
Для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр (державне замовлення)  

та для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр  

для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр  

(за кошти фізичних та юридичних осіб) 

Навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання  

1-КН, 2-КА, 3-КА, 3-К курсів 

 

Варіант 1 

Завдання 

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

Наведіть приклади з судової практики.  

Задача 1 

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. 

Задача 2 

У парку культури та відпочинку Г. та О. намагалися ввести один одному 

шляхом ін’єкції наркотичний засіб. Поліцейський патруль у складі двох осіб, 

помітивши це, намагався затримати Г. та О. Останні чинили опір затриманню: 

штовхали патрульних, намагалися зірвати з них головні убори та погони. 

Кваліфікуйте дії Г. та О.  

 

Варіант 2 

Завдання  

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

приклади з судової практики.  

Задача 1  

15-річна Ф. неодноразово просила своїх батьків придбати їй смартфон, 

але ті не мали можливості зробити подібну покупку. Одного разу після сварки з 

цього приводу з батьками Ф. вибігла з квартири, піднялася на горище сусідньої 

багатоповерхівки та, залишивши записку із звинуваченням батьків у небажанні 

зрозуміти її, викинулася у вікно, загинувши на місці. 

Кваліфікуйте дії батьків.  

Задача 2  

Щ., запізнюючись на літак та побачивши на стоянці мотоцикл, у замку 

запалювання якого був залишений ключ, сів на транспортний засіб та намагався 

поїхати, але в цей момент був затриманий власником мотоциклу, який 

повернувся на стоянку з кафе.  

Кваліфікуйте дії Щ.  

 

Варіант 3 

Завдання  

Кримінально-правова характеристика домашнього насильства (ст. 126-1 

КК). Наведіть приклади з судової практики.  

Задача 1  



З. проник до чужого приватного будинку. Коли він, склавши у дві валізи 

гроші, коштовності, планшет, нагородний кортик, паспорт та диплом про вищу 

освіту, виходив із будинку, то просто на подвір’ї був затриманий працівниками 

поліції охорони.  

Кваліфікуйте дії З.  

Задача 2  

К., рухаючись на мопеді вулицею міста, з хуліганських мотивів вихопив у 

Д., яка йшла тротуаром йому назустріч, сумку, у якій остання тримала свого 

кота. Проїхавши квартал та звернувши на набережну, К. викинув сумку в озеро; 

не маючи змоги вибратись із замкненої на застібку-блискавку сумки, кіт 

потонув. 

Кваліфікуйте дії К.  

 

Варіант 4 

Завдання  

Кримінально-правова характеристика умисного вбивства з корисливих 

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

Задача 1  

Ф., будучи за освітою інженером-технологом, самостійно придбав хімічні 

речовини та сполуки і, використовуючи наявні вдома інструменти, виготовив 

саморобний вибуховий пристрій, який обладнав переробленим із наручного 

годинника детонатором. При спробі продати даний пристрій він був 

затриманий працівниками СБУ.  

Кваліфікуйте дії Ф.  

Задача 2  

Л., перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, у зоопарку почав лякати 

птахів, галасуючи біля кліток із ними. На вимоги сторожа, який прибіг на місце 

події, припинити гамір Л. не відреагував, а коли сторож пригрозив викликати 

поліцію, заподіяв йому удар кулаком в обличчя, спричинивши легке тілесні 

ушкодження, що не потягло короткочасний розладом здоров’я.  

Кваліфікуйте дії Л. 

 

Варіант 5 

Завдання  

Кримінально-правова характеристика кваліфікованих складів умисних 

вбивств (ч.2 ст. 115 КК). Наведіть приклади з судової практики. 

Задача 1  

Щ. таємно проник до квартири Д. з метою вчинення крадіжки. Почувши 

кроки незнайомця, зі спальні вийшла неповнолітня донька Д., яка пізно ввечері 

приїхала з відпочинку і про присутність якої в квартирі У. не знав. У. схопив 

дівчину, затиснув їй рот долонею руки, заштовхав до спальні та закрив там у 

шафі, наказавши мовчати та пригрозивши, що у противному випадку зґвалтує 

її, після чого втік з квартири, нічого не взявши.  

