
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  
ПРИ ВИВЧЕННІ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ  

КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 
  

 
 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПО ТЕМІ 1.  
Загальна характеристика Особливої частини кримінального 

права України 
 
Теоретичні питання 
1. Поняття Особливої частини Кримінального права України. 
2. Зв’язок Особливої і Загальної частин КК. 
3. Система Особливої частини. 
4. Особливості кримінально-правових норм Особливої частини. 
5. Основні правила систематизації Особливої частини. 
6. Законодавча техніка і принципи побудови Особливої частини. 
7. Правила кваліфікації злочинів. 
8. Сутність аналізу юридичного складу злочину певного виду. 
9. Значення юридичного аналізу складу злочину при 

кваліфікації злочинів. 
10. Особлива частина Кримінального права, як навчальна дисципліна. 
 
Практична робота 
Скласти три тестових завдання 
 
 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПО ТЕМІ 2.  
Злочини проти основ національної безпеки України 
 
Теоретичні питання 
1. Поняття злочинів проти основ національної безпеки України. 
2. Загальна характеристика злочинів проти основ національної 

безпеки. 
3. Національна безпека, як родовий об’єкт злочинів, 

передбачених в 1 розділі Особливої частини Кримінального 
кодексу. 

4. Особливості безпосередніх об’єктів злочинів проти основ 
національної безпеки України. 

5. Аналіз юридичних складів злочинів передбачених статтями 
109-114 Кримінального кодексу. 

6. Особливості кваліфікації цих складів за сукупністю з іншими 



злочинами. 
Практична робота 
1. Скласти тестове завдання. 
2. Скласти задачу із варіантом рішення. 
3. Розв’язати задачу 
Пілот військового літака-винищувача (нової конструкції) В. Під 

час тренувального польоту здійснив переліт до іншої держави і 
попросив політичного притулку. 

Як слід кваліфікувати діяння В.? 
 
 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 1 ПО ТЕМІ 3.  
Злочини проти життя особи 
 
Теоретичні питання 
1. Поняття злочинів проти життя. 
2. Загальна характеристика злочинів проти життя. 
3. Кримінально-правове поняття вбивства. 
4. Види вбивств за КК України. 
 

Практична робота 
1. Скласти тестове завдання. 
2. Скласти задачу із варіантом рішення. 
3. Розв’язати задачу 
Електромеханік Цибух оточив грядку з огірками оголеним 

дротом і підключив його до електромережі напругою 220 вольт. 
Підліток Сорокін підійшов до дроту, торкнувся його рукою і був 
смертельно травмований електрострумом. 

Кваліфікуйте діяння Цибуха. 
 
 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 2 ПО ТЕМІ 3.  
Злочини проти здоров’я особи 
 
Теоретичні питання 
1. Поняття злочинів проти здоров’я. 
2. Загальна характеристика злочинів проти здоров’я. 
3. Види тілесних ушкоджень за КК України. 
 

Практична робота 
1. Скласти тестове завдання. 
2. Скласти задачу із варіантом рішення. 



3. Розв’язати задачу 
Равлюк завагітніла від Прокопчука. Останній радив їй зробити 

аборт або позбавити життя дитину, яка народиться, інакше він покине 
її. Одразу ж після пологів Равлюк разом із своєю подругою 
Пронкевич задушили дитину. 

Кваліфікуйте діяння Равлюк і Пронкевич. 
 
 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ПО ТЕМІ 3. 
 
На практичному занятті студенти вирішують задачі підготовлені 

викладачем, а також складені студентами під час самостійної 
підготовки до заняття. 

 
 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПО ТЕМІ 4.  
Злочини проти волі, честі та гідності особи, проти статевої 

свободи та статевої недоторканості особи 
 
Теоретичні питання 
1. Загальна характеристика злочинів проти волі, честі та 

гідності особи. 
2. Незаконне позбавлення волі та відмежування цього злочину 

від інших злочинів, пов’язаних з позбавленням особи 
свободи. 

