
ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ  

з навчальної дисципліни КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО 

Для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр  

(спеціальність «Правоохоронна діяльність», державне замовлення)  

 

Варіант 1  

Завдання  

Кримінально-правова характеристика умисного вбивства при 

перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, 

необхідних для затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення 

(ст. 118 КК). Наведіть приклади з судової практики. 

Задача 1. 

О. у свого знайомого придбав 35 мл. екстракту опію і 45 мл оцтового 

ангідриду – прекурсору.  

Кваліфікуйте дії О. 

Задача 2. 

Громадянин Н. як військовозобов'язаний отримав повістку від 

військового комісаріату. Не бажаючи бути призваним на строкову військову 

службу, Н. відрубав собі вказівний палець на правій руці.  

Кваліфікуйте дії Н.. 

 

Варіант 2 

Завдання  

Кримінально-правова характеристика грабежу (ст. 186 КК). 

Відмежування від крадіжки (ст. 185 КК). Наведіть приклади з судової 

практики. 

Задача 1. 

А., скориставшись сп’янінням О, вмовив її вступити з нею в статевий 

зв’язок, а потім почав розповідати про це знайомим. З метою помсти О. 

звернулася до свого знайомого лікаря С. і той під час чергування в 

психіатричній лікарні запросив до себе А. нібито для ділової розмови. Коли А. 

прийшов, санітари, за наказом С., закрили А. в палаті з душевнохворими та 

утримували протягом доби.  

Кваліфікуйте дії А та С.  

Задача 2. 

С. добровільно здав в органи поліції вогнепальну зброю – 1 карабін та 2 

пістолети. Під час перевірки зброї було встановлено, що з одного пістолета 

поранено К. при замаху на його життя. Проведеним розслідуванням було 

встановлено, що стріляв у К. саме С., а потім вирішив здати зброю, щоб 

приховати кримінальне правопорушення.  

Кваліфікуйте дії С.  

 

Варіант 3 

Завдання  



Кримінально-правова незаконного поводження зі зброєю, бойовими 

припасами або вибуховими речовинами (ст. 263 КК). Наведіть приклади з 

судової практики. 

Задача 1. 

П. вчинив зґвалтування малолітньої Ю. Бажаючи приховати це 

кримінальне правопорушення, він сказав Ю., що тепер від неї назавжди 

відмовляться батьки та відвернуться однолітки. Ю. покінчила життя 

самогубством.  

Кваліфікуйте дії П.  

Задача 2. 

Е., бажаючи вбити З., напав на нього з ножем та, спричинивши численні 

проникаючі поранення, вбив на місці. Присутній при цьому Ю. намагався 

захистити З., але теж зазнав декількох поранень; його життя вдалося врятувати 

лише завдяки своєчасній медичній допомозі.  

Кваліфікуйте дії Е. 

 

Варіант 4 

Завдання  

Кримінально-правова характеристика шахрайства (ст. 190 КК). 

Відмежування від вимагання (ст. 189 КК). Наведіть приклади з судової 

практики. 

Задача 1. 

Безпритульний 14 –річний І. займався кишеньковими крадіжками, але не 

був жодного разу притягнутий до кримінальної відповідальності. Одного дня 

не “заробивши” грошей, потерпаючи від голоду, він викрадає кульок з 

продуктами з відкритого автомобіля. Через півгодини він був затриманий 

нарядом патрульної поліції. 

Проаналізуйте дії І.  

Задача 2. 

Гр. К., пропливаючи на моторному човні, зачепив саморобну снасть, 

незаконно встановлену невідомими особами. Він виявив в ній двадцять п'ять 

осетрів, яких забрав додому. 

Дайте правову оцінку діям гр. К.  

 

Варіант 5 

Завдання  

Кримінально-правова характеристика прийняття пропозиції, обіцянки 

або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ст. 368 КК). 

Наведіть приклади з судової практики. 

Задача 1. 

К. працювала у секретаріаті однієї з установ. Одержуючи листи, 

адресовані співробітникам, вона розкривала їх, знайомилась зі змістом та 

передавала його інколи іншим колегам по роботі. Найбільш, з її точки зору, 

цікаві листи К. давала читати своїм подругам. 

Кваліфікуйте дії винних осіб. 



Задача 2. 

Неодноразово судимий Л., під загрозою спричинення тілесних 

ушкоджень, примусив служителя церкви здійснити обряд вінчання із своєю 

нареченою. 

Дати кримінально-правову оцінку діям Л. 

 

Варіант 6 

Завдання  

Кримінально-правова характеристика катування (ст. 127 КК). 

Відмежування від побоїв і мордувань (ст. 126 КК). Наведіть приклади з судової 

практики. 

Задача 1. 

Голова місцевої державної адміністрації Я. дізнався, що його водій 

підозрюється у вчиненні крадіжок. Вирішивши самостійно розібратися у цій 

ситуації, Я. завів водія у власний гараж, після чого примусив його спуститися 

у підвал. Потім Я. закрив водія у підвалі та почав вимагати від нього визнання 

своєї провини. Через три дні водій у всьому зізнався та Я. передав його 

правоохоронним органам. Водій дійсно був винний у вчиненні квартирних 

крадіжок.  

Кваліфікуйте дії Я.  

Задача 2. 

С., перебуваючи за кермом власного автомобіля, проігнорував дорожній 

знак «STOP» та здійснив наїзд на сімейну пару В., які рухались на велосипеді-

тандемі без порушень Правил дорожнього руху. Внаслідок цього обидва 

велосипедисти отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості.  

Кваліфікуйте дії С 

 

Варіант 7 

Завдання  

Кримінально-правова характеристика зґвалтування (ст. 152 КК). 

Відмежування від примушування до вступу в статевий зв'язок (ст. 154 КК). 

Наведіть приклади з судової практики. 

Задача 1. 

Н. прийшов до свого Й. з метою отримати борг у сумі 13 000 грн., проте 

вдома його не застав. Тоді він під погрозою застосування насильства, що не є 

небезпечним для життя та здоров’я особи, забрав у рідного брата Й. гроші у 

сумі 10 000 грн. та 1 000 євро, сказавши, що таким чином він повертає борг.  

Кваліфікуйте дії Н.  

Задача 2. 

С. та Т. налагодили канал ввезення з Вірменії на територію України 

частин вогнепальної нарізної зброї іноземного виробництва з метою збуту.  

Протягом півроку вони ввезли до України з приховуванням від митного 

контролю в запасному колесі автомобіля частини двох карабінів та шести 

пістолетів.  

Кваліфікуйте дії С. та Т. 



Варіант 8 

Завдання  

Кримінально-правова характеристика хуліганства(ст. 296 КК). Наведіть 

приклади з судової практики. 

Задача 1. 

С., перебуваючи в парку відпочинку, звертаючись до гурту молоді, 

закликав їх до вживання наркотичних засобів. При цьому С. називав конкретні 

види наркотичних засобів, їх ціну та місце, де їх можна придбати. 

Кваліфікуйте дії С. 

Задача 2. 

10 грудня 2018 р. працівниками відділення кримінальної поліції у 

справах неповнолітніх Дарницького управління поліції ГУНП м. Києва було 

затримано чотирьох громадян, які на книжковому ринку біля станції метро 

“Петрівка” збували та зберігали з метою збуту 47 примірників відеокасет, СD 

та DVD дисків з записами порнографічних фільмів.  

Дайте юридичну оцінку діям вказаних осіб. 

 

Варіант 9 

Завдання  

Кримінально-правова характеристика домашнього насильства (ст. 126-

1 КК). Наведіть приклади з судової практики. 

Задача 1. 

Б., прийшовши на квартиру своєї колишньої коханки Г., став прохати її 

поновити стосунки. Г. відповіла, що зустрічається зараз з іншим молодим 

чоловіком і не бажає поновлювати стосунки з Б. Глибоко вражений такою 

відповіддю Б. вихопив з кишені ніж і зі словами: "Не будеш ти ним 

милуватись", наніс Г. удар ножем у груди, від якого вона померла на місці.  

Кваліфікуйте дії Б., визначте обов’язкові ознаки суб’єктивної сторони. 

Задача 2. 

Між Г. і О. сталася сварка, в ході якої перший кілька разів ударив 

другого. Присутній Д. намагався заспокоїти Г., але той взяв стілець і вдарив 

його по голові. Тоді Д. схопив зі столу кухонний ніж і заподіяв Г. сім поранень 

у різні частини тіла ( в тому числі одне – у грудну клітку ). Відповідно до 

висновку судово-медичної експертизи ці ушкодження є тяжкими. 

Кваліфікуйте дії Демчука. 

 

Варіант 10 

Кримінально-правова характеристика втягнення неповнолітніх у 

протиправну діяльність (ст. 304 КК). Наведіть приклади з судової практики. 

Завдання  

Задача 1. 

Н., будучи сердитою не свого двоюрідного брата Б., який не виконував 

її прохань, знаходячись з ним у ванній кімнаті, двічі штовхнула його в груди, 

а потім вдарила рукою в обличчя. Оскільки Б. стояв спиною до раковини 



умивальника, то, падаючи від удару в обличчя, вдарився потилицею об 

раковину і знепритомнів. Того ж дня Б., не приходячи до свідомості, помер. 

