
 
Сьомий семестр 

 
4- курс. Денна форма навчання 

Тема 1. Злочини проти власності  
Семінарське заняття                                                                 

1. Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів 
проти власності. 
2. Поняття корисливого заволодіння чужим майном, його ознаки, 

способи та види заволодіння чужим майном. 
3. Крадіжка. Поняття, склад і види цього злочину. 
4. Грабіж. Поняття, склад і види цього злочину. 
5. Розбій. Поняття, склад і види цього злочину. Відмінність розбою від 

грабежу та вимагання. 
6. Викрадення електричної або теплової енергії шляхом її самовільного 

використання. 
7.  Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом 

зловживання службовим становищем. Поняття, склад і види цього злочину. 
 
 
Практичне заняття                                                                          
Задача № 1 

Андрущенко разом з Лесиком вчинив крадіжку з промтоварного магазину 
на суму 40000 грн. Через деякий час Андрущенко та Короленко, який був 
озброєний пістолетом, проникли в продмаг. Помітивши, що злочинці виносять 
товари з продмагу, сторож Власюк вистрелив з рушниці. Кинувши товари, 
Андрущенко і Короленко вибігли з магазину. Власюк намагався затримати 
злочинців. Андрущенко та Короленко заподіяли Власюкові середньої тяжкості 
тілесні ушкодження, зламали його рушницю і втекли. 

Задача № 2 
Вночі робітник трикотажної фабрики Качан проник на територію 

фабрики, склав у п’ять мішків 60 бобін шерстяної пряжі вартістю 20 тис.грн. 
Три мішки з пряжею він заховав на території фабрики біля огорожі, а два 
перекинув через огорожу і відніс додому. Через дві години він повернувся з 
візком і намагався відвезти решту мішків з пряжею додому, але був 
затриманий охороною фабрики. 

Задача № 3 
Глендер і Пиць виловили з ставу селянської спілки 200 кг коропів і 

товстолобика та були затримані на ринку міста Івано-Франківська при спробі 
продати їх. В процесі слідства по справі виявилось, що за два місяці до цього 
вони за допомогою вибухівки виловили 30 кг риби з річки Бистриця 
Надвірнянська. 

Задача № 4 



Провідник вагону поїзда Київ-Москва Жила на станції Бахмач посадив 
у вагон 4-х безбілетних пасажирів з вантажем, одержавши від кожного по 250 
грн.  

Відповідальність Жили. 
Задача № 5 
Агафонова систематично приймала від свого знайомого Сокирко і 

продавала викрадені ним у магазинах  речі. Всього Сокирко вкрав товарів на 
суму 450 тис.грн. Агафонова продала товарів на 250 тис.грн. 

Задача № 6 
Завідуюча магазином Руріна допустила розтрату на 810 тис.грн. Щоб 

приховати недостачу, вона підпалила підсобне приміщення магазину, 
заподіявши цим збитки на суму 600 тис.грн. 
         Задача № 7 

З метою вчинити крадіжку, Васильківський проник у квартиру 
Христіної. Коли Васильківський складав речі в господарську сумку, у 
квартиру ввійшла Христіна і запропонувала покласти речі на місце. 
Васильківський наставив на неї викрутку. Потерпіла злякалась, а 
Васильківський з речами втік. 

Задача № 8 
Роганов разом з Костенком розпили спиртні напої. Костенко 

непристойно висловився про дружину Роганова, в зв’язку з чим між ними 
виникла сварка. Роганов пострілом з малокаліберної гвинтівки вбив 
Костенка. Належні Костенку речі – пальто, шапку та костюм з слідами крові 
– Роганов спалив, а 2740 грн. забрав собі. Труп кинув у річку. 

Задача № 9 
В МВМ м. Івано-Франківська звернувся Купчак, курсант 2-го курсу 

Прикарпатського юридичного інституту МВС про те, що біля 19 години на 
вул. С.Бандери невідомий злочинець ззаду наніс йому удар тупим предметом 
по голові, після чого зняв з нього шкіряну куртку, в якій знаходилось його 
службове посвідчення і 700 грн. 

Задача № 10 
З автомобіля громадянина Вільчишина, який знаходився біля будинку, 

Ступар викрав дипломат, в якому знаходилось 130 тис.грн., паспорт та 
кульок з продуктами. 

Задача № 11 
Біля 21 години до будинку Богославець зайшло троє невідомих 

молодих людей і, погрожуючи пістолетом, вимагали 5 тис.доларів, а коли 
Богославець намагалась втекти, нанесли рукояткою удар по голові, від чого 
потерпіла втратила свідомість. 

Задача № 12 
Довідавшись, що Усік знаходиться в інтимних стосунках з Манаковим, 

Симчич і Гринів прийшли до неї додому і зажадали, щоб вона принесла на 
наступній день їм по 500 доларів США, погрожуючи в разі відмови 
розповісти чоловікові і на роботі. На другий день Усік принесла гроші і в 
момент передачі Симчича і Гриніва затримали працівники міліції. 



Задача №13 
Старостін із сумки П. викрав повідомлення про поштовий переказ на 

суму 1,5 тис. грн. і паспорт, маючи на меті за допомогою своєї знайомої 
одержати гроші в поштовому відділенні. 

Кваліфікуйте дії Старостіна. 
Задача №14 
Гунько, побачивши в лісі корову, що відбилася від сільського стада, 

привласнив її, забивши в той же вечір на м'ясо. Чи можна кваліфікувати дані 
дії як крадіжку? 