Кваліфікуйте дії Щ. 

Задача 2  



Ю. під час сварки із Ж. на ґрунті неприязних стосунків заподіяв 

останньому численні удари кулаками в голову та тулуб. Від отриманих травм 

Ж. помер на місці події. 

Кваліфікуйте дії Ю.  

 

Варіант 6 

Завдання  

Проникнення в житло, інше приміщення чи сховище як кваліфікуюча 

ознака кримінальних правопорушень проти власності. 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  

Т., перебуваючи в стані наркотичного сп’яніння, порушував спокій у 

міському сквері: голосно лаявся, чіплявся до жінок, на зауваження та вимоги 

припинити подібну поведінку не реагував, жбурляв каміння у вітрини кіосків, 

розбивши таким чином скло у чотирьох із них.  

Кваліфікуйте дії Т.  

 

Варіант 7 

Завдання  

Кримінально-правова характеристика незаконного поводження з 

вогнепальною зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами 

(ст. 263 КК). Наведіть приклади з судової практики.  

Задача 1  

Е. та А. під виглядом працівників соціального забезпечення зайшли до 

квартири 85-річної Х., пояснивши, що їй для подальшого отримання пільг на 

сплату комунальних послуг необхідно переоформити деякі папери. Через 

деякий час Е. попросила Х. дати їй склянку води. Коли Х. відвернулась, Е. та А. 

схопили її за руки та шию і приспали за допомогою вати з розчином ефіру, 

після чого викрали гроші в сумі 3 500 грн. та втекли.  

Кваліфікуйте дії Е. та А.  

Задача 2  

О. виготовив зі зливку металу кастет та, погрожуючи ним, намагався 

заволодіти майном Л. Проте останній, застосувавши наявний у нього балончик 

із сльозогінних газом, знешкодив нападника і доставив його до поліції.  

Кваліфікуйте дії О. 

Варіант 8 

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  

Є. вирвав сумку з рук 70-річної Ч. та втік. Від несподіванки Ч. втратила 

рівновагу та впала, травмувавши коліно. Через загострення хронічної хвороби 

суглоба Ч. була госпіталізована до лікарні на 12 діб.  

Кваліфікуйте дії Є.  

Задача 2 

Водій автобуса К. з метою уникнення зіткнення із самоскидом, що 

порушив правила проїзду перехрестя, різко загальмував. Пасажир Г., не 

втримавшись на ногах, впав на П., яка була вагітною на 7-му місяці. Від 

падіння в останньої сталося переривання вагітності.  

Кваліфікуйте дії К. та Г. 

 

Варіант 9 

Завдання  

Кримінально-правова характеристика втечі з місця позбавлення волі або 

з-під варти (ст. 393 КК). Наведіть приклади з судової практики. 

Задача 1  

С. та Т. налагодили канал ввезення з Угорщини 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.  

Задача 2  

Г. вирішив позбутися своєї коханки, яка систематично провокувала 

конфлікти між ним та дружиною. З метою вбивства жінки він у м. Ковель 

сховав під водійським сидінням її автомобіля гранату РГД-5 із саморобним 

таймером. Вибух стався на території Польщі; жінка загинула на місці. 

Кваліфікуйте дії Г.  

 

Варіант 10 

Завдання  

Кримінально-правова характеристика групового порушення громадського 

порядку (ст. 293 КК). Наведіть приклади з судової практики.  

Задача 1  

Перебуваючи у відпустці в м. Одеса, прокурор Н. зустрів у кафе-барі 

«Зелена папуга» раніше судимого П. Останній, бажаючи помститись за 

засудження, вихопив кастет та заподіяв Н. удар в скроню, від чого останній 

помер на місці.  

Кваліфікуйте дії П.  

Задача 2  

Лікар О. на прохання невиліковно хворого пацієнта зробив йому укол з 

отрутою. Під час розслідування було встановлено відсутність корисливих 

мотивів у О. та знайдено записку хворого про власне бажання піти з життя. 

