ТЕМАТИКА ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ
по кафедрі кримінального права
Національної академії внутрішніх справ
на 2021/2022 навчальний рік
Увага!!!
Нижче зазначена тематика курсових робіт
для здобувачів вищої освіти різних ступенів.
Прохання враховувати це при обранні конкретної теми!
Для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр спеціальності
«Право» (державне замовлення, денна форма навчання)
та для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр спеціальності
«Право»(на умовах договору з фізичними та юридичними
особами, денна форма навчання)
Варіант 1
Завдання
Амністія та помилування в кримінальному праві України.
Задача 1.
Громадянка Ж. ,яка проживала в м. Донецьк, систематично незаконно
виготовляла з макової соломи наркотичну речовину і пересилала її своїй сестрі
К. до Москви для збуту. Гроші за торгівлю наркотичними засобами вони
розподіляли між собою. Під час збуту чергової партії наркотиків сестру К. було
затримано.
Ознайомтеся зі ст.307, 305 КК України. Визначне місце і час вчинення
кримінальних правопорушень цими особами Як має вирішуватися питання про
їх відповідальність?
Задача 2.
З. готуючись до вбивства О., незаконно придбав і носив при собі пістолет
(вогнепальну зброю), але потім добровільно відмовився від доведення
кримінального правопорушення до кінця.
Чи підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за готування до
умисного вбивства З. та за незаконне придбання, зберігання та носіння
вогнепальної зброї( ч.1 ст. 263 КК) ?
Варіант 2
Завдання
Склад кримінального правопорушення.
Задача 1.
За вчинення розбійних нападів на громадян П. був засуджений до 2 років
виправних робіт та 5 років позбавлення волі.
Чи правильним є рішення суду?
Задача 2.

Засуджені за крадіжки Б. та В., відбуваючи покарання в кримінальновиконавчій установі, домовились в майбутньому продовжити цей вид
діяльності. Після звільнення вони вчинили разом більше десяти квартирних
крадіжок. Відкриваючи відмичками вхідні двері, Б. з В. проникали в
помешкання громадян, звідки викрадали гроші, коштовності та цінні речі.
Яка форма співучасті зазначена в задачі?
Варіант 3
Завдання
Кримінальне право як наука.
Задача 1.
Громадянин Туреччини Ю. в м. Анталія в Туреччині заподіяв громадянину
України О. умисне тяжке тілесне ушкодження. У подальшому Ю. було
затримано в м. Севастополь АРК України за незаконний збут зброї. За
кримінальне правопорушення вчинений Ю. відносно О. не притягався до
кримінальної відповідальності .
Ознайомтеся зі ст. 121, 115, 263 КК. Як кваліфікувати дії Ю.?
Задача 2.
Громадянин України Г.,
перебуваючи на території іноземної держави, скоїв грабіж, за вчинення якого
був засуджений до трьох років позбавлення волі. Після відбуття покарання Г.
повернувся до України, де вчинив декілька крадіжок.
Якими є правові наслідки засудження особи за межами України?
Чи буде врахована попередня судимість Г. при кваліфікації вчиненого ним
повторного кримінального правопорушення?
Варіант 4
Завдання
Тлумачення кримінального закону: поняття, види та значення.
Задача 1.
Залишаючи без нагляду будинок на період відпустки, Ш. вирішив попередити
можливе проникнення в нього. З цією метою він підвів електричний струм до
металевих частин дверей та вікон. Перевіряючи ефективність пристрою, Ш. був
уражений електричним струмом.
Чи є дії Ш. кримінальним правопорушенням?
Задача 2.
Диспозиція ст. 379 КК України викладена таким чином: “Вбивство або замах на
вбивство судді, народного засідателя чи присяжного або їх близьких родичів у
зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя ”.
Який це склад кримінального правопорушення за конструкцією об’єктивної
сторони?
Варіант 5
Завдання
Кримінально-правові відносини: поняття, види та структура.
Задача 1.

