ТЕМАТИКА ДЛЯ НАПИСАННЯ
КУРСОВИХ РОБІТ
ПО КАФЕДРІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
Національної академії внутрішніх прав
на 2017-2018 навчальний рік
Нижче подана тематика курсових робіт для здобувачів вищої освіти
відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів. При обранні конкретної теми
прохання звертати увагу на категорію здобувача вищої освіти!!!

Для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра ННІ № 4
(на умовах договору з фізичними та юридичними особами ) та
здобувачів бакалавра на базі ОКР «Молодший спеціаліст»
(на умовах договору з фізичними та юридичними особами)
Варіант 1
Завдання
Кримінально-правова характеристика контрабанди (ст. 201 КК). Наведіть
приклади зі слідчої та судової практики.
Задача 1
Гр-н Б. з допустимою швидкістю керував своїм автомобілем.
Несподівано з кущів, безпосередньо перед автомобілем, вибіг гр-н Ч., який
знаходився в стані алкогольного сп'яніння та потрапив під колеса. Гр-н Б.
вийшов з автомобіля, щоб надати потерпілому допомогу, але той не подавав
ознак життя, пульсу та дихання не було. Для того, щоб уникнути небажаної для
нього процедури кримінального провадження, Б. сів у машину і поїхав з місця
пригоди. Слідством було встановлено, що Б. не мав технічної можливості
запобігти наїзду, а потерпілий знаходився у комі і помер вже в лікарні, куди
його доставив інший водій.
Кваліфікуйте дії Б.
Задача 2
Під час побутової сварки, що виникла внаслідок зловживання спиртними
напоями, М. наніс дружині удар кухонним ножем по нозі, що спричинило
пошкодження головної артерії стегна. Від втрати великої кількості крові
дружина померла.
Кваліфікуйте дії М.
Варіант 2
Завдання
Кримінально-правова характеристика примушування до виконання чи
невиконання цивільно-правових зобов'язань (ст. 355 КК). Наведіть приклади зі
слідчої та судової практики.
Задача 1
М. запрошував В. вийти за нього заміж, а у випадку відмови погрожував
вчинити самогубство. В. відмовила і дала М. мотузку, запропонувавши
використати її під час самогубства. М. повісився на цій мотузці.

Кваліфікуйте дії В.
Задача 2
П. намагався заволодіти автомобілем ВАЗ-2110, який належав М., однак
не зміг завести двигун. Тоді він оглянув приміщення гаражу, де стояв
автомобіль і викрав майно на суму три неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
Кваліфікуйте дії П.
Варіант 3
Завдання
Кримінально-правова характеристика втягнення неповнолітніх у
злочинну діяльність (ст. 304 КК). Наведіть приклади зі слідчої та судової
практики.
Задача 1
Працівник комбінату Л. взяв у цеху готової продукції 10 копчених рибин
1 заховав їх у підсобному приміщенні автомайстерні на території комбінату.
Згодом він мав намір вивезти і продати її знайомим, але був помічений
охороною під час спроби вивезти рибу, вартістю 5 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян, з території заводу.
Кваліфікуйте дії Л.
Задача 2
І. прийшов до свого знайомого К. з метою повернути борг у сумі, яка у
250 і більше разів перевищувала неоподатковуваний мінімум доходів громадян,
проте останнього вдома не застав. Тоді він під погрозою застосування
насильства, яке є небезпечним для життя та здоров'я особи, забрав гроші у сумі
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у рідного брата К., пояснивши
це, що таким чином він вимушений повертати борг.
Кваліфікуйте дії К.
Варіант 4
Завдання
Кримінально-правова характеристика необережного тяжкого або
середньої тяжкості тілесного ушкодження (ст. 128 КК). Наведіть приклади зі
слідчої та судової практики.
Задача 1
Н. встановлював саморобний пристрій на банкоматах, за допомогою
якого довідувався код карток клієнтів. Потім він отримував гроші, які були на
рахунках цих клієнтів. У такий спосіб він вилучив у 15 потерпілих суму, яка у
900 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Кваліфікуйте дії Н.
Задача 2
А., перебуваючи у стані сп'яніння, в нічний час проник до Київського зоопарку
та з пневматичної рушниці підстрелив дві качки, які забрав як трофей.
Кваліфікуйте дії А.
Варіант 5
Завдання

Кримінально-правова
характеристика
умисного
знищення
або
пошкодження майна (ст. 194 КК). Наведіть приклади зі слідчої та судової
практики.
Задача 1
Б., на ґрунті неприязних стосунків, під час сварки, бажаючи настання
смерті С., завдав йому удар ножем у ліву частину грудної клітки, заподіявши
при цьому тяжкі тілесні ушкодження.
Кваліфікуйте дії Б.
Задача 2
A. придбав придатний для стрільби пістолет з набоями й у вечорі того ж
дня, погрожуючи пістолетом, намагався заволодіти майном К., але останній
обеззброїв нападника і доставив до правоохоронних органів.
Кваліфікуйте дії А.
Варіант 6
Завдання
Кримінально-правова характеристика декларування недостовірної
інформації (ст. 366-1 КК). Наведіть приклади зі слідчої та судової практики.
Задача 1
B. за допомогою відмички намагався проникнути до квартири Л., але не
зміг відкрити замок. Тоді він пішов з місця злочину, взяв монтировку,
повернувся на місце злочину, зламав двері та вчинив крадіжку майна Л.
Кваліфікуйте дії В.
Задача 2
Г. з метою розправи над М. вистрілив у нього з вогнепальної зброї, яку
зберігав незаконно. При цьому він припускав як настання смерті потерпілого,
так і заподіяння йому тяжких тілесних ушкоджень, але заподіяв лише легкі
тілесні ушкодження.
Кваліфікуйте дії Г.
Варіант 7
Завдання
Кримінально-правова характеристика самовільного зайняття земельної
ділянки та самовільне будівництво (ст. 197-1 КК). Наведіть приклади зі слідчої
та судової практики.
Задача 1
Е., бажаючи вбити З. та Ю., здійснив озброєний (за допомогою ножа)
напад на потерпілих, внаслідок чого З. було вбито, а Ю. отримав тяжкі тілесні
ушкодження.
Кваліфікуйте дії Е.
Задача 2
Член організованої групи А. попередив керівника цієї групи Ц., що сам,
без участі інших осіб, вчинить вбивство з корисливих мотивів і невдовзі такий
злочин вчинив.
Кваліфікуйте дії А та Ц.
Варіант 8
Завдання

Кримінально-правова характеристика випуску в експлуатацію технічно
несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації (ст. 287
КК). Наведіть приклади зі слідчої та судової практики.
Задача 1
П. вночі, розбивши вікно, таємно проник у приміщення магазину з
наміром викрасти пральну машину. Через її великі об'єми сам винести цю
машину не зміг. Тоді П. вийшов з магазину і попросив сторонню особу, яка
проходила повз магазин, допомогти йому винести з приміщення магазину
пральну машину, обіцяючи заплатити за допомогу. Вдвох вони через розбите
вікно винесли пральну машину і віднесли її на квартиру П., де той і
розрахувався.
Кваліфікуйте дії згаданих осіб.
Задача 2
Повертаючись додому, М. побачив, що Д. б'є малолітнього хлопця. На
спробу припинити побиття, Д. висловив погрози на адресу М., супроводжуючи
їх лайкою та образами, а потім зі словами: «Не втручайся, бо сам отримаєш!»,
почав бити малолітнього по голові. Це обурило М., і він, захищаючи хлопчика,
декілька раз вдарив Д. Ці удари призвели до смерті останнього.
Кваліфікуйте дії М.
Варіант 9
Завдання
Кримінально-правова характеристика підкупу працівника підприємства,
установи чи організації (ст. 354 КК). Наведіть приклади зі слідчої та судової
практики.
Задача 1
Водій автомобіля «Субару» Т. не надав допомогу потерпілому в ДТП,
якого вночі виявив на дорозі, та не повідомив про ДТП нікому. Т. не був
причетний до аварії. Через несвоєчасність надання медичної допомоги
потерпілий помер. Т. мав можливість відвезти його до лікарні.
Кваліфікуйте дії Т.
Задача 2
П., перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння нецензурно лаявся на
тролейбусній зупинці, ображав громадян, зупинив тролейбус і заважав роботі
громадського транспорту. Коли наряд поліції намагався припинити це
порушення та доставити правопорушника до відділення, П. вчинив активний
супротив працівникам поліції, що виразився у зриванні пагонів, штовханні та
перешкоджанні затриманню.
Кваліфікуйте дії П.
Варіант 10
Завдання
Кримінально-правова характеристика порушення чинних на транспорті
правил (ст. 291 КК). Наведіть приклади зі слідчої та судової практики.
Задача 1
Працівник поліції затримав за правопорушення громадянина Р. і
здійснював його привід. З метою звільнення затриманого, К. напав на