Кваліфікуйте дії О. 

 

Варіант 11 



Завдання  

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

приклади з судової практики.  

Задача 1 

В. більше 2-х років проживав з М. Одного разу М. сказала В., що чекає 

дитину від іншого чоловіка. Бажаючи помститись за зраду, В. підлив отруту в її 

суп; з’ївши його, М. померла. Судово-медична експертиза встановила, що 

загибла не була вагітною.  

Кваліфікуйте дії В.  

Задача 2  

Вночі І. та С. у вагоні потяга метрополітену, що стояв у тупику, 

погрожуючи побиттям, забрали 1 500 грн. у Л., який ночував там. Щоб Л. не міг 

одразу ж звернутися в поліцію, І. та С. зв’язали його та заткнули рот кляпом.  

Кваліфікуйте дії І. та С. 

 

Варіант 12 

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  

К., від’їжджаючи на відпочинок до м. Моршин Львівської області, 

попросила Є. взяти на зберігання на період її відсутності цінні речі (ноутбук, 

ювелірні прикраси тощо). П. погодилась, але згодом усі речі, які їй залишила на 

зберігання К., продала. Коли К. повернулася з відпочинку та прийшла до Є. 

забрати свої речі, та сказала, що ніяких речей на зберігання не брала. 

Кваліфікуйте дії Є.  

Задача 2  

Уночі невідомі особи проникли в магазин, звідки викрали промислові 

товари на суму 30 000 грн. Розслідуванням було встановлено, що тієї ночі 

сторож І. на роботі не був, а знаходився на весіллі у племінника. 

Кваліфікуйте дії І.  

 

 

Варіант 13 

Завдання  

Кримінально-правова характеристика залишення в небезпеці (ст. 135 КК). 

Наведіть приклади з судової практики. 

Задача 1 

Учні 11-го класу Ч. та Б. зателефонували до поліції, повідомивши, що їх 

школу заміновано. Вибухотехніки обстежили будівлю, але нічого не знайшли. 

Кваліфікуйте дії Ч. та Б. 

Задача 2  

Ректор педагогічного університету Ф. відмовив З. у прийомі на навчання, 

посилаючись на те, що за вступ та навчання треба платити.  

Кваліфікуйте дії Ф.  



 

Варіант 14 

Завдання 

Кримінально-правова характеристика вимагання (ст. 189 КК). Наведіть 

приклади з судової практики.  

Задача 1  

Л. та П. об’єднались для нападів на громадян. Для цього вони виготовили 

кастет та придбали фінський ніж. Під час нападу на Р. вони заподіяли йому 

тяжкі тілесні ушкодження і заволоділи його смартфоном та планшетом. 

Кваліфікуйте Л. та П.  

Задача 2  

Начальник районного відділу поліції Ю. попросив директора ринку Д. 

надати йому безкоштовно 15 кг м’яса, щоб відсвяткувати день народження. За 

це Ю. пообіцяв Д. забезпечити на ринку надійну охорону. 

Кваліфікуйте дії Ю. 

 

Варіант 15 

Завдання  

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

приклади з судової практики.  

Задача 1  

Б., перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, з хуліганських мотивів у 

нічний час стріляв з обрізу по вуличних ліхтарях, чим спричинив майнову 

шкоду на суму 8 000 грн. 

Кваліфікуйте дії Б.  

3адача 2  

Л., зупинивши таксі, попросив підвезти його до вокзалу. Під'їхавши до 

пункту призначення, Л. приставив до шиї водія ніж та наказав покинути салон 

автомобіля, якщо хоче жити. Водій підкорився, а Л. пересів за кермо та поїхав. 

Кваліфікуйте дії Л. 

 

Варіант 16 

Завдання  

Кримінально-правова характеристика сексуального насильства (ст. 153 

КК). Наведіть приклади з судової практики. 

