
ТЕМАТИКА 

курсових робіт для здобувачів вищої освіти магістр відповідно до програми 

підготовки фахівців за спеціальністю 081 «Право» галузі знань «Право» (08)  

2021/2022 навчальний рік по кафедрам кримінального права та 

кримінального процесу з навчальної дисципліни «Кримінальна юстиція: 

правові доктрини та принципи правотворчості» 

 

Кримінальний процес 

1. Правові засади кримінальної процесуальної діяльності слідчого. 

2. Арешт майна у кримінальному провадженні в світлі практики 

Європейського суду з прав людини. 

3. Правові основи кримінального процесуального доказування: теорія та 

практика. 

4. Проблеми правозастосовного тлумачення норм кримінального 

процесуального права. 

5. Функція обвинувачення в кримінальному провадженні України. 

6. Теоретичні основи вчення про речові докази у кримінальному процесі. 

7. Правове регулювання апеляційного провадження у кримінальному 

судочинстві України. 

8. Реалізація приватного інтересу в кримінальному судочинстві України: 

теорія та практика. 

9. Міжнародна практика судового контролю на досудовому розслідуванні. 

10. Застосування Європейської конвенції з прав людини та практики 

Страсбурзького Суду в діяльності сторони захисту. 

11. Загальна характеристика процесу реформ кримінальної юстиції. 

12. Органи пробації та їх повноваження. 

13. Процесуальна регламентація початку досудового розслідування. 

14. Провадження на підставі угод у кримінальному процесі України: теорія 

та практика. 

15.  Роль прокурора у кримінальному провадженні: питання теорії і 

практики. 



16. Взаємодія слідчого зі слідчим суддею у кримінальному провадженні. 

17. Слідчі (розшукові) дії: поняття, класифікація, загальні умови 

провадження. 

18. Негласні слідчі (розшукові) дії: поняття, підстави та процесуальний 

порядок проведення. 

19. Процесуальний статус керівника органу досудового розслідування: 

питання теорії та практики. 

20. Особливості застосування спеціальних знань під час досудового 

розслідування. 

21. Проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції у 

кримінальному провадженні: питання теорії та практики. 

22. Теорія та практика повідомлення про підозру. 

23. Нормативне регулювання засад кримінального провадження. 

24. Процесуальні строки при провадженні досудового розслідування: 

поняття, підстави їх провадження. 

25. Закриття кримінального провадження як форма закінчення досудового 

розслідування. 

26. Участь захисника під час досудового розслідування. 

27. Закінчення досудового розслідування складанням обвинувального 

акту: теорія та практика. 

28. Проблеми кримінальної процесуальної діяльності в сучасних умовах 

цифровізації. 

29. Теорія та практика кримінального провадження щодо застосування 

примусових заходів медичного характеру. 

30. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів 

виховного характеру до осіб, які не досягли віку кримінальної відповідальності. 

31. Теорія та практика провадження за нововиявленими або виключними 

обставинами. 

32. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження: 

питання теорії та практики. 



33. Проблеми екстрадиції у кримінальному провадженні України. 

34. Правові аспекти діяльності слідчого щодо забезпечення відшкодування 

шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. 

35. Роль теоретичної спадщини А.Я. Дубинського для розвитку і 

становлення кримінального процесу України. 

36. Допустимість доказів у кримінальному провадженні в сучасних 

реаліях. 

37. Процесуальні документи на початковому етапі розслідування 

кримінального проступку. 

38. Відновне правосуддя в системі ювенальної юстиції. 

39. Актуальні питання реалізації засади верховенства права у 

кримінальному провадженні. 

40. Реформування органів кримінальної юстиції в рамках європейських 

стандартів. 

 

Кримінальне право 

1. Поняття і види звільнення від кримінальної відповідальності 

Задача 1. 

О., маючи намір на умисне заподіяння смерті своєму чоловіку Л., на 

ґрунті неприязних з ним стосунків познайомилась з Б., який за 40 тис. грн 

погодився виконати її прохання та вбити Л. Тоді О. передала Б. 20 тис. грн 

завдатку за виконання замовлення, фотокартку Л. та повідомила місце 

можливого його перебування та номерні знаки автомобіля. Однак вбивство 

вчинено не було, оскільки Б. був працівником поліції, що діяв з метою викриття 

злочинної діяльності О.  

Визначте стадію вчинення умисного кримінального правопорушення. 

Задача 2. 

У холі готелю Б. випадково зустрів свою колишню коханку Г. та, 

бажаючи поновити стосунки, став вмовляти її повернутись. Однак Г. відповіла, 

що зустрічається зараз з іншим і не бажає поновлювати стосунки з Б. Глибоко 



вражений такою відповіддю Б. раптово схопив вазу, що стояла поруч, та зі 

словами: «Не будеш ти його ніколи!», щосили вдарив нею Г. по голові, від чого 

остання померла на місці.  

Кваліфікуйте дії Б. Відповідь поясніть. 

 

2. Реалізація кримінального законодавства під час звільнення від 

кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям 

(ст. 45 КК України) 

Задача 1. 

Д., з метою вчинення крадіжки чужого майна, шляхом вільного доступу 

проник до охоронюваної території тракторної бригади ТОВ «Акрос», де, 

використовуючи різак по металу, таємно вилучив із приміщення тракторної 

бригади прогін для кран-балки довжиною 12 метрів, але був затриманий 

працівниками поліції безпосередньо під час вчинення злочину. Потенційна 

шкода, яка могла бути завдана ТОВ «Акрос», оцінена на суму 7 тис. грн.  

Визначте стадію вчинення умисного кримінального правопорушення. 

Задача 2. 