Задача №15 
Нечай дала своїй знайомій М. на один вечір дороге плаття, але та 

протягом місяця його не повертала під різними причинами. При черговому 
нагадуванні М. заявила, що залишила плаття у знайомих і, коли забере, то 
привезе його. Коли М. вийшла на кухню, Нечай витягнула з її сумочки пачку 
грошей, приблизно відповідну вартості плаття, і непомітно для М. пішла. 

Викажіть вашу думку щодо кримінально-правової оцінки скоєного 
Нечай. 

Задача №16 
Доцент К. попросив свого сусіда по сходовій клітці Юрків - 

професійного кравця - відпрасувати його костюм, в якому він мав намір 
читати лекції. Юрків обіцяв наступного дня роботу виконати, але у нього 
почався черговий запій і через день він збув костюм на ринку, а гроші 
пропив. 

Чи підлягає Юрків кримінальній відповідальності ? 
Задача №17 
Івченко і Гурась з метою викрадення коня напали на сторожа 

конеферми Ф., заподіявши йому тілесні ушкодження, що потягли розлад 
здоров'я тривалістю в три тижні. Після цього вони виїхали на коні, 
використавши його для поїздки в районний центр. Там вони коня кинули. 

Яка ваша думка про кваліфікацію дій Івченка і Гурася ? 
Задача №18 
На ринку Майсус підійшов до продавця мандаринів Т. і вимагав 

передати йому протягом годин 1000 грн, погрожуючи  підірвати автобус, з 
якого той торгував. Після цього, узявши з рук Т., що розгубився, 200 грн., 
пішов. Коли за годину він з'явився, щоб одержати 1000 грн., працівники 
міліції його затримали. 

Дайте кримінально-правову оцінку дій винного. 
 

Контрольні  запитання 
 1.Що є предметом злочинів проти власності ? 
 2.В чому полягає відмінність між об’єктом і предметом злочинів проти 
власності ? 
3.Які злочини  належать до групи корисливих, пов’язаних з незаконним 
оберненням чужого майна ? 
4.Які злочини проти власності належать до некорисливих ? 



5.Яка мета є обов’язковою для крадіжки та грабежу ? 
6.Чим відрізняється грабіж від крадіжки ? 
7.Які обов’язкові ознаки розбою ? 
8.Як відмежовується розбій від грабежу ? Момент закінчення розбою. 
9. Дайте поняття вимагання. В чому полягає відмінність вимагання від 
розбою? 
10.За якими ознаками розмежовується вимагання від насильницького 
грабежу ? 
11.За якими ознаками розмежовується привласнення та розтрата майна ? 
12.Що таке шахрайство ? Способи шахрайства передбачені в законні? З якого 
моменту шахрайство є закінченим злочином? 
13.З якого моменту є закінченим привласнення, розтрата та заволодіння 
майном шляхом зловживання службовим становищем ? 
14.Які корисливі злочини проти власності належать до злочинів, не 
пов’язаних з обертанням чужого майна ? У чому полягає їх специфіка ? 
15. Чим відрізняється заподіяння майнової шкоди шляхом обману або 
зловживання довірою від шахрайства ? 
16.Що є предметом придбання або збуту майна, завідомо здобутого 
злочинним шляхом ? Чим характеризується суб’єктивна сторона цього 
злочину ? 
Які злочини проти власності належать до групи некорисливих злочинів ? У 
чому полягає специфіка їх об’єктивної та суб’єктивної сторін ? 
 

Теми рефератів для самостійної роботи 
Тема  1.  Кримінально-правова характеристика  корисливих злочинів, 
пов'язаних з незаконним оберненням чужого майна на користь винного або 
інших осіб. 
Тема 2. Кримінально-правова характеристика корисливих злочинів проти 
власності, не пов’язаних з оберненням чужого майна на свою користь або 
користь інших осіб. 
 
Тема 3. Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво. 
Поняття, склад і види цього злочину. 
Тема 4. Кримінально-правова характеристика злочинів пов’язаних з умисним 
знищення чи пошкодженням майна (ст.194 КК.ст.194-1 КК).  
Тема 5. Кримінально-правова характеристика привласнення, розтрати майна 
або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ст.191 
КК). 
Тема 6. Шахрайство. Поняття, склад і види цього злочину. Відмежування 
шахрайства від злочину передбаченого ст.222 КК (шахрайство з фінансовими 
ресурсами). 
Тема 7. Вимагання. Поняття, склад і види цього злочину. Відмежування 
вимагання від розбою та грабежу. 



Тема 8. Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання 
довірою. Поняття, склад і види цього злочину. Його відмінність від 
шахрайства та викрадення вчиненого іншими способами. 
 
 

 
Тема 2. Злочини у сфері господарської діяльності. 

Семінарське заняття  1 
 
Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів у сфері 

господарської діяльності.      
 Злочини проти порядку переміщення товарів та інших предметів через 

митний кордон України. 
Контрабанда. Поняття, склад і види цього злочину. 

  Злочини у сфері кредитно-фінансової, банківської і бюджетної 
системи України. 

Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, 
ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів,збуту або 
збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної 
лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів. 
Поняття, склад і види цього злочину. 
Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими 
засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, 
обладнаннм для їх виготовлення. Поняття, склад і види цього злочину. 
Ухилення від сплати податків, зборів,( обов’язкових платежів). Поняття, 
склад і види цього злочину. 
Злочини у сфері підприємництва, конкурентних відносин та іншої діяльності 
суб’єктів господарювання. 
Зайняття гральним бізнесом. Поняття, склад і види цього злочину. 
Протидія законній господарській діяльності. Поняття, склад і види цього 
злочину. 
Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих 
злочинним шляхом. Поняття, склад і види цього злочину. 

Злочини у сфері банкрутства. 
Доведення банку до неплатоспроможності Поняття, склад і види цього 

злочину. 
Злочини у сфері використання фінансових ресурсів та обігу цінних 

паперів. 

Шахрайство з фінансовими ресурсами. Поняття, склад і види цього злочину. 
Злочини у сфері обслуговування споживачів і захисту їх прав. 

Умисне введення в обіг на ринку України ( випуск на ринок України) 
небезпечної продукції. Поняття і склад цього злочину. 



         Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового 
найменування, кваліфікованого зазначення походження товару. Поняття, 
склад і види цього злочину. 
 

Практичне заняття                                                                        
 
Задача  №1. 
Учень художнього технікуму Зоренко намалював два банківських 

білети вартістю 100 грн. кожний. При спробі збути один з них його було 
затримано. 

Варіант 2. Зоренко виготовив банківський білет, щоб показати 
товаришам свою художню майстерність. 

Задача №2. 
 Чепас з допомогою виготовленого ним шрифту підробляв номери на 

білетах лотереї «Лото-забава», по яких одержував виграші — всього в сумі 
10 тис. грн. 

Варіант 1. Чепас одержав виграші на цю суму за підробленими ним 
казначейськими зобов’язаннями. 

Варіант 2. Він одержав ці гроші за підробленим акредитивом. 
Задача № 3. 
 Рокитянський купив у Львові діамант без оправи, який таємно вивіз до 

Німеччини, де продав його за 15 тис. євро. 
Дайте кримінально-правову оцінку дій Рокитянського. 

Задача № 4. 
 Машиніст Малінін у подвійній підлозі тепловоза кілька разів провозив 

з-за кордону диски для лазерних систем зчитування із записами 
порнографічного характеру, які продавав потім своїм знайомим та передавав 
на реалізацію приватному підприємцю Акулову. Усього Малініним було 
контрабандно ввезено в Україну дисків на суму 800 тис. грн., з них Акулов 
реалізував їх на суму 210 тис. грн. 

   Задача  №5. 
  При митному огляді прибулого з-за кордону в Одесу риболовецького 

траулера було виявлено 1237 головних хусток на суму 600 тис. грн., а також 
помпову рушницю вартістю 60 тис. грн. Їх привіз, сховавши в машинному 
відділенні, матрос Краковний, маючи намір продати на ринках Одеси. 

Чи є в діях Краковного ознаки  складу злочину «контрабанда»? 
   Задача № 6. 

На протязі 2013-2014 років громадяни Польщі - Шклярик Ярослав та 
Даріуш Хатис, Чехії – Петер Каліанко та громадяни України Турецький О.І., 
Кропчій Р.Б., Фугель О.Т., Бундай В.Ф. та Галушко З.О. в групі з іншими 
особами, видаючи себе представниками фірми “Скайлайн Інтернешнл ІНК” 
входили в довіру жителів Івано-Франківської та Львівської областей, 
переконуючи їх, що в разі поступлення в фірму та проплати внеску в сумі 
1400 доларів США з кожного за навчання бізнесу та маркетингу, вони 
отримують гарантований прибуток. Однак, як такого, ніякого навчання не 



проводилось, ніхто з втягнутих осіб прибутку не отримав, а їх кошти були 
присвоєні вищевказаними особами через банківські установи.  
 
 

Задача № 7. 
Шептицький і Замай, які працювали відповідно директором і головним 

бухгалтером малого виробничого торгівельного підприємства “Віан” за 
договором між собою склали фіктивний баланс підприємства, в якому 
умисно не вказали заборгованість за попереднім кредитом суми 2 млн. грн. 
подали цей баланс в банк “Стрижень” і на його підставі одержали новий 
кредит в сумі 2,9 млн. грн., які банку не повернули. 

Задача №8 
Прилуцький як директор приватного підприємства “КАС”, з метою 

одержання кредиту, підробив гарантійний лист про те, що допоміжно-
підсобне господарське об’єднання «Чернгівнафтогазгеологія» гарантує 
повернення підприємством «КАС» кредиту, подав його з іншими 
документами в банк і одержав кредит в сумі 700 тис. грн. 

   Задача № 9 
          Гришин і Федоров за вкраденими паспортами на ім’я їх власників 
зареєстрували кілька приватних підприємств, через які здійснювали 
незаконні конвертаційні операції. З легально діючими суб’єктами 
господарської діяльності від імені створених підприємств укладались удавані 
угоди на поставки товарів чи надання послуг, за якими такі суб’єкти 
перераховували безготівкові кошти на рахунки створених приватних 
підприємств, а взамін їх керівники отримували готівкові кошти в 
національній чи іноземній валюті. Безготівкові кошти за удаваними угодами 
перераховувалися на рахунки інших суб’єктів господарської діяльності, від 
яких Гришин і Федоров отримували готівкові кошти, отримані цими 
суб’єктами від незаконної реалізації контрабандно ввезених чи виготовлених 
підпільно товарів. 