Задача 1  

Директор заводу Р. неодноразово схиляв до статевих зносин секретарку 

Ф., але та відмовлялася. Отримавши чергову відмову, Р., перебуваючи у стані 

сильного алкогольного сп'яніння, ударив Ф. кілька разів по обличчю, завдавши 

легкі тілесні ушкодження, що спричинили короткочасний розлад здоров’я.  

Кваліфікуйте дії Р.  

Задача 2  

К., бажаючи помститися П., знайшов ввечері до під’їзду його будинку. 

Побачивши, як до під’їзду заходить чоловік, К. двічі вистрелив в нього з 

револьвера (який разом із патронами нелегально придбав на ринку) та втік. Як 

було встановлено, К. вистрелив не у П., а в М., який помер на місці 

кримінального правопорушення. 



Кваліфікуйте дії К.  

 

Варіант 17 

Завдання  

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

приклади з судової практики.  

Задача 1  

Іноземний громадянин Д. прибув в Україну з метою збирання відомостей, 

які становлять державну таємницю та стосуються сфери оборони. На початку 

збирання таких відомостей він познайомився з М. і закохався в неї. 

М. переконала Д. не передавати зібрану інформацію іноземній розвідці, а піти 

до СБУ і все розповісти, що той і зробив.  

Кваліфікуйте дії Д.  

Задача 2  

Я., знаючи про наявність у неї венеричного захворювання (сифілісу), 

вступила в статевий зв’язок з О., а через декілька днів з Г. та 17-річним Л. При 

медичному обстеженні було встановлено, що О. не захворів, а Г. і Л. 

заразилися. Розслідуванням встановлено, що Я. не бажала заразити своїх 

партнерів, але допускала таку можливість. 

Кваліфікуйте дії Я. 

 

Варіант 18 

Завдання  

Кримінально-правова характеристика крадіжки (ст. 185 КК). 

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

Задача 1  

Голова райдержадміністрації М. дізнався, що його водій підозрюється у 

вчиненні квартирних крадіжок. Вирішивши самостійно розібратись у ситуації, 

М. завів водія у власний гараж, після чого примусив спуститися у підвал та 

почав вимагати від нього визнання своєї провини. Через два дні водій у всьому 

зізнався та М. передав його до поліції. Водій дійсно був винний у вчиненні 

зазначених кримінальних правопорушень.  

Кваліфікуйте дії М.  

Задача 2  

Р., який працював на автонавантажувачі, у порушення інструкції з 

техніки безпеки перевозив територією меблевої фабрики вантаж, частина якого 

впала на одного з учнів ПТУ, які перебували на навчальній практиці, 

заподіявши йому тілесні ушкодження середньої тяжкості. 

Кваліфікуйте дії Р.  

 

Варіант 19 

Завдання  

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

приклади з судової практики.  

Задача 1  

У., збираючись на полювання, зарядив гладкоствольну рушницю та 

поклав її на стіл, а сам вийшов на подвір’я у справах. Його малолітня донька, 



побачивши на столі рушницю, почала гратися з нею. Стався постріл, який 

завдав їй тяжких тілесних ушкоджень. 

Кваліфікуйте дії У. 

3адача 2  

Водій Л., працюючи на будівельному підприємстві, отримував будівельні 

матеріали зі складу та перевозив їх на будівельний майданчик. Частину 

матеріалів він завозив собі додому, оскільки їх кількість ніхто не перевіряв. 

Кваліфікуйте дії Л.  

 

Варіант 20 

Завдання  

Кримінально-правова характеристика умисного вбивства, вчиненого в 

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

судової практики. 

Задача 1  

С. та Б. 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 «SKODA» та магазин. Решту 

грошей було покладено на їх особисті рахунки в одному із банків.  

Кваліфікуйте дії С. та Б.  

3адача 2  

Д., рухаючись на скутері вулицею міста, виїхав на тротуар та вчинив 

наїзд на пішохода В., спричинивши останньому тяжкі тілесні ушкодження. 

Кваліфікуйте дії Д. 

 

Варіант 21 

Завдання  

Кримінально-правова характеристика зловживання владою або 

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

Задача 1 

Г. зустрів на вулиці П. та, погрожуючи іграшковим пістолетом, почав 

вимагати у неї негайно віддати гаманець. П. кинула в обличчя Г. свою сумку і 

втекла. 