Б. під час керування автомобілем вчинив наїзд на пішохода, який помер на
місці події. Під час проведення слідства з’ясувалося, що ДТП сталося через
прихований технічний брак гальмівної системи автомобіля, допущений при
виробництві автомобіля.
Який елемент складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.
286 КК України, відсутній?
Задача 2.
С. напав на Ж., з метою заволодіння грошима, при цьому заподіяв їй тяжкі
тілесні ушкодження, проте намір до кінця довести не встиг, оскільки був
затриманий.
Визначте момент закінчення цього кримінального правопорушення (ч. 4 ст. 187
КК).
Варіант 6
Завдання
Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність.
Задача 1.
П’ятнадцятирічний Н. за два дні до свого дня народження 9 вересня 2019 р.
придбав на ринку в незнайомої жінки наркотичний засіб. Після чого перевіз
його на громадському транспорті до місця свого помешкання. Цей засіб Н.
вжив особисто шляхом ін’єкції 15 вересня 2019 р. щодо Н. було порушено
кримінальне провадження за незаконне придбання, зберігання та перевезення
наркотичного засобу без мети збуту (ч. 1 ст. 309 КК України).
Адвокат оскаржив постанову про порушення кримінального провадження,
зазначивши, що Н. може бути притягнутий до кримінальної відповідальності
лише за зберігання наркотичного засобу.
Чи підлягає скарга задоволенню?
Задача 2.
Н., відчуваючи злість до С., підмовив Я. вистрелити в того з рушниці,
переконуючи його, що рушниця заряджена тільки порохом і постріл лише
налякає С. Взявши рушницю, Я. вистрелив, але зброя виявилася зарядженою
картеччю, у зв’язку з цим С. було вбито.
Чи є вина в гр.. Н. та Я. при спричиненні смерті С.?
Якщо так, то визначте форму та вид вини вчинених Н. та Я. Кримінальних
правопорушень.
Варіант 7
Завдання
Кримінальна відповідальність та її підстави в кримінальному праві України.
Задача 1.
С., бажаючи помститися П., з метою заподіяння тілесних ушкоджень, знайшов
пізно ввечері темний куток біля під’їзду будинку останнього. Побачивши, що
П. заходить до під’їзду, С. вистрелив пістолетом йому у живіт і втік. Пізніше
було встановлено, що С. вистрелив у М., який помер на місці.
Чи впливає на відповідальність така кримінально-правова помилка? Визначте
ознаки об’єкта кримінального правопорушення.

Задача 2.
П., керуючи власним автомобілем, не зупинився на червоне світло світлофора,
внаслідок чого збив Р., який помер на місці пригоди. Діяння П. були
кваліфіковані за ч. 2 ст. 286 КК України.
Назвіть усі ознаки об’єктивної сторони цього складу кримінального
правопорушення. Визначте, кримінальне правопорушення було вчинено діями,
бездіяльністю чи іншим чином?
Варіант 8
Завдання
Примусові заходи медичного характеру: поняття, система та мета
Задача 1.
Судово-психіатрична експертиза встановила, що З. вчинивши кримінальне
правопорушення, страждає на шизофренію в параноїдальній формі. У зв’язку з
агресивністю й озлобленістю хворого комісія визнала, що відносно З. необхідно
застосувати примусове лікування із звичайним наглядом.
Як має вирішити справу суд?
Задача 2.
І. був засуджений до 10 років позбавлення волі за вчинення умисного вбивства
при обтяжуючих обставинах. Кримінальне правопорушення І. вчинив в день
свого народження (16 років).
Чи вірне рішення суду? Які строки позбавлення волі можуть бути застосовані
до неповнолітніх ?
Варіант 9
Завдання
Поняття та види причетності до кримінального правопорушення.
Задача 1.
Тринадцятирічний С. влаштував бійку з однокласником Л. У результаті
нанесених ударів по голові, останній втратив зір на одне око.
Хто і які заходи може застосувати до С.?
Задача 2.
Б. захворів на психічну хворобу до постановлення вироку і після припинення
застосування примусових заходів медичного характеру кримінальне
провадження стосовно нього була закрито.
Чи правомірне рішення суду?
Варіант 10
Завдання
Звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх із застосуванням
примусових заходів виховного характеру.
Задача 1.
Раніше судимому за розбій М., Ф. та Х. замовили вбивство Р. При спробі
реалізувати мету за допомогою вибухівки, М. заподіяв Р. легкі тілесні
ушкодження. Через 15 років Х. повідомив поліцію про обставини
кримінального правопорушення.