Дайте кримінально-правову оцінку дій Гришина, Федорова та їх  
клієнтів. 

Задача  №10 
  Художник-оформлювач Горбулько у вільний від роботи на комбінаті 

монументально-декоративного мистецтва час удома займався на замовлення 
клієнтів виготовленням з їхніх матеріалів виробів із золота, срібла, а також 
виготовленням і ремонтом виробів із застосуванням топазів, александритів, 
перлів і бурштину. Протягом року він одержав від своїх клієнтів 240 тис. 
грн. Свою діяльність Горбулько не реєстрував і податків не сплачував. 

Задача № 11 
Базін, працюючи на посаді голови ВАТ «Роксолана», з метою 

отримання кредиту як фізична особа, представив в установу банку довідку 
про свій середньомісячний заробіток, завищивши його. Таку ж довідку він 
видав на прізвище Мельник, який у ВАТ «Роксолана» не працював і 



заробітної плати не отримував, а за бухгалтера Базін розписався власноручно.
  

Задача №16 
Атаманчук, зрозумівши, що ним придбані у випадкових осіб не 

справжні, а підроблені три 100-доларові купюри, постарався їх швидше 
збути, розрахувавшись з Кравчуком за імпортні запасні частини до 
автомобіля. Кравчук при спробі обміну грошей в банку був затриманий. 

Чи підлягають Атаманчук і Кравчук кримінальній відповідальності ? 

 

Задача №17 
Завідувач відділенням  комерційного банку Дідух у розмові з К., про їх 

спільного знайомого Б., сказав, що він між іншим помітив, що той недавно 
поклав на рахунок в банку велику суму грошей. На питання «А скільки ж?» 
Дідух назвав суму. 

Чи буде Дідух нести кримінальну відповідальність? 
Задача №18 
Підприємець Бартків, продаючи верхній одяг з джинсової тканини 

місцевого виробництва, для прискорення реалізації і підвищення продажної 
ціни товару зробив нашивки, відповідно до яких даний товар вироблено 
фірмою «Мустанг». 

Чи є в діях Бартківа ознаки складу злочину? 
Задача №19 
Кривий і Альнікін, фактично узурпувавши права адміністрації міського 

ринку, вирішували питання про допуск на ринок приватних осіб для 
здійснення торгівлі, визначали торгові місця для них. Протягом дня вони 
стежили за тим, щоб окремі торговці не знижували узгоджені з ними ціни, а у 
разі непокори виганяли з ринку, а товар знищували. 

Визначте підставу кримінальної відповідальності в діях Кривого і 
Альнікіна. 

Задача №20 
З метою примусити А. повернути борг у розмірі 20 тис грн. керівник 

приватної фірми П. звернувся до знайомого йому співробітника приватного 
охоронного бюро Клюєва з проханням «вплинути» на А., висловивши 
готовність сплатити в касу бюро або особисто Клюєву необхідну суму. 
Останній, давши згоду «вибити» борг, разом з ще одним співробітником 
бюро - Ваніним з'явилися на квартиру А. і, вистріливши, з метою залякати,  з 
пристрою аерозольного розпилювання «Удар», зажадали повернення боргу, а 
після невиразної відповіді А. побили його, заподіявши тяжкі тілесні 
ушкодження. Після цього вони частину грошей одержали від А., а частину 
узяли у осіб, яким подзвонив А. 
 
 
 

Програмові вимоги з Кримінального права ( Особлива частина) 



 для підготовки до заліку (сьомий семестр), 4-й курс навчання денна 
форма 

 
1.Поняття, кримінально-правовахарактеристика та види злочинів 
 проти власності. 
2. Поняття корисливого заволодіння чужим майном, його ознаки, 

способи та види заволодіння чужим майном. 
3. Крадіжка. Поняття, склад і види цього злочину. 
4. Грабіж. Поняття, склад і види цього злочину. 
5. Розбій. Поняття, склад і види цього злочину. Відмінність розбою від 

грабежу та вимагання. 
6. Викрадення електричної або теплової енергії шляхом її самовільного 

використання. 
7.  Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом 

зловживання службовим становищем. Поняття, склад і види цього злочину. 
8.Вимагання. Поняття, склад і види цього злочину. 
9.Шахрайство. Поняття, склад і види цього злочину. 
10.Умисне знищення або пошкодження майна. Поняття, склад і види 

цього злочину. 
          11.Самовільне зайняття земельної ділянки. Поняття, склад і види цього 
злочину. 

12.Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів у 
сфері господарської діяльності.      
           13.Контрабанда. Поняття, склад і види цього злочину. 

14.Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, 
ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів,збуту або 
збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної 
лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів. 
Поняття, склад і види цього злочину. 
           15.Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та 
іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, 
обладнаннм для їх виготовлення. Поняття, склад і види цього злочину. 
           16.Ухилення від сплати податків, зборів,( обов’язкових платежів). 
Поняття, склад і види цього злочину. 
           17.Зайняття гральним бізнесом. Поняття, склад і види цього злочину. 
           18.Протидія законній господарській діяльності. Поняття, склад і види 
цього злочину. 
            19.Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, 
здобутих злочинним шляхом. Поняття, склад і види цього злочину. 
            20.Доведення банку до неплатоспроможності. Поняття, склад і види 
цього злочину. 
            21. Шахрайство з фінансовими ресурсами. Поняття, склад і види цього 
злочину. 
            22.Умисне введення в обіг на ринку України ( випуск на ринок 
України) небезпечної продукції. Поняття і склад цього злочину. 