Кваліфікуйте дії Г. 

Задача 2 

З метою одержання кредиту Р. повідомив менеджеру комерційного банку 

про те, що має у власності будинок. Під час перевірки служба безпеки банку 

виявила відсутність у Р. будь-якої нерухомості. 

Кваліфікуйте дії Р. 

 

Варіант 22 

Завдання  

Кримінально-правова характеристика прийняття пропозиції, обіцянки або 

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

приклади з судової практики. 

Задача 1 



Ж., працюючи головним бухгалтером ТОВ «Десна», протягом двох 

місяців шляхом приписок неіснуючих касових ордерів викрала майно цього 

товариства на суму 87 000 гривень. 

Кваліфікуйте дії Ж. 

Задача 2 

В. на ґрунті особистих неприязних стосунків із Ф. підмовив Х. 

вистрелити у Ф. з рушниці, переконуючи, що рушниця заряджена тільки 

порохом і постріл тільки налякає Х. Взявши рушницю, Х. вистрілив, але зброя 

виявилася зарядженою дробом, і Ф. від отриманих поранень помер на місці. 

Кваліфікуйте дії В. та Х. 

 

Варіант 23 

Завдання  

Кримінально-правова характеристика посягання на життя працівника 

правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони 

громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця 

(ст. 348 КК). Наведіть приклади з судової практики.  

Задача 1 

Е. непомітно підключив паркан навколо свого квітника до електромережі, 

аби убезпечитися від крадіїв. Один із сусідів випадково торкнувся паркану та 

був смертельно травмований. 

Кваліфікуйте дії Е. 

Задача 2 

На кондитерську фабрику завезли два вагони цукру. Заступник директора 

фабрики І. наказав вивантажити товар на заасфальтований майданчик під 

відкритим небом. Вночі пройшла злива, і цукор разом з водою стік до 

каналізації. Внаслідок цього фабриці була завдана велика матеріальна шкода. 

Кваліфікуйте дії І. 

Варіант 24 

Завдання  

Кримінально-правова характеристика привласнення, розтрати майна або 

заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ст. 191 КК). 

Наведіть приклади з судової практики.  

Задача 1 

А., щоб помститися своєму знайомому К., підпалив вночі його будинок. 

Він думав, що в будинку нікого нема, однак там перебували дружина та 

малолітній син К., які внаслідок пожежі загинули. 

Кваліфікуйте дії А. 

Задача 2 

Тренер з плавання Ю. займалася у басейні з групою учнів молодших 

класів. Діти зі спеціальними дощечками у руках плавали уздовж позначених 

буйками доріжок. У Ю. задзвонив мобільний телефон і вона відійшла на певну 

відстань від учнів, щоб поговорити. Раптом вона почула крики дітей про 

допомогу. Кинувшись у воду, Ю. витягла з дна басейна 9-річну Д., яка 

захлинулася. Д. доправили до реанімації, але врятувати її життя не вдалося. 

Кваліфікуйте дії Ю. 

 



Варіант 25 

Завдання  

Кримінально-правова характеристика терористичного акту (ст. 258 КК). 

Наведіть приклади з судової практики.  

Задача 1 

У нічному клубі С. познайомився з Г. та запропонував провести її додому. 

На неосвітленій стежці через парк С. раптово напав на Г., повалив на землю, 

розірвав одяг та заподіяв численні укуси і подряпини, без проникнення в тіло, 

задовольнивши у такий спосіб свою статеву пристрасть. 

Кваліфікуйте дії С. 

Задача 2 

Б. видав монографію, в якій близько половини тексту дослівно запозичив 

із двох кандидатських дисертацій без дозволу їх авторів, чим спричинив 

останнім матеріальну шкоду на суму в 45 000 грн. 

Кваліфікуйте дії Б. 