працівника поліції та завдав кілька ударів у голову, заподіявши легке тілесне
ушкодження.
Кваліфікуйте дії К.
Задача 2
Охоронець фабрики в с. Велика Береза намагався схилити до статевих
зносин робітницю цієї фабрики. Отримавши відмову, він з хуліганських
мотивів підпалив запальничкою волосся жінки. Внаслідок цього потерпілій
були завдані легкі тілесні ушкодження.
Кваліфікуйте дії охоронця.
Варіант 11
Завдання
Кримінально-правова характеристика легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом (ст. 209 КК). Наведіть приклади зі слідчої та
судової практики.
Задача 1
Уповноважена службова особа О. дозволила проводити будівельні роботи
на території Національного заповідника «Софія Київська», що призвело до
пошкодження історичної пам'ятки.
Кваліфікуйте дії О.
Задача 2
Громадянин П. у приватній квартирі в січні 2016 р. займався
тиражуванням дисків з відеофільмами. Відповідної ліцензії і авторських прав на
фільми він не мав. Внаслідок таких незаконних дій він заподіяв шкоду на суму
25 тис. грн.
Кваліфікуйте дії П.
Варіант 12
Завдання
Кримінально-правова характеристика доведення до самогубства (ст. 120
КК). Наведіть приклади зі слідчої та судової практики.
Задача 1
В., М. та П. домовились чинити напади на громадян для отримання
чужого майна. Для залякування вони застосовували пістолет ПМ. Вони
вчинили 2 напади, викравши 5 тис. грн. у потерпілих.
Кваліфікуйте їх дії.
Задача 2
Д. дав А. у борг на один місяць 1 тис. дол. США. В установлений термін
А. борг не повернув. Неодноразові вимоги Д. повернути борг результатів не
дали. Зневірившись у добровільному поверненні боргу, Д. проник до квартири
А. і самовільно взяв там 500 дол. США.
Кваліфікуйте дії Д.
Варіант 1З
Завдання
Кримінально-правова характеристика шахрайства з фінансовими
ресурсами (ст. 222 КК). Відмінність від шахрайства (ст. 190 КК). Наведіть
приклади зі слідчої та судової практики.
Задача 1

Вийшовши з місць позбавлення волі, Р. вирішив помститися судді, який
постановив йому раніше обвинувальний вирок. При посяганні на життя судді,
він заподіяв потерпілому легкі тілесні ушкодження.
Кваліфікуйте дії Р.
Задача 2
Ч. перевищив встановлену швидкість і виїхав на тротуар, де збив
пішохода С., завдавши йому тяжкі тілесні ушкодження. Щоб зникнути з місця
події, Ч. знову порушив правила дорожнього руху і зіткнувся на перехресті з
вантажним автомобілем. При зіткненні пасажиру А. були також завдані тяжкі
тілесні ушкодження.
Кваліфікуйте дії Ч.
Варіант 14
Завдання
Кримінально-правова характеристика використання малолітньої дитини
для заняття жебрацтвом (ст. 150-1 КК). Наведіть приклади зі слідчої та судової
практики.
Задача 1
О. вночі вчинив викрадення дрібнокаліберного пістолету з кабінету
військової підготовки інституту. Через місяць він використав його під час
пограбування відділення банку. О. зайшов у відділення банку та, погрожуючи
пістолетом, забрав у касира гроші у сумі, яка у сто разів перевищувала
неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Кваліфікуйте дії О.
Задача 2
Під час проходження митного контролю у пасажира авіалайнера Н., який
прибув у аеропорт «Бориспіль» з Туреччини, було знайдено та вилучено
приховані від митного контролю старовинні прикраси (обручка та декольте)
еллінської культури, а також 5 пакетиків з кокаїном, загальною вагою 10 грам.
Кваліфікуйте дії Н.
Варіант 15
Завдання
Кримінально-правова характеристика торгівлі людьми або іншої
незаконної угоди щодо людини (ст. 149 КК). Наведіть приклади зі слідчої та
судової практики.
Задача 1
А. незаконно придбав та зберігав пістолет ПМ. Одного разу він його
чистив та зламав бойову пружину, внаслідок чого зброя перестала бути
придатною до стрільби. А. придбав бойову пружину та полагодив пістолет.
Кваліфікуйте дії А.
Задача 2
Під час викрадення металевих частин пам'ятника на цвинтарі В. чинив
активну фізичну протидію працівникам поліції, які його затримали. Одному
працівникові поліції були заподіяні умисні середньої тяжкості тілесні
ушкодження.
Кваліфікуйте дії В.

Варіант 16
Завдання
Кримінально-правова характеристика протидії законній господарській
діяльності (ст. 206 КК). Наведіть приклади зі слідчої та судової практики.
Задача 1
З метою заволодіння чужими грошима Б. підробив довідку про доходи і
отримав у банку кредит у сумі, яка у тисячу разів перевищував
неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Кваліфікуйте дії Б.
Задача 2
Ж. проник до продовольчого магазину та намагався винести горілчаних
виробів на суму два неоподатковуваних мінімуми доходів громадян. Коли він
виходив із підсобного приміщення його побачив охоронець, який почав
кричати та кликати на допомогу. Ж. почав бігти геть, але його наздогнав
випадковий перехожий і намагався затримати. Тоді Ж. вдарив його кастетом,
який мав при собі та з викраденим товаром утік. Перехожому було завдано
фізичного болю.
Кваліфікуйте дії Ж.
Варіант 17
Завдання
Кримінально-правова характеристика недбалого зберігання вогнепальної
зброї або бойових припасів (ст. 264 КК). Наведіть приклади зі слідчої та судової
практики.
Задача 1
З. під час з'їзду опозиційної партії з мисливської рушниці, яка йому
належала, здійснив постріл у керівника цієї партії, маючи намір його вбити.
Свій вчинок він пояснив тим, що вельми невдоволений діяльністю партії та її
керівництва. Пострілом керівнику було заподіяно легкі тілесні ушкодження, що
спричинили короткочасний розлад здоров'я, а охоронцю, який знаходився
поруч - середньої тяжкості тілесні ушкодження.
Кваліфікуйте дії З.
Задача 2
С. у своєму домі під час сварки та бійки при вживанні алкогольних
напоїв вбив ножем свого знайомого Г. Дружина почала дорікати йому на
невитриманість. Знову розлютившись від докорів дружини, С. ударом ножа
вбив також і її.
Кваліфікуйте дії С.
Варіант 18
Завдання
Кримінально-правова характеристика наруги над державними символами
(ст. 338 КК). Наведіть приклади зі слідчої та судової практики.
Задача 1
К. посварився з Б. і почав його бити. Коли Б. впав, К. підняв камінь і
кинув його наголову останнього. Вважаючи що той мертвий, К. облив тіло
бензином і підпалив. Судово-медична експертиза встановила, що Б. від побоїв
тільки втратив свідомість, а причиною смерті стали чисельні опіки. Тілесні