Ю. повернувся раніше з відрядження додому та застав свою дружину і 

свого друга під час статевих зносин. Сильно обурений такою поведінкою з боку 

дружини (з нею 15 років перебував у шлюбі) та друга (з ним дружили 10 років) 

він миттю вдарив кухонним ножем спочатку жінку, а потім свого друга. Від 

заподіяних тілесних ушкоджень обидва померли на місці.  

Кваліфікуйте дії Ю. Відповідь поясніть. 

 

3. Реалізація кримінального законодавства під час звільнення від 

кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з 

потерпілим (ст. 46 України) 

Задача 1. 

А., перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вирішив зґвалтувати 

літню громадянку В. Задля цього він проник на територію домоволодіння, де 



проживала В., та, використовуючи справжній пістолет «ТТ», який носив із 

собою, наніс удар рукояткою в обличчя потерпілій, збивши її з ніг. Сівши на неї 

зверху, А. почав наносити удари кулаком в різні частини тіла В. Потерпіла 

чинила опір і голосно кричала. Побоюючись бути затриманим, А. залишив 

подвір’я. 

Визначте стадію вчинення умисного кримінального правопорушення.  

Скільки кримінальних правопорушень вчинив А.?  

Якщо декілька, то чи всі вони були закінченими? 

Задача 2. 

Х. більше трьох років перебував із М. у цивільному шлюбі. Одного разу 

М. сказала йому, 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. Відповідь поясніть. 

 

4. Реалізація кримінального законодавства під час звільненні від 

кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки 

(ст. 47 України) 

Задача 1. 

П., гуляючи парком, знайшов поліетиленовий пакет з набоями в кількості 

1500 одиниць до малокаліберної рушниці та приніс його додому, де і зберігав. 

Згодом, маючи на меті збути їх, П. направився до пункту прийому 

металобрухту. Він намагався продати або обміняти їх на продукти харчування 

та спиртне, але був затриманий працівниками поліції. Згідно висновку 

балістичної експертизи вилучені патрони є бойовими припасами до нарізної 

спортивної та промислово-мисливської вогнепальної зброї, калібру 5,6 мм.  

Визначте стадію вчинення умисного кримінального правопорушення. 

Скільки кримінальних правопорушень вчинив П.? 

Якщо декілька, то чи всі вони були закінченими? 



Задача 2.  

Ш. у відсутність чоловіка, який перебував у тривалому відрядженні, 

підтримувала статеві зв’язки з К. Через певний час вона завагітніла та, 

побоюючись розправи з боку чоловіка, вирішила позбавитися дитини. Про свій 

намір вона повідомила свою подругу Б., яка погодилася за певну винагороду їй 

допомогти. Коли дитина народилася, то Б. прийняла пологи, а наступного дня 

вони втопили дитину у ванні, а труп закопали.  

Кваліфікуйте дії Ш. і Б. Відповідь поясніть. 

 

5. Реалізація кримінального законодавства під час звільненні від 

кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною обстановки 

(ст. 48 України) 

Задача 1.  

Х. для власного вживання придбав у невстановленої слідством особи 

наркотичний засіб. Увечері цього ж дня поведінка Х. викликала підозру у 

працівників митних органів при проходженні ним митного контролю в 

міжнародному пункті пропуску «Конотоп» Сумської митниці. У процесі 

особистого огляду й огляду речей Х. було виявлено та вилучено скляну пляшку 

з речовиною темного кольору. Згідно висновку хімічної експертизи, дана 

речовина є особливо небезпечним наркотичним засобом – опієм 

ацетильованим, в перерахунку на суху речовину, вагою 120 г.  

Визначте стадію вчинення умисного кримінального правопорушення.  

Скільки кримінальних правопорушень вчинив Х.?  

Якщо декілька, то чи всі вони були закінченими? 

 

Задача 2.  

Р. і К., домовились вбити П. Придбавши отруту, призначену для труїння 

гризунів, К. підсипав її до кави, а Р. запропонував П. випити цей напій. 

Спробувавши каву з отрутою, П. почав блювати. Ніяких інших шкідливих 



наслідків не настало. Судово-медичною експертизою встановлено, що порошок 

був непридатний для отруєння людини.  

Кваліфікуйте дії Р. та К. Відповідь поясніть. 

 

6. Реалізація кримінального законодавства під час звільненні від 

кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності 

(ст. 49 України) 

Задача 1.  

Ш., перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння та грубо порушуючи 

громадський порядок, підійшов до М., наступив йому на взуття, спровокував 

сварку, в ході якої наніс удар кулаком в щелепу, зламавши її та заподіявши М. 

тілесні ушкодження середньої тяжкості.  

Визначте стадію вчинення умисного кримінального правопорушення.  

Скільки кримінальних правопорушень вчинив М.?  

Якщо декілька, то чи всі вони були закінченими? 

Задача 2.  

Під час побутової сварки дружина Т. вдарила свого чоловіка ножем для 

гостріння олівців (довжина леза 5 см) в живіт. При наданні медичної допомоги 

у лікарському закладі було встановлено, що внаслідок проникаючого 

поранення черевної порожнини ніякі внутрішні органи у чоловіка пошкоджені 

не були. Через три доби його було виписано з лікарні.  

Кваліфікуйте дії Т. Відповідь поясніть. 

 

7. Поняття, ознаки та принципи покарання 

Задача 1. 

Д., перебуваючи у своєму житловому будинку з громадянкою Р., забажав 

вступити з нею в статевий зв’язок. Коли він повалив Р. на підлогу, вона 

закричала, що є неповнолітньою. Усвідомивши, що може бути притягнутим до 

кримінальної відповідальності за зґвалтування неповнолітньої, Д. припинив 

свої дії.  



Чи є в діях Д. добровільна відмова при незакінченому кримінальному 

правопорушенні?  

Якщо є, то на якій стадії вчинення умисного кримінального 

правопорушення вона відбулася? 

Задача 2.  

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

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

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

однієї з країн дальнього зарубіжжя для постійного проживання. Подумавши 

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

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

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

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

Кваліфікуйте дії С. Відповідь поясніть. 