 

Варіант 26 

Завдання  

Кримінально-правова характеристика незаконного полювання 

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

Задача 1 

З., отримавши від Г. замовлення на вбивство О., незаконно придбав і 

зберігав пістолет із патронами, але згодом добровільно відмовився від 

доведення кримінального правопорушення до кінця, звернувся до поліції, 

розповів про отримане від Г. замовлення та видав зброю і патрони. 

Кваліфікуйте дії З. та Г. 

Задача 2 

Секретар виборчої комісії Х. повинна була допомагати здійснювати 

голосування поза межами виборчої дільниці громадянам, які через хворобу не 

могли прийти на виборчу дільницю та проголосувати. По дорозі вона особисто 

зробила позначки на бюлетенях та опустила їх у скриньку для голосування. 

Кваліфікуйте дії Х. 

 

Варіант 27 

Завдання  

Кримінально-правова характеристика погрози або насильства щодо 

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

практики. 

Задача 1 

Увечері, вигулюючи собаку, Я. почув жіночі крики. Підійшовши на голос, 

він побачив, як двоє невідомих повалили на асфальт жінку та зривають з неї 

одяг. На вимогу Я. припинити побиття людини один із чоловіків кинувся на 

нього. Я. не розгубився і прийомом самбо збив правопорушника з ніг. Падаючи, 

нападник зламав шию та помер на місці. 

Кваліфікуйте дії Я. 

Задача 2 



Раніше судимий К., погрожуючи спричинити тяжкі тілесні ушкодження 

служителеві церкви, примусив його здійснити обряд вінчання зі своєю 

нареченою. 

Кваліфікуйте дії К. 

 

Варіант 28 

Завдання  

Кримінально-правова характеристика пропозиції, обіцянки або надання 

неправомірної вигоди службовій особі (ст. 369 КК). Наведіть приклади з 

судової практики. 

Задача 1 

16-річний Ч. спочатку продемонстрував 15-річній Щ. порнофільм, а потім 

запропонував їй вступити з ним у статевий зв’язок, на що остання погодилася. 

Кваліфікуйте дії Ч. 

Задача 2 

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

звільнення з місць позбавлення волі проживав у В. Обидва зловживали 

спиртними напоями та часто сварилися. Під час чергової сварки Л. повалив В. 

на підлогу та наніс їй ногою, взутою у черевик, чотири удари у груди, 

спричинивши травму грудної клітини із переламами двох ребер та розривом 

лівого шлуночка серця. Від одержаних ушкоджень В. померла на місці. 

Кваліфікуйте дії Л. 

 

Варіант 29 

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 

Навчаючись на 3 курсі університету, Ф. систематично пропускав заняття. 

Аби запобігти відрахуванню, він вирішив імітувати напад правопорушників, 

внаслідок чого потрапити ненадовго до лікарні та отримати академічну 

відпустку. З цією метою він виготовив саморобний вогнепальний пристрій, 

зарядив його порохом і поклав в ствол уламки цвяхів. Спочатку проханнями, а 

потім під погрозою розправи Ф. змусив свого товариша З. вистрелити йому в 

руку. В результаті отриманого поранення руку Ф. довелося ампутувати. 

Кваліфікуйте дії Ф. та З. 

Задача 2 

Щ., перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, розпалював керосином 

піч у житловому будинку. В результаті відбулося швидке загорання будинку, 

що призвело до загибелі дружини Щ., яка спала на дивані в кімнаті. 

Кваліфікуйте дії Щ. 

 

 

Варіант 30 

Завдання  



Кримінально-правова характеристика незаконного позбавлення волі або 

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

Задача 1 

C. встановив на кіоску поблизу банкомату приховану відеокамеру, за 

допомогою якої підглядав PIN-коди карток громадян. Виготовляючи вдома 

банківські картки, він знімав з чужих рахунків гроші. Загалом у 11 потерпілих 

він вилучив 47 000 грн.  

Кваліфікуйте дії С.  

Задача 2 

Вихідного дня хлопці в одній з кімнат гуртожитку грали в карти. Раптом 

О. з метою налякати гравців кинув на середину столу склянку. Склянка 

розбилася, шматочок скла влучив в око Х. Пошкоджене око лікарі змушені 

були видалити. 