ушкодження, які наніс К., відносяться до категорії легких, що потягли
короткочасний розлад здоров'я.
Кваліфікуйте дії К.
Задача 2
М. запросив до себе додому 17-річну дівчину Щ. і, погрожуючи фізичною
розправою, вступив з нею в статеві стосунки. Щоб сусіди не чули криків на
допомогу він заткнув дівчині рота кляпом. Внаслідок асфіксії Щ. померла.
Кваліфікуйте дії М.
Варіант 19
Завдання
Кримінально-правова характеристика незаконної порубки лісу (ст. 246
КК). Наведіть приклади зі слідчої та судової практики.
Задача 1
П. вчинив зґвалтування малолітньої особи, помиляючись щодо віку
особи, вважаючи, що особа є неповнолітньою, хоча при цьому допускав
можливість, що особі й не виповнилося 14 років.
Кваліфікуйте дії П.
Задача 2
О., з метою заволодіти грошима, під виглядом наркотичних засобів збув
К. (який придбав цю речовину для власного споживання) 5 грам крейди замість
героїну, отримавши 500 доларів США.
Кваліфікуйте дії К.
Варіант 20
Завдання
Кримінально-правова характеристика службової недбалості (ст. 367 КК).
Наведіть приклади зі слідчої та судової практики.
Задача 1
Т. замовили, за грошову винагороду, вбити Голову Національного банку
України. Коли вбивця К. вчиняв вбивство, Голова НБУ вже був звільнений з
посади.
Кваліфікуйте дії К.
Задача 2
Р., перебуваючи в стані сильного алкогольного сп'яніння, близько 23.00
помилково зайшов у чужий будинок, переплутавши його зі своїм житлом.
Своїм ключем він намагався відчинити двері чужої квартири, гучно стукав у
двері ногами, пошкодив замки, заподіявши шкоду на суму 300 грн.
Кваліфікуйте дії Р.

Для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра (державне
замовлення) та для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра (на
умовах окремого договору з працівниками підрозділів, установ і
організацій, що належать до сфери управління МВС) ННІ № 4
Варіант 1
Завдання
Кримінально-правова характеристика зловживання владою або
службовим становищем (ст. 364 КК). Наведіть приклади зі слідчої та судової
практики.
Задача 1
Гр-н Б., знаходячись за кермом власного автомобіля, перевищив
швидкість руху та здійснив наїзд на групу велосипедистів, що рухались без
порушень ПДР. Внаслідок ДТП один велосипедист загинув, двоє отримали
середньої тяжкості тілесні ушкодження.
Кваліфікуйте дії Б.
Задача 2
У громадському місці під час патрулювання двоє працівників
правоохоронних органів вчинили бійку. Як з'ясувалось, патрульний Н.
постійно ображав та принижував патрульного В., а цього разу ще й образив
його нецензурними словами, яке викликали стан сильного душевного
хвилювання.
Кваліфікуйте дії Н. та В.
Варіант 2
Завдання
Кримінально-правова характеристика незаконного збагачення (ст. 368-2
КК). Наведіть приклади зі слідчої та судової практики.
Задача 1
14-річний С. неодноразово звертався до своїх батьків з проханням придбати
йому планшет. Батьки, не маючи можливості подарувати коштовну річ,
пояснювали, що придбають згодом. Але, час від часу С. все наполегливіше
вимагав здійснити обіцянку. Одного разу з цього приводу між батьками та
сином ними виникла сварка. С. втік з дому, а потім повісився, залишивши
передсмертну записку, в якій звинувачував батьків у нерозумінні. Кваліфікуйте
дії батьків.
Задача 2
Гр-н Ю., з метою заволодіння автомобілем, за допомогою електронного
пристрою зняв його із сигналізації та проник у салон. Однак, у цей момент він
був затриманий власником, який у цей час вигулював свою собаку.
Кваліфікуйте дії Ю.
Варіант 3
Завдання
Кримінально-правова характеристика посягання на життя працівника
правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони
громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця (ст. 348
КК). Наведіть приклади зі слідчої та судової практики.

Задача 1
Гр-н Д. проник у чужу квартиру з метою пограбування. Коли він,
спакувавши валізи з речами, вийшов із дверей квартири, на порозі його було
затримано працівниками поліції охорони.
Кваліфікуйте дії Д.
Задача 2
Громадяни О. та Т., рухаючись на моторолері вулицею міста, з
хуліганських мотивів вирвали з рук гр-ки В. сумочку та почали розмахувати
нею, а через квартал викинули. Кваліфікуйте дії О. та Т.
Варіант 4
Завдання
Кримінально-правова характеристика погрози або насильства щодо
працівника правоохоронного органу (ст. 345 КК). Наведіть приклади зі слідчої
та судової практики.
Задача 1
У стані сп'яніння гр-н П. таємно проник до чужої квартири з метою
вчинення крадіжки. Спакувавши речі, він взяв з полиці мобільний телефон, на
рахунку якого було кілька сотень гривень, та почав дзвонити своїм родичам за
кордон, а потім повністю випив коньяк «Карпати», вартістю 380 грн. При
виході з квартири П. було затримано господарями квартири, які повернулися
додому.
Кваліфікуйте дії П.
Задача 2
Гр-н Р., на ґрунті неприязних стосунків, під час сварки з громадянином Б.
завдав останньому багаточисельні удари в голову та тулуб. Від отриманих
травм Б. помер на місці події. Як пояснив Р., наміру заподіювати смерть
потерпілому він не мав.
Кваліфікуйте дії Р.
Варіант 5
Завдання Кримінально-правова характеристика вимагання (ст. 189 КК).
Наведіть приклади зі слідчої та судової практики.
Задача 1
Гр-н Ф. придбав вибуховий пристрій та став закладати вибухівку біля
дверей воріт, з яких мав би вийти гр-н М. Однак, вибуховий пристрій
несподівано спрацював та спричинив тяжкі тілесні ушкодження гр-ну Ф.
Кваліфікуйте дії Ф.
Задача 2
Гр-н З. знаходячись у стані сп'яніння, в нічний час проник до Київського
зоопарку та почав лякати страусів, бігаючи за ними по вольєру. Коли прибули
працівники поліції та намагалися його затримати, З. почав чинити опір шляхом
штовхання поліцейських та пошкодження їх форменого одягу.
Кваліфікуйте дії З.

Варіант 6
Завдання
Кримінально-правова характеристика втручання в діяльність працівника
правоохоронного органу, працівника державної виконавчої служби, приватного
виконавця (ст. 343 КК). Наведіть приклади зі слідчої та судової практики.
Задача 1
Взимку гр-н Н., зламавши замок, проник у дачний будинок гр-на Ш.
Проживши там десять діб, він використав для обігріву 2 куба дров та з'їв всю
заготовлену гр-ном Ш. консервацію.
Кваліфікуйте дії Н.
Задача 2
Г. з метою розправи над М. вистрілив у нього з вогнепальної зброї, яку
зберігав незаконно. При цьому він припускав як настання смерті потерпілого,
так і заподіяння йому тяжких тілесних ушкоджень, але заподіяв лише легкі
тілесні ушкодження. Кваліфікуйте дії Г.
Варіант 7
Завдання
Кримінально-правова характеристика хуліганства (ст. 296 КК). Наведіть
приклади зі слідчої та судової практики.
Задача 1
Гр-ки Ж. та Я., під виглядом соціальних робітників, зайшли до 80-річної
гр-ки В. у квартиру, пояснивши що відбувається реформа та їй для отримання
пільг необхідно заповнити деякі заяви. Під час заповнення заяв, Ж. попросила
В. принести їй склянку води. Коли В. вийшла, Ж. та Я. швидко обшукали
помешкання та вилучили її заощадження. Лише через тиждень В. помітила, що
її гроші зникли та повідомила про це у поліцію.
Кваліфікуйте дії Ж. та Я.
Задача 2
Гр-ка Х., ромської національності, підійшла до гр-ки О. та почала їй
ворожити. Х. говорила помірно, спокійно та невдовзі ввела гр-ку О. у
гіпнотичний стан. Коли О. прийшла до свідомості, Х. вже поруч не було. Як
з'ясувалось, Х. заволоділа грошима та коштовними прикрасами на суму 5560
грн.
Кваліфікуйте дії Х.
Варіант 8
Завдання
Кримінально-правова характеристика катування (ст. 127 КК). Відмінність
від примушування давати показання (ст. 373 КК). Наведіть приклади зі слідчої
та судової практики.
Задача 1
Гр-н Є. вирвав з рук сумку 62-річної гр-ки Ф. Від несподіванки та ривку
гр-ка Ф. втратила рівновагу та впала, травмувавши коліно. Через загострення
хронічної хвороби суглоба, гр-ка Б. лікувалася у лікарні 10 діб.
Кваліфікуйте дії Є.
Задача 2