 

8. Обставини, що пом’якшують та обтяжують покарання 

Задача 1. 

Л., перебуваючи в позашлюбних стосунках із М., попередньо домовилась 

з ним про вчинення вбивства її чоловіка Д. Як потім повідомила Л., стосунки 

були напружені, а у разі розірвання шлюбу, все майно залишалось Д. Увечері, в 

під’їзді будинку, де мешкало подружжя Л. і Д., М. наніс п’ять ударів важким 

предметом по голові чоловікові, зовнішньо схожому на Д. Від нанесених травм 

чоловік помер. Потім з’ясувалося, що потерпілим виявився випадковий 

громадянин Т.  

Визначте стадію вчинення умисного кримінального правопорушення.  

Скільки кримінальних правопорушень вчинив М.?  

Якщо декілька, то чи всі вони були закінченими? 

Задача 2.  

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

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



вчинив дії сексуального характеру, пов’язані із вагінальним проникненням в 

тіло Д. За заявою Д. проти Р, було розпочато кримінальне провадження, однак 

через місяць після цього вони одружилися.  

Кваліфікуйте дії Р. Відповідь поясніть. 

 

9. Актуальні проблеми реалізації кримінально-правових норм щодо 

призначення покарання 

Задача 1. 

Пізно ввечері З., скориставшись відсутністю відвідувачів у кафе, 

погрожуючи мисливським ножем, який носив із собою, вчинив напад на касира 

Ш., прагнучи заволодіти виручкою у касі, однак грошей там не виявилося. 

Після такої невдачі З. швидко вибіг з кафе та зник у невідомому напрямку.  

Визначте стадію вчинення умисного кримінального правопорушення.  

Скільки кримінальних правопорушень вчинив З.?  

Якщо декілька, то чи всі вони були закінченими? 

Задача 2.  

Старшокласники 17-річні М. і С. періодично вели розмови на сексуальні 

теми в присутності 13-річної Л., демонструючи при цьому відеоролики 

порнографічного характеру з допомогою мобільних телефонів. Помітивши, що 

це викликає інтерес у Л., одного разу вони запропонували їй пройти з ними до 

занедбаного будинку, де Л. погодилась на стимулювання статевих органів М. і С.  

Кваліфікуйте дії винних осіб. Відповідь поясніть. 

 

10. Актуальні проблеми реалізації кримінально-правових норм щодо 

звільнення від покарання та його відбування 

Задача 1. 

К., запропонувала М., за 3 тис. доларів США вбити її чоловіка, на що 

останній погодився. Після чого К. передала М. гроші, фотокартку чоловіка та 

вказала на можливе місце його знаходження. Увечері цього ж дня М. зустрів 



чоловіка К., дістав пістолет і двічі натиснув на спусковий гачок, але постріли не 

відбулися, тому що патрони були відвологлими.  

Чи можна вважати дії К. та М. закінченим кримінальним 

правопорушенням?  

Скільки кримінальних правопорушень вчинив М.?  

Якщо декілька, то чи всі вони були закінченими? 

Задача 2.  

Р., з метою вчинення дій сексуального характеру, що пов’язані з 

проникненням в тіло потерпілої, напав на двадцятирічну М. Для подолання 

опору потерпілої Р. кілька разів вдарив М., заподіявши останній умисне легке 

тілесне ушкодження із короткочасним розладом здоров’я. Через це посягання 

у М. виникло хронічне психічне захворювання.  

Кваліфікуйте дії Р. Відповідь поясніть. 

 

11. Поняття, ознаки реалізації кримінального законодавства України 

Задача 1. 

Маючи не зняту та не погашену судимість за вчинення крадіжок, А. і Л. 

знову вчинили чотири крадіжки з проникненням у житло, в ході яких 

заволоділи грошима у розмірі понад 390 тис. грн, коштовностями та цінними 

речами.  

Про яку форму співучасті у кримінальному правопорушенні йдеться? 

Задача 2.  

Подружжя Т. через мережу Інтернет продавали довірливим громадянам 

під виглядом ліків розфасовані в упаковку крейду, заробивши на цьому 

50 тис. грн. 

Кваліфікуйте дії подружжя Т. 

 



12. Механізм реалізації кримінального законодавства: поняття та 

сутність 

Задача 1. 

В. запропонував неповнолітнім К. (14 років) та І. (15 років) вчинити 

крадіжку з магазину електронної техніки. Вночі, під’їхавши до магазину, 

В. залишився на вулиці біля автомобіля, а К. та І. розбили скло у вікні, 

проникли в приміщення магазину, звідки винесли два телевізори та десять 

мобільних телефонів і віддали їх В. Після цього В. продав викрадене на ринку 

за 130 тис. грн, і через декілька днів віддав К. та І. по 10 тис. грн кожному.  

Визначте форму співучасті у кримінальному правопорушенні та види 

співучасників. 

Задача 2.  

К., побачивши на вулиці неповнолітнього М., який тримав в руках 

мобільний телефон «Samsung» останньої моделі вартістю 40,5 тис. грн, в якому 

знаходилася сім-картка оператора «КиївСтар» вартістю 150 грн і флеш-картка 

фірми виробника «Transcend» об’ємом 512 Гб вартістю 850 грн. К. вихватив 

мобільний телефон і втік у невідомому напрямку. 

Кваліфікуйте дії К. 

 

13. Елементи механізму реалізації кримінального законодавства 

Задача 1. 

М., знаючи, що його знайомі П. та О. займаються викраденням 

автомобілів, при зустрічі пообіцяв, що придбає у них викрадений автомобіль 

марки «Лексус». Через тиждень П. запропонував М. придбати в нього за ціною 

значно нижчу за ринкову викрадений автомобіль марки «Лексус».  

