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КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 

 

1. Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини. 

2. Забезпечення права на захист. 

3. Недоторканність права власності та недоторканість житла, чи іншого 

володіння особи: загальна характеристика та відмінність. 

4. Функції та повноваження суду, судді, слідчого судді. 

5. Прокурор у кримінальному процесі та його процесуальне становище у 

різних стадіях кримінального процесу. 

6. Підозрюваний, обвинувачений їх права та обов’язки. 

7. Захисник і його процесуальне становище. 

8. Представники та законні представники, їх права та обов’язки. 

9. Органи досудового розслідування та їх компетенція. 

10. Потерпілий та заявник як учасники кримінального процесу. 

11. Експерт і спеціаліст у кримінальному провадженні, відмінність в 

їхньому процесуальному становищі. 

12. Свідок та понятий: права та обов’язки. Особи, які не можуть бути 

допитані як свідки. 

13. Показання як джерела доказів.  

24. Речові докази як джерела доказів. 

25. Документи як джерела доказів.  

14. Висновок експерта і його доказове значення. Виклик слідчим, 

прокурором, судовий виклик і привід. 

15. Запобіжні заходи: види та правила застосування. 

16. Тимчасовий доступ до речей і документів. 

17. Тимчасове вилучення майна: підстави та процесуальний порядок 

проведення. 

18. Затримання особи без ухвали слідчого судді, суду. Строки затримання. 

19. Початок, місце та строки провадження досудового розслідування. 

20. Загальні процесуальні вимоги до проведення та оформлення слідчих 

(розшукових) дій. 

21. Допит та його процесуальне оформлення. 

22. Огляд і його види. Процесуальний порядок проведення окремих видів 

огляду. 

23. Обшук: види та процесуальний порядок проведення окремих його видів. 



24. Освідування і його види. Порядок проведення і оформлення окремих 

видів освідування. 

25. Пред’явлення для впізнання: поняття, види та процесуальний порядок 

проведення. 

26. Експертиза та підстави її проведення. 

27. Підстави, випадки та процесуальний порядок повідомлення про 

підозру. 

28. Поняття, підстави і умови та процесуальний порядок зупинення 

досудового розслідування. 

29. Особливості розслідування кримінальних проступків. 

30. Закінчення досудового розслідування: форми, підстави та 

процесуальний порядок.  

31. Кримінальне провадження на підставі угод. 

32. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб. 

33. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення. 

34. Особливості досудового розслідування у кримінальному провадженні 

щодо застосування примусових заходів виховного характеру. 

35. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів 

медичного характеру. 

 

 

 

КВАЛІФІКАЦІЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ КРИМІНАЛЬНИХ 

ПРАВОПОРУШЕНЬ 

 

1. Поняття вбивства та його види. 

2. Кваліфікація умисного вбивства при обтяжуючих обставинах (ст. 115 

КК). 

3. Кваліфікація умисного вбивства при пом’якшуючих обставинах (ст.ст. 

116, 117, 118 КК). 

4. Поняття та види тілесних ушкоджень. 

5. Кваліфікація умисного тяжкого тілесного ушкодження (ст. 121 КК). 

6. Відмінність умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило 

смерть потерпілого від умисного вбивства та вбивства через необережність. 

7. Кваліфікація умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження (ст. 

122 КК).  

8. Кваліфікація легкого тілесного ушкодження (ст. 125 КК). 

9. Кваліфікація домашнього насильства (ст. 126-1 КК). 

10. Кваліфікація зараження венеричною хворобою (ст. 133 КК) 

11. Кваліфікація зґвалтування (ст. 152 КК). 

12. Кваліфікація сексуального насильства (ст. 153 КК). 

13. Відмежування зґвалтування від сексуального насильства. 

14. Примушування до вступу в статевий зв'язок (ст. 154 КК). 

15. Вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла 

шістнадцятирічного віку (ст. 155 КК). 



16. Кваліфікація розбещення неповнолітніх (ст. 156 КК). 

17. Кваліфікація домагання дитини для сексуальних цілей (ст. 156-1 КК). 

18. Кваліфікація крадіжки (ст. 185 КК). Відмежування від грабежу. 

19. Кваліфікація грабежу (ст. 186). Відмежування від розбою. 

20. Кваліфікація розбою (ст. 187 КК). 