3. Захоплення заручників та кваліфікація цього злочину за 
сукупністю з іншими злочинами. 

4. Особливості законодавчого регулювання статевого життя. 
5. Загальна характеристика злочинів проти статевої свободи та 

статевої недоторканості. 
6. Кваліфікація статевих злочинів за сукупністю з іншими 

злочинами. 
7. Особливості інституту добровільної відмови від зґвалтування. 
 
Практична робота 
1. Скласти тестове завдання. 
2. Скласти задачу із варіантом рішення. 
3. Розв’язати задачу 
Піймавши в своєму саду підлітків Усенко і Грачук, які крали 

яблука, Ахатов вирішив їх провчити. Він замкнув їх у холодному льоху, 
де вони просиділи добу. 12-річний Усенко захворів на запалення 



легенів. 
Кваліфікуйте діяння Ахатова. 
17-річний Луцюк здійснив статевий акт з 14-річною Симчук за  

її згодою. 
Чи підлягає кримінальній відповідальності Луцюк? 
 
 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 1 ПО ТЕМІ 5.  
Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав 

і свобод людини і громадянина 
 
Теоретичні питання 
1. Загальна характеристика і види злочинів, що посягають на 

політичні права громадянина України. 
2. Проблеми систематизації юридичних складів цих злочинів. 
 

Практична робота 
1. Скласти тестове завдання. 
2. Скласти задачу із варіантом рішення 
 

Розв’язати задачу 
Голова сільради Козлова з метою перешкодити обранню 

небажаного кандидата в день виборів роздала окремим виборцям 
бюлетені, в яких у клітинках уже були проставлені позначки проти 
прізвищ бажаних для неї кандидатів, і запропонувала їм опустити 
білеті в такому вигляді у виборчу урну. 

Як кваліфікувати дії Козлової? 
 
Зобов’язаний рішенням суду сплачувати аліменти на утримання 

двох дітей, Свистунов протягом чотирьох місяців їх не платив. 
Покинувши роботу на підприємстві, він працював за приватними 
угодами у різних громадян.  

Як кваліфікувати дії Свистунова? 
  
 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 2 ПО ТЕМІ 5.  
Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав 

і свобод людини і громадянина 
 
Теоретичні питання 
1. Особливості юридичних складів злочинів, що посягають на 

трудові права громадян. 



2. Особливості юридичних складів злочинів, що посягають на 
свободу світогляду і віросповідання, порядок відправлення 
релігійних культів та порядок поводження з культовими 
(релігійними) цінностями.  

 

Практична робота 
1. Скласти тестове завдання. 
2. Скласти задачу із варіантом рішення 
3. Розв’язати задачу 
 
  
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 1 ПО ТЕМІ 6.  
Злочини проти власності 
 

Теоретичні питання 
1. Загальна характеристика злочинів проти власності та їх види. 
2. Корисливі посягання на власність. 
 

Практична робота 
1. Скласти тестове завдання. 
2. Скласти задачу із варіантом рішення 
3. Розв’язати задачу 
Рибалки рибзаводу Балін і Сичов, перевозячи на казенний завод 

виловлену їми в річці рибу продали Сафіній 100 кг риби, а гроші 
привласнили. 

Кваліфікуйте діяння Баліна і Сичова. 
 
 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 2 ПО ТЕМІ 6.  
Злочини проти власності 
 
Теоретичні питання 
1. 1.Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом 

зловживання службовим становищем і розмежування цього 
злочину з іншими злочинами проти власності. 

2. Некорисливі посягання на власність. 
3. Порушення обов’язків щодо охорони майна. 
4. Погроза знищення майна. 
5. Придбання або збут майна, за відомо здобутого злочинним 

шляхом. 
 
Практична робота  
1. Скласти тестове завдання. 



2. Скласти задачу із варіантом рішення 
3. Розв’язати задачу 
Головач і Денисов вночі прийшли на будівельний майданчик і, 

пригрозивши сторожу, що поб’ють його, якщо він буде їм заважать, 
взяли п’ять дошок. 