Кваліфікуйте дії О. 

 

Варіант 31 

Завдання  

Кримінально-правова характеристика перешкоджання здійсненню 

виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії 

або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача (ст. 157 КК). 

Наведіть приклади з судової практики. 

Задача 1  

У. таємно проник до чужої квартири з метою вчинення крадіжки, 

спакував шубу та ноутбук, але в цей час повернувся господар. У. сховався за 

дверима, дочекався, коли господар увійде до квартири, приставив йому ззаду до 

шиї складену парасольку, наказав не обертатись і йти до ванної. Господар 

підкорився. У зачинив його у ванній та втік із спакованими речами.  

Кваліфікуйте дії У. 

Задача 2  

Я. під час суперечки із М., що сталася під час спільного вживання 

алкогольних напоїв, спочатку заподіяв останньому численні удари руками та 

ногами у живіт, груди та голову, а потім схопив руками за шию та почав 

душити. М. помер на місці події.  

Кваліфікуйте дії Я. 

 

Варіант 32 

Завдання  

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

приклади з судової практики.  

Задача 1  

Неповнолітній Й. прийшов до свого однокласника Л., аби разом піти у 

кіно. У коридорі він побачив на полиці сумку від ноутбука, у якій лежали гроші 

в сумі 1500 грн. Скориставшись тим, що на нього ніхто не звертає уваги, Й. 

поклав ці гроші до кишені, але в той самий момент до коридору увійшов батько 

Л. та, побачивши, що робить Й., схопив його і викликав поліцію. 

Кваліфікуйте дії Й. 

Задача 2  



Обвинувачений у вбивстві Б. під час перебування в психіатричній лікарні, 

куди його помістили для проведення судово-психіатричної експертизи, 

виготовив саморобний ніж, зачинився разом із медсестрою в палаті та, 

погрожуючи вбити її, зажадав прибуття прокурора, якому він хотів розповісти 

про безпідставність висунутих на його адресу обвинувачень. У результаті 

спеціальної операції Б. вдалося затримати, а медсестру звільнити. 

Кваліфікуйте дії Б. 

 

Варіант 33 

Завдання  

Кримінально-правова характеристика умисного тяжкого тілесного 

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

Задача 1  

Е. та А. під виглядом працівників соціального забезпечення зайшли до 

квартири Х., пояснивши, що для подальшого отримання пільг на сплату 

комунальних послуг їй необхідно переоформити деякі папери. Через деякий час 

Е. попросила Х. дати їй склянку води. Коли Х. відвернулась, Е. та А. схопили її 

за руки та шию і приспали за допомогою вати з розчином ефіру, після чого 

викрали гроші в сумі 3 500 грн. та втекли.  

Кваліфікуйте дії Е. та А.  

Задача 2  

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 

 

Варіант 34 

Завдання  

Кримінально-правова характеристика завідомо незаконного затримання, 

приводу, домашнього арешту або тримання під вартою (ст. 371 КК). Наведіть 

приклади з судової практики. 

Задача 1 

Учні 5-го класу Ч. та Б., вирішивши пожартувати, зателефонували до 

поліції, повідомивши, що їх школу заміновано. Вибухотехніки декілька годин 

обстежували всю будівлю, але вибухівки не знайшли. 

Кваліфікуйте дії Ч. та Б. 

Задача 2  

Ректор педагогічного університету К. відмовив І. у прийомі на навчання, 

обґрунтовуючи це своєю обізнаністю про факт хірургічної корекції статі І. та 

небажанням мати трансгендера серед своїх студентів.  

Кваліфікуйте дії Ф.  

 

Варіант 35 

Завдання  



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

приклади з судової практики.  

Задача 1  

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.  

Задача 2  

К., бажаючи помститися П., знайшов пізно ввечері до під’їзду будинку 

останнього. Побачивши, як до під’їзду заходить чоловік, К. двічі вистрелив в 

нього з револьвера (який разом із патронами нелегально придбав на ринку) та 

втік. Як було встановлено, К. вистрелив не у П., а в М., який помер на місці 

кримінального правопорушення. 