21. Кваліфікація вимагання (ст. 189 КК). Відмінність вимагання від інших 

кримінальних правопорушень проти власності. 

22. Кваліфікація шахрайства (ст. 190 КК). Відмінність шахрайства від 

інших кримінальних правопорушень проти власності. 

23. Кваліфікація привласнення, розтрати майна або заволодіння ним 

шляхом зловживання службовим становищем (ст. 191 КК). 

24. Кваліфікація умисного знищення або пошкодження майна (ст. 194 КК). 

25. Кваліфікація придбання, отримання, зберігання чи збуту майна, 

одержаного кримінально протиправним шляхом (ст. 198 КК). 

26. Кваліфікація створення, керівництва злочинною спільнотою або 

злочинною організацією, а також участі у ній (ст. 255 КК). 

27. Встановлення або поширення злочинного впливу (ст. 255-1 КК). 

28. Кваліфікація сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх 

злочинної діяльності (ст. 256 КК). 

29. Поняття банди та її ознаки. Відмінність від злочинної організації та 

злочинної спільноти.. 

30. Кваліфікація бандитизму (ст. 257 КК). 

31. Кваліфікація терористичного акту (ст. 258 КК). 

32. Кваліфікація завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці 

громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності (ст. 259 КК). 

33. Кваліфікація створення не передбачених законом воєнізованих або 

збройних формувань (ст. 260 КК). 

34. Кваліфікація викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, 

бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або 

заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим 

становищем (ст. 262 КК). 

35. Кваліфікація незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами 

або вибуховими речовинами (ст. 263 КК). 

36. Незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або 

фальсифікація, незаконне видалення чи зміна її маркування, або незаконне 

виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв 

(ст. 263-1 КК). 

37. Кваліфікація недбалого поводження із зброєю (ст. 264 КК). 

38. Умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального 

господарства (ст. 270-1 КК).  

39. Кваліфікація групового порушення громадського порядку (ст. 293 КК). 

40. Кваліфікація масових заворушень (ст. 294 КК). 

41. Кваліфікація хуліганства (ст. 296 КК). Відмежування хуліганства від 

суміжних кримінальних правопорушень та адміністративних правопорушень. 

42. Кваліфікація наруги над могилою, іншим місцем поховання або над 



тілом померлого (ст. 297 КК). 

43. Кваліфікація жорстокого поводження з тваринами (ст. 299 КК). 

44. Кваліфікація ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження 

порнографічних предметів (ст. 301 КК). 

45. Кваліфікація сутенерства або втягнення особи в заняття проституцією 

(ст. 303 КК). 

46. Кваліфікація втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність (ст. 

304 КК). 

47. Кваліфікація контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, 

їх аналогів або прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів (ст. 305 

КК). 

48.  Кваліфікація незаконного вироблення, зберігання, перевезення, 

пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 

аналогів (ст. 307 КК). Відмежування від кримінального правопорушення, 

передбаченого ст. 309 КК. 

49. Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, 

психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом 

шахрайства або зловживання службовим становищем (ст. 308 КК). 

50. Кваліфікація посіву або вирощування снотворного маку чи конопель 

(ст. 310 КК). 

51. Незаконне введення в організм наркотичних засобів, психотропних 

речовин або їх аналогів (ст. 314 КК). 

52. Кваліфікація зловживання владою або службовим становищем (ст.364 

КК) і перевищення влади або службових повноважень працівником 

правоохоронного органу (ст.365 КК) та суміжних кримінальних 

правопорушень. 

53. Кваліфікація службового підроблення (ст. 366 КК). 

54. Кваліфікація службової недбалості (ст. 367 КК). 

55. Кваліфікація прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 

неправомірної вигоди службовою особою (ст. 368 КК) і суміжних 

кримінальних правопорушень. 

56. Кваліфікація завідомо незаконного затримання, приводу, домашнього 

арешту або тримання під вартою (ст. 371 КК). 

57. Кваліфікація притягнення завідомо невинного до кримінальної 

відповідальності (ст. 372 КК). 

58. Кваліфікація примушування давати показання (ст. 373 КК). 

59. Кваліфікація завідомо неправдивого повідомлення про вчинення 

кримінального правопорушення (ст. 383 КК). 

60. Кваліфікація введення в оману суду або іншого уповноваженого органу 

(ст. 384 КК). 