Дайте юридичну оцінку ситуації. Чи можуть бути притягнуті до кримінальної
відповідальності винні особи?
Задача 2.
Суд звільнив від кримінальної відповідальності неповнолітнього Т. і застосував
до нього (ч.2 ст.105 КК) обмеження дозвілля, та встановив особливі вимоги до
поведінки неповнолітнього. Т. вперше вчинив кримінальний проступок.
Дайте юридичну оцінку ситуації.
Варіант 11
Завдання
Судимість і її кримінально-правове значення.
Задача 1.
Вироком суду С. був визнаний винним у вчиненні кримінальних
правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 366 і ч. 1 ст. 367 КК України. На
підставі ч. 1 ст. 49 КК України його було звільнено від кримінальної
відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності.
Чи можна вважати С. особою, що має судимість?
Задача 2.
За вироком суду К. було визнано винним у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, і йому було
призначено покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі. На підставі
Закону України "Про амністію" призначене К. покарання було скорочено на
половину.
Чи виникає у К. судимість?
Варіант 12
Завдання
Звільнення від кримінальної відповідальності.
Задача 1.
На підставі Закону України про амністію, Ф. підлягав імперативному та
безумовному звільненню від кримінальної відповідальності. Ф. заперечував
проти закриття провадження у кримінальній справі. Однак суд довів розгляд
справи до кінця і постановив обвинувальний вирок із звільненням засудженого
від покарання.
Дайте юридичну оцінку ситуації.
Задача 2.
Неповнолітнього Г. за розбійний напад було засуджено до 12 років позбавлення
волі.
Чи є правильним рішення суду?
Варіант 13
Завдання
Добровільна відмова від доведення кримінального правопорушення до кінця:
поняття, ознаки та форми.
Задача 1.
Під час крадіжки у квартирі гр. Р., Ф. заволодів золотими прикрасами,
відеокамерою, фотоапаратом, іконою та швейцарським годинником. Вийшов на

вулицю і в цей час його було затримано, так як спрацювала система охорони
(про що Ф. не здогадувався). Задля уникнення більш суворого покарання, Ф.
сказав, що він хотів повернутись і викрасти телевізор.
Чи можна вважати дії гр. Ф. закінченим кримінальним правопорушенням.
Задача 2.
Ж. домовилася з раніше судимим Г., що останній вб'є її чоловіка. Вони
визначили суму грошей за це. Половину грошей Ж. заплатила зразу, а половину
– після вчинення кримінального правопорушення. Г. перестрів чоловіка Ж. в
під’їзді будинку і пострілом у голову вбив його.
Чи являється Ж. організатором кримінального правопорушення?
Варіант 14
Завдання
Поняття, критерії та кримінально-правове значення неосудності.
Задача 1.
Ж., побачивши, що до нього в квартиру проник через вікно правопорушник,
зайшов до своєї квартири та заподіяв останньому умисно середньої тяжкості
тілесне ушкодження. Правопорушник не робив спроби чинити фізичний опір.
Ж. усвідомлював наявність можливості відвернути чи припинити посягання із
заподіянням явно меншої фізичної шкоди правопорушнику.
Чи є в діях Ж. перевищення меж необхідної оборони?
Задача 2.
Н. було затримано за збереження сухої макової соломки (500 гр.). Він пояснив,
що макову соломку зберігав для особистих потреб.
За рішенням суду Н. було звільнено від кримінальної відповідальності.
Підставою такого рішення стало те, що Н. дійсно страждав від наркотичної
залежності і потребував лікування від неї та звернувся до лікувального закладу
і розпочав лікування добровільно.
Дайте юридичну оцінку ситуації.
Варіант 15
Завдання
Поняття, види та система принципів кримінального права України.
Задача 1.
Г. заподіяв Б. тяжкі тілесні ушкодження. Б. потрапив до лікарні, де лікар
недбало віднісся до своїх обов’язків (не зробив вчасно хірургічної операції),
через що Б. помер.
Чи існує причинний зв’язок між діями Г. і смертю Б.?
Задача 2.
К. викрав у колишньої дружини малолітнього сина С., який рішенням суду при
розірванні шлюбу був переданий на виховання матері. Свої дії К. мотивував
тим, що його колишня дружина не дозволяла йому зустрічатися з сином, вела
аморальний спосіб життя, приводила додому різних чоловіків, пиячила, била
сина. Це було підтверджено проведеною перевіркою.
Чи є в діях К. склад кримінального правопорушення, передбачений ч. 2 ст. 146
КК України?