            23. Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового 
найменування, кваліфікованого зазначення походження товару. Поняття, 
склад і види цього злочину. 

   24. Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів 
проти довкілля. 
             25. Порушення правил екологічної безпеки. Поняття і склад цього 
злочину. 
             26. Проектування чи експлуатація споруд без систем захисту 
довкілля. Поняття, склад і види цього злочину. 
    27. Забруднення або псування земель. Поняття,  склад і види цього 
злочину.  Незаконне заволодіння грунтовим покривом (поверхневим шаром) 
земель. Поняття, склад і види цього злочину. 
            28.Порушення правил охорони або використання надр. Поняття, склад 
і види цього злочину. 
            29.Забруднення атмосферного повітря. Поняття, склад і види цього 
злочину. 
            30.Порушення правил охорони вод. Поняття склад і види цього 
злочину. 
            31.Незаконна порубка лісу. Поняття і склад цього злочину. 
            32.Незаконне полювання. Поняття, склад і види цього злочину. 
            33.Проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних 
запасів. Поняття і  склад цього злочину. 
           34.Порушення ветеринарних правил. Поняття і склад цього злочину. 

 35.Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів 
проти громадської безпеки. 
          36.Створення злочинної організації. Поняття, склад і види цього 
злочину. 
          37.Бандитизм. Поняття і склад цього злочину. 
           38. Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних 
формувань. Поняття, склад і види цього злочину. Відмежування його від 
створення терористичної групи чи терористичної організації.  
         39. Терористичний акт. Поняття, склад і види цього злочину. 

40. Втягнення у вчинення терористичного акту. Поняття, склад і види 
цього злочину. 
          41.  Створення терористичної групи чи терористичної організації. 
Поняття, склад і види цього злочину. 
          42. Фінансування тероризму. Поняття, склад і види цього злочину. 

43. Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, 
знищення чи пошкодження об’єктів власності. Поняття, склад і види цього 
злочину. 
          44. Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових 
припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння 
ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем. Поняття, 
склад і види цього злочину. 



45.Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або 
вибуховими речовинами. Поняття, склад і види цього злочину. 

  46.Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів 
проти безпеки виробництва. 
             47. Порушення вимог законодавства про охорону праці. Поняття 
склад і види цього злочину. 
             48.Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною 
небезпекою. Поняття, склад і види цього злочину. 

    49.Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах 
або у вибухонебезпечних цехах. Поняття, склад і види цього злочину. 

    50.Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки. Поняття, 
склад і види цього злочину. 

    51.Порушення правил, що стосуються безпечного використання 
промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд. 
Поняття, склад і види цього злочину. 

    52.Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів 
проти безпеки руху та експлуатації транспорту. 

    53.Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, 
водного чи повітряного транспорту. Поняття, склад і види цього злочину. 

    54.Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів. 
Поняття, склад і види цього злочину. 

    55.Угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, 
морського чи річкового судна. Поняття, склад і види цього злочину. 

     56.Порушення правил повітряних польотів. Поняття, склад і види 
цього злочину. 

      57.Порушення правил використання повітряного простору. 
Поняття, склад і види цього злочину. 

     58.Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації 
транспорту особами, які керують транспортними засобами. Поняття, склад і 
види цього злочину. 

     59.Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних 
засобів або інше грубе порушення їх експлуатації. Поняття і склад цього 
злочину. 

     60.Незаконне заволодіння  транспортним засобом. Поняття,склад і 
види цього злочину. 

    61.Пошкодження об’єктів магістральних або промислових нафто-, 
газо-, конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів. Поняття, склад і види 
цього злочину. 

    62. Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів 
проти громадського порядку та моральності. 
             63.Хуліганство. Поняття, склад і види цього злочину. 

    64. Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом 
померлого, Поняття, склад і види цього злочину; 

    65.Жорстоке поводження з тваринами. Поняття, склад і види цього 
злочину. 



   66. Створення або утримання місць розпусти і звідництво. Поняття, 
склад і види цього злочину. 

   67. Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією. 
Поняття, склад і види цього злочину. 
            68.Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність. Поняття і склад 
цього злочину 

  69.Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів у 
сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 
прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення. 

  70.Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 
аналогів або прекурсорів. Поняття, склад і види цього злочину. 
            71. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, 
пересилання, перевезення чи збут наркотичних засобів, психотропних 
речовин або їх аналогів. Поняття склад і види цього злочину.   

  72. Посів або вирощування снотворного маку чи конопель Поняття, 
склад і види цього злочину. 

  73. Порушення встановлених прaвил обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Поняття, склад і види 
цього злочину. 

  74.Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих 
лікарських засобів. Поняття, склад і види цього злочину. 

  75.Порушення встановленого порядку до клінічного вивчення, 
клінічних випробувань і державної реєстрації лікарських засобів. Поняття, 
склад і види цього злочину.    

  76.Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, 
психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом 
шахрайства або зловживання службовим становищем. Поняття, склад і види 
цього злочину. 

  77.Схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних 
речовин або їх аналогів.  Поняття, склад і види цього злочину. 

  78.Організація або утримання місць для незаконного вживання, 
виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин 
або їх аналогів. Поняття, склад і види цього злочину. 

 79.Схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів. 
Поняття, склад і види цього злочину. 