61. Кваліфікація приховування злочину (ст. 396 КК). 

 

 

 

 



ПЕРЕЛІК СИТУАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА 

АТЕСТАЦІЮ 

 

1. Кілька місцевих жителів прийшли на танцювальний майданчик 

туристичної бази. Вони були в нетверезому стані і поводилися нахабно. Тому 

дівчата відмовлялися з ними танцювати. К. (один з місцевих жителів), 

отримавши у черговий раз відмову, вдарив дівчину в обличчя. Д., який сидів 

поряд з нею, зробив К. зауваження. К. запропонував Д. вийти за територію 

танцювального майданчика. Відійшовши метрів на 10 від виходу, К. вийняв 

ніж і ударом в груди вбив Д. 

Кваліфікуйте дії К. Відповідь поясніть. 

 

2. П'яний Б. образив незнайомого йому Г. Той у відповідь ударив Б. 

кулаком в обличчя і зламав щелепу. Від удару Б. впав і вдарився головою об 

бетонні сходинки. Від одержаної черепно-мозкової травми Б. помер на місці. 

Кваліфікуйте дії Г. Відповідь поясніть. 

 

3. Ю. застав свою дружину у Ч. під час статевих зносин. У розпачі він 

ударив ножем спочатку жінку, а потім Ч. Від заподіяних тілесних ушкоджень 

і жінка, і Ч. померли на місці. 

Кваліфікуйте дії Ю. Відповідь поясніть. 

 

4. Х. понад три роки проживав з М. Одного разу М. сказала Х., що чекає 

дитину від іншого чоловіка. Наступного дня з метою помститися за зраду Х. 

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

була. 

Кваліфікуйте дії Х. Відповідь поясніть. 

 

5. 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 

потерпілу. Мотивом кримінального правопорушення стали ті обставини, що 

раніше за заявою потерпілої З. був притягнутий до адміністративної 

відповідальності за дрібне хуліганство.  

Кваліфікуйте дії З. Відповідь поясніть. 

 

6. Д. систематично знущався над своєю дружиною, неодноразово 

погрожував вбивством. Перебуваючи в стані сп'яніння, він у черговий раз 

почав її бити і, погрожуючи скинути з балкона, вимагав, щоб вона сама 

стрибнула з нього. Коли він заявив, що візьме ножа, дружина не витримала 

нервового напруження і стрибнула з балкона другого поверху, наслідком 

чого стали тяжкі тілесні ушкодження. Потерпіла показала, що, стрибаючи з 

балкона, хотіла покінчити життя самогубством. 

Кваліфікуйте дії Д. Відповідь поясніть. 

 

7. Під час сварки п'яний П. побив свою дружину, яка мала семимісячну 



вагітність, нанісши кілька ударів у груди та живіт. Потерпіла була доставлена 

в лікарню, де вона передчасно народила мертву дитину. 

Кваліфікуйте дії П. Відповідь поясніть. 

 

8. І. з хуліганських спонукань побив З., спричинивши перелом кісток носа 

з розривом хряща, а також перелом пальця руки. Від гострого малокрів'я, 

викликаного довгим та значним крововиливом, через хворобу крові 

(внаслідок її незгортання) З. помер у лікарні. 

Кваліфікуйте дії І. Відповідь поясніть. 

 

9. Під час бійки Б. ударив складаним ножем у живіт Г. При наданні 

останньому медичної допомоги було встановлено, що внаслідок 

проникаючого поранення черевної порожнини ніякі внутрішні органи 

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

Кваліфікуйте дії Б. Відповідь поясніть. 

 

10. Вихідного дня хлопці в одній з кімнат гуртожитку грали в карти. В., 

нанизавши на вістря швайки капсуль "Жевело", з метою налякати гравців 

кинув з висоти швайку з капсулем на середину столу. Внаслідок вибуху 

капсуля шматочок латуні влучив в око С. Пошкоджене око лікарі мусили 

видалити.  

Кваліфікуйте дії В. Відповідь поясніть. 

 

11. В., маючи на меті вчинити дії сексуального характеру, пов’язані із 

анальним проникненням в тіло Н., запросив його до себе додому під 

виглядом вирішення проблем приватного бізнесу. Додавши клофелін у 

спиртні напої, В. довів Н. до безпорадного стану та вчинити дії сексуального 

характеру, пов’язані із анальним та оральним проникненням в тіло Н., без 

згоди останнього. Через деякий час В. повторно вчинив такі ж дії з Н. Коли 

вночі Н. прийшов до тями, він почав голосно лаятися та погрожувати негайно 

розповісти про дії В. правоохоронним органам та його близьким родичам. 