Згідно з висновком судово-медичного експерта смерть Б. настала від 

закритої внутрішньочерепної травми голови з крововиливом під оболонку 

мозку та його набряком. 

Кваліфікуйте дії Н. 

Задача 2. 

Е. взяв у свою машину 8-річного хлопчика, який “голосував” на дорозі, 

і разом з Х. завезли його на віддалену дачу останнього, щоб вимагати потім 

від батьків хлопчика викуп. Вони помістили дитину в підвал, поставили йому 

їжу, закрили люк, а самі почали обдумувати план майбутньої “операції”. 

Ранком вони виявили, що хлопчик задихнувся від нестачі повітря: стіни 

підвалу були нещодавно пофарбовані масляною фарбою, перекриття 

залізобетонне, люк пригнаний дуже щільно. 

Дайте правову оцінку діям винних осіб.  

 

Варіант 11 

Завдання  

Кримінально-правова характеристика створення, керівництва 

злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній (ст. 

255 КК). Відмежування від бандитизму (ст. 257 КК). Наведіть приклади з 

судової практики. 

Задача 1. 

У громадському місці під час патрулювання двоє працівників 

правоохоронних органів вчинили бійку. Як з'ясувалось, патрульний Н. 

постійно ображав та принижував патрульного В., а цього разу ще й образив 

його нецензурними словами, яке викликали стан сильного душевного 

хвилювання.  

Кваліфікуйте дії Н. та В.  

Задача 2. 

Гр. Ф. придбав вибуховий пристрій та став закладати вибухівку біля 

дверей воріт, з яких мав би вийти гр. М. Однак, вибуховий пристрій 

несподівано спрацював та спричинив тяжкі тілесні ушкодження гр. Ф.  

Кваліфікуйте дії Ф.  

 

Варіант 12 

Завдання  

Кримінально-правова характеристика захоплення заручників 

(ст. 147 КК). Відмежування від незаконного позбавлення волі або викрадення 

людини (ст. 146 КК). Наведіть приклади з судової практики. 

Задача 1. 

Гр. Р., зупинивши автомобіль попросив підвезти його до готелю. 

Під’їхавши до пункту призначення, пасажир приставив до шиї водія К. ніж і 

наказав останньому залишити ключі та покинути салон автомобіля, якщо хоче 

жити. Після чого заволодівши автомобілем, Р. зник з місця пригоди. 



Кваліфікуйте дії винних осіб. 

Задача 2. 

С. звернулась з проханням до Ш. придбати для неї у Д. і В. 1,5 кг 

висушеної марихуани в обмін на даний нею телевізор. Ш. це прохання 

виконав, передавши С. всю марихуану, яку отримав від Д. і В.. 

Кваліфікуйте дії винних осіб. 

 

Варіант 13 

Завдання  

Кримінально-правова характеристика погроза або насильство щодо 

працівника правоохоронного органу (ст. 345 КК). Наведіть приклади з судової 

практики. 

Задача 1. 

Мешканець м. Одеси Ч. скуповував і передавав своєму неповнолітньому 

сину Євгену наркотичні засоби, фінансував його для придбання наркотиків, а 

також вводив їх йому шляхом ін’єкцій. 

Кваліфікуйте дії винних осіб. 

Задача 2. 

Слідчий прокуратури при проведенні допиту підозрюваного з метою 

одержання "бажаних” показань побив його, заподіявши легкі тілесні 

ушкодження.  

Кваліфікуйте дії слідчого прокуратури. 

 

Варіант 14 

Завдання  

Кримінально-правова характеристика розбою (ст. 187 КК). 

Відмежування від грабежу (ст. 186 КК). Наведіть приклади з судової 

практики. 

Задача 1. 

П. таємно проник до аптеки, зламав сейф, дістав звідти ампули з 

наркотичними засобами і тут же зробив собі ін'єкцію.  

Кваліфікуйте дії П.  

Задача 2. 

В., рухаючись на велосипеді по вулиці міста, проїхав на червоне світло, 

та вчинив наїзд на пішохода У., спричинивши йому тяжкі тілесні ушкодження.  

Кваліфікуйте дії В. 

 

Варіант 15 

Завдання  

Кримінально-правова характеристика умисного вбивства з 

обтяжуючими обставинами (ч.2 ст. 115 КК). Наведіть приклади з судової 

практики. 

Задача 1. 

Є. і П. у вагоні потяга, який після повернення з рейсу стояв у тупику, 

вночі, погрожуючи ножем, забрали гаманець із 50 тис. грн. у Д., який, не 



маючи іншої можливості, ночував там по приїзді в чуже місто. Щоб 

потерпілий не міг одразу ж звернутися в поліцію, Є. і П. зв'язали йому руки й 

ноги та замкнули купе.  

Кваліфікуйте дії Є. та П.  

Задача 2. 

А. був незаконно заарештованим. Перебуваючи в слідчому ізоляторі, він 

вчинив втечу з-під варти, заподіявши при цьому вартовому легкі тілесні 

ушкодження, що не спричинили короткочасну втрату працездатності чи 

короткочасний розлад здоров’я. 

Кваліфікуйте дії А. 

 

Варіант 16 

Кримінально-правова характеристика порушення чинних на транспорті 

правил (ст. 291 КК). Наведіть приклади з судової практики. 

Задача 1. 

Х. більше 3-х років проживав з М. Одного разу жінка сказала Х., що 

чекає дитину від іншого чоловіка. Наступного дня, з метою помсти за зраду, 

Х. задушив М. Судово-медична експертиза встановила, що загибла вагітною 

не була.  

Кваліфікуйте дії Х.  

Задача 2. 

Відбуваючи покарання у виправній установі, засуджений до обмеження 

волі В., створив організовану групу, яка тероризувала засуджених. 

Кваліфікуйте дії В. 

 

Варіант 17 

Завдання  

Кримінально-правова характеристика зловживання владою та 

службовим становищем (ст. 364 КК). Відмежування від перевищення влади 

або службових повноважень працівником правоохоронного органу 

(ст. 365 КК). Наведіть приклади з судової практики. 

Задача 1. 

З метою помсти за відмову одружитися, Г. почав збирати інформацію 

про сімейне життя І., яку потім використав на її весіллі. 

Кваліфікуйте дії Г. 

Задача 2. 

З. погрожував М. розголошенням того, що вона фотографується для 

еротичного журналу, якщо остання не поверне гроші, які Зимін дав їй в борг, 

але вона відмовилася їх повернути. Після цього Зимін став вимагати ці гроші 

від знайомої М. – П., погрожуючи йому ножем. 

Кваліфікуйте дії винної особи. 

 

Варіант 18 

Завдання  



Кримінально-правова характеристика незаконного полювання 

(ст. 248 КК). Наведіть приклади з судової практики. 

Задача 1. 

Б. і Р., які випадково познайомилися в кафе із Л. (19 років), силою 

затягнули останню до підвалу та разом зґвалтували. Під час слідства було 

встановлено, що на момент вчинення кримінального правопорушення Б. 

виконалося 17, а Р. – 13 років.  

Кваліфікуйте дії Б. і Р.  

Задача 2. 

Гр. Б., знаходячись за кермом власного автомобіля, перевищив 

швидкість руху та здійснив наїзд на групу велосипедистів, що рухались без 

порушень ПДР. Внаслідок ДТП один велосипедист загинув, двоє отримали 

середньої тяжкості тілесні ушкодження.  

Кваліфікуйте дії Б.  

 

Варіант 19 

Завдання  

Кримінально-правова характеристика недбалого зберігання 

вогнепальної зброї або бойових припасів (ст. 264 КК). Наведіть приклади з 

судової практики. 

Задача 1. 

М, з метою залякування потерпілого та інших осіб, а також у зв’язку з 

діяльністю С., пов’язаною з наданням правової допомоги, наніс захиснику 

тяжкі тілесні ушкодження. 

Кваліфікуйте дії М. 

Задача 2. 

Ф., на Київському водосховищі без належного дозволу, за допомогою 

ставної рибальської сітки, займався рибним промислом та виловив рибу, а 

саме: коропи у кількості 5 шт., вартістю 780 грн. за шт.  

Кваліфікуйте дії Ф.  

 

Варіант 20 

Завдання  

Кримінально-правова характеристика самоправства (ст. 356 КК). 

Наведіть приклади з судової практики. 

Задача 1. 

П., знаючи про наявність у неї венеричного захворювання – гонореї, 

вступила в статевий зв'язок з О., а через декілька днів з Г. і неповнолітнім Л. 

(17 років). При медичному обстеженні було встановлено, що О. не захворів, а 

Г. і Л. заразилися гонореєю. Під час кримінального провадження було 

з'ясовано, що П. не бажала заразити своїх партнерів, але допускала таку 

можливість.  

Кваліфікуйте дії П.  

Задача 2. 



До батька Ш. звернувся син Д., який повідомив що вчинив вбивство 

особи. Ш. надав сину сховище та знищив сліди кримінального 

правопорушення. 