  
 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ПО ТЕМІ 6. 
 
На практичному занятті студенти вирішують задачі підготовлені 

викладачем, а також складені студентами під час самостійної 
підготовки до заняття. 

 
 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 1 ПО ТЕМІ 7.  
Злочини у сфері господарської діяльності 
 
Теоретичні питання 
1. Загальна характеристика злочинів у сфері господарської 

діяльності. 
2. Проблеми систематизації цих видів злочинів. 
 
Практична робота  
1. Скласти тестове завдання. 
2. Скласти задачу із варіантом рішення 
3. Розв’язати задачу 
При митному огляді прибувшого із-за кордону риболовецькому 

траулері було виявлено 1230 хусток на суму 12 тис. грн., а також 
помпову рушницю вартістю 6 тис. грн. Їх привіз, сховавши в 
машинному відділенні, матрос Гришин, маючи намір продати на 
ринках. 

Кваліфікуйте діяння Гришина. 
 
  
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 2 ПО ТЕМІ 7.  
Злочини у сфері господарської діяльності  
 
Теоретичні питання 
1. Особливості об’єктивної сторони складів злочинів, що 

посягають на встановлений порядок формування та 
витрачання бюджетних коштів. 



2. Особливості об’єктивної сторони складів злочинів, що 
посягають на встановлений порядок реалізації споживачам 
товарів і надання послуг. 

Практична робота  
1. Скласти тестове завдання. 
2. Скласти задачу із варіантом рішення 
3. Розв’язати задачу 
Ректор державного університету всупереч бюджетним 

призначенням, визначеним кошторисом доходів і видаткі кошти, 
призначені для ремонту приміщень у сумі 750 тис. грн., використав 
для придбання для університету двох автомобілів. 

Кваліфікуйте діяння ректора. 
Варіант: Зазначені кошти були внесені на депозитний рахунок 

для отримання доходу. 
 
 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ПО ТЕМІ 7 
На практичному занятті студенти вирішують задачі підготовлені 

викладачем, а також складені студентами під час самостійної 
підготовки до заняття. 

 
 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 1 ПО ТЕМІ 8.  
Злочини проти довкілля 
 
Теоретичні питання 
1. Загальна характеристика злочинів проти довкілля та їх види. 
2. Особливості безпосередніх об’єктів злочинів проти довкілля. 
 
Практична робота  
1. Скласти тестове завдання. 
2. Скласти задачу із варіантом рішення 
3. Розв’язати задачу 
Дудник в останній декаді грудня зрубав у лісі на території 

заповідника три п’ятирічні ялинки, одну з яких залишив у себе. а дві 
намагався продати. При затриманні він заперечував свою обізнаність 
щодо того, що ліс був заповідний. 

Кваліфікуйте діяння Дудника. 
 
 
 



 
 
 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 2 ПО ТЕМІ 8.  
Злочини проти довкілля 
 
Теоретичні питання 
1. Особливості складів злочинів, що посягають на 

встановлений порядок використання водних ресурсів та 
атмосферного повітря. 

2. Особливості складів злочинів, що посягають на встановлений 
порядок використання об’єктів флори і фауни.  

 
Практична робота 
1. Скласти тестове завдання. 
2. Скласти задачу із варіантом рішення 
3. Розв’язати задачу 
Шпак разом із своїм 14-річним сином виловив у річці 30 рибин 

цінних порід, не маючи на це дозволу. 
Варіант: вилов риби здійснювався у спеціально пристосованій 

водоймі рибозаводу. 
 
 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПО ТЕМІ 9. 
Злочини проти громадської безпеки 
 
Теоретичні питання 
1. Загальна характеристика злочинів проти громадської безпеки 

та їх види. 
2. Особливості складів злочинів, що передбачають створення 

злочинних організацій, сприяння учасникам злочинних 
організацій та укриття їх злочинної діяльності (статті 255, 
256, 260). 