Водій тролейбуса К., з метою уникнення ДТП різко загальмував. Гр-ка
Л., не втримавшись за поручень, впала на гр-ку Г., яка була вагітною на 7-му
місяці. Від отриманого удару в останньої сталося переривання вагітності.
Кваліфікуйте дії К. та Л.
Варіант 9
Завдання
Кримінально-правова
характеристика
умисного
знищення
або
пошкодження майна працівника правоохоронного органу (ст. 347 КК). Наведіть
приклади зі слідчої та судової практики.
Задача 1
Громадяни Ч. та Я. йшли ввечері через лісовий яр. В яру побачили гр-на
Щ., який лежав посеред дороги. Припустивши, що останній перебуває у стані
сп'яніння, вони пройшли повз. Однак у Щ. стався серцевий напад та, через
несвоєчасну медичну допомогу, він помер. Якби Ч. та Я. зателефонували до
швидкої, гр-на Щ. можна було б врятувати.
Кваліфікуйте дії Ч. та Я.
Задача 2
Гр-н Ц. побачив працівника поліції, який здійснював патрулювання. Він
підскочив до правоохоронця, одним ударом по голові («ляпас») збив з нього
формену фуражку та з місця події зник.
Кваліфікуйте дії Ц.
Варіант 10
Завдання
Кримінально-правова характеристика зайняття гральним бізнесом (ст.
203-2 КК). Наведіть приклади зі слідчої та судової практики.
Задача
Перебуваючи у відпустці, слідчий Н. зустрів раніше судимого П. в
громадському місці біля кафе «Луч» м. Одеса. Бажаючи помститись за
засудження, П. дістав ніж та наніс Н. удар в ділянку серця, однак його життя
вдалося врятувати (йому були нанесені тяжкі тілесні ушкодження).
Кваліфікуйте дії П.
Задача 2
Безпритульні 13-річний А., 15-річний Б. та 14-річна В. у підвалі будинку
разом вживали спиртні напої. Раптом Б. почав вимагати від В. статевої
близькості. Коли В. відмовила, Б. схопив її та наказав А. тримати її за руки, а
сам вчинив насильницький статевий акт.
Кваліфікуйте дії А. та Б.
Варіант 11
Завдання
Кримінально-правова характеристика створення злочинної організації
(ст. 255 КК). Наведіть приклади зі слідчої та судової практики.
Задача 1
Х. більше 3-х років проживав з М. Одного разу жінка сказала Х., що
чекає дитину від іншого чоловіка. Наступного дня, з метою помсти за зраду, Х.

задушив М. Судово-медична експертиза встановила, що загибла вагітною не
була.
Кваліфікуйте дії Х.
Задача 2
Є. і П. у вагоні потяга, який після повернення з рейсу стояв у тупику,
вночі, погрожуючи ножем, забрали гаманець із 50 тис. грн. у Д., який, не маючи
іншої можливості, ночував там по приїзді в чуже місто. Щоб потерпілий не міг
одразу ж звернутися в поліцію, Є. і П. зв'язали йому руки й ноги та замкнули
купе.
Кваліфікуйте дії Є. та П.
Варіант 12
Завдання Кримінально-правова характеристика прийняття пропозиції,
обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ст. 368 КК).
Наведіть приклади зі слідчої та судової практики.
Задача 1
Л. поводила себе аморально, у зв'язку з чим суд позбавив її прав
материнства. Її 7-річного сина помістили в школу-інтернат і на його утримання
стягли аліменти. Аліментів Л. не платила, виїхала в інше місто та не давала про
себе знати 2 роки. Коли у Л. «заговорила совість», вона нишком забрала сина із
школи-інтернату.
Кваліфікуйте дії Л.
Задача 2
Д. вдалося втекти зі слідчого ізолятора. Тікаючи від переслідувачів, він
забіг у під'їзд одного з будинків, вломився в квартиру, де перебувала 14 -річна
К., і забарикадувався в ній. Під погрозою викинути дівчину у вікно, Д. зажадав
від працівників поліції дати можливість зникнути йому разом з К., яку він потім
відпустить.
Кваліфікуйте дії Д.
Варіант 13
Завдання
Кримінально-правова перевищення влади або службових повноважень
працівником правоохоронного органу (ст. 365 КК). Наведіть приклади зі слідчої
та судової практики.
Задача 1
Н. і О., які випадково познайомилися в кафе із П. (19 років), силою
затягнули останню до підвалу та разом зґвалтували. Під час слідства було
встановлено, що на момент вчинення злочину Н. виконалося 17, а О. - 13 років.
Кваліфікуйте дії Н. і О.
Задача 2
Ректор одного із вищих державних закладів освіти У. відмовив у
прийнятті до навчального закладу громадянину З., посилаючись на те, що за
вступ та навчання треба платити.
Кваліфікуйте дії У.
Варіант 14
Завдання

Кримінально-правова характеристика привласнення, розтрати майна або
заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ст. 191 КК).
Наведіть приклади зі слідчої та судової практики.
Задача 1
Л., В. та П. об'єднались для нападу на громадян. Для цього вони
виготовили кастет, придбали газовий пістолет та ніж. Під час нападу на гр. Р.
вони заподіяли йому тяжкі тілесні ушкодження і заволоділи його валізою.
Кваліфікуйте дії зазначених осіб.
Задача 2
Ф., на Кременчуцькому водосховищі без належного дозволу, за
допомогою ставної рибальської сітки, займався рибним промислом та виловив
рибу, а саме: коропи у кількості 5 шт., вартістю 450 грн. за шт.
Кваліфікуйте дії Ф.
Варіант 15
Завдання
Кримінально-правова характеристика терористичного акту (ст. 258 КК).
Наведіть приклади зі слідчої та судової практики.
Задача 1
Офіцер збройних сил Р. запросив до себе на вечерю своїх друзів. Під час
гри у преферанс Р. програв усі гроші. Перебуваючи в стані сильного
алкогольного сп'яніння він поставив на гру табельний пістолет. Його знайомий
М. виграв пістолет у Р. обманним шляхом. Наступного дня Р. не пам'ятав куди
він поклав свою зброю. М. продав пістолет своєму знайомому П.
Кваліфікуйте дії Р., М. та П.
3адача 2
Громадянин Ц., зупинивши автомобіль попросив підвезти його до
готелю. Під'їхавши до пункту призначення, пасажир приставив до шиї водія К.
ніж і наказав останньому залишити ключі та покинути салон автомобіля, якщо
хоче жити. Після чого заволодівши автомобілем, Ц. зник з місця пригоди.
Кваліфікуйте дії Ц.
Варіант 16
Завдання
Кримінально-правова характеристика підкупу виборця, учасника
референдуму (ст. 160 КК). Наведіть приклади зі слідчої та судової практики.
Задача 1
Директор заводу Р. неодноразово схиляв до статевих зносин робітницю
цього заводу, але та постійно відмовлялася. У черговий раз отримавши відмову,
Р., перебуваючи у стані сильного алкогольного сп'яніння, з ревнощів ударив ЇЇ
кілька разів по обличчю. Внаслідок цього потерпілій були завдані побої.
Кваліфікуйте дії Р.
Задача 2
Одного разу О. прийшов у гості до своїх друзів П. та Ж. Перебуваючи у
стані алкогольного сп'яніння стані О. почав розповідати, яке погане життя в
державі та висловив бажання захопити державну владу та змінити
конституційний лад України. Він навіть розповідав як це можна зробити і
закликав П. та Ж. допомогти йому в цьому.