Кваліфікуйте дії Ш. 

 

Варіант 21 

Завдання  

Кримінально-правова наруга над державними символами (ст. 338 КК). 

Наведіть приклади з судової практики. 

Задача 1. 

Я. придбав у невстановленої особи придатний для стрільби нарізний 

мисливський карабін із набоями й увечері того ж дня, погрожуючи ним, 

намагався заволодіти майном С., проте останній обеззброїв нападника і 

доставив його до правоохоронних органів.  

Кваліфікуйте дії Я. 

Задача 2. 

Щ., бажаючи вбити В. та С., заподіяв обом численні удари молотком, 

внаслідок чого В. було вбито, а С. отримав тяжкі тілесні ушкодження.  

Кваліфікуйте дії Щ. 

 

Варіант 22 

Кримінально-правова характеристика контрабанда наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих 

лікарських засобів (ст. 305 КК). Наведіть приклади з судової практики. 

Задача 1. 

Директор київського деревообробного комбінату С. не провів своєчасну 

заміну системи вентиляції меблевого цеху. Проводячи лакувальні роботи, від 

парів синтетичного лаку отруївся робітник К..  

Кваліфікуйте дії С. 

Задача 2. 

Пілот В., необачно знизивши висоту польоту, гелікоптером зачепив 

будівельний підйомний кран. В результаті чого, кранівника Л. було 

смертельно травмовано.  

Кваліфікуйте дії винних осіб. 

 

Варіант 23 

Завдання  

Кримінально-правова характеристика порушення правил безпеки 

дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують 

транспортними засобами (ст. 286 КК). Наведіть приклади з судової практики. 

Задача 1. 

О. вночі викрав дрібнокаліберний пістолет з приміщення кафедри 

військової підготовки університету. Через тиждень О. зайшов у відділення 

банку та, погрожуючи цим пістолетом, забрав у касира гроші у сумі, яка у 150 

разів перевищувала неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 



Кваліфікуйте дії винних О. 

Задача 2. 

З метою заволодіння чужими грошима Б. підробив довідку про доходи і 

отримав у банку кредит у сумі, яка у 2000 разів перевищував 

неоподатковуваний мінімум доходів громадян.  

Кваліфікуйте дії Б. 

 

Варіант 24 

Завдання  

Кримінально-правова характеристика самовільного присвоєння владних 

повноважень або звання службової особи (ст. 353 КК). Наведіть приклади з 

судової практики. 

Задача 1. 

Житель м. Полтави С., щоб покращити своє матеріальне становище, 

встановив біля свого будинку декілька плакатів із символікою Червоного 

Хреста та Червоного Півмісяця. На плакатах він написав заклики до жителів 

м. Полтави збирати гроші для організації допомоги жителям карпатського 

регіону, постраждалим від повені, обіцяв організувати закупівлю 

медикаментів, одягу та інших предметів першої необхідності.  

Зібрані гроші в сумі 5 тисяч гривень С. привласнив. 

Кваліфікуйте дії С. 

Задача 2. 

Ж. намагався викрасти з продовольчого магазину горілку на суму 3 

неоподатковуваних мінімуми доходів громадян, але його побачив охоронець, 

який почав кричати. Ж. побіг геть; його намагався затримати випадковий 

перехожий. Тоді Ж. вдарив його кастетом, який мав при собі, та з викраденим 

товаром утік. Перехожому було завдано фізичного болю.  

Кваліфікуйте дії Ж.  

 

Варіант 25 

Завдання  

Кримінально-правова характеристика групового порушення 

громадського порядку (ст. 293 КК). Відмежування від хуліганства (ст. 296 КК). 

Наведіть приклади з судової практики. 

Задача 1. 

Д., мати-одиначка, народила третю дитину. Не маючи змоги утримувати 

3 дітей і бажаючи виправити своє матеріальне становище, вона продала свою 

новонароджену дитину подружжю Р, яке не мало своїх дітей.  

Кваліфікуйте дії Д. 

Задача 2. 

З. примушувала своїх 13-річних синів-близнюків В. та К. працювати на 

присадибних ділянках у гарячий період збирання врожаю полуниць, а всі 

зароблені гроші забирала собі. 

Дайте правову оцінку діям винних осіб.  

 



Варіант 26 

Завдання  

Кримінально-правова характеристика погрози вбивством (ст. 129 КК). 

Наведіть приклади з судової практики. 

Задача 1. 

Сержант збройних сил Г. у караульному приміщенні порушив правила 

поводження зі зброєю, внаслідок чого стався постріл, яким був поранений 

інший солдат. Від отриманого поранення останній помер.  

Кваліфікуйте дії Г.  

Задача 2. 

До батька С. звернувся син Д., який повідомив що вчинив вбивство 

людини. С. надав сину сховище та знищив сліди кримінального 

правопорушення.  

Кваліфікуйте дії С.  

 

Варіант 27 

Завдання  

Кримінально-правова характеристика умисного знищення або 

пошкодження майна (ст. 194 КК). Наведіть приклади з судової практики. 

Задача 1. 

Л. поводила себе аморально, у зв'язку з чим суд позбавив її прав 

материнства. Її 7-річного сина помістили в школу-інтернат і на його 

утримання стягли аліменти. Аліментів Л. не платила, виїхала в інше місто та 

не давала про себе знати 2 роки. Коли у Л. «заговорила совість», вона нишком 

забрала сина із школи-інтернату.  

Кваліфікуйте дії Л.  

Задача 2. 

Ректор одного із вищих державних закладів освіти У. відмовив у 

прийнятті до навчального закладу громадянину З., посилаючись на те, що за 

вступ та навчання треба платити.  

Кваліфікуйте дії У.  

 

Варіант 28 

Завдання  

Кримінально-правова характеристика умисного вбивства, вчиненого в 

стані сильного душевного хвилювання (ст. 116 КК). Наведіть приклади з 

судової практики. 

Задача 1. 

Під час розгляду кримінального провадження, свідок П. без поважних 

причин відмовився давати показання. 

Кваліфікуйте дії П 

Задача 2. 

Л. поводила себе аморально, у зв’язку з чим суд позбавив її прав 

материнства. 7-річного її сина помістили в школу-інтернат і на його утримання 

стягли аліменти. Аліментів Л. не платила, виїхала в інше місто і не давала про 



себе знати 2 роки. Коли у Л. “заговорила совість”, вона нишком забрала сина 

із школи-інтернату. 

Кваліфікуйте дії Л.  

 

Варіант 29 

Завдання  

Кримінально-правова характеристика умисного тяжкого тілесного 

ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч.2 ст. 121 КК). 

Відмежування від умисного вбивства ( ч.1 ст. 115 КК). Наведіть приклади з 

практики. 

Задача 1. 

М. та А. протягом кількох років вирощували коноплю на спеціально 

обробленій ділянці у лісі. З коноплі виготовляли марихуану для продажу 

оптовими партіями посередникам, які реалізовували її в роздріб. На кошти, які 

вони отримали, було придбано два автомобілі "Хонда" та магазин. Решту 

грошей було покладено на особисті рахунки М. та А. в один із банків. 

Кваліфікуйте діяння М. та А.  

Задача 2. 

Одного разу О. прийшов у гості до своїх друзів П. та Ж. Перебуваючи у 

стані алкогольного сп'яніння стані О. почав розповідати, яке погане життя в 

державі та висловив бажання захопити державну владу та змінити 

конституційний лад України. Він навіть розповідав як це можна зробити і 

закликав П. та Ж. допомогти йому в цьому.  

Кваліфікуйте дії О.  

 

Варіант 30 

Завдання  

Кримінально-правова характеристика торгівлі людьми (ст. 149 КК). 

Наведіть приклади з судової практики. 

Задача 1. 

Громадяни Угорщини Б. та В., не маючи відповідних документів на ввіз 

в Україну 10 тон м`ясопродуктів були затримані прикордонниками під час 

об`їзду митно-перепускного пункту в забороненому місці.  

Кваліфікуйте дії гр. Б. та В. 

Задача 2. 

Під час операції “Зброя” було затримано трьох осіб, які протягом року 

вчиняли пограбування ювелірних магазинів. Під час обшуку в квартирі одного 

з них був вилучений пістолет-кулемет дореволюційних часів. Експертиза 

визнала цей пістолет вогнепальною зброєю, але колекційним зразком.  

Кваліфікуйте дії винних осіб. 

 

Варіант 31 

Завдання  



Проникнення в житло, інше приміщення чи сховище, як кваліфікуюча 

ознака кримінальних правопорушень проти власності. Наведіть приклади з 

судової практики. 

Задача 1. 

Т., працюючи на сільгосппідприємстві, не отримував заробітну плату 6 

місяців. На його прохання до голови підприємства виділити замість грошей 

хоча б зерна і цукру – він отримав відмову. Тоді, ввечері, він таємно проник 

до комори і викрав два мішка зерна.  

Дайте кримінально-правову оцінку діям Т. 

Задача 2. 