Визначте форму співучасті у кримінальному правопорушенні та види 

співучасників.  

Чи можна говорити про те, що у даному випадку йдеться про 

причетність до кримінального правопорушення? 

 



Задача 2.  

Комірник ДП «Пі Джі Трейд» Д. дочекався, коли комірники складів № 1 

та № 3 підуть додому та зачинять свої склади, а потім зімітував перед 

охоронцем підприємства свою затримку накопиченням невідкладної роботи у 

своєму складі. Після чого, у період з 23 год. 00 хв. до 1 год. 30 хв., достовірно 

знаючи, що комірники складів залишають ключі від своїх складів у побутовому 

приміщенні на вішалці, проник через вікно до складу. Він викрав продукцію 

(блендери, станки для гоління, комбайни) на суму 250 тис. грн. 

Кваліфікуйте дії Д. 

 

14. Співвідношення реалізації кримінального законодавства України 

з кримінально-правовою кваліфікацією 

Задача 1. 

З метою вчинення крадіжки Д., О. та Р. проникли через вікно до квартири 

громадянки М. Коли вони виходили з помешкання з викраденими речами, то до 

приміщення зайшла сімдесятирічна господиня. Д. миттєво вихопив з кишені 

мисливського ножа та вдарив жінку в живіт. Остання від отриманого поранення 

померла на місці. 

Визначте роль кожного із співучасників у вчиненні кримінального 

правопорушення (кримінальних правопорушень). 

Задача 2.  

В., перебуваючи в магазині техніки та користуючись тимчасовою 

відсутністю продавця Ж., здійснив крадіжку мобільного телефону останнього 

(марка «Apple» остання модель). З’ясувалося, що телефон у Ж. був майже 

новий, оскільки він користувався ним лише кілька днів.  

Кваліфікуйте дії В. 

 



15. Актуальні проблеми та кваліфікація закінченого кримінального 

правопорушення 

Задача 1. 

Б. домовився з громадянином іноземної держави П. про збут в Україні 

наркотичних засобів. Отримавши від останнього 70 г героїну, Б. передав його 

студентам одного із закладів вищої освіти К., В. та А. для подальшої реалізації 

серед знайомих. Ці троє студентів, розділивши героїн на однакові дози, почали 

продавали його студентам закладів освіти міста.  

Визначте форму співучасті у кримінальному правопорушенні та види 

співучасників. 

Задача 2.  

К., знаходячись на прибудинковій території за місцем проживання, на 

ґрунті особистих неприязних відносин зі своїми родичами вилив з пластикової 

пляшки бензин на вхідні двері та підлогу приміщення, при цьому запалив 

сірник і висловлював погрози в їх бік.  

Кваліфікуйте дії К. 

 

16. Актуальні проблеми реалізації кримінального законодавства 

України у частині добровільної відмови від доведення кримінального 

правопорушення до кінця при співучасті. 

Задача 1. 

Б., маючи намір викрасти з приміщення фірми комп’ютери та ксерокс, 

попрохав свого друга С. допомогти йому в цьому. Приїхавши вночі до будівлі 

фірми на автомобілі С., вони вийшли із салону. Проте С. відмовився йти далі 

разом з Б. і вчиняти крадіжку, відповівши, що він буде чекати його тут. Б. виніс 

з приміщення фірми техніку та разом із С. вони завантажили її до салону 

автомобіля. У подальшому Б., після продажу викраденої техніки, розрахувався 

з С. за витрачене пальне.  

Чи вчинене це кримінальне правопорушення у співучасті?  

Якщо наявна співучасть у кримінальному правопорушенні, то визначте її 

форму та види співучасників. 



Задача 2.  

Н. і П. заздалегідь прибули на територію приватного підприємства 

«Авто», де був припаркований автомобіль Г. Після того, як Г. підійшов до свого 

авто, Н. і П. нанесли йому декілька ударів у голову, внаслідок яких останній 

втратив свідомість. Потім Н. і П. відкрили багажник його автомобіля, забрали 

сумку, в якій були 5 тис. доларів США, та помістили туди самого Г.  

Кваліфікуйте дії Н. і П. 

 

17. Актуальні проблеми реалізації кримінального законодавства 

України у частині кваліфікації дій учасників організованої групи чи 

злочинної організації. 

Задача 1. 

К. познайомився з трьома малолітніми Х., Б. та Ш., які втекли з дому та 

займалися жебрацтвом. К. надав їм їжу та одяг, а потім умовив їх вчиняти 

крадіжки з магазинів. У той час, коли К. відволікав увагу продавців-

консультантів, звертаючись до них з різними питаннями, Х., Б. та Ш. одягали 

на себе та ховали під одягом різні речі, вчиняючи в такий спосіб їх крадіжку з 

магазину. Протягом місяця малолітні обікрали вісім магазинів. Викрадені 

товари вони віддавали К., який їх реалізовував на ринку, незначну частину 

грошей він віддавав малолітнім та купував їм продукти харчування.  

Чи можна за таких умов говорити про співучасть зазначених осіб у 

вчиненні кримінальних правопорушень?  

Ким у даному випадку є К.? 

Задача 2.  

Р. придбав фінський ніж. Підчас його повернення додому його затримали 

поліцейські і вилучили ніж. Експертиза визнала ніж холодною зброєю. Адвокат 

вимагав кримінальне провадження закрити, обґрунтовуючи це тим, що ніж 

вільно продавався у магазині і відсутністю протиправного умислу у Р.  

Кваліфікуйте дії гр. Р. Відповідь поясніть 

 



18. Актуальні проблеми реалізації кримінального законодавства 

України у частині кваліфікації кримінального правопорушення, 

вчиненого в співучасті. 

Задача 1. 