Варіант 16
Завдання
Види примусових заходів виховного характеру та їх характеристика.
Задача 1.
Л., у день свого 16-річчя, був засуджений за наругу над могилою за ч. 1 ст. 297
КК. За вчинене кримінальне правопорушення суд призначив йому покарання у
виді арешту строком до 20 діб.
Обґрунтуйте рішення суду.
Задача 2.
П., який обвинувачувався за ч. 1 ст. 152 КК України, наполягав на звільненні
його від кримінальної відповідальності у зв’язку з тим, що він вчинив
кримінальне правопорушення вперше, щиро покаявся, вагітна потерпіла немає
до нього ніяких претензій і вони вирішили одружитися.
Чи є підстави для звільнення П. від кримінальної відповідальності?
Варіант 17
Завдання
Призначення покарання: загальні засади та принципи.
Задача 1.
Вироком суду М. засуджений за ч.2 ст.121 КК України на 10 років позбавлення
волі. Призначаючи максимальне в межах санкції покарання, суд зазначив у
вироку, що М. вчинив тяжке кримінальне правопорушення, внаслідок якого
настали тяжкі наслідки у вигляді смерті потерпілого, вину не визнав, не
дивлячись на її повну доведеність матеріалами попереднього і судового
слідства, не розкаявся у вчиненому кримінальному правопорушенні.
Чи відповідає вимогам закону призначення М. покарання?
Задача 2.
Гр.. Т. вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 342 КК
України і в ході досудового слідства його було взято під варту в слідчий
ізолятор в якому він перебував 6 місяців до моменту оголошення
обвинувального вироку. Суд Т. призначив покарання у розмірі 6 міс. і
відправив відбувати засудженого у місця позбавлення.
Чи вірне рішення суду ?
Варіант 18
Завдання
Довічне позбавлення волі як вид покарання.
Задача 1.
За привласнення чужого майна в особливо великих розмірах Г. засуджено до
позбавлення волі на строк 8 років з конфіскацією майна, яке є його власністю.
Серед майна був жилий будинок в сільській місцевості, в якому Г. та його сім’я
постійно проживали. Вважаючи, що жилий будинок не підлягає конфіскації, Г.
подав апеляцію на вирок в цій частині.
Чи підлягає апеляція задоволенню?
Задача 2.
Ж. засуджено до довічного позбавлення волі за умисне вбивство при
обтяжуючих обставинах. Кримінальне правопорушення було вчинено в день,
коли йому виповнилося 18 років. Чи правомірний вирок суду?

Варіант 19
Завдання
Вина як ознака суб’єктивної сторони кримінального правопорушення.
Задача 1.
П., щоб помститися своєму знайомому Р. підпалив вночі його будинок. Він
думав, що в будинку нікого нема, однак внаслідок цього загинуло 2 особи.
Визначте форму і вид вини П. щодо підпалу та стосовно смерті людей.
Задача 2.
Колона автобусів з людьми повільно рухалася вулицями міста у супроводі
працівників патрульної поліції. Водій Г. відкрив журнал та почав його дивитися
і не помітив різкої зупинки транспортного засобу, що їхав попереду. Через це,
одному з пасажирів були спричинені тяжкі тілесні ушкодження.
Визначте форму і вид вини вчиненого Г. кримінального правопорушення.
Назвіть ознаки інтелектуального і вольового моментів наявного у Г. виду вини.
Варіант 20
Завдання
Помилка та її кримінально-правове значення.
Задача 1.
Н. та С. придбали в іноземній державі кольоровий ксерокс та спеціальний папір
для підробки банкнот євро і разом з жителем м. Львова І. у його приватному
будинку виготовляли підроблені купюри. При спробі збути партію підроблених
банкнот І. та С. були затримані працівниками поліції у м. Хмельницьку.
Територія якої держави є місцем вчинення кримінального правопорушення?
Задача 2.
Д. уночі зупинив на вулиці жінку і під погрозою застосувати ніж вимагав
віддати йому сумку. Злякана жінка виконала вимогу Д. У сумці виявилася
губна помада, пудра та вологі серветки.
Чи підпадають дії Д. під ознаки ч. 2 ст. 11 КК України?
Варіант 21
Завдання
Вік як ознака суб’єкта кримінального правопорушення та його кримінальноправове значення.
Задача 1.
П’ятнадцятирічний А. вступив у злочинну організацію і в її складі вчинив
декілька умисних вбивств. А. засуджено за ч.2 ст. 255 (участь у кримінальних
правопорушеннях, вчинюваних злочинною організацією) та п.13 ч. 2 ст. 115 КК
України (умисне вбивство, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне
вбивство).
Чи правильно вирішено справу?
Задача 2.
За грабіж В. було засуджено до чотирьох років позбавлення волі. Відбувши два
роки покарання, він захворів на психічне захворювання, яке позбавило його
можливості усвідомлювати свої дії та керувати ними. Пробувши два роки у
психіатричному закладі, В. вилікувався і був направлений для відбування
покарання. Чи правильне рішення суду?