Кваліфікуйте дії О.
Варіант 17
Завдання
Кримінально-правова характеристика незаконного поводження зі зброєю,
бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. 263 КК). Наведіть
приклади зі слідчої та судової практики.
Задача 1
Іноземний громадянин Д. прибув в Україну з метою збору відомостей, які
належать до державної таємниці у сфері оборони. У процесі збору таких
відомостей він познайомився з громадянкою України М. і закохався в неї. М.
переконала Д. всю зібрану інформацію передати співробітникам СБУ, що він і
зробив.
Кваліфікуйте дії Д.
Задача 2
П., знаючи про наявність у неї венеричного захворювання - гонореї, вступила в
статевий зв'язок з О., а через декілька днів з Г. і неповнолітнім Л. (17 років).
При медичному обстеженні було встановлено, що О. не захворів, а Г. і Л.
заразилися гонореєю. Під час кримінального провадження було з'ясовано, що
П. не бажала заразити своїх партнерів, але допускала таку можливість.
Кваліфікуйте дії П.
Варіант 18
Завдання
Кримінально-правова характеристика пропозиції, обіцянки або надання
неправомірної вигоди службовій особі (ст. 369 КК). Наведіть приклади зі
слідчої та судової практики.
Задача 1
Голова місцевої державної адміністрації Я. дізнався, що його водій
підозрюється у вчиненні крадіжок. Вирішивши самостійно розібратися у цій
ситуації, Я. завів водія у власний гараж, після чого примусив його спуститися у
підвал. Потім Я. закрив водія у підвалі та почав вимагати від нього визнання
своєї провини. Через три дні водій у всьому зізнався та Я. передав його
правоохоронним органам. Водій дійсно був винний у вчиненні квартирних
крадіжок.
Кваліфікуйте дії Я.
Задача 2
Сержант збройних сил Г. у караульному приміщенні порушив правила
поводження зі зброєю, внаслідок чого стався постріл, яким був поранений
інший солдат. Від отриманого поранення останній помер.
Кваліфікуйте дії Г.
Варіант 19
Завдання
Кримінально-правова характеристика службового підроблення (ст. 366
КК). Наведіть приклади зі слідчої та судової практики.
Задача 1

До батька С. звернувся син Д., який повідомив що вчинив вбивство людини. С.
надав сину сховище та знищив сліди злочину. Кваліфікуйте дії С.
3адача 2
П. таємно проник до аптеки, зламав сейф, дістав звідти ампули з наркотичними
засобами і тут же зробив собі ін'єкцію. Кваліфікуйте дії П.
Варіант 20
Завдання
Кримінально-правова характеристика недбалого зберігання вогнепальної
зброї або бойових припасів (ст. 264 КК). Наведіть приклади зі слідчої та судової
практики.
Задача 1
М. та А. протягом кількох років вирощували коноплю на спеціально
обробленій ділянці у лісі. З коноплі виготовляли марихуану для продажу
оптовими партіями посередникам, які реалізовували її в роздріб. На кошти, які
вони отримали, було придбано два автомобілі "Хонда" та магазин. Решту
грошей було покладено на особисті рахунки М. та А. в один із банків.
Кваліфікуйте діяння М. та А.
3адача 2
В., рухаючись на велосипеді по вулиці міста, проїхав на червоне світло, та
вчинив наїзд на пішохода У., спричинивши йому тяжкі тілесні ушкодження.
Кваліфікуйте дії В.

Для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра (державне
замовлення, денна форма навчання);
для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра (на умовах договору
з фізичними та юридичними особами, денна форма навчання)
Варіант №1
Тема курсової роботи: «Кримінальне право як галузь права»
Задача 1
К. з метою самозахисту виготовив і носив при собі ніж, який за своїми
характеристиками належить до холодної зброї.
Чи є дії К. злочинними?
Задача 2
Сторож Д. недбало виконував свої обов’язки з охорони будівельного
складу. Під час чергування він відлучався по своїх справах. Цим скористалися
П. і Р., які викрали зі складу будівельні товари на суму 2500 грн.
Чи є дії Д., П. та Р. злочинними?
Варіант №2
Тема курсової роботи: «Принципи кримінального права України».
Задача 1
Протягом п'яти років А. та Н. жили разом та вели спільне господарство.
За гроші, що заробляв А., Н. купляла собі одяг та інші речі. Одного разу А.
посварився з Н., після чого остання пішла жити до своєї матері. Скориставшись
її відсутністю, А. забрав деякі речі та продав їх. Отримані від продажу гроші він
витратив. А. засуджено за ч. 1 ст. 185 КК України.
Чи можна вважати дії А. злочинними?
Чи є законним вирок суду щодо А.?
Задача 2
Н. продав Л. ноутбук, гроші за який пообіцяв віддати через тиждень.
Однак через цей час Л. гроші не віддав, а ноутбук повернути відмовився. Тоді
Н. таємно проник до його квартири і забрав свій ноутбук.
Чи є дії Н. злочином?
Варіант №3
роботи: «Чинність закону

Тема курсової
про кримінальну
відповідальність у часі».
Задача 1
К. викрав у колишньої дружини малолітнього сина С., який рішенням
суду при розірванні шлюбу був переданий на виховання матері. Свої дії К.
мотивував тим, що його колишня дружина не дозволяла йому зустрічатися з
сином, вела аморальний спосіб життя, приводила додому різних чоловіків,
пиячила, била сина. Це було підтверджено проведеною перевіркою.

Чи є в діях К. склад злочину, передбачений ч. 2 ст. 146 КК України?
Задача 2
Н. взяв у пункті прокату холодильник і телевізор, які через деякий час
продав, а гроші витратив на спиртні напої. Повертати взяті на прокат речі або
сплатити їх вартість Н. відмовився.
Чи є в діях Н. склад злочину, передбачений ст. 190 КК України?
Варіант №4
Тема курсової роботи: «Чинність закону про кримінальну
відповідальність у просторі».
Задача 1
Диспозиція ст. 379 КК України викладена таким чином: “Вбивство або
замах на вбивство судді, народного засідателя чи присяжного або їх близьких
родичів у зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя”.
Який це склад злочину за конструкцією об’єктивної сторони?
Задача 2
Диспозиція ч. 1 ст. 262 КК України викладена так: “Викрадення,
привласнення, вимагання вогнепальної зброї (крім гладкоствольної
мисливської), бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв чи
радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства”.
Скільки складів злочинів містить ч. 1 ст. 262 КК України?
Варіант №5
Тема курсової роботи: «Поняття злочину за кримінальним правом
України. Проблемні питання визначення кримінального проступку».
Задача 1
У п’ятнадцятирічному віці О. вступив у злочинну організацію і в її складі
взяв участь у кількох нападах на інкасаторів, під час яких двох з них було вбито
і викрадено грошей на суму, яка становить особливо великий розмір. О. було
засуджено за ч. 1 ст. 255 КК України.
Чи може О. бути суб’єктом цього злочину?
Задача 2
А., дізнавшись, що у касі заводу після виплати заробітної плати
залишилась значна сума грошей, вирішив їх викрасти. Дочекавшись, коли всі
робітники пішли додому, він вліз до каси, зламав сейф, але знайшов там лише
10 грн. Вхопив гроші та хутко зник.
Чи є підстави визнати вчинене А. діяння малозначним і застосувати до
нього ч. 2 ст. 11 КК України? Якщо ні, то чому? Які обов’язкові умови
застосування ч. 2 ст. 11 КК України?
Варіант №6
Тема курсової роботи: «Поняття і значення складу злочину».
Задача 1
Б. під час керування автомобілем вчинив наїзд на пішохода, який помер
на місці події. Під час проведення слідства з’ясувалося, що ДТП сталося через
прихований технічний брак гальмівної системи автомобіля, допущений при
виробництві автомобіля.