80. Поняття, кримінально-правова характеристика злочинів у сфері 
охорони державної таємниці, недоторканності держаних кордонів, 
забезпечення призову та мобілізації. 

81.Розголошення державної таємниці. Поняття, склад і види цього 
злочину. 

82.Втрата документів, що містять державну таємницю. Поняття, склад і 
види цього злочину. 

83.Передача або збирання відомостей, що становлять службову  
інформацію, зібрану у процесі оперативно-розшукової, контр розвідувальної 
діяльності, у сфері оборони країни. Поняття, склад і види цього злочину. 



84.Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію 
України та виїзду з неї. Поняття, склад і види цього злочину. 

85.Ухилення від призову на строкову військову службу, військову 
службу за призовом осіб офіцерського складу. Поняття і склад цього 
злочину. 

86.Ухилення від призову за мобілізацією. Поняття і склад цього 
злочину. 

87.Ухилення від військового обліку або спеціальних зборів. Поняття, 
склад і види цього злочину. 

 
 
 

Програмові вимоги з Кримінального права ( Особлива частина) 
 для підготовки до екзамену (восьмий семестр) 4-й курс денна форма 

навчання 
1. Поняття  кваліфікації злочинів та її значення. 
2. Підстави та умови кваліфікації злочинів. 
3.Структура та види кваліфікації злочинів. 
4.Принципи кваліфікації злочинів. 
5.Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів 

проти основ національної безпеки України. 
6.Державна зрада. Поняття і склад цього злочину. Форми державної 

зради. Умови звільнення від кримінальної відповідальності за державну 
зраду. 

7.Шпигунство. Поняття і склад цього злочину. Умови звільнення від 
кримінальної відповідальності за шпигунство. 

8.Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших 
військових формувань. Поняття, склад і види цього злочину. 

9.Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного 
ладу або захоплення державної влади. Поняття, склад і види цього злочину. 

10.Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України. 
Поняття, склад і види цього злочину. 

11.Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи 
повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж 
території або державного кордону України. Поняття, склад і види цього 
злочину. 

12.Посягання на життя державного чи громадського діяча. Поняття і 
склад цього злочину. 
         13.Диверсія. Поняття і склад злочину. 
         14.Перешкоджання законній діяльності ЗбройнихСил України та інших 
військових формувань. Поняття, склад і види цього злочину. 
           15. Поняття і види злочинів проти життя і здоров’я особи. 

 Конституція України про охорону життя та здоров'я  особи. 
16. Злочини проти життя, їх характеристика і види. Відмінність 

вбивства від інших злочинів, поєднаних із спричиненням смерті потерпілому. 



17. Умисне вбивство. Поняття, склад і види цього злочину. 
18.Злочини проти здоров’я, їх характеристика і види. Поняття і види 

тілесних ушкоджень. 
19.Умисне тяжке тілесне ушкодження. Поняття, склад і види цього 

злочину. 
20.Злочини, що вчиняються медичними працівниками. ЇХ кримінально-

правова характеристика.  
           21.Залишення в небезпеці. Поняття, склад і види цього злочину. Його 
відмінність від злочину передбаченого ст.136 КК У. 
          22. Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров'я 
дітей.  Поняття і склад цього злочину. 
         23.Характеристика вбивств вчинених при пом’якшуючих обставинах. 

24.Поняття, кримінально-правова характеристика злочинів проти 
статевої свободи та статевої недоторканості особи. 

25.Зґвалтування. Поняття, склад і види цього злочину. 
26.Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім 

способом. Поняття, склад і види цього злочину. 
27.Примушування до вступу в статевий зв’язок. Поняття, склад і види 

цього злочину. 
28.Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості. Поняття, 

склад і види цього злочину. 
29.Розбещення неповнолітніх. Поняття, склад і види цього злочину. 
30. Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів 

проти волі честі та гідності особи. 
   31.Незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Поняття, склад і 

види цього злочину. 
32.Захоплення заручників. Поняття, склад і види цього злочину. 
33. Незаконне поміщення в психіатричний заклад. Поняття, склад і 

види цього злочину. 
34. Підміна дитини. Поняття, склад і види цього злочину. 
35.Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини. Поняття, 

склад і види цього злочину. 
36. Експлуатація дітей. Поняття, склад і види цього злочину. 

           37. Використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом. 
Поняття, склад і види цього злочину. 

38. Поняття, кримінально-правова характеристика злочинів проти 
виборчих  прав громадян. 
            39. Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати 
участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії  з референдуму чи 
діяльності офіційного спостерігача. Поняття, склад і види цього злочину. 
            40. Порушення таємниці голосування. Поняття і склад цього злочину. 

  41. Поняття, кримінально-правова характеристика злочинів проти 
трудових прав громадян. 

  42. Грубе порушення законодавства про працю. Поняття, склад і види 
цього злочину. Відмінність від грубого порушення угоди про працю. 



  43.Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у 
страйку. Поняття, склад і види цього злочину. 

   44.Порушення недоторканності житла. Поняття, склад і види цього 
злочину. 

   45.Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей. Поняття, склад 
і види цього злочину. 

    46.Незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння). Поняття, склад і 
види цього злочину. 

    47.Порушення порядку фінансування виборчої кампанії 
кандидата,політичної партії (блоку) . Поняття,склад і  види цього злочину. 

     48.Порушення таємниці листування, телефонних 
розмов,телеграфної чи іншої кореспонденції,що передаються засобами 
зв’язку або через комп’ютер. Поняття,склад і види цього злочину. 