Громадянин П., працюючи в одному з органів державної влади України, 

використовуючи своє особливо відповідальне службове становище, на 

прохання своїх друзів, що займалися підприємницькою діяльністю у сфері 

будівництва, створив такі умови для однієї з будівельних фірм, що вона 

вимушена була припинити свою діяльність. 

Кваліфікуйте дії П. 

 

Варіант 32 

Завдання  

Кримінально-правова характеристика умисного середньої тяжкості 

тілесного ушкодження (ст. 122 КК). Відмежувати від умисного тяжкого 

тілесного ушкодження (ст. 121 КК). Наведіть приклади з судової практики. 

Задача 1. 

Повертаючись додому, М. побачив, що Д. б'є малолітнього хлопця. На 

заклик припинити побиття Д. висловив погрози на адресу М., супроводжуючи 

їх лайкою, та зі словами: «Не втручайся, бо сам отримаєш!», продовжив бити 

малолітнього по голові. Це обурило М., і він, захищаючи дитину, декілька раз 

вдарив Д. в обличчя, груди та шию. Ці удари призвели до смерті Д.  

Кваліфікуйте дії М.  

Задача 2. 

П., перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, нецензурно лаявся на 

трамвайній зупинці, ображав громадян та заважав роботі громадського 

транспорту. Коли наряд поліції намагався припинити це порушення та 

доставити П. до відділення, той чинив спротив, штовхався, зірвав особистий 

жетон у одного із поліцейських та кашкет у іншого.  

Кваліфікуйте дії П.  

 

Варіант 33 

Завдання  

Кримінально-правова характеристика випуск в експлуатацію технічно 

несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації 

(ст. 287 КК). Наведіть приклади з судової практики. 

Задача 1. 

Пілот пасажирського літака, виконуючи рейс поблизу державного 

кордону, відхилився від курсу, пересік кордон і заглибився в повітряний 



простір суміжної держави на 15 кілометрів. Літак був збитий. Після того, як 

розшифрували зміст “чорної скриньки” вияснилося, що головна причина того, 

що трапилось – це необачність пілота. 

Кваліфікуйте дії пілота.  

Задача 2. 

Співробітник управління СБУ в м. Києві К. разом з матеріалами, що 

підлягають знищенню через свою неуважність спалив документ оперативно-

розшукової справи, в якому містилися анкетні дані агента. 

Кваліфікуйте дії К. 

 

Варіант 34 

Завдання  

Кримінально-правова характеристика незаконне заволодіння 

транспортним засобом (ст. 289 КК). Наведіть приклади з судової практики. 

Задача 1. 

Гр. З. знаходячись у стані сп'яніння, в нічний час проник до Київського 

зоопарку та почав лякати страусів, бігаючи за ними по вольєру. Коли прибули 

працівники поліції та намагалися його затримати, З. почав чинити опір шляхом 

штовхання поліцейських та пошкодження їх форменого одягу.  

Кваліфікуйте дії З.  

Задача 2. 

Гр. Ж. та Я., під виглядом соціальних робітників, зайшли до 80-річної 

гр. В. у квартиру, пояснивши що відбувається реформа та їй для отримання 

пільг необхідно заповнити деякі заяви. Під час заповнення заяв Ж. попросила 

В. принести їй склянку води. Коли В. вийшла, Ж. та Я. швидко обшукали 

помешкання та вилучили її заощадження. Лише через тиждень В. помітила, що 

її гроші зникли та повідомила про це у поліцію.  

Кваліфікуйте дії Ж. та Я.  

 

Варіант 35 

Завдання  

Кримінально-правова характеристика умисного вбивства з корисливих 

мотивів та вчиненого на замовлення. Наведіть приклади з судової практики. 

Задача 1. 

Директор заводу Р. неодноразово схиляв до статевих зносин робітницю 

цього заводу, але та постійно відмовлялася. У черговий раз отримавши 

відмову, Р., перебуваючи у стані сильного алкогольного сп'яніння, з ревнощів 

ударив ЇЇ кілька разів по обличчю. Внаслідок цього потерпілій були завдані 

побої.  

Кваліфікуйте дії Р.  

Задача 2. 

Г., який раніше відбував покарання за замах на вбивство, після 

звільнення з місць позбавлення волі став проживати у П. Вони обоє 

зловживали спиртними напоями і часто сварилися. При цьому Г. неодноразово 

погрожував П. вбивством. Під час чергової сварки Г. збив П. на підлогу і наніс 



їй ногою, взутою у черевик, п’ять ударів у груди в область серця, спричинивши 

травму грудної клітини з розривом лівого шлуночка серця. Від одержаного 

ушкодження П. померла на місці.  

Кваліфікуйте дії Г. 

 

Варіант 36 

Завдання  

Кримінально-правова характеристика залишення в небезпеці 

(ст. 135 КК). Відмежування від ненадання допомоги особі, яка перебуває в 

небезпечному для життя стані (ст. 136 КК). Наведіть приклади з судової 

практики. 

Задача 1. 

Д. вдалося втекти зі слідчого ізолятора. Тікаючи від переслідувачів, він 

забіг у під’їзд одного з будинків, вломився в квартиру, де перебувала 14-річна 

К., і забарикадувався в ній. Під погрозою викинути дівчину у вікно, Д. зажадав 

від працівників поліції дати можливість зникнути йому разом з К., яку він 

потім відпустить. 

Кваліфікуйте дії гр. Д.  

Задача 2. 

Ж., перебуваючи у стані наркотичного сп’яніння, зустрів 16-річну Є. 

Застосовуючи фізичне насильство, він вступив з нею у статеві зносини. 

Внаслідок цього потерпіла заразилася гонореєю.  

Кваліфікуйте дії Ж. 

 

Варіант 37 

Завдання  

Кримінально-правова характеристика необережного тяжкого або 

середньої тяжкості тілесного ушкодження (ст. 128 КК). Наведіть приклади з 

судової практики. 

Задача 1. 

Приватний нотаріус посвідчив договір купівлі-продажу квартири, не 

пересвідчившись в особі продавця та покупця. Пізніше цей договір у судовому 

порядку було розірвано саме через те, що справжній продавець не брав участі 

в угоді. Через кілька днів цей же нотаріус знову посвідчив копію документа, 

знаючи, що він підроблений.  

Кваліфікуйте дії нотаріуса. 

Задача 2. 

Під час футбольного матчу на стадіоні К. і Р. зробили собі ін’єкції 

ацетильованого опію. На запитання болільників – неповнолітніх хлопців, що 

сиділи поруч, К пояснив, що вони з Р. проходять курс лікування від 

інфекційної хвороби та повинні через кожні чотири години робити собі 

ін’єкції.  

Кваліфікуйте дії К. і Р. 

 

Варіант 38 



Завдання  

Кримінально-правова умисного знищення або пошкодження майна 

працівника правоохоронного органу, працівника органу державної виконавчої 

служби чи приватного виконавця (ст. 347 КК). Наведіть приклади з судової 

практики. 

Задача 1. 

П. вчинив зґвалтування малолітньої Ю. Бажаючи приховати це 

кримінальне правопорушення, він сказав Ю., що тепер від неї назавжди 

відмовляться батьки та відвернуться однолітки. Ю. покінчила життя 

самогубством.  

Кваліфікуйте дії П.  

Задача 2. 

Е., бажаючи вбити З., напав на нього з ножем та, спричинивши численні 

проникаючі поранення, вбив на місці. Присутній при цьому Ю. намагався 

захистити З., але теж зазнав декількох поранень; його життя вдалося врятувати 

лише завдяки своєчасній медичній допомозі.  

Кваліфікуйте дії Е. 

 

Варіант 39 

Завдання  

Кримінально-правова характеристика завідомо незаконного 

затримання, приводу, домашнього арешту або тримання під вартою (ст. 371 

КК). Наведіть приклади з судової практики. 

Задача 1. 

М., не бажаючи турбуватися про стару матір, яка проживала разом з ним, 

попросив головного лікаря психоневрологічного диспансеру Г. 

госпіталізувати її, обіцяючи винагороду. Одержавши гроші, Г. прохання 

виконав. Проведене за проханням родичів обстеження показало, що мати М. 

психічними розладами не страждає. 

Дайте правову оцінку діям винних осіб.  

Задача 2. 

Г. був доставлений у штаб громадського формування з охорони 

публічного порядку за злісну непокору. Дільничний інспектор поліції М., 

з'ясовуючи обставини вчиненого, двічі вдарив Г. кулаком в обличчя, 

спричинивши йому подвійний перелом нижньої щелепи. 

Кваліфікуйте дії М. 

 

Варіант 40 

Завдання  

Кримінально-правова характеристика умисного тяжкого тілесного 

ушкодження (ст. 121 КК). Наведіть приклади з судової практики. 

Задача 1. 

К. посварилася із Б. і почала її бити. Коли Б. впала, К. заподіяла їй ще 

декілька ударів ногами і вважаючи, що Б. мертва, облила її тіло бензином та 

підпалила. Судово-медична експертиза встановила, що Б. від побоїв тільки 



втратила свідомість, а причиною смерті стали чисельні опіки. Тілесні 

ушкодження, які завдала К., належать до категорії легких, що спричинили 

короткочасний розлад здоров'я.  