Який елемент складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України,
відсутній?
Задача 2
Водій Л., працюючи на будівельному підприємстві, отримував будівельні
матеріали зі складу й віз їх на будівельний майданчик. Частину матеріалів він
завозив собі додому, оскільки знав, що рахувати матеріали у нього ніхто не
буде. Дії Л. були кваліфіковані за ст. 191 КК України.
Визначте спосіб вчинення злочину
Варіант №7
Тема курсової роботи: «Об’єкт злочину».
Задача 1
Бажаючи зайнятися полюванням, П. прийшов на територію заповідника.
Побачивши дикого кабана, він зарядив мисливську рушницю і натиснув на
спусковий гачок, але постріл не відбувся. У цей момент П. був затриманий. Під
час розслідування виявилося, що набої були непридатні для використання.
Чи підлягає П. кримінальній відповідальності?
Задача 2
З метою прискорити процес одержання паспорта для виїзду за кордон, К.
надав неправомірну вигоду начальнику паспортного відділення О. у розмірі 300
доларів США. Через три дні К. прийшов забрати свій паспорт, але під час його
одержання був затриманий. Проти нього було відкрито кримінальне
провадження за ст. 369 КК України.
Визначте предмет вчинення злочину?
Варіант №8
Тема курсової роботи: «Потерпілий від злочину».
Задача 1
К. знаходився в магазині « Імперія хутра ». Скориставшись тим, що
продавець М. відійшла за товаром до іншого відділу, відкрив касовий апарат і
таємно заволодів грошима в сумі 1 тис грн. Його дії були кваліфіковані за ч. 1
ст. 185 КК.
Які дії утворюють об’єктивну сторону злочину?
Задача 2
М. був затриманий працівниками поліції за підозрою у таємному
викраденні чужого майна, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України. Слідчий З. не
допустив своєчасно до підозрюваного М. захисника , протягом 20 днів не давав
права на їх побачення. Тим часом працівники карного розшуку, застосовуючи
до М. незаконні методи розслідування (нанесення побоїв, позбавлення їжі та
сну) примусили визнати вину у цій та ще кількох інших крадіжках. Дії
працівників поліції підпадають під ознаки складу злочину ст. 373
(Примушування давати показання) КК України та ст. 374 КК України
(Порушення права на захист) М. був заарештований.
Назвіть об’єктивну сторону злочинів вчинених працівниками поліції
Варіант №9
Тема курсової роботи: «Предмет злочину».

Задача 1
Б. домалював олівцем один нуль на валюті США номіналом 10 доларів з
метою придбати мобільний телефон. Його дії було кваліфіковано за ч. 1 ст. 190
КК.
Назвіть ознаки об’єктивної сторони цього складу злочину.
Задача 2
А. та І., перебуваючи в стані сп’яніння, із хуліганських спонукань побили
З. кулаками й ногами, заподіявши йому перелом кісток носа з розривом хряща
(середньої тяжкості тілесні ушкодження) і численні синці обличчя й тулуба.
Від гострого недокрів’я, спричиненого тривалою і значною носовою
кровотечею внаслідок захворювання крові – порушення її згортання
(гемофілія), З. помер.
Чи є причинновий зв'язок між діями А. та І. зі смертю З.?
Варіант №10
Тема курсової роботи: «Об’єктивна сторона складу злочину».
Задача 1
С. підтримував інтимний зв'язок з дружиною К. Останній прийшов до С. і
почав просити його припинити зустрічі з дружиною. Коли С. замахнувся на К.
металевим бруском, той вирвав його і наніс ним понад 20 ударів по голові С.
Від ушкоджень останній помер на місці. Згідно з висновком судово-медичної
експертизи, кожен з нанесених К. ударів міг спричинити смерть.
Визначити спосіб вчинення злочину. Чи може К. нести відповідальність
за вбивство, вчинене з особливою жорстокістю?
Задача 2
В., зайшовши до ресторану «Казбек» побачив П., який танцював зі своєю
знайомою. В.. перебував у неприязних стосунках з П. Вихопивши пістолет, В. з
відстані 10 м. тричі вистрілив у П., заподіявши тому несумісні з життям
поранення. Вироком суду дії І. були кваліфіковані за п. 5 ч. 2 ст. 115 КК
України.
Чи правильно судом визначено спосіб вчинення злочину?
Варіант №11
Тема курсової роботи: «Причинний зв'язок в кримінальному праві
України».
Задача 1
Т. прийшов додому в стані алкогольного сп’яніння. Настрій в нього був
пригнічений. Дома Т. почав сваритися зі своєю співмешканкою Ш. Під час
сварки Т. почав завдавати удари Ш. Намагаючись захиститися Ш. схопила ніж і
вдарила Т. в груди від чого останній помер.
Щодо Ш. було розпочато кримінальне провадження за ст. 118 КК
України, однак під час досудового розслідування вона захворіла на психічне
захворювання, у неї виник реактивний стан. За постановою суду, до Ш. були
застосовані примусові заходи медичного характеру. Через 1 рік вона
вилікувалася.
Чи підлягає гр. Ш. покаранню?
Задача 2

Водій Б., керуючи автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, порушив
правила дорожнього руху і здійснив наїзд на пішохода О. Потерпілий помер на
місці події.
Визначте психічне ставлення С. до вчиненого ним діяння.
Варіант №12
Тема курсової роботи: «Умисел як форма вини».
Задача 1
Д. застав свою дружину вдома у Ю. під час статевих зносин. Сильно
обурений такою сценою, він у розпачі кілька разів вдарив Ю. по голові
стільцем, що стояв поруч. Заподіяні Ю. тілесні ушкодження спричинили смерть
Ю.
Розкрийте суб’єктивну сторону вчиненого Д. злочину.
Визначте ознаки інтелектуального та вольового моментів умислу, якими
характеризується вина Д.
Задача 2
Ю., під час будівництва гаража розмішував вапняний розчин ручкою в
гумовій рукавиці. Діти, що гралися за низькою огорожею поруч, почали його
дратувати. Щоб прогнати їх, він махнув рукою в їх бік. При цьому залишки
вапняного розчину злетіли з його рукавиці і потрапили в око хлопчика,
заподіявши хімічний опік очей. Згідно з висновком судово-медичної
експертизи, ці ушкодження були визнані тяжкими.
Визначте форму і вид вчиненого Ю. злочину.
Варіант №13
Тема курсової роботи: «Необережність як форма вини».
Задача 1
Під час розбою потерпілому Ч. було заподіяно тяжке тілесне
ушкодження. Внаслідок втрати великої кількості крові він помер.
Обвинувачений С. на допиті показав, що він не хотів вбивати Ч., а тільки завдав
удар ножем у живіт для того, щоб останній не чинив опір.
Визначте форму і вид вини С. щодо завдання тяжкого тілесного
ушкодження, що спричинило смерть особи.
Задача 2
Під час обробних робіт багатоповерхового будинку, маляр Л. вирішив
пожартувати над іншою робітницею О. Він підхопив її і підняв над відкритою
платформою ліфта. Не втримавши рівноваги він впустив робітницю, яка за
висновком судово-медичної експертизи отримала тяжке тілесне ушкодження.
Визначте форму і вид вини С.
Варіант №14
Тема курсової роботи: «Складна форма вини та її значення для
кваліфікації злочинів».
Задача 1
Під час крадіжки у квартирі гр. Р., Ф. заволодів золотими прикрасами,
відеокамерою, фотоапаратом, іконою та швейцарським годинником. Вийшов на