Завідуючий складом побутової техніки Д. запропонував Б. та Р. вчинити 

крадіжку телевізорів і ноутбуків зі складу, пообіцявши відключити 

сигналізацію та залишити відімкнутими двері приміщення. Б. та Р. погодились 

на цю пропозицію. Про домовленість вчинити крадіжку Д. розповів своїй 

дружині, яка переконала останнього відмовитись від вчинення кримінального 

правопорушення. Д. погодився на умовляння дружини. Ввечері він як завжди 

включив сигналізацію та закрив приміщення, про що негайно повідомив Б. та Р. 

Однак ті не відмовились від наміру вчинити крадіжку та, зламавши замки, 

швидко винесли з приміщення складу телевізор та чотири ноутбуки.  

Визначте роль Д., Б. і Р. у вчиненому кримінальному правопорушенні.  

Чи наявна у діях Д. добровільна відмова у вчиненні кримінального 

правопорушення?  

Варіант. Д. не повідомив Б. і Р. про свою відмову від участі в 

кримінальному правопорушенні та про те, що він не буде виконувати обіцяні 

дії. 

Задача 2.  

Приблизно біля 21 год. 00 хв. до бензостанції біля м. Житомир 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 поліцейські 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 гр. І., К. і П. Відповідь поясніть. 

 



19. Актуальні проблеми реалізації кримінального законодавства 

України у частині кваліфікації готування до кримінального 

правопорушення та замаху на кримінальне правопорушення при 

альтернативному й неконкретизованому умислі 

Задача 1. 

В., Р. та П. домовились убити свого товариша по бізнесу Т., який заважав 

їм «відмивати» кошти, здобуті злочинним шляхом. На спільні гроші вони 

замовили вбивство Т., однак вбивця не зміг позбавити життя Т. у зв’язку з тим, 

що був затриманий поліцейськими за раніше вчинене кримінальне 

правопорушення. Дізнавшись про те, що вбивство не відбулося, спільники 

наступних спроб вбити Т. не зробили.  

Чи підлягають В., Р. та П. кримінальній відповідальності?  

Якщо «так», то на яких підставах? 

Задача 2.  

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

постійно тримав закритим, а ключі зберігав на роботі. Його син Р. (13 років) 

зламав замок та вбив К.  

Кваліфікуйте дії гр. Р. і М. Відповідь поясніть. 

 

20. Актуальні проблеми реалізації кримінального законодавства 

України у частині кваліфікації позитивної посткримінальної поведінки 

(дійове каяття) 

Задача 1. 

До О., який ремонтував власний автомобіль, підійшли троє підлітків і 

запитали чи не купить він у них за зниженими цінами колеса до автомобіля. О. 

погодився. Після цього підлітки вночі зняли колеса з чужого автомобіля, а 

наступного дня принесли їх О., одержавши за це обумовлену суму грошей.  

Чи можна за таких умов говорити про співучасть у кримінальному 

правопорушенні?  

Якщо «так», то визначте форму співучасті у кримінальному 

правопорушенні та види співучасників. 



Задача 2.  

Раніше судимий за зберігання вогнепальної зброї Л. був затриманий 

поліцейськими за співання непристойних пісень. Під час огляду його рюкзака 

було вилучено кухонний ніж і арбалет. Слідчий висунув версію, що зазначені 

предмети не є холодною зброєю.  

Кваліфікуйте дії гр. Л. Відповідь поясніть. 

 

21. Актуальні проблеми реалізації кримінального законодавства 

України при попередній кримінально протиправній діяльності 

Задача 1. 

Водій А. віз директора заводу Р. на вокзал. Через несправність у двигуні 

вони зупинилися на півгодини. Пішов дощ. Побоюючись запізнитися на потяг, 

Р. наказав водієві їхати дуже швидко. Внаслідок перевищення швидкості на 

мокрому асфальті А. не впорався з керуванням при повороті, виїхав на тротуар і 

збив пішохода Д., який від заподіяних тілесних ушкоджень помер на місці 

пригоди.  

Чи можна за таких умов говорити про співучасть у кримінальному 

правопорушенні?  

Визначте роль А. і Р. у вчиненні кримінального правопорушення.  

Варіант. Р. лише натякнув А., що можна було б їхати швидше. 

Задача 2.  

Під час спецоперації «Зброя» було затримано трьох осіб, які протягом 

року вчиняли пограбування ювелірних магазинів. Під час обшуку в квартирі 

одного з них був вилучений пістолет-кулемет дореволюційних часів. 

Експертиза визнала цей пістолет вогнепальною зброєю, але колекційним 

зразком.  

Кваліфікуйте дії винних осіб. Відповідь поясніть. 

 



22. Актуальні проблеми реалізації кримінального законодавства 

України у частині добровільної відмови від доведення кримінального 

правопорушення до кінця 

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 злочинців Г., який раніше був засуджений за крадіжку 

та грабіж.  

Визначте вид множинності кримінальних правопорушень. 

Задача 2.  

Н., К., М. домовились чинити напади на громадян. Для залякування вони 

застосовували пістолет «ТТ», який був непридатним для стрільби (зламана 

бойова пружина). Всього вони вчинили 5 нападів, забираючи у потерпілих 

майно, які ті мали при собі.  

Кваліфікуйте дії гр. Н., К., М. Відповідь поясніть. 

 

23. Актуальні проблеми та кваліфікація готування до кримінального 

правопорушення 

Задача 1. 

К., працюючи на машинобудівному заводі, підмовив С. та Л. виносити із 

заводу різні запчастини та збувати їх на ринку. Для прикриття своєї злочинної 

діяльності вони відкрили фірму та, оформивши документи на дружину С., 

почали відраховувати певні суми грошей головному інженеру заводу та 

працівникові охорони Б. Займаючись такою кримінально протиправною 

діяльністю протягом року та не сплачуючи податки, вони своїми діями 

заподіяли державі збитки на суму 1 млн. 300 тис. грн  

Чи є в діях винних осіб множинність кримінальних правопорушень?  