Кваліфікуйте дії К.  

Задача 2. 

Т. замовили за грошову винагороду вбити Голову Національного банку 

України. Коли Т. вчиняв вбивство, Голова НБУ вже був звільнений з посади.  

Кваліфікуйте дії Т 

 

 

Для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр  

(спеціальність «Правоохоронна діяльність», за кошти фізичних або 

юридичних осіб)  

Варіант 1  

Завдання  
Кримінально-правова характеристика ухилення від покарання, не 

пов'язаного з позбавленням волі (ст. 389 КК). Наведіть приклади з судової 

практики.  

Задача 1.  
Будучи незадоволеним результатами виборів Президента України і 

вважаючи, що неправильний підрахунок голосів виборців здійснено завдяки 

Голові Центральної виборчої комісії України К., громадянин Ш. здійснив 

напад на К. у ліфті його під’їзду. У результаті нападу К. було заподіяно п’ять 

ножових поранень в життєво важливі органи, але він залишився живим.  

Кваліфікуйте дії Ш.  

Задача 2.  

Під час бійки. Б. вдарив перочинним ножем в живіт Г. При наданні 

останньому медичної допомоги було встановлено, що в наслідок 

проникаючого поранення черевної порожнини ніякі внутрішні органи 

пошкоджені не були. Через п'ять діб Г. було виписано з лікарні.  

Кваліфікуйте дії Б.  

 

Варіант 2  

Завдання  
Кримінально-правова характеристика протидії законній господарській 

діяльності (ст. 206 КК). Наведіть приклади з судової практики.  

Задача 1.  

М. і К. зареєстрували підприємство з виготовлення столярних виробів. 

Але замість столярних виробів у приміщенні, яке вони орендували, 

виготовляли спиртні напої шляхом змішування спирту з водою. На таку 

продукцію вони наклеювали фальшиві акцизні марки й етикетки відомих 

горілчаних фірм.  

Кваліфікуйте дії М. і К.  

Задача 2.  



С. підробив платіжну відомість і отримав у банку “Надра” грошову 

суму розміром 20000 грн. На ці гроші він придбав приміщення, щоб відкрити 

косметичний салон “Соляріс”. Так, як не вистачало 10 тис. грн., він підробив 

документи на отримання кредиту в банку і одержав зазначені кошти. 

Отримавши кредит його було затримано співробітниками поліції.  

Кваліфікуйте дії С.  

 

Варіант 3  

Завдання  
Кримінально-правова характеристика контрабанди (ст. 201 КК). 

Наведіть приклади з судової практики.  

Задача 1.  
Під час проходження митного контролю в аеропорту "Бориспіль" в 

особистих речах громадянина К. було знайдено 5 тис. доларів США, які він 

намагався ввезти на територію України з прихованням від митного контролю. 

Під час перевірки було встановлено, що банкноти були фальшиві, а К. 

збирався їх збути.  

Кваліфікуйте дії К.  

Задача 2.  
Гр. К., єгер заказника, був притягнутий до кримінальної 

відповідальності за відстріл без дозволу дикого кабана на території заказника, 

де полювання на звірів і птахів взагалі заборонено. Раніше за подібні 

порушення К. до адміністративної відповідальності не притягався. 

Кваліфікуйте дії К.  

 

Варіант 4  

Завдання  
Кримінально-правова характеристика наруги над державними 

символами (ст. 338 КК). Наведіть приклади з судової практики.  

Задача 1.  
Іноземний громадянин Д. прибув в Україну з метою збору відомостей, 

які належать до державної таємниці у сфері оборони. У процесі збору таких 

відомостей він познайомився з громадянкою України М. і закохався в неї. М. 

переконала Д. усю зібрану інформацію передати співробітникам СБУ.  

Кваліфікуйте дії Д.  

Задача 2.  
К., з метою незаконного заволодіння автомобілем ВАЗ-21099, що 

належав С., вчинив на нього напад, коли С. зупинив автомобіль на стоянці. В 

процесі нападу К. мисливським ножем наніс шість ударів у шию і спину. Від 

одержаних ушкоджень С. через день помер.  

Кваліфікуйте дії К.  

 

Варіант 5  

Завдання  



Кримінально-правова характеристика незаконної порубки або 

незаконного перевезення, зберігання, збуту лісу (ст. 246 КК). Наведіть 

приклади з судової практики.  

Задача 1.  
Гр. Н., засуджений у минулому році за незаконне полювання, мав 

ліцензію на відстріл лося. 16 червня поточного року він виявив лося на 

дільниці, де було дозволено полювання. Під час переслідування лось забіг у 

заказник. Після цього мисливець переслідував його ще 40 хвилин, але убити 

лося йому не вдалося.  

Кваліфікуйте дії Н.  

Задача 2.  
Житель села Паланка Уманського району гр. М. розпиляв 28 

вітроповальних сосен і привіз їх додому. Було порушено кримінальне 

провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 

246 КК України. Прокурор району припинив кримінальне провадження 

відносно М. за відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення.  

Кваліфікуйте дії М.  

 

Варіант 6  

Завдання  

Кримінально-правова характеристика експлуатації дітей (ст. 150 КК). 

Наведіть приклади з судової практики.  

Задача 1.  
Рішенням суду Н. був зобов’язаний щомісяця сплачувати кошти на 

утримання дітей. Але незважаючи на це Н. протягом року не сплатив жодної 

копійки, так як часто змінював місце роботи та проживання, чим поставив в 

тяжке матеріальне становище дітей. Кошти на утримання дітей у нього були, 

він за підробленим паспортом працював на ринку “Кубанський”.  

Кваліфікуйте дії Н.  

Задача 2.  
Г. підмовив 14-річного С. викрасти автомобіль. В наступному вони 

вчинили 10 крадіжок транспортних засобів. Під час останнього викрадення С. 

було затримано працівниками патрульної поліції. Своє знаходження він 

пояснив причиною, що хотів навчитися управляти автомобілем.  

Кваліфікуйте дії Г. та С.  

 

Варіант 7  

Завдання  

Кримінально-правова характеристика доведення до самогубства (ст. 

120 КК). Наведіть приклади з судової практики.  

Задача 1.  
В. на дискотеці був у нетверезому стані і вів себе нахабно, тому дівчата 

відмовлялися з ним танцювати. Отримавши у черговий раз відмову, В. ударив 

дівчину в обличчя. Д., який сидів поряд з нею, зробив зауваження В. В. 



запропонував Д. вийти за територію танцювального майданчика перебалакати. 

Відійшовши метрів на 10 від виходу, В. вийняв ніж і ударом в груди вбив Д.  

Кваліфікуйте дії В., визначте мотив кримінального правопорушення.  

Задача 2.  
У ході обстеження у 20-річної Л. було виявлене захворювання на СНІД. 

При перевірці з’ясувалось, що три місяця по тому її зґвалтував керівник фірми 

С., де вона працювала секретарем.  

Кваліфікуйте дії С.  

 

Варіант 8  

Завдання  
Кримінально-правова характеристика порушення права на захист (ст. 

374 КК). Наведіть приклади з судової практики.  

Задача 1.  
Ш. в період тривалого часу неодноразово приходила на залізничний 

вокзал Великий Березний ДТГО "Львівська залізниця", де з корисливих 

спонукань, систематично випрошувала гроші у сторонніх осіб, 

використовуючи для заняття жебрацтвом свого малолітнього сина.  

Кваліфікуйте дії Ш.  

Задача 2.  

У громадському місці під час патрулювання двоє працівників 

правоохоронних органів вчинили бійку. Як з'ясувалось, патрульний Н. 

постійно ображав та принижував патрульного В., а цього разу ще й образив 

його нецензурними словами, які викликали стан сильного душевного 

хвилювання.  

Кваліфікуйте дії Н. та В.  

 

Варіант 9  

Завдання  
Кримінально-правова характеристика ухилення від сплати аліментів на 

утримання дітей (ст. 164 КК). Наведіть приклади з судової практики.  

Задача 1.  
Громадяни О. та Т., рухаючись на моторолері вулицею міста, з 

хуліганських мотивів вирвали з рук громадянки В. сумочку та почали 

розмахувати нею, а через квартал викинули.  

Кваліфікуйте дії О. та Т.  

Задача 2.  

В., під час сварки, що виникла на ґрунті неприязних стосунків з Б., 

ударив його ножем в область серця, чим заподіяв тяжке тілесне ушкодження, 

небезпечне для життя в момент заподіяння. Після цього він одразу надав 

пораненому допомогу, привів у медичний пункт і заявив, що ударив 

потерпілого ножем з метою залякати його.  

Кваліфікуйте дії В.  

 

Варіант 10  



Завдання  

Кримінально-правова характеристика примушування давати показання 

(ст. 373 КК). Наведіть приклади з судової практики.  

Задача 1.  
Позбавлений батьківських прав І. пішов до школи, де навчалася його 7-

річна донька і силоміць забрав її з собою. Через 2 дні його і доньку розшукали 

працівники поліції у рідного брата І. І. сказав брату, що йому дозволили 

забрати доньку з собою.  

Кваліфікуйте дії винних осіб.  