вулицю і в цей час його було затримано, тому що спрацювала система охорони
(про що Ф. не здогадувався). Задля уникнення більш суворого покарання, Ф.
сказав, що він хотів повернутись і викрасти телевізор.
Чи можна вважати дії гр. Ф. закінченим злочином
Задача 2
Б., маючи намір викрасти з приміщення фірми комп’ютер та ксерокс,
попросив свого знайомого С. поїхати до будівлі фірми, а потім відвести разом з
технікою до нього додому. Опівночі вони поїхали до приміщення фірми, але С.
відмовився йти разом з Б., щоб вчинити крадіжку, сказав, що він буде чекати в
авто. Б. виніс техніку і разом з С. вони завантажили викрадене до салону
автомобіля. Б. з виручених від продажу техніки грошей розрахувався з С. за
бензин.
Чи вчинено злочин у співучасті?
Якщо так, то визначте види співучасників.
Варіант №15
Тема курсової роботи: «Обмежена осудність в кримінальному праві
України».
Задача 1
С., К., Р., Д. та Ч. створили групу, учасники якої шляхом погроз та
насильства примушували підприємців платити їм частину своїх прибутків. Для
прикриття своєї злочинної діяльності С. зареєстрував охоронну фірму, К., Р. та
Д. були працівниками цієї фірми.
С., який був директором фірми, керував злочинною діяльністю групи:
визначав, яким чином буде відбуватись вимагання коштів, здійснював контроль
над надходженням коштів та їх витрачанням, підшуковував нових учасників
групи. К. з Р. спілкувались з підприємцями, яким погрожували насильством; Д.
з іншими учасниками групи регулярно забирали гроші у жертв вимагання.
Ч., будучи працівником податкової інспекції, дізнавався про отримані
прибутки платниками податків і передавав цю інформацію С., який за цими
даними вирішував, хто з підприємців буде наступною жертвою злочину.
Визначити форму та вид співучасті.
Задача 2
В., Р. та П. домовились убити свого товариша по бізнесу Т., який заважав
їм «відмивати» кошти, здобуті злочинним шляхом. Вони на спільні гроші
найняли вбивцю. Однак, виконати задумане вбивця не зміг, так як був
затриманий працівниками поліції за раніше вчинений злочин. Дізнавшись про
те, що вбивство не відбулося, спільники нових спроб позбутись Т. не здійснили.
Чи підлягають В., Р. та П. кримінальній відповідальності?
Варіант №16
Тема курсової роботи: «Службова особа як спеціальний суб’єкт
злочину».
Задача 1
За вбивство К. було засуджено за ч. 1 ст. 115 КК України до 10 років
позбавлення волі. Через п’ять місяців після вступу вироку у законну силу К.
втік із кримінально-виконавчої установи. Через 5 років його затримали після

нового вбивства.
Скільки злочинів вчинив К.? Визначте вид множинності.
Задача 2
О 22 год. 20 хв. Ч. нанесла тяжкі тілесні ушкодження Р. Під час допиту
з’ясувалось, що проходячи через парк, вона побачила Р., який ішов за нею та
вимагав щоб вона зупинилася. Ч. уявила, що він хоче її зґвалтувати. Коли Р.
наблизився, Ч. вдарила його сумкою по голові. У результаті падіння Р. отримав
тяжкі тілесні ушкодження. Р. пояснив свою поведінку тим, що по дорозі додому
він хотів поспілкуватись з чарівною жінкою.
Проаналізуйте цю ситуацію. В яких випадках уявна оборона виключає
кримінальну відповідальність?
Варіант №17
Тема курсової роботи: «Готування до злочину».
Задача 1
Г., перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння вчинив на вулиці
вбивство
фінським
ножем
випадкового
перехожого.
Злякавшись
відповідальності він заховав його у підвалі багатоповерхового будинку і
підпалив сміття, що знаходилось в тому приміщенні. Внаслідок пожежі П., який
жив у підвалі задихнувся від диму.
Чи є в діях Г. повторність злочинів?
Задача 2
Вироком суду П. було визнано винним у доведенні особи, яка перебувала
в матеріальній залежності від нього, до самогубства, що сталося внаслідок
жорстокого поводження. На підставі наявності в діях П. великої суспільної
небезпеки цей злочин було визнано тяжким.
Визначте, який формальний критерій покладено в основу класифікації
злочинів. Чи можливо визнати тяжким злочин, що передбачений ч. 2 ст. 120
КК України?
Варіант №18
Тема курсової роботи: «Замах на злочин».
Задача 1
Р., керуючи автомобілем “Тойота” із перевищенням швидкості, вчинив
наїзд на громадянина У., якому були заподіяні середньої тяжкості тілесні
ушкодження. Побоюючись відповідальності він зник з місця пригоди. Під час
втечі Р. не впорався з керуванням і автомобіль зіткнувся із маршрутним таксі.
Двоє громадян загинуло на місці, третій отримав тяжке тілесне ушкодження.
Визначте вид множинності злочинів.
Задача 2
Неповнолітнього Г. за розбійний напад було засуджено до 12 років
позбавлення волі.
Чи є правильним рішення суду?
Варіант №19
Тема курсової роботи: «Добровільна відмова при незакінченому
злочині»
Задача 1

Громадянин Б., працюючи на заводі “Форт”, вирішив викрасти один із
пістолетів. Для цього протягом трьох днів, непомітно для охорони, після
закінчення робочого дня він виносив складові частини пістолета. При спробі
викрадення останньої Б. був затриманий працівниками охорони.
Чи є у діях Б. множинність злочинів?
Задача 2
К. вчинив умисне вбивство, за яке його на підставі ч. 1 ст. 115 КК України
його було засуджено до 8 років позбавлення волі.
Визначте, до категорії яких злочинів належить злочин, вчинений винним?
Яку класифікацію передбачає КК України? Які критерії покладені в основу
класифікації злочинів?
Варіант №20
Тема курсової роботи: «Поняття та ознаки співучасті у злочині»
Задача 1
Л. два дні поспіль ходив на полювання у заповідник. У перший день він
не здобув нічого, а на другий день Л. убив дикого кабана.
Чи має місце у діях Л. множинність злочинів?
Задача 2
Ж. засуджено до довічного позбавлення волі за умисне вбивство при
обтяжуючих обставинах. Злочин було вчинено в день, коли йому виповнилося
18 років.
Чи правомірний вирок суду?
Варіант №21
Тема курсової роботи: «Види співучасників злочину».
Задача 1
Громадянин Б. під час полювання вчинив убивство через необережність
одного з мисливців передбачене ч. 1 ст. 119 КК України, за що був засуджений
до покарання у виді позбавлення волі. Через рік після відбуття покарання Б.
вчинив крадіжку з проникненням у житло, передбачену ч. 3 ст. 185 КК України.
Чи є у діях Б. множинність злочинів?
Задача 2
К., що працював заступником декана одного з медичних університетів,
визнано винним в одержанні неправомірної вигоди повторно. За ч. 2 ст. 368 КК
України його засуджено до позбавлення волі на строк 6 років з позбавленням
права обіймати посади, пов’язані з виховними функціями, на строк 3 роки.
Одночасно за вироком суду його позбавили звання капітана медичної служби,
вченого звання доцента та наукового ступеню кандидата медичних наук.
Дайте оцінку рішенню суду, в тому числі і щодо позбавлення К.
військового звання, вченого звання та наукового ступеня.
Варіант №22
Тема курсової роботи: «Причетність до злочину».
Задача 1
П. вчинив кілька розбійних нападів, йому було інкриміновано ч. 2 ст. 187
КК України Внаслідок цього він був засуджений до 2 років виправних робіт та