Якщо «так», то визначте її вид. 



Задача 2.  

Л. з метою крадіжки проникнув у квартиру. Коли він почав складати речі 

у валізу, то випадково побачив заряджений револьвер. Разом з речами він 

забрав і той револьвер. Згодом з’ясувалось, що господар квартири зберігав 

вогнепальну зброю незаконно.  

Кваліфікуйте дії гр. Л. Відповідь поясніть. 

 

  

24. Актуальні проблеми реалізації кримінального законодавства 

України у частині кваліфікації замаху на кримінальне правопорушення 

Задача 1. 

Вироком суду К. засуджено за ч. 3 ст. 296 КК України за хуліганство, 

вчинене особою раніше судимою за хуліганство. Адвокат К. подав скаргу, в 

якій вказав, що в діях його клієнта відсутній рецидив кримінальних 

правопорушень, тому що раніше (у 2000 р.) він був засуджений за ч. 1 

ст. 206 КК України (редакція до 1 вересня 2001 р.), яка відсутня в чинному 

Кримінальному кодексі.  

Чи правомірною є скарга адвоката? 

Задача 2.  

М. був затриманий поліцейськими в момент, коли купив у невідомого 

саморобний фінський ніж і поклав його до кишені.  

Кваліфікуйте дії гр. М. Відповідь поясніть. 

 

25. Актуальні проблеми реалізації кримінального законодавства 

України у частині кваліфікації сексуального насильства 

(ст. 153 КК України) 

Задача 1. 

Громадянин Б. під час полювання вчинив убивство через необережність 

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, відповідальність за яку передбачена 

ч. 3 ст. 185 КК України.  

Чи є у діях Б. множинність кримінальних правопорушень? 

Задача 2.  

Б., С. і Д. організували групу, розробили план діяльності та придбали 

вогнепальну зброю. Після цього вони почали, використовуючи зброю для 

подолання опору, нападати на жінок та ґвалтували їх.  

Кваліфікуйте дії гр. Б., С. і Д. Відповідь поясніть. 

 

26. Актуальні проблеми реалізації кримінального законодавства 

України у частині кваліфікації домашнього насильства (ст. 126-

1 КК України) 

Задача 1. 

Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, С. почав чіплятися до 

незнайомого йому К., а потім став його бити, заподіявши легкі тілесні 

ушкодження. Не зупинившись на цьому, С. витягнув із кишені ніж та 

розмахуючи ним, погрожував К. У процесі боротьби К. вирвав ніж з рук С. і 

вдарив останнього у живіт. Від завданого удару С. помер.  

Дайте кримінально-правову оцінку ситуації. Чи є в діях К. необхідна 

оборона? Відповідь обґрунтуйте. 

 

Задача 2.  

Ф. сів у таксі та, погрожуючи водію вогнепальною зброєю, примусив 

останнього слідувати за місто по вказаному ним маршруту. По ходу руху 

автомобіль був затриманий працівниками патрульної поліції.  

Кваліфікуйте дії Ф. Відповідь поясніть.  

Варіант. Ф. таємно вилучив таксі для того, щоб доставити до лікарні 

тяжко хворого Ж. 

 



27. Актуальні проблеми реалізації кримінального законодавства 

України у частині кваліфікації умисного вбивства при обтяжуючих 

обставинах (ст. 115 КК України) 

Задача 1. 

Повертаючись вночі додому, Ц. побачив на темних сходах силует 

людини, що повільно направляла на нього револьвер. Вважаючи, що його 

хочуть вбити, К. вихопив свій пістолет і кілька разів вистрілив у силует. 

Пораненим, якому були завдані тяжкі тілесні ушкодження, виявився приятель 

Ц., який просто хотів пожартувати, погрожуючи іграшковим пістолетом.  

Чи є в діях Ц. обставини, що виключають кримінальну протиправність 

діяння? Відповідь обґрунтуйте. 

Задача 2.  

В., керуючи автомобілем, перевищив встановлену швидкість і виїхав на 

тротуар, де вчинив наїзд на пішохода С., заподіявши йому тяжке тілесне 

ушкодження. Маючи намір зникнути з місця події, щоб уникнути 

відповідальності, В. порушив правила дорожнього руху та зіткнувся на 

перехресті доріг з легковим автомобілем. При зіткненні пасажиру легкового 

автомобіля Б. було заподіяно середньої тяжкості тілесне ушкодження.  

Кваліфікуйте дії В. Відповідь поясніть.  

Варіант. Пішоходу С. було заподіяно легке тілесне ушкодження. 

 

28. Правотворчість: поняття, види, стадії 

Задача 1. 

К. на ґрунті ревнощів неодноразово погрожував своїй дружині В. 

розправою, бив та ображав її. Одного разу, прийшовши додому вночі в стані 

сильного алкогольного сп’яніння, він знову вчинив скандал та, погрожуючи 

розправою, став наближатися до дружини. Побоюючись за своє життя, вона 

схопила зі столу кухонний ніж і вдарила ним чоловіка у груди. Від отриманого 

поранення К. помер.  

Дайте кримінально-правову оцінку ситуації. Чи є в діях В. обставини, що 



виключають кримінальну протиправність? Чи буде вона нести кримінальну 

відповідальність? Відповідь обґрунтуйте. 

Задача 2.  

17-річний Т., взяв без дозволу автомобіль батька, керуючи яким, здійснив 

наїзд на пішохода М., який від заподіяних ушкоджень помер на місці пригоди.  

Кваліфікуйте дії Т. Відповідь поясніть.  

Варіант. Т. було 15 років. 

 

29. Суб’єкти правотворчості у кримінально-правовій сфері 

Задача 1. 

Озброєний обрізом рушниці Н. зайшов до відділення банку та, 

погрожуючи працівниці банку Ч. зброєю, наказав передати йому всю готівку, 

яка була в касі банку. Побоюючись за своє життя, Ч. передала Н. 350 тис. грн.  