Варіант 22
Завдання
Необхідна оборона та умови її правомірності.
Задача 1.
Н. було притягнуто до кримінальної відповідальності за ст. 128 КК України – за
нанесення тяжкого тілесного ушкодження У.
Останній був свідком групового нападу на Н. та непричетний до нападу. Шкоду
здоров’ю У. з боку Н. під час необхідної оборони від групового нападу було
заподіяно випадково.
Чи підлягає Н. кримінальній відповідальності? Чи не порушено вимоги ч.3 ст.
27 Конституції України та ст.36 КК України?
Задача 2.
Раніше засуджений Ф., намагаючись проникнути у житло П., масою свого тіла
вибив двері будинку. Для відвернення протиправного насильницького
вторгнення у житло, П. вистрілив у Ф. Останній помер на місці події.
Проаналізуйте цю ситуацію. Чи буде П. нести кримінальну відповідальність за
вбивство Ф. ?
Варіант 23
Завдання
Крайня необхідність як обставина, що виключає протиправність діяння.
Задача 1.
Р. та Д. заблукали в лісі. Не маючи змоги дістатись до населеного пункту та
потерпаючи від голоду вони вполювали лося.
Чи будуть нести кримінальну відповідальність Р. та Д. за кримінальне
правопорушення, передбачене ст. 248 КК України?
Задача 2.
У. проїжджав на автомобілі біля автобусної зупинки. Несподівано на дорогу
вибіг Ф. Щоб відвернути наїзд У. спрямував автомобіль в стовп. Автомобіль
отримав такі пошкодження, що відновленню не підлягав.
Фірма "Зелень", якій належав автомобіль звернулась до правоохоронних
органів з проханням розібратись в виниклій ситуації та забезпечити позов до
водія У. про відшкодування збитків за знищений автомобіль.
Чи буде водій автомобіля нести відповідальність за ушкодження автомобіля?
Варіант 24
Завдання
Потерпілий від кримінального правопорушення в кримінальному праві
України.
Задача 1.
Повертаючись вночі додому, В. йшов через лісовий яр. П побоюючись, що на
нього можуть напасти, він розкрив складного ножа. У яру він зустрів К., Н., Г.,
які йшли з роботи. Вважаючи їх грабіжниками В. наніс К. тяжкі тілесні
ушкодження. Свої дії В., пояснив тим, що в цьому місці неодноразово
вчинялися тяжкі кримінальні правопорушення, а також потерпілий не
відреагував на його прохання не наближатися.
Надайте кримінально-правову оцінку діям К.
Задача 2.

У віці 17 років Н. вчинив тяжке кримінальне правопорушення. Н. не ухилявся
від суду і слідства, тому через вісім років його було звільнено від кримінальної
відповідальності.
Чи вірне рішення суду? Порівняйте положення ст. 49 КК та ст.106 КК.
Варіант 25
Завдання
Форми множинності: теоретичні та прикладні аспекти.
Задача 1.
І. організував озброєну групу в складі п’яти осіб. Протягом 6 місяців вони
здійснювали напади на інкасаторські машини з метою заволодіння грошима.
Допомагав їм в отриманні інформації про рух автомобілів інспектор патрульної
поліції К. Переховував правопорушників Г., який раніше був засуджений за
крадіжку та грабіж.
Визначте вид множини кримінальних правопорушень.
Задача 2.
І. вирішив убити свою дружину. У зв’язку з цим, він підмовив колишнього
знайомого Р., раніше судимого за умисне вбивство, позбавити життя його
дружину. Р. на отримані гроші залучив до цієї справи трьох осіб, які протягом
року вчиняли в місті крадіжки з квартир. Злодії, перебуваючи в стані
наркотичного сп’яніння увірвалися до квартири І., вбили дружину І. та її
коханця.
Визначте вид множинність протиправних дій.
Варіант 26
Завдання
Спеціальний суб’єкт кримінального правопорушення.
Задача 1.
Л. добровільно здав до районного відділу поліції вогнепальну зброю, яку
зберігав дома два роки. Передбаченого законом дозволу на зберігання зброї він
не мав. Дайте юридичну оцінку ситуації.
Задача 2.
П. у 2012 р. був засуджений за ч.1 ст. 206 КК України, а в 2016 р. знову вчинив
хуліганські дії, за що був притягнутий до кримінальної відповідальності за ч.1
ст. 296 КК України. Суд призначив покарання у вигляді штрафу.
Чи правильне рішення суду?
Варіант 27
Завдання
Факультативні ознаки суб’єктивної сторони.
Задача 1.
Бажаючи зайнятися полюванням, П. прийшов на територію заповідника.
Побачивши дикого кабана, він зарядив мисливську рушницю і натиснув на
спусковий гачок, але постріл не відбувся. У цей момент П. був затриманий. Під
час розслідування виявилося, що набої були непридатні для використання.
Чи підлягає П. кримінальній відповідальності
Задача 2.