3. Умови звільнення від кримінальної відповідальності за ці 
злочини. 

 
Практична робота 
1. Скласти тестове завдання. 
2. Скласти задачу із варіантом рішення 
3. Розв’язати задачу 
Дергаєв і Крошин вночі проникли на склад, звідки викрали дві 



гладкоствольні рушниці і 100 патронів до них. Після вчинення 
крадіжки Дергаєв укоротив ствол рушниці на 20 см. Кваліфікуйте 
діяння Дергаєва і Крошина.  

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 1 ПО ТЕМІ 10. 
Злочини проти безпеки виробництва. Злочини проти безпеки 

руху та експлуатації транспорту 
 
Теоретичні питання 
1. Загальна характеристика злочинів проти безпеки 

виробництва. Злочини у сфері безпеки праці  
2. Інші злочини у сфері безпеки виробництва  
3. Загальна характеристика злочинів проти безпеки руху та 

експлуатації транспорту.  
 
Практична робота 
1. Скласти тестове завдання. 
2. Скласти задачу із варіантом рішення 
3. Розв”язати задачу 
Робітник Михайлов виконував роботи, що належали до 

вогненебезпечних. На порушення інструкції з техніки безпеки 
майстер Шилов не забезпечив його спецодягом. Під час роботи від 
іскри у Михайлова зайнявся одяг і він дістав опіки. Перебуваючи в 
лікарні Михайлов захворів на запалення легенів, від чого і помер. 

Дайте кримінально-правову оцінку діям Михайлова і Шилова. 
 
 
 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 2 ПО ТЕМІ 10. 
Злочини проти безпеки виробництва. Злочини проти безпеки 

руху та експлуатації транспорту 
 
Теоретичні питання 
1. Особливості складів злочинів, що посягають на безпеку руху 

та експлуатацію залізничного, повітряного, водного та 
магістрального трубопровідного транспорту. 

2. Особливості складів злочинів, що посягають на безпеку руху 
та експлуатацію автомобільного та міського електричного  

 
Практична робота 
1. Скласти тестове завдання. 
2. Скласти задачу із варіантом рішення 



3. Розв’язати задачу 
Наливаючи бензин з бензобаку автобуса в каністру Попович 

попросив Рюміна запалити сірника і посвітити йому. Той почав 
запалювати сірника на близькій відстані від бензобака. Бензин 
загорівся. Від пожежі обгорів автобус. Збитки склали 45 тис. грн. 

Дайте кримінально-правову оцінку діям Поповича і Рюміна. 
 
 
 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПО ТЕМІ 11. 
Злочини проти громадського порядку і моральності 
 
Теоретичні питання 
1. Загальна характеристика злочинів проти громадського 

порядку і моральності. 
2. Відмежування хуліганства від злочинів, що посягають на 

здоров’я особи. 
3. Кваліфікація хуліганських дій за сукупністю з іншими 

злочинами. 
 
Практична робота 
1. Скласти тестове завдання. 
2. Скласти задачу із варіантом рішення 
3. Розв’язати задачу 
Озброївшись відрізком металевої труби, п’яний Чуб вночі бігав 

по під’їздах багатоквартирного будинку, бив руками і ногами у двері 
багатьох квартир, стукав трубою у двері на сходових майданчиках. На 
зауваження мешканців відповідав нецензурної лайкою, погрожував 
розправою. 

Дайте кримінально-правову оцінку діям Чуба. 
 
 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ПО ТЕМІ 11. 
На практичному занятті студенти вирішують задачі підготовлені 

викладачем, а також складені студентами під час самостійної 
підготовки до заняття. 

 
 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 1 ПО ТЕМІ 12. 
Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти  



здоров’я населення 
 
 
Теоретичні питання 
1. Загальна характеристика злочинів у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів 
та інші злочини проти здоров’я населення.  