Дайте кримінально-правову оцінку ситуації. Чи є в діях Ч. обставини, що 

виключають кримінальну протиправність? Чи буде вона нести кримінальну 

відповідальність? Відповідь обґрунтуйте. 

Задача 2.  

Водій З., керуючи власним транспортним засобом, через власну 

неуважність вчинив наїзд на пішохода О., спричинивши йому тяжке тілесне 

ушкодження. На місці пригоди З. автомобіль не зупинив і допомоги 

потерпілому не надав.  

Кваліфікуйте дії З. Відповідь поясніть.  

Варіант. Пішохід О. помер на місці події. 

 



30. Верховна Рада України як суб’єкт створення кримінального 

законодавства 

Задача 1. 

Під час бойових дій рядовий К. відмовився виконувати наказ свого 

командира – капітана З., який вимагав розстріляти взятого в полон 

військовослужбовця.  

Дайте кримінально-правову оцінку ситуації. Чи є в діях К. обставини, що 

виключають кримінальну протиправність? Чи буде він нести кримінальну 

відповідальність? Відповідь обґрунтуйте. 

Задача 2.  

П., рухаючись на велосипеді вулицею міста, проїхав на червоне світло і 

вчинив наїзд на пішохода Е., спричинивши йому середньої тяжкості тілесні 

ушкодження.  

Кваліфікуйте дії П. Відповідь поясніть.  

Варіант. Пішоходу Е. було спричинено легке тілесне ушкодження. 

 

31. Президент України як суб’єкт створення кримінального 

законодавства 

Задача 1. 

До Деснянського районного суду м. Києва від прокурора Київської 

місцевої прокуратури надійшло клопотання про звільнення від кримінальної 

відповідальності на підставі ст. 46 КК України К., підозрюваного у вчиненні 

кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України, у 

зв’язку з примиренням з потерпілим. Потерпілий Д. вказав, що він згоден з 

клопотанням прокурора, йому відшкодовані матеріальні збитки і він не 

заперечує проти звільнення К. від кримінальної відповідальності у зв`язку з 

примиренням.  

Чи підлягає П. звільненню від кримінальної відповідальності у зв’язку з 

примиренням винного з потерпілим? 



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 працівників поліції, які 

затримали П.  

Кваліфікуйте дії гр. П. Відповідь поясніть. 

 

32. Конституційний Суд України як суб’єкт створення 

кримінального законодавства 

Задача 1. 

В., маючи на меті вчинити вбивство О., незаконно придбав пістолет 

(вогнепальну зброю), який зберігав вдома. В подальшому він добровільно 

відмовився від здійснення свого наміру на позбавлення життя О., однак, 

пістолет продовжував возити в багажнику автомобіля.  

Чи підлягає В. звільненню від кримінальної відповідальності за готування 

до умисного вбивства З. та за незаконне придбання, зберігання та носіння 

вогнепальної зброї (ч. 1 ст. 263 КК України)? 

Задача 2. 

Б. знаходячись у приміщенні майстерні по ремонту та пошиттю одягу, 

грубо порушуючи громадський порядок, з мотивів явної неповаги до 

суспільства, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння брутально лаявся в 

адресу власниці майстерні П. та в присутності інших громадян. При цьому 

спричинив потерпілій П. легкі тілесні ушкодження з короткочасним розладом 

здоров’я. Продовжуючи хуліганські дії, він вчинив опір поліцейському К., який 

зайшов до майстерні та намагався затримати правопорушника.  

Кваліфікуйте дії гр. Б. Відповідь поясніть. 

 



33. Народ України як суб’єкт створення кримінального 

законодавства 

Задача 1. 

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання колективу 

підприємства «Верес» про звільнення від кримінальної відповідальності С., 

підозрюваної у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 

ст. 185 КК України, у зв`язку з передачею її на поруки трудовому колективу.  

Підозрювана С. свою вину визнала повністю, щиро покаялася у 

вчиненому, раніше не судима, вперше вчинила кримінальне правопорушення.  

Чи є підстави для звільнення С. від кримінальної відповідальності у 

зв’язку з передачею на поруки? 

Задача 2.  

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 гр. Л. Відповідь поясніть. 

 

34. Принципи правотворчості: поняття, види 

Задача 1. 

В судовому засіданні захисник заявив клопотання про звільнення 

обвинуваченого Р. від кримінальної відповідальності у провадженні за 

ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 

ст. 122 КК України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), на 

підставі ст. 49 КК України. Як встанови суд, з моменту вчинення 

правопорушення минуло 6 років.  

Яке рішення повинен прийняти судом? 

Задача 2.  

Б. на торгівельному ринку у м. Миколаєві придбав 85 г макової соломи з 

метою передати її своєму братові, який відбував покарання у ВТУ. Під час 



перевірки на контрольно-пропускному пункті ВТУ макову солому було 

виявлено у пакеті з продуктами харчування, які призначалися для засудженого.  

Кваліфікуйте дії Б. 

 

35. Актуальні проблеми реалізації кримінального законодавства 

України у частині кваліфікації прийняття пропозиції, обіцянки або 

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

Відмежування від одержання незаконної винагороди працівником 

державного підприємства, установи чи організації (ст. 354 КК України) 

Задача 1. 

Керівник підприємства Т. протягом п’яти місяців використовував кошти, 

призначені для виплати заробітної плати робітникам, на власні потреби.  

До моменту повідомлення про підозру у вчинені кримінального 

правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, Т. виплатив 

робітникам заробітну плату у повному обсязі.  

Чи є підстави для звільнення Д. від кримінальної відповідальності? Дайте 

правову оцінку ситуації. 

Задача 2.  

Мешканець Фастівського району Київської області Г. незаконно виростив 

мак на своїй присадибній ділянці. Після збору врожаю вимолотив зерно маку, а 

макову солому зберігав та виготовляв з неї ацетильований опій без мети збуту.  