Задача 2.  
Гр. Д. проник у чужу квартиру з метою пограбування. Коли він, 

спакувавши валізи з речами, вийшов із дверей квартири, на порозі його було 

затримано працівниками поліції охорони.  

Кваліфікуйте дії Д.  

 

Варіант 11  

Завдання  
Кримінально-правова характеристика декларування недостовірної 

інформації (ст. 366-2КК). Наведіть приклади з судової практики.  

Задача 1.  

П. таємно проник до аптеки, зламав сейф, достав звідти ампули з 

наркотичними засобами і тут же зробив собі ін’єкцію.  

Кваліфікуйте дії П.  

Задача 2.  
В нічний час з магазину було викрадено товари. Наступного дня 

дільничний інспектор поліції проводив опитування жителів прилеглих до 

магазину будинків, щоб з’ясувати обставини крадіжки. Коли інспектор зайшов 

до будинку К., представився і пояснив мету візиту, той, бажаючи перешкодити 

діяльності, накинувся на працівника поліції і заподіяв йому середньої тяжкості 

тілесні ушкодження.  

Дайте кримінально-правову характеристику дій К.  

 

Варіант 12  

Завдання  
Кримінально-правова характеристика опору 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 КК). Наведіть приклади з судової 

практики.  

Задача 1.  
Слідчий М. під час закінчення досудового слідства в матеріалах 

кримінального провадження вніс завідомо неправдиві відомості про участь 

адвоката С. та учинив від його імені підпис. Свої дії пояснив відсутністю у 



обвинуваченого коштів на послуги захисника і труднощами у безоплатному 

залученні до справи адвокатів.  

Кваліфікуйте дії М.  

Задача 2.  
Директор магазину С. з метою приховати нестачу матеріальних 

цінностей не оприбуткував доставлений напередодні інвентаризації товар, 

виписав декілька фіктивних фактур на відпуск товарів, обдурив при переліку 

товарів членів інвентаризаційної комісії.  

Кваліфікуйте дії С.  

 

Варіант 13  

Завдання  
Кримінально-правова характеристика легалізації (відмивання) майна, 

одержаного злочинним шляхом (ст. 209 КК). Наведіть приклади з судової 

практики.  

Задача 1.  
Приблизно біля 21.00 год. до бензостанції у м. Черкаси під’їхав 

автомобіль. З машини вийшли І. і К. Вони підійшли до каси станції і, 

погрожуючи обрізом мисливської рушниці касиру, викрали 5 тис. грн. Під час 

розшуку винних оперативники затримали І., К. і П. Зі свідчень підозрюваних 

вдалось встановити, що напад готувався 2 місяця і винні особи планували 

пограбувати ще декілька бензостанцій.  

Кваліфікуйте дії винних осіб.  

Задача 2.  

Гр. Ю., з метою заволодіння автомобілем, за допомогою електронного 

пристрою зняв його із сигналізації та проник у салон. Однак, у цей момент він 

був затриманий власником, який у цей час вигулював свою собаку.  

Кваліфікуйте дії Ю.  

 

Варіант 14  

Завдання  
Кримінально-правова характеристика службової недбалості (ст. 367 

КК). Наведіть приклади з судової практики.  

Задача 1.  
14-річний С. неодноразово звертався до своїх батьків з проханням 

придбати йому планшет. Батьки, не маючи можливості подарувати коштовну 

річ, пояснювали, що придбають згодом. Але, час від часу С. все наполегливіше 

вимагав здійснити обіцянку. Одного разу з цього приводу між батьками та 

сином ними виникла сварка. С. втік з дому, а потім повісився, залишивши 

передсмертну записку, в якій звинувачував батьків у нерозумінні.  

Кваліфікуйте дії батьків.  

Задача 2.  
Помічник прокурора району С. під час відсутності прокурора 

санкціонував постанову слідчого ВП про припинення кримінального 



провадження за примиренням сторін, хоча такі функції на нього не 

покладалися.  

Кваліфікуйте дії С.  

 

Варіант 15  

Завдання  
Кримінально-правова характеристика незаконного виробництва, 

виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту 

наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 307 КК). 

Наведіть приклади з судової практики.  

Задача 1.  
16-річний Г., взяв без дозволу автомобіль батька, керуючи яким 

здійснив наїзд на пішохода Х., який від отриманих травм помер на місці 

пригоди. Розслідуванням встановлено, що Г., не мав технічної можливості 

уникнути наїзду на пішохода Х.  

Кваліфікуйте дії Г.  

Задача 2.  
Гр. Р., на ґрунті неприязних стосунків, під час сварки з громадянином 

Б. завдав останньому багаточисельні удари в голову та тулуб. Від отриманих 

травм Б. помер на місці події. Як пояснив Р., наміру заподіювати смерть 

потерпілому він не мав.  

Кваліфікуйте дії Р.  

 

Варіант 16  

Завдання  
Кримінально-правова характеристика катування (ст. 127 КК). 

Відмежування від примушування давати показання (ст. 373 КК). Наведіть 

приклади з судової практики.  

Задача 1.  
П., довідавшись, що її чоловік зустрічається з В., вирішила помститися. 

Взявши пляшку з сірчаною кислотою, П. зайшла у квартиру В. і стала дорікати 

їй в тім, що вона зруйнувала сім’ю. В. заспокоювала П., але остання не 

вислухавши її, вилила їй в обличчя сірчану кислоту. Внаслідок цього В. 

спричинено непоправне знівечення обличчя.  

Кваліфікуйте дії П.  

Задача 2.  
Є. і П. у вагоні потяга, який після повернення з рейсу стояв у тупику, 

вночі, погрожуючи ножем, забрали гаманець із 50 тис. грн. у Х.., який, не 

маючи іншої можливості, ночував там по приїзді в чуже місто. Щоб 

потерпілий не міг одразу ж звернутися в поліцію, Є. і П. зв’язали йому руки і 

ноги і замкнули купе.  

Кваліфікуйте дії винних осіб.  

 

Варіант 17  

Завдання  



Кримінально-правова характеристика хуліганства (ст. 296 КК). 

Відмежування від групового порушення громадського порядку (ст. 293 КК). 

Наведіть приклади з судової практики.  

Задача 1.  
Гр. Є. вирвав з рук сумку 62-річної гр. Ф. Від несподіванки та ривку гр. 

Ф. втратила рівновагу та впала, травмувавши коліно. Через загострення 

хронічної хвороби суглоба, гр. Б. лікувалася у лікарні 10 діб.  

Кваліфікуйте дії Є.  

Задача 2.  
Переслідуючи мету зареєструвати шлюб зі своїм колишнім 

співмешканцем, Г. сказала йому, що у них народилася дитина. Для 

підтвердження цього факту вона від приміщення дитячої молочної кухні 

перекотила до себе додому коляску з 3-місячним немовлям.  

Кваліфікуйте дії Г.  

 

Варіант 18  

Завдання  
Кримінально-правова характеристика шахрайства (ст. 190 КК). 

Відмежування від шахрайства з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК). Наведіть 

приклади з судової практики.  

Задача 1.  
Перебуваючи у відпустці, слідчий Б. зустрів раніше судимого Р. в 

громадському місці біля кафе «Казка» м. Дніпро. Бажаючи помститись за 

засудження, Р. дістав ніж та наніс Б. удар в ділянку серця, однак його життя 

вдалося врятувати (йому були нанесені тяжкі тілесні ушкодження).  

Кваліфікуйте дії Р.  

Задача 2.  
Безпритульні 13-річний А., 15-річний Б. та 14-річна В. у підвалі 

будинку разом вживали спиртні напої. Раптом Б. почав вимагати від В. 

статевої близькості. Коли В. відмовила, Б. схопив її та наказав А. тримати її за 

руки, а сам вчинив насильницький статевий акт.  

Кваліфікуйте дії А. та Б.  

 

Варіант 19  

Завдання  
Кримінально-правова характеристика державної зради (ст. 111 КК). 

Наведіть приклади з судової практики.  

Задача 1.  
Одного разу О. прийшов у гості до своїх друзів П. та Р. Перебуваючи у 

нетверезому стані О. почав розповідати, яке погане життя в державі та 

висловив бажання захопити державну владу та змінити конституційний лад 

України. Він навіть розповідав як це можна зробити і закликав П. та Р. 

допомогти йому в цьому. Кваліфікуйте дії О.  

 

Задача 2.  



Д. вдалося втекти зі слідчого ізолятора. Тікаючи від переслідувачів, він 

забіг у під'їзд одного з будинків, вломився в квартиру, де перебувала 14 - річна 

К., і забарикадувався в ній. Під погрозою викинути дівчину у вікно, Д. зажадав 

від працівників поліції дати можливість зникнути йому разом з К., яку він 

потім відпустить.  

Кваліфікуйте дії Д.  

 

Варіант 20  

Завдання  
Кримінально-правова характеристика зловживання впливом (ст. 369-2 

КК). Наведіть приклади з судової практики.  

Задача 1.  
Л., В. та П. об'єднались для нападу на громадян. Для цього вони 

виготовили кастет, придбали газовий пістолет та ніж. Під час нападу на гр. Р. 