2. Законодавство України у сфері обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші 
злочини проти здоров’я населення.  

 
Практична робота 
1. Скласти тестове завдання. 
2. Скласти задачу із варіантом рішення 
3. Розв’язати задачу 
Топчий у невстановленої слідством особи придбав 5г 

ацетильованого опію, який привіз додому і вживав. 
Варіант: Топчий увів дозу ацетильованого опію своїй дружині, 

яка спала. 
Дайте кримінально-правову оцінку діям Топчого. 
 
 
 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 2 ПО ТЕМІ 12.  
Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти  
здоров’я населення 

 
Теоретичні питання 
1. Предмет злочинів, передбачених статтями 312 – 320. 
2. Значення факультативних ознак об’єктивної та суб’єктивної 

сторони для кваліфікації діянь, пов’язаних з порушенням 
встановленого порядку обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.  

 
Практична робота 
1. Скласти тестове завдання. 
2. Скласти задачу із варіантом рішення 
3. Розв’язати задачу 
Борисенко і Циганок, перебуваючи у службовому відрядженні в 

Республіці Молдова, вирішили назбирати суцвіть дикорослих 



конопель, з яких виготовили маріхуану. 
Дайте кримінально-правову оцінку діям Борисенко і Циганок. 
 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 3 ПО ТЕМІ 12.  
Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти  
здоров’я населення 

 
Теоретичні питання 
1. Особливості суб’єкта злочинів, передбачених статтями 323, 324.  
2. Обливості предметів злочинів, передбачених статтями 322, 

323.  
 
Практична робота 
1. Скласти тестове завдання. 
2. Скласти задачу із варіантом рішення 
3. Розв’язати задачу 
Прищепа під виглядом морфіну насправді продав Лискову 12г 

снодійного. Лисков мав намір вживати морфін самому та за грошу 
пригощати своїх знайомих.  

Дайте кримінально-правову оцінку діям Прищепи і Лискова. 
 
 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ПО ТЕМІ 12. 
На практичному занятті студенти вирішують задачі підготовлені 

викладачем, а також складені студентами під час самостійної 
підготовки до заняття. 

 
 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПО ТЕМІ 13.  
Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканості 

державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації 
 
Теоретичні питання 
1. Загальна характеристика злочинів у сфері охорони державної 

таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення 
призову та мобілізації. 

2. Особливості складів злочинів, що порушують правила 
охорони та зберігання державної чи службової таємниці .  

 
Практична робота 



1. Скласти тестове завдання. 
2. Скласти задачу із варіантом рішення 
3. Розв’язати задачу 
Осиці двічі вручалась повістка про явку до райвійськкомату для 

призову на строкову військову службу. Не бажаючи служити, він 
виїхав у сусідню область і був затриманий лише через п’ять місяців. 

Дайте кримінально-правову оцінку діям Осиці. 
  
 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 1 ПО ТЕМІ 14.  
Злочини проти авторитету органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування та об’єднань громадян  
 
Теоретичні питання 
1. Загальна характеристика злочинів проти авторитету органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування та 
об’єднань громадян.  

2. Особливості складів злочинів, що посягають на загальні 
засади управлінської діяльності держави. 

3. Особливості кваліфікації даних злочинів за сукупністю з 
іншими злочинами. 

 
 
Практична робота 
1. Скласти тестове завдання. 
2. Скласти задачу із варіантом рішення 
3. Розв’язати задачу 
Гришко увечері 24 серпня зірвав Державний прапор України з 

будинку школи і кинув його на землю.  
Дайте кримінально-правову оцінку діям Гришко. 
 
 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 2 ПО ТЕМІ 14. 
Злочини проти авторитету органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування та об’єднань громадян  
 
Теоретичні питання 
1. Особливості складів злочинів, що посягають на окремі блага та 

інтереси фізичних осіб, як суб’єктів управлінської діяльності. 
2. Особливості складів злочинів, що посягають на встановлений 

порядок функціонування матеріальних носіїв управлінської 



діяльності.  
3. Особливість кваліфікації цих злочинів за сукупністю з 

іншими злочинами.  
 
