вийшов із двору на вулицю. Побачивши у нього в руках 

рушницю, Євтушенко намагався втекти, проте Зуєв, на ґрунті особистих неприязних 

стосунків, вистрелив йому у спину з відстані приблизно 2м, заподіявши проникне 

вогнепальне поранення правої половини грудної клітки з ушкодженням легені і 

переломами 5-7-го ребер та рване поранення правого плеча, від чого останній 18 

жовтня помер у лікарні. Корабельним районним судом м. Миколаєва Зуєва 

виправдано за ч.1 ст. 115 КК, а справу закрито за відсутністю в його діях складу 

кримінального правопорушення, оскільки він діяв у стані необхідної оборони. 

Чи вірно діяв суд? 

2. Бондарчук біля четвертої години ранку, перебуваючи в стані алкогольного 

сп’яніння, проник у будинок гр-ки Іванішиної, де з застосуванням фізичного 

насильства здійснив з нею статевий акт, заподіявши їй при цьому легкі тілесні 

ушкодження з короткочасним розладом здоров’я. Під впливом здійсненого по 



 

 

відношенню до неї кримінального правопорушення потерпіла Іванішина покінчила з 

життям самогубством, повісившись у своєму дворі. 

Відповідальність Бондарчука. 

 

ВАРІАНТ 3(М-Р) 

Теоретичне завдання: 

1. Поняття кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки 

України. 

2. Кримінальні правопорушення проти сім’ї. 

3. Кримінальні правопорушення проти представників влади, правоохоронних 

органів, членів громадських формувань. 

Практичне завдання: 

1. Воронин, знаходячись в їдальні одного з Вузів, скориставшись відсутністю 

гардеробниці й зайшов до приміщення гардеробу. Знявши з гачків дві шкіряні 

куртки, він намагався зникнути, але був помічений адміністратором їдальні 

Васюком. Той зупинив Воронина і намагався відняти в нього вкрадене, але особа яка 

вчинила кримінальне правопорушення відштовхнув Васюка і з викраденими речами 

зник. 

Як кваліфікувати дії Воронина? Чи зміниться кваліфікація, якщо Воронін 

кинув куртки і втік? Якщо від поштовху Васюк впав і, вдарившись об кам’яну 

підлогу, зламав руку? 

2. Винокур, Шилов та Петрищев за втраченим паспортом на ім’я Носова 

зареєстрували фірму “Немо”, для надання туристичних послуг. Для цього Винокур 

передав, а Шилов вклеїв фотокартку Петрищева, який став директором “Немо”. Крім 

цього, Винокур, використовуючи комп’ютерну техніку, вніс у  зазначений паспорт 

неправдиві дані щодо прописки. Після реєстрації співробітники фірми (Петрищев, 

Винокур та Шилов), провівши рекламну кампанію, залучивши клієнтів та 

отримавши від останніх кошти у розмірі 159 тис. грн. зникли, а кошти привласнили. 

3. Директор сільськогосподарського підприємства “Таурас” Філатов, з метою 

зменшення витрат на перевезення та переробку мінеральних добрив та інших 

відходів сільськогосподарського виробництва, наказував  вивозити все це до поля, 

що знаходиться на кордоні з іншим господарством і використовувалось не за 

призначенням. В результаті цього під впливом атмосферних явищ, всі небезпечні 

речовини потрапляли до землі, що спричинило тривалу втрату родючості  земель СП 

“Таурас” та і земель сусіднього господарства. Кваліфікуйте дії Філатова. 

Чи зміниться кваліфікація в випадку попадання небезпечних речовин до випасів 

в результаті чого загинуло стадо КРХ сусіднього господарства? 

 

ВАРІАНТ 4(С-Ф) 

Теоретичне завдання: 

1. Кримінальні правопорушення проти миру. 



 

 

2. Корисливі кримінальні правопорушення проти власності, не пов’язані з 

обертанням чужого майна на свою користь або користь інших осіб. 

3. Кримінальні правопорушення проти суспільної моральності. 

Практичне завдання: 

1. Зубко маючи на меті зірвати вибори мера міста встановив в одному з 

супермаркетів вибухівку і вночі підірвав. Внаслідок вибуху постраждало 76 чоловік, 

троє з яких померли. 

Визначте відповідальність Зубко. 

2. Увечері 26 березня 2018 року Купріков приїхав до Пархоменка Олега з метою 

незаконно отримати у останнього гроші. Брат Пархоменка – Микита, почувши та 

побачивши через вікно, що на вулиці під вікном відбувається сварка. Купріков 

шарпає за одяг та б’є Олега. Побачивши в руці Куприкова блискучий предмет, 

Микита із зарядженою рушницею вибіг на веранду, крикнув до Куприкова : “ Стій!”, 

а коли  той кинувся на нього, - вистрелив. Внаслідок пострілу Куприкова було 

позбавлено життя.Вироком Коломийського міського суду Івано-Франківської 

області Пархоменко Микиту засуджено за ч. 1 ст. 115 ККУ. Адвокат клопотав про 

перекваліфікацію дій винного на ст.118 ККУ. 

Чи підлягає задоволення клопотання адвоката? 