вони заподіяли йому тяжкі тілесні ушкодження і заволоділи його валізою.  

Кваліфікуйте дії зазначених осіб.  

Задача 2.  
Іноземний громадянин Д. прибув в Україну з метою збору відомостей, 

які належать до державної таємниці у сфері оборони. У процесі збору таких 

відомостей він познайомився з громадянкою України М. і закохався в неї. М. 

переконала Д. усю зібрану інформацію передати співробітникам СБУ.  

Кваліфікуйте дії Д.  

 

Варіант 21  

Завдання  
Кримінально-правова характеристика примушування до виконання чи 

невиконання цивільно-правових зобов'язань(ст. 355 КК). Відмежування від 

вимагання (ст. 189 КК). Наведіть приклади з судової практики.  

Задача 1.  
Х. більше 3-х років проживав з М. Одного разу жінка сказала Х., що 

чекає дитину від іншого чоловіка. Наступного дня , з метою помсти за зраду 

Х. задушив М. Судово-медична експертиза встановила , що загибла вагітною 

не була. Кваліфікуйте дії Х., чи можна вважати його дії, вчиненими в стані 

сильного душевного хвилювання?  

Задача 2.  
Б. у себе вдома разом з дружиною і тещею розпивав спиртні напої. Під 

час сварки, що виникла на ґрунті особистих стосунків, Б. ударив дружину 

кухонним ножем в живіт, спричинивши їй проникаюче поранення черевної 

порожнини без ушкодження внутрішніх органів. У зв’язку з цим тілесним 

ушкодженням дружина Б. 12 днів знаходилась на стаціонарному лікуванні, а 

потім була виписана і приступила до роботи. Кваліфікуйте дії Б.  

 

Варіант 22  

Завдання  



Кримінально-правова характеристика контрабанда наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих 

лікарських засобів (ст. 305 КК). Наведіть приклади з судової практики. 

Задача 1. 

Директор київського деревообробного комбінату С. не провів своєчасну 

заміну системи вентиляції меблевого цеху. Проводячи лакувальні роботи, від 

парів синтетичного лаку отруївся робітник К..  

Кваліфікуйте дії С. 

Задача 2. 

Пілот В., необачно знизивши висоту польоту, гелікоптером зачепив 

будівельний підйомний кран. В результаті чого, кранівника Л. було 

смертельно травмовано.  

Кваліфікуйте дії винних осіб. 

 

Варіант 23  

Завдання  
Кримінально-правова характеристика порушення недоторканності 

житла (ст. 162 КК). Наведіть приклади з судової практики.  

Задача 1.  
Г. з метою розправи над М. вистрілив у нього з вогнепальної зброї, яку 

зберігав незаконно. При цьому він припускав як настання смерті потерпілого, 

так і заподіяння йому тяжких тілесних ушкоджень, але заподіяв лише легкі 

тілесні ушкодження.  

Кваліфікуйте дії Г.  

Задача 2.  
Г. протягом півроку вчиняв відносно своєї l2-річної падчерки розпусні 

дії, а потім умовлянням схилив її до вступу у статеві зносини. Потерпіла через 

свій малолітній вік не розуміла характеру і наслідків вчинюваних з нею дій.  

Кваліфікуйте дії Г.  

 

Варіант 24  

Завдання  

Кримінально-правова характеристика залишення в небезпеці (ст. 135 

КК). Наведіть приклади з судової практики.  

Задача 1.  
Ректор одного із вищих державних закладів освіти відмовив у 

прийнятті до навчального закладу громадянину З., посилаючись на те, що за 

навчання треба платити.  

Дати кримінально-правову оцінку вчиненому.  

Задача 2.  
Голова виборчої комісії С. разом з іншими членами на очах у виборців, 

пропонуючи їм зайти в кабіни для голосування, проголосували на своїх 

робочих місцях. Після цього вона зібрала бюлетені та опустила їх в урну.  

Кваліфікуйте дії С. та інших осіб.  

 



Варіант 25  

Завдання  
Кримінально-правова характеристика домашнього насильства (ст. 126-

1КК). Наведіть приклади з судової практики.  

Задача 1.  
Офіцер збройних сил Р. запросив до себе на вечерю своїх друзів. Під 

час гри у преферанс Р. програв усі гроші. Перебуваючи в стані сильного 

алкогольного сп'яніння, він поставив на гру табельний пістолет. Його 

знайомий М. виграв пістолет у Р. обманним шляхом. Наступного дня Р. не 

пам'ятав куди він поклав свою зброю. М. продав пістолет своєму знайомому 

П.  

Кваліфікуйте дії Р., М. та П.  

Задача 2.  

Громадянин Ц., зупинивши автомобіль попросив підвезти його до 

готелю. Під'їхавши до пункту призначення, пасажир приставив до шиї водія 

К. ніж і наказав останньому залишити ключі та покинути салон автомобіля, 

якщо хоче жити. Після чого заволодівши автомобілем, Ц. зник з місця пригоди.  

Кваліфікуйте дії Ц.  

 

Варіант 26  

Завдання  
Кримінально-правова характеристика погрози знищення майна (ст. 195 

КК). Наведіть приклади з судової практики.  

Задача 1.  
Громадянин А., керуючи власною моторною лодкою, з неуважності, 

здійснив наїзд на неповнолітнього П., який під час купання виплив майже на 

середину річки. В результаті отриманих травм неповнолітній загинув.  

Кваліфікуйте дії винних осіб.  

Задача 2.  

Водій тролейбуса К., з метою уникнення ДТП різко загальмував. Гр. Л., 

не втримавшись за поручень, впала на гр. Г., яка була вагітною на 7-му місяці. 

Від отриманого удару в останньої сталося переривання вагітності.  

Кваліфікуйте дії К. та Л.  

 

Варіант 27  

Завдання  
Кримінально-правова характеристика насильницького донорства (ст. 

144 КК). Наведіть приклади з судової практики.  

Задача 1.  

Охоронець фабрики Л. в селі Великий Березний Закарпатської області 

намагався схилити до статевих зносин робітницю цієї фабрики. Отримавши 

відмову, він підпалив запальничкою волосся жінки. Внаслідок цього 

потерпілій були завдані серйозні опіки голови, в тому числі вуха та частини 

обличчя.  

Кваліфікуйте дії Л.  



Задача 2.  

Громадяни Ч. та Я. йшли ввечері через лісовий яр. В яру побачили гр. 

Щ., який лежав посеред дороги. Припустивши, що останній перебуває у стані 

сп'яніння, вони пройшли повз. Однак у Щ. стався серцевий напад та, через 

несвоєчасну медичну допомогу, він помер. Якби Ч. та Я. зателефонували до 

швидкої, гр. Щ. можна було б врятувати.  

Кваліфікуйте дії Ч. та Я.  

 

Варіант 28  

Завдання  
Кримінально-правова характеристика умисного 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 КК). Наведіть приклади з судової 

практики.  

Задача 1.  
Ф. придбав коробочки маку, перевіз їх до себе додому, де зберігав та 

виготовляв наркотики для особистого споживання. Працівниками поліції під 

час обшуку було виявлено в квартирі Ф. і вилучено 37 г макової соломи. Після 

порушення кримінального провадження ще півтора місяці 40 г макової соломи 

Ф. продовжував зберігати до повторного вилучення. Під час слідства Ф. 

пояснив, що всю макову солому він придбав одноразово.  

Кваліфікуйте дії Ф.  

Задача 2.  
Біля 3 год., під час святкування Нового року, П. з балкону власної 

квартири запускав феєрверки, чим порушив спокій інших громадян, що 

проживають в цьому будинку. Громадяни викликали дільничного, який склав 

відповідний протокол.  

Кваліфікуйте дії П.  

 

Варіант 29  

Завдання  
Кримінально-правова характеристика незаконного поводження зі 

зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. 263 КК). 

Наведіть приклади з судової практики.  

Задача 1.  
При опорі М. працівникові правоохоронного органу останньому були 

заподіяні середньої тяжкості тілесні ушкодження.  

Кваліфікуйте дії М.  

Задача 2.  
А. спалив автомобіль судді К., бажаючи помститися за діяльність, 

пов’язану із здійсненням правосуддя.  

Кваліфікуйте дії А.  

 

Варіант 30  



Завдання  

Кримінально-правова характеристика самовільного зайняття земельної 

ділянки та самовільного будівництва (ст. 197-1 КК). Наведіть приклади з 

судової практики.  

Задача 1.  
Л., В. та П. об’єднались для нападу на громадян. Для цього вони 

виготовили кастет, придбали газовий пістолет та ніж. Під час нападу на гр. Р. 

вони заподіяли йому тяжкі тілесні ушкодження і заволоділи його валізою.  

Кваліфікуйте дії Л., В. та П..  

Задача 2.  
Гр. Ц. побачив працівника поліції, який здійснював патрулювання. Він 

підскочив до правоохоронця, одним ударом по голові («ляпас») збив з нього 

формену фуражку та з місця події зник.  

Кваліфікуйте дії Ц.  