Практична робота 
1. Скласти тестове завдання. 
2. Скласти задачу із варіантом рішення 
3. Розв’язати задачу 
Ярош двічі вносив у свою трудову книжку факти, які не 

відповідали дійсності (збільшив свій трудовий стаж на три роки). 
Трудову книжку він пред’явив у пенсійний відділ для нарахування 
пенсії.  

Дайте кримінально-правову оцінку діям Яроша. 
 
 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ПО ТЕМІ 14. 
На практичному занятті студенти вирішують задачі підготовлені 

викладачем, а також складені студентами під час самостійної 
підготовки до заняття. 

 
 
 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 1 ПО ТЕМІ 15.  
Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних 

машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж 
електрозв’язку. Злочини у сфері службової діяльності 

 
Теоретичні питання 
1. Загальна характеристика злочинів у сфері використання 

електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем 
та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку.  

2. Особливості складів злочинів, передбачених статтями 361, 
362, 363. 

3. Загальна характеристика злочинів у сфері службової 
діяльності. Поняття службової особи. 

 
Практична робота 
1. Скласти тестове завдання. 
2. Скласти задачу із варіантом рішення 
3. Розв’язати задачу 
Іванов, співробітник ТОВ “Темп”, з хуліганських мотивів 

запровадив у комп’ютерну систему ТОВ програмний вірус, який 



призвів до перекручення інформації, що зберігалась у файлах з 
розширенням “doc”. 

Дайте кримінально-правову оцінку діям Іванова. 
 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 2 ПО ТЕМІ 15. 
Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних 

машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж 
електрозв’язку. Злочини у сфері службової діяльності 

 
Теоретичні питання 
1. Загальна характеристика злочинів у сфері службової 

діяльності. Поняття службової особи. 
2. Поняття хабарництва. Особливості складів злочинів, 

передбачених статтями 368, 369, 370. 
 
Практична робота 
1. Скласти тестове завдання. 
2. Скласти задачу із варіантом рішення 
3. Розв’язати задачу 
Лікар Зарубін за винагороду від 50 до 100 грн. Видавав лікарняні 

листки громадянам, які не мали на це права.  
Дайте кримінально-правову оцінку діям Зарубіна. 
 
 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ПО ТЕМІ 15. 
На практичному занятті студенти вирішують задачі підготовлені 

викладачем, а також складені студентами під час самостійної 
підготовки до заняття. 

 
 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 1 ПО ТЕМІ 16.  
Злочини проти правосуддя 
 
Теоретичні питання 
1. Загальна характеристика злочині проти правосуддя.  
2. Особливості складів злочинів проти правосуддя, що 

вчинюються службовими особами, які здійснюють чи 
забезпечують здійснення правосуддя. 

 
Практична робота 
1. Скласти тестове завдання. 



2. Скласти задачу із варіантом рішення 
3. Розв’язати задачу 
Зайчук подала в прокуратуру заяву про те, що Пишний втупив у 

статеві зносини з її 13-річною дочкою Картею. Прокурор порушив 
кримінальну справу за ч.1 ст. 155 КК. Слідчий Москалюк, якому було 
передано справу для розслідування, відчуваючи особисту неприязнь 
до Пишного, умовив потерпілу Катрю дати показання про те, що 
Пишний її зґвалтував. Одержавши такі показання Москалюк 
пред’явив Пишному обвинувачення по ч. 4 ст. 152 КК.  

Дайте кримінально-правову оцінку діям Пишного, Катрі, Москалюка. 
 
 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 2 ПО ТЕМІ 16. 
Злочини проти правосуддя 
 
Теоретичні питання 
1. Особливості складів злочинів проти правосуддя, що 

вчинюються особами, на яких покладено обов’язки зі 
сприяння у здійсненні правосуддя . 