Побоюючись викриття та притягнення до кримінальної відповідальності, В. 

збив з ніг Н. і задушив його. Після цього В. розчленував труп Н. і по 

частинах виніс його на смітник. 

Кваліфікуйте дії В. Відповідь поясніть. 

 

12. Т. на вокзалі залишив свої особисті речі в автоматичній камері схову. 

Для того, щоб не забути код, він попросив у незнайомого йому Б. кулькову 

ручку, і в його присутності записав код на пачці з-під сигарет. Пізніше Б. 

скористався кодом, відчинив камеру схову і викрав речі, що належали Т. 

Кваліфікуйте дії Б. Відповідь поясніть. 

 

13. А., скориставшись неуважністю продавця, узяв з прилавка 254 грн. – 

частину виручки і вийшов з гастроному. Наступного дня таким же чином він 

викрав 340 грн., але цього разу продавець це побачила і вхопила А. за рукав, 



та він вирвався і з викраденими грошима вибіг з гастроному. 

Кваліфікуйте дії А. Відповідь поясніть. 

 

14. С. і П. з метою заволодіння майном С. підійшли непомітно до неї ззаду. 

С. вдарив її кулаком у потилицю, від чого потерпіла впала і втратила 

свідомість. П. підняв сумку, яка випала з рук С., де знаходилися продукти 

харчування і гаманець з 2112 грн., і разом з С. утік з місця пригоди. 

Потерпілій були заподіяні легкі тілесні ушкодження без короткочасного 

розладу здоров'я. 

Кваліфікуйте дії С. і П. Відповідь поясніть. 

 

15. Завідуючий магазином С., продавці К., Ц. та Г. систематично після 

роботи влаштовували в магазині «п'янки», а горілку та закуски безоплатно 

брали в магазині. Під час ревізії було встановлено нестачу товарів на суму 

8250 грн. 

Кваліфікуйте дії С., К., Ц. та Г. Відповідь поясніть. 

 

16. Касир Держбанку С. мала видати касирові лісгоспу М. 30320 грн. При 

цьому вона помилково видала 33620 грн. М. помітила переплату але 

промовчала, а повернувшись до бухгалтерії лісгоспу оприбуткувала 30320 

грн., 3300 грн. залишивши собі. 

Дайте кримінально-правову оцінку діям М. Відповідь поясніть. 

 

17. Завідуюча магазином Р. допустила недостачу на 10410 грн. Щоб її 

приховати, вона підпалила підсобне приміщення магазину, заподіявши цим 

збитки на суму 50780 грн. 

Кваліфікуйте дії Р. Відповідь поясніть. 

 

18. Сторож магазину К. несумлінно ставився до виконання своїх 

обов'язків. Він заснув на посту. Цим скористалися І. та С., які проникли до 

магазину та викрали товарів на суму 15000 грн. К. прокинувся, коли злодії 

вистрибнули через вікно на вулицю, і закричав, але вони втекли. 

Кваліфікуйте дії К., І., С. Відповідь поясніть. 

 

19. Ж. їхав в одному купе потяга з незнайомим чоловіком. Уночі цей 

пасажир зійшов на станції Конотоп, а вранці Ж. виявив, що чоловік забув 

свій портфель. Ж. відкрив портфель. У ньому були гроші (8500 грн) і 

роздаточна відомість на виплату заробітної плати працівникам фірми 

"Світанок". Гроші Ж. обернув на свою користь, відомість знищив, а портфель 

викинув. 

Кваліфікуйте дії Ж. Відповідь поясніть. 

 

20. Студенти коледжу С. та Д., довідавшись, що їх однокурсниця М. має 

інтимні стосунки зі студентом їх коледжу, почали їй погрожувати, обіцяючи 

афішувати таємницю. М. благала їх не робити цього. Вони погодились за 



умови, що вона дасть їм 1500 грн. М. пообіцяла протягом тижня 

розрахуватися з ними. Під час розмови Д. зняв з М. золотий ланцюжок з 

кулоном і забрав як "заставу" і пообіцяв повернути після передачі грошей. 