Кваліфікуйте дії К.  

 

Варіант 36 

Завдання  

Кримінально-правова характеристика незаконного зайняття рибним, 

звіриним або іншим водним добувним промислом (ст. 249 КК). Наведіть 

приклади з судової практики.  

Задача 1  

Н., будучи іноземним громадянином, прибув до Україну на роботу у 

представництві однієї з організацій під егідою ООН, проте мав на меті збирання 

відомостей про діяльність провідних українських авіабудівельних підприємств. 

При спробі отримати технічну документацію на новітній турбовентиляторний 

двигун для перспективного багатоцільового літака він був затриманий 

працівниками СБУ.  

Кваліфікуйте дії Д.  

Задача 2  

Щ. придбав у невстановленої особи фінський ніж та ввечері того ж дня, 

погрожуючи ним, намагався заволодіти майном П. Остання, будучи кандидатом 

у майстри спорту з самбо, обеззброїла нападника, зв’язала йому руки власним 

паском і доставила до поліції.  

Кваліфікуйте дії Ш. 

 

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  

Н., збираючись на полювання, дістав із сейфа нарізний карабін, розібрав 

його та почав чистити і змащувати. Його неповнолітній син, побачивши це, 

почала гратися із зворотною пружиною підствольного магазину та випадково 



щільно стиснув і випустив із рук. Пружина, розпрямившись, поцілила йому в 

око, яке через отримане ушкодження довелося видалити. 

Кваліфікуйте дії Н. 

3адача 2  

Ж., працюючи водієм самоскиду, отримував на складі цеглу і перевозив їх 

на будівельний майданчик. Частину отриманих матеріалів він завозив до своєї 

присадибної ділянки та використовував для будівництва сараю, оскільки 

кількість цегли ніхто не перевіряв. 

Кваліфікуйте дії Ж.  

 

Варіант 38 

Завдання  

Кримінально-правова характеристика створення або утримання місць 

розпусти і звідництва (ст. 302 КК). Наведіть приклади з судової практики. 

Задача 1  

У. та О. вирощували на присадибній ділянці снодійний мак, який потім 

продавали посередникам для подальшої реалізації в інших регіонах України. На 

отримані кошти вони придбали два автомобілі, дві квартири, а також списане 

промислове хімічне обладнання для використання у подальшому виробництві 

наркотиків.  

Кваліфікуйте дії У. та О.  

3адача 2  

Ю., рухаючись на моноколесі велосипедною доріжкою, вчинив наїзд на 

пішохода Р., спричинивши останньому тілесні ушкодження середньої тяжкості. 

Кваліфікуйте дії Ю. 

 

Варіант 39 

Завдання  

Кримінально-правова характеристика 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 

З., від’їжджаючи у відпустку, замаскував на стежці біля власного будинку 

капкан. Листоноша, який приніс кореспонденцію наступного ранку, не помітив 

капкан, потрапив до нього та отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості. 

Кваліфікуйте дії З. 

Задача 2 

На м’ясокомбінат завезли три вагони м’яса, яке директор І. наказав 

вивантажити у непрацюючий холодильник. Розпорядження увімкнути його він 

не віддав, і холодильник не увімкнули. М’ясо зіпсувалося. М’ясокомбінату була 

завдана велика матеріальна шкода. 

Кваліфікуйте дії І. 

 

Варіант 40 

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 

На дискотеці Р. познайомився із В. та запропонував провести її додому, 

але зайшовши із нею до під’їзду, раптово притиснув до стіни, розірвав одяг та 

заподіяв численні укуси, задовольнивши таким чином свою статеву пристрасть. 

Кваліфікуйте дії Р. 

Задача 2 

Т. видав монографію, в якій близько третини тексту дослівно запозичив із 

кандидатської дисертації Ф. без дозволу останнього, чим спричинив йому 

матеріальну шкоду на суму в 150 000 грн. 

Кваліфікуйте дії Т. 
 