3. Махмутов займався тим, що знаходив дівчат віком від 6 до 10 років, 

запрошував їх до себе додому подивитися мультики. Привівши дівчину, він, під час 

перегляду останньою мультфільму, роздягався й займався мастурбацією. Дівчат, які 

перелякавшись, починали кричати, Махмутов відпускав, пригрозивши тим, що якщо 

це стане відомо ще комусь, то їм буде дуже погано. Давидова Катерина, кричати не 

стала й Махмутов, скориставшись цим вступив з нею у статевий зв’язок. 

Визначте відповідальність Махмутова. 

ВАРІАНТ 5 (Х-Щ) 

Теоретичне завдання: 

1. Види кримінальних правопорушень проти виборчих, трудових та інших 

особистих прав і свобод людини та громадянина. 

2. Некорисливі кримінальні правопорушення проти власності. 

3. Інші кримінальні правопорушення, що становлять небезпеку для життя та 

здоров’я людини. 

Практичне завдання: 

1. 25 січня 2018 року о 21-годині, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, 

узгодивши план дій та взявши із собою кухонний ніж, Іванов, Сурко, Павлов та 

Антіпіна, прийшли до будинку, в якому проживала сім’я Рєзникових. Антіпіна 

викликала з будинку Резнікову Олену, на яку напали Іванов та Сурко, завдаючи при 

цьому їй декілька ударів ножем у шию, від яких сталася смерть потерпілої. Після 

цього всі четверо проникли у будинок, де Іванов, Сурко та Павлов позбавили життя 

Резнікова Радіона, а Антіпіна в цей час збирала в будинку гроші та інші речі. 

Внаслідок нападу вони заволоділи майном на загальну суму 4 тис. 170 грв. 

Кваліфікація дій Іванова, Сурко, Павлова та Антіпіної. 



 

 

2. Копалєвський, повертаючись з дачі на власному авто, виконував подвійний 

обгін. Усвідомлюючи, що  завершити  його він не встигне, Копалєвський вимушений 

був звернути на обочину зустрічного транспорту,  де знаходилися торгівельні лотки. 

Наслідком таких дій стала загибель трьох жінок, які торгували за прилавками. 

Копалєвський, виїжджаючи на обочину, вже напевно знав, що йому доведеться 

позбавити життя цих жінок, однак він вимушений був рятувати дружину та дочку, 

що знаходилися поруч. Дайте кримінально-правову оцінку вчиненому. 

3. Дробов проник на склад хімкомбінату та викрав там один кілограм сафролу і 

два кілограми ерготаміну, які потім продав Волошенко. Визначте відповідальність 

Дробова та Волошенко. 

Чи можливо буде притягнути Волошенко до кримінальної відповідальності, 

якщо він купував сафрол та ерготамін, не знаючи про неправомірність їх 

знаходження у Дробова? 

 

ВАРІАНТ 6 (Є-Я) 

Теоретичне завдання: 

1. Кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої 

недоторканності особи. 

2. Кримінальні правопорушення у сфері безпеки праці. 

3. Створення злочинної організації, терористичної групи та інших злочинних 

об’єднань, участь у них та у кримінальних правопорушень, що вчиняються ними чи 

пов’язані з ними. 

Практичне завдання: 

1. Адміністратор локальної комп’ютерної мережі АТ “Хвиля” Кущ порушив 

встановлені підприємством правила експлуатації цієї мережі. Використовуючи це, 

Скачко зміг скопіювати з комп’ютера АТ відомості, що складають комерційну 

таємницю. Внаслідок таких дій АТ „Хвиля” було спричинено істотну шкоду. 

Кваліфікуйте дії Куща та Скачка. Чи зміниться кваліфікація, якщо Скачко не 

скопіював, а викрав зазначену комп’ютерну інформацію. Кваліфікуйте дії Скачка. 

2. Жидков, близько 23.00, керуючи автомобілем ВАЗ-2108 у нетвердому стані і 

рухаючись по населеному пункту з перевищенням швидкості, не зупинився на 

вимогу державтоінспектора, а коли його почали переслідувати на патрульному 

автомобілі, він збільшив швидкість і намагався втекти. Інспектор ДАІ Коваленко та 

Ющенко через гучномовець вимагали зупинитися. Коваленко зробив 

попереджувальний постріл вгору, а потім кілька разів з автомату вистрілив в 

автомобіль, націлюючись у колеса. В результаті пострілів Жидкову були заподіяні 

середньої тяжкості тілесні ушкодження, а пасажир, що знаходився в автомобілі, був 

смертельно поранений. Дайте кримінально-правову характеристику вчиненому. 

Працівнику відділу виконання покарань, що не пов’язані з позбавленням волі, 

управління Державного департаменту України з питань виконання покарань, 

надійшов вирок суду, за яким особа засуджена до 3-х років позбавлення волі була 

звільнена від відбування покарання випробуванням з іспитовим строком терміном у 



 

 

2 роки та з сплатою штрафу 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. По 

закінченню іспитового строку, засуджений не вчинив нового кримінального 

правопорушення, але штраф не сплатив через скрутне матеріальне становище. 

Визначте, дії працівника відділу виконання покарань та суду. 

Чи можна за даних обставин говорити, що особа ухиляється від відбування 

покарання, не пов’язаного з позбавленням волі? 