Того ж дня С. і Д. продали ланцюжок з кулоном, а гроші витратили на 

наркотики. 

Кваліфікуйте дії С. і Д. Відповідь поясніть. 

 

21. Приблизно біля 21.00 год. до бензозаправки у м. Черкаси під’їхав 

автомобіль. З машини вийшли І. і К. Вони підійшли до каси заправки 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 бензозаправок. 

Кваліфікуйте дії винних осіб. Відповідь поясніть. 

 

22. Працівник патрульної поліції Р. запросив до себе на вечерю своїх 

друзів. Під час гри у преферанс Р. програв всі гроші. Знаходячись в стані 

сильного алкогольного сп’яніння він поставив на гру табельний пістолет. 

Його знайомий М. виграв пістолет. Р. обманним шляхом. Р. на наступний 

день не пам’ятав куди він поклав свою зброю. М. продав пістолет своєму 

знайомому П. 

Чи будуть притягнуті до відповідальності зазначені особи? Відповідь 

поясніть. 

 

23. 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. Відповідь поясніть. 

 

24. 10 січня 2019 р. близько 23.30 год. громадяни С., П., О., увірвалися на 

подвір'я вісімдесятирічної бабусі, і закривши стареньку в хаті, повиносили зі 

стайні алюмінієвий посуд. Особи сподівалися заробити 400 гривень, здавши 

його на брухт. Проте на заваді злочинцям стали дворові собаки. Злочинці 

розтрощили дворнягам голови  

Кваліфікуйте дії вказаних осіб. Відповідь поясніть. 

 

25. Мешканець Фастівського району Київської області Г. незаконно 

виростив мак на своїй присадибній ділянці. Після збору врожаю вимолотив 

зерно маку, а макову солому зберігав та виготовляв з неї ацетильований опій 

без мети збуту. 

Кваліфікуйте дії Г. Відповідь поясніть. 

 



26. Мешканець Київської області К. придбав з метою збуту у не 

встановлених слідством осіб 35,4 кг макової соломи, заховав її в подвійне 

дно автомобільного причепа і намагався перевезти її автомобілем в Білорусь 

через митний пост «Вільча» Овруцької митниці, проте свій намір до кінця не 

довів, оскільки працівники митниці виявили тайник і вилучили наркотичні 

засоби. 

Кваліфікуйте дії К. Відповідь поясніть. 

 

27. В школі з гардеробу зникло пальто учня Б. Директор школи С., 

підозрюючії в крадіжці учня 8 класу 15-річного З., замкнув його в темній 

кладовій, заявивши, що він не буде відпущений, доки не зізнається та не 

поверне пальто. Занепокоєні тривалою відсутністю сина батьки З. прийшли 

до школи і знайшли його замкнутим. Вони звернулися до прокурора з заявою 

про притягнення С. до кримінальної відповідальності. 

Кваліфікуйте дії С. Відповідь поясніть. 

 

28. Слідчий О., намагаючись отримати показання при допиті 

обвинуваченого Г., застосував до нього незаконні дії (обман, гіпноз) погрозу 

застосувати насильство до допитуваного та близьких йому осіб. 

Кваліфікуйте дії слідчого О. Відповідь поясніть. 

 

29. С. протягом певного часу схиляв Є. до вступу з ним у статевий зв’язок, 

але остання не погоджувалась. Тоді С. з метою досягнення своєї мети 

освідчився їй та запропонував укласти шлюб, а після весілля емігрувати до 

однієї з країн дальнього зарубіжжя для постійного проживання. Подумавши 

декілька днів, Є. погодилась, після чого добровільно вступила з С. у статеві 

відносини. Після цього С. зник, виключивши телефон. Є. звернулась до 

поліції із заявою про її зґвалтування, в якій зазначила, що вчинила дії 

сексуального характеру з С. не добровільно, а під впливом обману.  

Кваліфікуйте дії С. Відповідь поясніть. 

 

30. У нічному клубі Р. познайомився з Д. і запропонував провести її 

додому. По дорозі у безлюдному місці він раптово напав на Д., повалив її на 

землю та, вчинив дії сексуального характеру, пов’язані із вагінальним 

проникненням в тіло Д. За заявою Д. проти Р, було розпочато кримінальне 

провадження, однак через місяць після цього вони одружилися. 

Кваліфікуйте дії Р. Відповідь поясніть. 