     49.Незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння). Поняття,склад і 
види цього злочину. 

    50.Порушення авторського права і суміжних прав. Поняття,склад і 
види цього злочину. 

    51.Перешкоджання здійсненню релігійного обряду. Поняття,склад і 
види цього злочину. 

    52. Порушення недоторканності приватного життя. Поняття,склад і 
види цього злочину. 

     54.Порушення права на безоплатну медичну допомогу. 
Поняття,склад і види цього злочину. 

     55.Підкуп виборця, учасника референдуму. Поняття,склад і види 
цього злочину. 

     56.Насильницьке донорство. Поняття,склад і види цього злочину. 
 

 
 
 

57.Поняття, кримінально-правовахарактеристика та види злочинів 
 проти власності. 
58. Поняття корисливого заволодіння чужим майном, його ознаки, 

способи та види заволодіння чужим майном. 
59. Крадіжка. Поняття, склад і види цього злочину. 
60. Грабіж. Поняття, склад і види цього злочину. 
61. Розбій. Поняття, склад і види цього злочину. Відмінність розбою 

від грабежу та вимагання. 
62. Викрадення електричної або теплової енергії шляхом її 

самовільного використання. 
63.  Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом 

зловживання службовим становищем. Поняття, склад і види цього злочину. 
64.Вимагання. Поняття, склад і види цього злочину. 
65.Шахрайство. Поняття, склад і види цього злочину. 



66.Умисне знищення або пошкодження майна. Поняття, склад і види 
цього злочину. 
          67.Самовільне зайняття земельної ділянки. Поняття, склад і види цього 
злочину. 

68.Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів у 
сфері господарської діяльності.      
           69.Контрабанда. Поняття, склад і види цього злочину. 

70.Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, 
ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів,збуту або 
збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної 
лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів. 
Поняття, склад і види цього злочину. 
           71.Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та 
іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, 
обладнаннм для їх виготовлення. Поняття, склад і види цього злочину. 
           72.Ухилення від сплати податків, зборів,( обов’язкових платежів). 
Поняття, склад і види цього злочину. 
           73.Зайняття гральним бізнесом. Поняття, склад і види цього злочину. 
           74.Протидія законній господарській діяльності. Поняття, склад і види 
цього злочину. 
           75.Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, 
здобутих злочинним шляхом. Поняття, склад і види цього злочину. 
           76.Доведення банку до неплатоспроможності. Поняття, склад і види 
цього злочину. 
           77. Шахрайство з фінансовими ресурсами. Поняття, склад і види цього 
злочину. 
           78.Умисне введення в обіг на ринку України ( випуск на ринок 
України) небезпечної продукції. Поняття і склад цього злочину. 
           79. Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового 
найменування, кваліфікованого зазначення походження товару. Поняття, 
склад і види цього злочину. 

 80. Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів 
проти довкілля. 
            81. Порушення правил екологічної безпеки. Поняття і склад цього 
злочину. 
             82. Проектування чи експлуатація споруд без систем захисту 
довкілля. Поняття, склад і види цього злочину. 
    83. Забруднення або псування земель. Поняття,  склад і види цього 
злочину.  Незаконне заволодіння грунтовим покривом (поверхневим шаром) 
земель. Поняття, склад і види цього злочину. 
            84.Порушення правил охорони або використання надр. Поняття, склад 
і види цього злочину. 
            85.Забруднення атмосферного повітря. Поняття, склад і види цього 
злочину. 



            86.Порушення правил охорони вод. Поняття склад і види цього 
злочину. 
            87.Незаконна порубка лісу. Поняття і склад цього злочину. 
            88.Незаконне полювання. Поняття, склад і види цього злочину. 
            89.Проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних 
запасів. Поняття і  склад цього злочину. 
           90.Порушення ветеринарних правил. Поняття і склад цього злочину 
            91.Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів 
проти громадської безпеки. 
          92.Створення злочинної організації. Поняття, склад і види цього 
злочину. 
          93.Бандитизм. Поняття і склад цього злочину. 
           94. Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних 
формувань. Поняття, склад і види цього злочину. Відмежування його від 
створення терористичної групи чи терористичної організації.  
          95. Терористичний акт. Поняття, склад і види цього злочину. 

 96. Втягнення у вчинення терористичного акту. Поняття, склад і види 
цього злочину. 
           97. Створення терористичної групи чи терористичної організації. 
Поняття, склад і види цього злочину. 
           98. Фінансування тероризму. Поняття, склад і види цього злочину. 

  99. Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, 
знищення чи пошкодження об’єктів власності. Поняття, склад і види цього 
злочину. 
           100. Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, 
бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або 
заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим 
становищем. Поняття, склад і види цього злочину. 

101.Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або 
вибуховими речовинами. Поняття, склад і види цього злочину. 

  102.Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів 
проти безпеки виробництва. 
            103. Порушення вимог законодавства про охорону праці. Поняття 
склад і види цього злочину. 
            104.Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною 
небезпекою. Поняття, склад і види цього злочину. 

    105.Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних 
підприємствах або у вибухонебезпечних цехах. Поняття, склад і види цього 
злочину. 

    106.Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки. Поняття, 
склад і види цього злочину. 

    107.Порушення правил, що стосуються безпечного використання 
промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд. 
Поняття, склад і види цього злочину. 



    108.Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів 
проти безпеки руху та експлуатації транспорту. 