Громадянка Ф. під час тривалого відрядження її чоловіка завагітніла від
знайомого по роботі. Приховуючи свою вагітність, Ф. постійно нервувала.
Народивши у себе вдома дитину, вона одразу задушила її.
Розкрийте суб’єктивну сторону вчиненого Ф. кримінального правопорушення.
Визначте ознаки інтелектуального та вольового моментів виду умислу, якими
характеризується вина Ф.
Варіант 28
Завдання
Умисел як форма вини.
Задача 1.
Б. у гаражі обладнав майстерню, де протягом трьох років займався незаконним
виготовленням та ремонтом вогнепальної зброї та вибухових пристроїв. Для
цього він мав відповідне обладнання та інструменти.
Яке кримінальне правопорушення вчинив Б. – триваюче чи продовжуване?
Задача 2.
С. з метою отримання грошової допомоги по безробіттю підробила трудову
книжку та надала її у районний центр зайнятості. На підставі цього вона
протягом шести місяців із державного бюджету незаконно отримувала гроші на
загальну суму 17000 грн.
Яке кримінальне правопорушення вчинила С. – триваюче чи продовжуване? Чи
є в її діях множинність кримінальних правопорушень?
Варіант 29
Завдання
Необережність як форма вини.
Задача 1.
Раніше неодноразово судимий Н. організував і очолив стійку групу, до якої
входили підлітки Б., М., З., П. і С., кожен віком 12-13 років. Члени цієї групи
самостійно та за участю Н. протягом двох місяців вчиняли розбійні напади на
перехожих. Вироком суду Н. був засуджений за створення злочинної
організації, керівництво нею та участь у вчиненні кримінальних правопорушень
злочинною організацією.
Чи правильним є таке рішення суду?
Задача 2.
Озброєний обрізом П. з метою заволодіння відеоапаратурою проник до будинку
однієї з міських телерадіокомпаній, обеззброїв і зв’язав охоронця, засунувши
йому в рот великий кляп. Кляп перекрив дихальні шляхи і сторож помер.
Охарактеризуйте суб’єктивну сторону кримінального правопорушення та
визначте ставлення П. до вчиненого ним діяння та його наслідків.
Варіант 30
Завдання
Замах на кримінальне правопорушення як вид попередньої протиправної
діяльності.
Задача 1.
Б. під час полювання через необережність вбив одного з мисливців, за що був
засуджений за ч. 1 ст. 119 КК України до покарання у виді позбавлення волі.

Через рік після відбуття покарання Б. вчинив крадіжку з проникненням у
житло, передбачену ч. 3 ст. 185 КК України.
Чи є у діях Б. множинність кримінальних правопорушень?
Задача 2.
Водій Б., керуючи автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, порушив
правила дорожнього руху і здійснив наїзд на пішохода О. Потерпілий помер на
місці події.
Визначте психічне ставлення С. до вчиненого ним діяння.
Варіант 31
Завдання
Готування до кримінального правопорушення як вид попередньої протиправної
діяльності.
Задача 1.
К. було засуджено за ч. 1 ст. 115 КК України до 10 років позбавлення волі.
Через п’ять місяців після вступу вироку у законну силу К. втік із кримінальновиконавчої установи. Через 5 років його затримали після нового вбивства.
Скільки кримінальних правопорушень вчинив К.? Визначте вид множинності.
Задача 2.
Громадянину Е. замовили вбивство приватного підприємця У. Спланувавши
вбивство, Е. чекав, відповідного моменту. Одного разу він наблизився до У.,
який стояв у колі охоронців та інших людей, та кинув у нього гранату. Від
вибуху гранати загинули приватний підприємець У., один охоронець і одна
стороння особа.
Визначте форму і вид вини вчиненого Е. кримінального правопорушення.
Варіант 32
Завдання
Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх.
Задача 1.
Неповнолітній Д., раніше судимий за незаконне зберігання наркотичних
засобів, на шлях виправлення не став, а знову вчинив кримінальне
правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 316 КК, за що був засуджений до 5 років
позбавлення волі.
Чи вірне рішення суду?
Задача 2.
Сімнадцятирічна вагітна М. була притягнута до кримінальної відповідальності
за ст. 193 КК України. За вчинене кримінальне правопорушення суд призначив
покарання у вигляді громадських робіт строком до 110 годин.
Обґрунтуйте рішення суду.
Варіант 33
Завдання
Покарання, що не пов’язані з ізоляцією винного від суспільства.
Задача 1.
Громадянин Б., працюючи на заводі «Форт», вирішив викрасти один із
пістолетів. Для цього протягом трьох днів, непомітно для охорони, після