Варіант. Г. макову солому зберігав та виготовляв з неї ацетильований 

опій як для власного вживання так і з метою збуту.  

Кваліфікуйте дії Г. 

 

36. Актуальні проблеми реалізації кримінального законодавства 

України у частині кваліфікації перевищення влади або службових 

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

Відмежування від зловживання владою або службовим 

становищем (ст. 364 КК України) 



Задача 1. 

Суд звільнив К. від кримінальної відповідальності за незаконне 

заволодіння транспортним засобом, передбачене ч. 3 ст. 289 КК України, 

зазначивши у рішенні, що К. вчинив злочин вперше, повернув автомобіль 

власнику і повністю відшкодував завдані збитки. Під час заволодіння 

транспортним засобом К. погрожував потерпілому застосувати насильство, 

небезпечне для життя чи здоров’я.  

Чи правильним є рішення суду? Дайте правову оцінку ситуації. 

Задача 2.  

Г. та Д. за попередньою змовою займались незаконним виробництвом 

наркотичних засобів з метою збуту. Невдовзі Г. та Д. щиро покаялись, здали 

вироблені наркотичні засоби до поліції, вказали джерело їх придбання.  

Чи можливе звільнення від кримінальної відповідальності Г. та Д.? 

 

37. Актуальні проблеми реалізації кримінального законодавства 

України у частині кваліфікації розбою (ст. 187 КК України) і вимагання 

(ст. 189 КК України) як кримінальних правопорушень проти власності 

Задача 1. 

М., який підозрювався у вчиненні кримінального правопорушення, 

передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України, під час розгляду справи в суді звернувся 

з клопотанням про його звільнення від кримінальної відповідальності на 

підставі ст. 49 КК України, так як з моменту вчинення ним діяння пройшло 

6 років.  

В судовому засіданні прокурор виступив з запереченням проти 

звільнення, мотивуючи тим, що інкримінований М. злочин відноситься до 

корупційних.  

Яке рішення повинен прийняти суд? 

Задача 2.  

На місці роботи слідчо-оперативної групи (виявлено чоловіка з ножовими 

пораненнями) старший слідчий майор поліції О., прагнучи продемонструвати 



свою владу місцевій громаді, витягнув з кобури табельну вогнепальну зброю та 

почав лякати її застосуванням оточуючих, вимагати негайно «видати 

злочинця», запевняючи, що «пересаджає» половину села, а також вдарив в 

обличчя громадянина, який спробував йому заперечити.  

Кваліфікуйте дії О. Відповідь поясніть. Чи вчинив О. корупційне 

кримінальне правопорушення? 

 

38. Актуальні проблеми реалізації кримінального законодавства 

України у частині кваліфікації хуліганства (ст. 296 КК України) 

Задача 1. 

К. на ґрунті ревнощів неодноразово погрожував своїй дружині В. 

розправою, бив та ображав її. Одного разу, прийшовши додому вночі в стані 

сильного алкогольного сп’яніння, він знову вчинив скандал та, погрожуючи 

розправою, став наближатися до дружини. Побоюючись за своє життя, вона 

схопила зі столу кухонний ніж і вдарила ним чоловіка у груди. Від отриманого 

поранення К. помер.  

Дайте кримінально-правову оцінку ситуації. Чи є в діях В. обставини, що 

виключають кримінальну протиправність? Чи буде вона нести кримінальну 

відповідальність? Відповідь обґрунтуйте. 

Задача 2.  

Заступник начальника відділу карного розшуку одного з УП ГУНП 

м. Києва С. на початку цього року звернувся по телефону до директора 

приватного підприємства, мотивуючи останнього надати йому грошову 

винагороду в розмірі 15 тис. грн за вчинення в інтересах такого підприємця 

відповідних дій з використанням наданої цьому поліцейському влади. Директор 

приватного підприємства, усвідомлюючи протиправність дій С., узяв певний 

час на обмірковування зазначеного звернення.  

Кваліфікуйте дії С. Відповідь поясніть. 

 



39. Актуальні проблеми реалізації кримінального законодавства 

України у частині кваліфікації зґвалтування (ст. 152 КК України) 

Задача 1. 

Ю. у складі злочинної організації, створеної з метою вчинення особливо 

тяжких злочинів, займався збутом наркотичних засобів в особливо великих 

розмірах. Згодом він добровільно заявив поліції про участь в злочинній 

організації та активно сприяв розкриттю її діяльності.  

Чи є підстави для звільнення Д. від кримінальної відповідальності на 

підставі ч. 2 ст. 255 КК України? Дайте правову оцінку ситуації. 

Задача 2.  

Відповідальний за прийняття та збереження доказів в УП ГУНП у 

Черкаській області капітан поліції Р. безвідповідально ставився до виконання 

своїх обов’язків, давав ключі від службової кімнати з речовими доказами без 

записів у відповідній книзі обліку. Внаслідок цього низка речових доказів на 

суму 127 тис. грн зникла.  

Кваліфікуйте дії Р. Відповідь поясніть. Чи вчинив Р. корупційне 

кримінальне правопорушення? 

 

40. Актуальні проблеми реалізації кримінального законодавства 

України у частині кваліфікації тілесних ушкоджень 

Задача 1. 

Л. добровільно здав до Солом’янського управління поліції Головного 

Управління Національної поліції в м. Києві, вогнепальну зброю, яку зберігав 

протягом двох років за місцем проживання без передбаченого законом дозволу.  

Дайте правову оцінку ситуації. 

Задача 2.  

До кабінету головного спеціаліста однієї з державних організацій К. 

зайшов бізнесмен Д., який попрохав К. швидко «вирішити» в його особистих 

інтересах питання, яке перебувало в компетенції вказаної службової особи, але 