    109.Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, 
водного чи повітряного транспорту. Поняття, склад і види цього злочину. 

    110.Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів. 
Поняття, склад і види цього злочину. 

     111.Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації 
транспорту особами, які керують транспортними засобами. Поняття, склад і 
види цього злочину. 

     112.Незаконне заволодіння  транспортним засобом. Поняття,склад і 
види цього злочину. 

    113.Пошкодження об’єктів магістральних або промислових нафто-, 
газо-, конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів. Поняття, склад і види 
цього злочину. 

    114. Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів 
проти громадського порядку та моральності. 
             115.Хуліганство. Поняття, склад і види цього злочину. 

    116. Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом 
померлого, Поняття, склад і види цього злочину; 

    117.Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність. Поняття і склад 
цього злочину 

  118.Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів у 
сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 
прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення. 
            119.Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, 
пересилання, перевезення чи збут наркотичних засобів, психотропних 
речовин або їх аналогів. Поняття склад і види цього злочину.   

  120. Посів або вирощування снотворного маку чи конопель Поняття, 
склад і види цього злочину. 
           121.Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих 
лікарських засобів. Поняття, склад і види цього злочину. 

  122.Схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних 
речовин або їх аналогів.  Поняття, склад і види цього злочину. 

  123. Поняття, кримінально-правова характеристика злочинів у сфері 
охорони державної таємниці, недоторканності держаних кордонів, 
забезпечення призову та мобілізації. 

 124.Розголошення державної таємниці. Поняття, склад і види цього 
злочину. 

 125.Втрата документів, що містять державну таємницю. Поняття, 
склад і види цього злочину. 

 126.Передача або збирання відомостей, що становлять службову  
інформацію, зібрану у процесі оперативно-розшукової, контр розвідувальної 
діяльності, у сфері оборони країни. Поняття, склад і види цього злочину. 

127.Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію 
України та виїзду з неї. Поняття, склад і види цього злочину. 



128.Ухилення від призову на строкову військову службу, військову 
службу за призовом осіб офіцерського складу. Поняття і склад цього 
злочину. 

129.Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів 
проти авторитету органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування та об’єднань громадян. 

130.Наруга над державними символами. Поняття, склад і види цього 
злочину. 
          131. Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, 
державному виконавцю,члену громадського формування з охорони 
громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, 
уповноваженій особі фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Поняття, 
склад і види цього злочину. 

132.Захоплення державних або громадських будівель чи споруд. 
Поняття і склад цього злочину. 

133.Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, 
печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим 
становищем або їх пошкодження. Поняття, склад і види цього злочину. 

134.Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових 
зобов’язань. Поняття, склад і види цього злочину. 

135.Самоправство. Поняття і склад цього злочину. 
137.Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів у 

сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), 
систем та комп’ютерних мереж. 
          138 Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних 
машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи 
мереж електрозв’язку.  Поняття, склад і види цього злочину. 

 139.Створення з метою використання, розповсюдження або збуту 
шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або 
збут. Поняття, склад і види цього злочину. 

 140.Несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в 
електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих 
системах,комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, 
вчинені особою, яка має право доступу до неї. Поняття, склад і види цього 
злочину. 

 141.Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів у 
сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням 
публічних послуг. 
           142.Зловживання владою або службовим становищем. Поняття, склад і 
види цього злочину. 

  143.Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної 
особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми. 
Поняття, склад і види цього злочину. 
            144.Перевищення влади або службових повноважень працівником 
правоохоронного органу. Поняття, склад і види цього злочину. 



        145.Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної 
вигоди службовою особою. Поняття, склад і види цього злочину. 

   146.Підкуп особи, яка надає публічні послуги. Поняття, склад і види 
цього злочину. 

    147.Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів 
проти правосуддя. 

    148.Завідомо незаконні затримання, привід,домашній арешт або 
тримання піл вартою. Поняття, склад і види цього злочину. 

    149.Притягнення завідомо невинного до кримінальної 
відповідальності. Поняття, склад і види цього злочину. 

   150. Невжиття заходів безпеки щодо осіб взятих під захист. Поняття і 
склад цього злочину. 

   151.Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного 
вироку, рішення, ухвали або постанови. Поняття, склад і види цього злочину. 

   151.Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину. 
Поняття, склад і види цього злочину. 

  152. Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт або яке 
описано чи підлягає конфіскації. Поняття і склад цього злочину. 

   153.Втручання в діяльність захисника чи представника особи. 
Поняття, склад і види цього злочину. 

         154.Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів 
проти встановленого порядку несення військової служби. Поняття 
військового злочину. 
         155.Непокора. Поняття, склад і види цього злочину. 

              156.Порушення статутних правил взаємовідносин між 
військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості. Поняття, склад і 
види цього злочину. 
             157.Дезертирство. Поняття, склад і види цього злочину. 
              158. Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем 
зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів 
пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, 
а також  заволодіння  ними шляхом шахрайства або зловживання службовим 
становищем. Поняття, склад і види цього злочину. 

159.Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів 
проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. 

160.Пропаганда війни. Поняття і склад цього злочину. 
               161.Посягання на життя представника іноземної держави. Поняття і 
склад цього злочину. 

162.Найманство. Поняття, склад і види цього злочину. 
163. Геноцид. Поняття, склад і види цього злочину. 
164.Піратство. Поняття, склад і види цього злочину. 

 
 

 
 



 