закінчення робочого дня він виносив складові частини пістолета. При спробі
викрадення останньої Б. був затриманий працівниками охорони.
Чи є у діях Б. множинність кримінальних правопорушень?
Задача 2.
16-річний Б., без дозволу батьків, взяв їх легковий автомобіль і поїхав кататись.
Не впоравшись з керуванням, вчинив наїзд на пішохода С., спричинивши йому
середньої тяжкості тілесне ушкодження. Б. був засуджений за ч. 1 ст. 286 КК до
2-х років позбавлення волі.
Чи обґрунтоване рішення суду?
Варіант 34
Завдання
Кримінально-правові наслідки кримінального правопорушення.
Задача 1.
К. вчинив умисне вбивство, за яке його на підставі ч. 1 ст. 115 КК України було
засуджено до 8 років позбавлення волі.
Визначте, до категорії яких кримінальних правопорушень належить
кримінальне правопорушення, вчинене винним?
Яку класифікацію передбачає КК України? Які критерії покладені в основу
класифікації кримінальних правопорушень?
Задача 2.
О. була засуджена за порушення законодавства про континентальний шельф
України за ч. 1 ст. 244 КК України до покарання у виді позбавлення волі. Через
рік після відбуття покарання вона вчинила забруднення моря, передбачене ч. 1
ст. 243 КК України.
Чи є у діях О. множинність кримінальних правопорушень?
Варіант 35
Завдання
Позбавлення волі як вид покарання.
Задача 1.
Судово-психіатрична експертиза встановила, що М., вчинивши умисне
вбивство, страждає на шизофренію в параної дальній формі. У зв’язку з
агресивністю хворого комісія визнала, що стосовно М. необхідно застосовувати
примусове лікування із посиленим наглядом.
Як має вирішити справу суд?
Задача 2.
Вироком районного суду С. був засуджений за ч. 2 ст. 222 КК України до
чотирьох років позбавлення волі. Відбувши два роки позбавлення волі, на
підставі Закону України "Про амністію" С. був звільнений від подальшого
відбуття покарання.
Яким чином слід обчислювати строк погашення судимості С.?
Варіант 36
Завдання
Порівняльний аналіз системи покарань зарубіжних держав та України (країни
дослідження за вибором ).

Задача 1.
Суд, розглядаючи матеріали справи про можливість умовно-дострокового
звільнення Г., засудженого до 10 місяців виправних робіт, відмовив у
застосуванні до нього ст. 81 КК України, мотивуючи своє рішення м’якістю і
невеликим строком призначеного покарання.
Чи законні доводи суду?
Які підстави необхідні для застосування умовно-дострокового звільнення щодо
Г.?
Задача 2.
До військовослужбовців строкової служби С. та Л. суд застосував покарання у
вигляді службового обмеження на 3 роки.
Чи є правомірним рішення суду?
Варіант 37
Завдання
Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі.
Задача 1.
Знаючи, що Л., вирішив помститися Р. за те, що він спокусив його дружину, К.
підкинув на поріг будинку Л. вогнепальну зброю. Скориставшись нею, Л. убив
Р. Суд визнав Л. виконавцем, а К. – пособником вбивства.
Чи вірне рішення прийняв суд?
Задача 2.
Ухвалою суду Т. визнавався винним у вчиненні знищення майна шляхом
підпалу, але у зв'язку із визнанням його хворим на хронічну психічну хворобу
кримінальне провадження щодо нього закривалось, а він сам направлявся на
примусове лікування.
Чи правильне рішення суду?
Варіант 38
Завдання
Факультативні ознаки суб’єктивної сторони кримінального правопорушення.
Задача 1.
М. вирішив покінчити життя самогубством. Для цього він таємно заволодів
автомобілем, що належав сусіду, розігнав його та спрямував на будівлю
магазина. Внаслідок цього М. заподіяв собі легкі тілесні ушкодження, а
автомобіль та будівлю магазина пошкодив.
Чи є дії М. кримінально протиправними?
Задача 2.
А. вранці поблизу школи відібрав гроші у 15-річної учениці 10-го класу Е.
Через півгодини, зустрівши там же12-річного учня 6-го класу О.,А.,
погрожуючи переламати йому руки та ноги, відібрав у нього планшет.
Чи є в діях А. повторність кримінальних правопорушень?
Варіант 39
Завдання
Причинний зв'язок у кримінальному праві України.
Задача 1.