2. Особливості складів злочинів проти правосуддя, що вчи-
нюються засудженими або особами, які знаходяться під вартою. 

 
Практична робота 
1. Скласти тестове завдання. 
2. Скласти задачу із варіантом рішення 
3. Розв’язати задачу 
Митрохін вчинив замах на вбивство товариша по чарці, в зв’язку 

з чим був взятий під варту. Доставлений із слідчого ізолятора УВС в 
кімнату для затриманих РВВС Митрохін попросився в туалет і, 
скориставшись неуважністю працівника міліції, втік. 

Дайте кримінально-правову оцінку діям Митрохіна і працівника 
міліції. 

 
 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 3 ПО ТЕМІ 16. 
Злочини проти правосуддя 
 
Теоретичні питання 
1. Особливості складів злочинів, проти правосуддя, що 

вчинюються особами, які не мають безпосереднього 
відношення до здійснення правосуддя. 



2. Особливості складів злочинів, що посягають на життя,  
здоров’я, особисту безпеку, інші блага та інтереси захисників 
чи представників особи у зв’язку з їх діяльності з надання 
правової допомоги. 

Практична робота 
1. Скласти тестове завдання. 
2. Скласти задачу із варіантом рішення 
3. Розв’язати задачу 
Сірий і Буренко взяли участь як поняті у впізнанні. Вони 

детально розповіли сусідам про всі обставини проведеної слідчої дії 
назважаючи на те, що слідчий письмово попереджував їх про 
неприпустимість розголошення даних впізнання  

Дайте кримінально-правову оцінку діям Сірого і Буренко. 
 
 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ПО ТЕМІ 16. 
На практичному занятті студенти вирішують задачі підготовлені 

викладачем, а також складені студентами під час самостійної 
підготовки до заняття. 

 
 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 1 ПО ТЕМІ 17.  
Злочин проти встановлення порядку населення війкової  

служби (військові злочини) 
 
Теоретичні питання 
1. Поняття військового злочину. Загальна характеристика 

військових злочинів.  
2. Особливості складів злочинів, що посягають на порядок 

взаємовідносин між військовослужбовцями. 
 
Практична робота 
1. Скласти тестове завдання. 
2. Скласти задачу із варіантом рішення 
3. Розв’язати задачу 
Новик протягом 10 днів вісім разів самовільно відлучався з 

частини. За весь час він був відсутній у частині 26 годин.  
Дайте кримінально-правову оцінку діям Новика. 
 
 
 



 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 2 ПО ТЕМІ 17. 
Злочин проти встановлення порядку населення військової 

служби (військові злочини) 
Теоретичні питання 
1. Особливості складів злочинів, що посягають на встановлений 

порядок поводження зі зброєю та порядок експлуатації 
військової техніки. 

2. Особливості складів злочинів, вчинюваних в умовах 
воєнного стану або в бойовій обстановці. 

 
Практична робота 
1. Скласти тестове завдання. 
2. Скласти задачу із варіантом рішення 
3. Розв’язати задачу 
Рядовий Сич у караульному приміщенні порушив правила 

поводження зі зброєю, внаслідок чого стався постріл, яким був 
поранений інший солдат.  

Дайте кримінально-правову оцінку діям Сича. 
 
 
 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПО ТЕМІ 18.  
Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного 

правопорядку 
 
Теоретичні питання 
1. Загальна характеристика та види злочинів проти миру, 

безпеки людства та міжнародного правопорядку. 
2. Особливості складів злочинів проти миру, безпеки людства. 
 
Практична робота 
1. Скласти тестове завдання. 
2. Скласти задачу із варіантом рішення 
3. Розв’язати задачу 
Ніколаєв, член релігійної секти, з метою зараження місцевості на 

якій компактно проживало кримськотатарське населення, 
використовуючи шантаж, придбав у працівників хімкомбінату 
компоненти небезпечної хімічної речовини. Дайте кримінально-
правову оцінку діям 

 