 

Варіант 31  

Завдання  
Кримінально-правова характеристика примушення до вступу в 

статевий зв'язок (ст. 154 КК). Відмежування від зґвалтування (ст. 152 КК). 

Наведіть приклади з судової практики.  

Задача 1.  
П. вранці послала свого чоловіка до підвалу за картоплею, а коли він 

зайшов туди – зачинила двері. Коли звечоріло, вона випустила чоловіка. Свої 

дії гр. П. пояснила тим, що в такий спосіб хотіла запобігти вживанню 

чоловіком спиртних напоїв з нагоди дня народження одного з його друзів.  

Дайте правову оцінку діям гр. П.  

Задача 2.  
Т. вступив у статеві зносини з Л., погрожуючи їй застосуванням 

фізичного насильства. За місяць до цього він вчинив сексуальне насильство 

над О., використовуючи її безпорадний стан. Обидві жертви були 

повнолітніми особами та обидві звернулися із заявами до органів поліції щодо 

порушення відносно Т. кримінального провадження.  

Кваліфікуйте дії Т.  

 

Варіант 32  

Завдання  
Кримінально-правова характеристика зараження венеричною 

хворобою(ст. 133 КК). Наведіть приклади з судової практики.  

Задача 1.  

Ю. застав свою дружину у свого знайомого під час статевих зносин. В 

розпачі він вдарив ножем спочатку жінку, а потім чоловіка. Від заподіяних 

тілесних ушкоджень обидва померли на місці.  

Кваліфікуйте дії Ю..  

Задача 2.  



Громадянин Чехії Н. прибув у гості до жителя Львівської області М. 

Через певний час Н. повідомив М. про те, що він іноземний розвідник і має 

завдання зібрати і передати в свою державу відомості, які стосуються 

державної безпеки України, і запропонував М. допомогти йому за певну 

винагороду. Вони разом зібрали необхідну інформацію, але під час передачі 

були затримані.  

Кваліфікуйте дії Н. і М.  

 

Варіант 33  

Завдання  
Кримінально-правова характеристика наруги над могилою, іншим 

місцем поховання або над тілом померлого (ст. 297 КК). Наведіть приклади з 

судової практики.  

Задача 1.  
М. зберігав в сейфі мисливську рушницю в розібраному стані. Сейф він 

постійно тримав закритим, а ключі зберігав на роботі. Син М. – Р. (13 років) 

зламав замок та вбив К.  

Дайте кримінально-правову оцінку ситуації.  

Задача 2.  
6 серпня 2006 року в м. Києві був затриманий громадянин О., який у 

спеціально найманій для цієї мети квартирі запрошував неповнолітніх, 

демонструючи їм порнофільми, а також фотографував оголених дівчаток.  

Кваліфікуйте дії О.  

 

Варіант 34  

Завдання  

Кримінально-правова характеристика привласнення, розтрата майна 

або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ст. 191 

КК). Відмежування від крадіжки (ст. 185 КК). Наведіть приклади з судової 

практики.  

Задача 1.  

Приватний нотаріус посвідчив договір купівлі-продажу квартири, не 

пересвідчившись в особі продавця та покупця. Пізніше цей договір у судовому 

порядку було розторгнуто саме через те, що справжній продавець не брав 

участі в угоді. Через кілька днів цей же нотаріус знову посвідчив копію 

документа, знаючи, що він підроблений.  

Кваліфікуйте дії нотаріуса.  

Задача 2.  
Група осіб об’єдналася для вчинення кримінальних правопорушень. С. 

викрадав пластикові картки. Л. на спеціальній апаратурі змінював інформацію 

про обсяг кредитних грошей. П. отримувала за допомогою такої картки з 

банкоматів гроші.  

Кваліфікуйте дії кожного.  

 

Варіант 35  



Завдання  

Кримінально-правова характеристика розголошення державної 

таємниці (ст. 328 КК). Наведіть приклади з судової практики.  

Задача 1.  
В пізній час суддю Ю. було поранено з вогнепальної зброї. По "гарячим 

слідам" було затримано раніше судимого Ф. Останній пояснив, що бажав 

позбавити життя суддю, який, на його погляд, застосував до останнього надто 

суворий вид покарання.  

Кваліфікуйте дії раніше судимого Ф.  

Задача 2.  
Громадянин П. побив народного депутата України Г., заподіявши йому 

тяжкі тілесні ушкодження. Затриманий пояснив, що побиття потерпілого 

вчинив помилково, сприйнявши його за іншого.  

Кваліфікуйте дії винних осіб.  

 

Варіант 36  

Завдання  
Кримінально-правова характеристика зловживання владою або 

службовим становищем (ст. 364 КК). Наведіть приклади з судової практики.  

Задача 1.  

Взимку гр. Н., зламавши замок, проник у дачний будинок гр. Ш. 

Проживши там десять діб, він використав для обігріву 2 куба дров та з'їв всю 

заготовлену гр. Ш. консервацію.  

Кваліфікуйте дії Н.  

Задача 2.  
Гр. Х., ромської національності, підійшла до гр. О. та почала їй 

ворожити. Х. говорила помірно, спокійно та невдовзі ввела гр. О. у 

гіпнотичний стан. Коли О. прийшла до свідомості, Х. вже поруч не було. Як 

з'ясувалось, Х. заволоділа грошима та коштовними прикрасами на суму 5560 

грн.  

Кваліфікуйте дії Х.  

 

Варіант 37  

Завдання  
Кримінально-правова характеристика порушення правил безпеки 

дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують 

транспортними засобами (ст. 286 КК). Наведіть приклади з судової практики.  

Задача 1.  
Будучи попередженим в установленому законом порядку про обов’язок 

не розголошувати даних досудового слідства, захисник Ж. без дозволу 

прокурора та слідчого(всупереч забороні), бажаючи перешкодити слідству, в 

прямому ефірі по радіо вчинив розголошення.  

Кваліфікуйте дії Ж  

Задача 2.  



Працівник поліції затримав за правопорушення громадянина В. і 

здійснював його привід до відділу поліції. З метою звільнення затриманого 

громадянин Д. напав на працівника поліції, відштовхнув його, наніс кілька 

ударів в голову та груди, заподіявши легке тілесне ушкодження. За допомогою 

громадян обох правопорушників затримали і доставили до поліції.  

Кваліфікуйте дії винних осіб.  

 

Варіант 38  

Завдання  
Кримінально-правова характеристика перевищення влади або 

службових повноважень працівником правоохоронного органу (ст. 365 КК). 

Наведіть приклади з судової практики.  

Задача 1.  

Завідуюча магазином С. разом із завідуючою побутової техніки Т. 

систематично оформляли продаж товарів у кредит по підроблених 

зобов'язаннях на вигаданих осіб. Замість товарів вони вилучали в магазині 

наявні гроші, які згодом повертали.  

Кваліфікуйте дії зазначених осіб.  

Задача 2.  
Слідчий О., намагаючись отримати показання при допиті 

обвинуваченого Г., 

застосував до нього незаконні дії(обман, гіпноз).  

Кваліфікуйте дії слідчого О.  

 

Варіант 39  

Завдання  

Кримінально-правова характеристика використання малолітньої 

дитини для заняття жебрацтвом (ст. 150-1 КК). Наведіть приклади з судової 

практики.  

Задача 1. З метою вбивства Р. і К. придбали отруту, призначену для 

труїння гризунів. Під виглядом ліків від шлункових захворювань К. дала 

отруту П. Прийнявши порошок, П. почала блювати. Ніяких інших наслідків не 

настало. Судово-медичною експертизою встановлено, що порошок був 

непридатний для отруєння людини.  

Кваліфікуйте дії Р. та К.  

Задача 2.  
С. познайомився на вулиці з 7-річним хлопчиком Б., якому 

запропонував покататися на автобусі. Він привіз хлопчика на вокзал і завіз в 

іншу область. Там гр. С. примушував хлопчика просити милостиню на 

вулицях та в поїздах. Гроші, які збирав Б., гр. С. забирав собі.  

Кваліфікуйте дії С.  

 

Варіант 40  

Завдання  



Кримінально-правова характеристика шпигунства (ст. 114 КК). 

Відмежування від державної зради (ст. 111 КК). Наведіть приклади з судової 

практики.  

Задача 1.  
Громадянин України Н. отримав від іноземної розвідки завдання 

організувати вбивство міністра закордонних справ України. Це було потрібно 

для того, щоб зірвати важливі міждержавні переговори економічного 

характеру. Н. успішно справився з отриманим завданням, залучивши до його 

виконання громадян Т. та У., які, знаючи про основну мету операції, діяли з 

корисливих мотивів.  

Кваліфікуйте дії вказаних осіб.  

Задача 2.  
З. проник у дім Г., яка в стані тяжкого сп'яніння спала на підлозі. 

Скориставшись цим, він зґвалтував її, а потім ударом ножа в голову вбив. 

Мотивом кримінального правопорушення стали ті обставини, що раніше за 

заявою потерпілої, З. був притягнутий до адміністративної відповідальності за 

дрібне хуліганство.  

Кваліфікуйте дії З., визначте мотив кримінального правопорушення. 

 