Ш., перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, запропонував Т. проїхатися на
щойно купленому ним автомобілі. Т. погодився, та коли вони виїхали на
дорогу, Ш. сильно розігнав автомобіль. Т. почав дорікати Ш. за його дії, тоді
Ш., висміюючи боягузтво Т., виїхав на зустрічну смугу, спрямовуючи авто на
зустрічний транспорт. Т., злякавшись неминучого настання аварії, вистрибнув
із автомобіля і загинув.
Чи є причинний зв’язок між діями Ш. та загибеллю Т.? Чи повинен Ш. нести
кримінальну відповідальність за ч.2 ст. 286 КК України?
Задача 2.
У неосвітленому під’їзді будинку, Д. напав на К. і, погрожуючи іграшковим
пістолетом, почав вимагати у неї гроші. У цей момент до під’їзду хтось зайшов,
– Д. злякався і втік.
Чи була в діях Д. добровільна відмова від доведення кримінального
правопорушення до кінця?
Варіант 40
Завдання
Факультативні ознаки об’єктивні сторони кримінального правопорушення та їх
кримінально-правове значення.
Задача 1.
Сімнадцятирічний Б. умовив тринадцятирічного Т. вчинити крадіжку чужого
майна, що вони спільно і зробили. Дії Б. суд кваліфікував як крадіжку, вчинену
за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 185 КК України) та втягнення
неповнолітніх у протиправну діяльність (ст. 304 КК України).
Чи правильно суд дав оцінку діям Б.?
Чи може Б. нести кримінальну відповідальність за ст. 304 КК України?
Задача 2.
Х., прагнучи заволодіти майном перехожого О., пізно увечері напав на нього та,
погрожуючи складеним ножем відібрав особисті речі – гаманець, куртку та
портфель.
Розкрийте суб’єктивну сторону вчиненого Х. кримінального правопорушення.
Визначте ознаки інтелектуального та вольового моментів виду умислу, якими
характеризується вина Х.

Для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр спеціальності
«Правоохоронна діяльність» (державне замовлення, денна форма
навчання) та для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр
спеціальності «Правоохоронна діяльність» (на умовах договору з
фізичними та юридичними особами, денна форма навчання)
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 порушення недоторканності житла (ст.
162 КК). Наведіть приклади з судової практики.
Задача 1.
У стані сп'яніння гр. П. таємно проник до чужої квартири з метою вчинення
крадіжки. Спакувавши речі, він взяв з полиці мобільний телефон, на рахунку
якого було кілька сотень гривень, та почав дзвонити своїм родичам за кордон, а
потім повністю випив коньяк «Карпати», вартістю 530 грн. При виході з
квартири П. було затримано господарями квартири, які повернулися додому.
Кваліфікуйте дії П.
Задача 2.
А., скориставшись сп’янінням О, вмовив її вступити з нею в статевий зв’язок, а
потім почав розповідати про це знайомим. О., з метою помсти 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 душевно хворими та утримували протягом 12
годин.
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.

Для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр (державне замовлення)
та для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр
(на умовах окремого договору з працівниками підрозділів,
установ та організацій, що належать до сфери управління МВС) та для
здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр (за кошти фізичних та
юридичних осіб) навчально-наукового інституту заочного та
дистанційного навчання
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 велосипедітандемі 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 зі слідчої та 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, керівництво 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. Побігши 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.