5 років позбавлення волі.
Чи правильним є рішення суду?
Задача 2
І. був засуджений до 10 років позбавлення волі за вчинення умисного
вбивства при обтяжуючих обставинах за п.4 ч.2 ст.115 КК України. Злочин І.
вчинив в день свого народження (16 років).
Чи вірне рішення суду? Які строки позбавлення волі можуть бути
застосовані до неповнолітніх ?
Варіант №23
Тема курсової роботи: «Специфічні прояви співучасті у злочині».
Задача 1
Гр. Ш. був притягнутий до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 152
КК за зґвалтування з використанням безпорадного стану П. Гр. Ш. на момент
вчинення злочину виповнилось 17 років.
Чи можливе звільнення Ш. від відбування покарання з випробуванням?
Задача 2
К. під час бійки з В. наніс йому декілька ударів рукою і одне незначне
поранення ножем в руку. В. сам перев’язав рану, в лікарню не звертався і через
кілька днів помер. Експерти встановили, що смерть настала від занесення в
рану інфекції.
Чи є причинний зв’язок між діями К. і смертю В.?
Варіант №24
Тема курсової роботи: «Повторність злочинів як вид множинності
злочинів».
Задача 1
Д. уночі зупинив на вулиці жінку і погрожуючи ножем почав вимагати
віддати йому сумку. Злякана жінка виконала вимогу Д. У сумці грошей не
виявилося, а знаходилися лише засоби гігієни.
Чи підпадають дії Д. під ознаки ч. 2 ст. 11 КК України?
Задача 2
Вироком суду М. засуджений за ч. 2 ст. 121 КК України на 10 років
позбавлення волі. Призначаючи максимальне в межах санкції покарання, суд
зазначив у вироку, що М. вчинив тяжкий злочин, внаслідок якого настали тяжкі
наслідки у виді смерті потерпілого, вину не визнав, не дивлячись на її повну
доведеність матеріалами досудового слідства, щиро не покаявся у вчиненому
злочині.
Чи відповідає вимогам закону призначення М. покарання?
Варіант №25
Тема курсової роботи: «Сукупність злочинів як вид множинності
злочинів».
Задача 1
Під час сварки, яка перейшла в бійку, С. пошкодив око С. Лікар сільської
лікарні встановив, що є загроза втратити зір, і рекомендував негайну операцію.
Потерпілого перевозили до обласного центру на санітарному літаку. Під час

польоту С. застудився і невдовзі помер від запалення легенів.
Чи є причинний зв’язок між діями С. та смертю С.?
Задача 2
М. засуджений за ч. 1 ст. 185 КК України на 3 роки позбавлення волі; за
ч. 2 ст. 186 КК України на 5 років позбавлення волі. На підставі частин 1-3 ст.
70 КК України остаточне покарання призначено у виді 4 років 6 місяців
позбавлення волі.
За яким правилом призначено остаточне покарання М.?
Чи відповідає його призначення вимогам частин 1-3 ст.70 КК України?
Варіант №26
Тема курсової роботи: «Рецидив злочинів як вид множинності злочинів»
Задача 1 С. під час керування автомобілем перевищив встановлену
швидкість, внаслідок чого вчинив наїзд на трьох дітей, що переходили вулицю.
Від отриманих ушкоджень вони померли на місці пригоди. Його дії були
кваліфіковані за ч. 3 ст. 286 КК України.
Визначте тяжкість вчиненого С. злочину ?
Задача 2
В. вчинив крадіжку грошей з каси підприємства. Гроші він приніс
додому. Потім зайшов до сусіда за порадою стосовно можливих шляхів
використання грошей. Сусід вислухав В. і пішов до поліції. В. швидко зібрав
всі гроші, та заніс їх назад до каси підприємства.
Проаналізуйте ситуацію та визначте стадію вчинення злочину.
Чи має місце в даному випадку добровільна відмова?
Варіант №27
Тема курсової роботи: «Виправданий ризик як обставина, що виключає
злочинність діяння»
Задача 1
Працівники поліції зупинили для перевірки автомобіль, який рухався по
шосе Київ-Чоп. Під час огляду було виявлено гранату Ф-1. Водій заявив, що
придбав гранату у невідомих осіб з метою захисту від можливих злочинців на
дорозі.
Чи є дії водія злочинними?
Задача 2
П. засуджений за ч. 1 ст. 121 КК України на 5 років позбавлення волі; за
ч. 4 ст. 296 КК України на 6 років позбавлення волі. На підставі частин 1-3
ст. 70 КК України остаточне покарання призначено у виді 11 років позбавлення
волі.
За яким правилом призначене остаточне покарання П.?
Чи відповідає його призначення вимогам частин 1-3 ст. 70 КК України?
Варіант №28
Тема курсової роботи: «Необхідна оборона».
Задача 1
Б. вирішив отруїти свою дружину. Для цього він заздалегідь придбав
отруту, яку довгий час зберігав. Одного разу він вибрав слушний момент, однак

переплутав отруту з цукром і підсипав дружині в їжу цукор.
Проаналізуйте ситуацію. Яка відповідальність Бабакова?
Задача 2
Д. засуджений за ст. 257 КК України на 12 років позбавлення волі; за ч. 2
ст. 187 КК України - на 8 років позбавлення волі. На підставі ст. 70 КК України
остаточне покарання визначено у виді 15 років позбавлення волі.
Чи відповідає вимогам закону призначене Д. покарання?
Варіант №29
Тема курсової роботи: «Крайня необхідність».
Задача 1
Ш. звільнив з роботи С. за пияцтво. С. вирішив за це вбити Ш. Він навів
на Ш. рушницю та натиснув на курок. Однак пострілу не сталося через
несправність спускового механізму. Відразу після цього рушницю у С.
відібрали.
Проаналізуйте ситуацію. Чи можна діяння С. визнати замахом на злочин
з непридатними засобами?
Задача 2
Я. було засуджено за готування до злочину передбаченого ч. 1 ст. 115 КК
України до 10 років позбавлення волі. Призначаючи таке покарання суд
зазначив у вироку, що Я. готувався до вчинення особливо тяжкого злочину,
вину не визнав, незважаючи на її повне доведення органами досудового
слідства, не розкаявся у тому, що хотів вчинити вбивство.
Чи відповідає вимогам закону призначене Я. покарання?
Варіант №30
Тема курсової роботи: «Виконання спеціального наказу або
розпорядження як обставина, що виключає злочинність діяння».
Задача 1
Неповнолітні Г. і Г. з метою крадіжки грошей з каси заводу пробрались
на охоронювану територію і, зламавши замок, проникли в бухгалтерію.
Побачивши масивний сейф, вони зрозуміли, що заволодіти грошима їм не
вдасться, вони покинули приміщення, але на заводському дворі були затримані.
Чи підлягають Г. і Г. кримінальній відповідальності?
Задача 2
Суд визнав В. винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 150 КК
України і призначив йому покарання у виді позбавлення волі строком до 4
років. Але, враховуючи особу винного та інші обставини кримінального
провадження, суд дійшов висновку про можливість виправлення засудженого
без відбування покарання і прийняв рішення про застосування до В. ст. 75 КК
України, поклавши на нього обов’язок періодично з’являтися для реєстрації в
райвідділ. Протягом іспитового строку засуджений один раз без поважних
причин не з’явився для реєстрації.
Яке рішення повинен прийняти суд після закінчення іспитового строку?
Варіант №31
Тема курсової роботи: «Поняття та види звільнення від кримінальної

відповідальності».
Задача 1
Знаючи, що Л., вирішив помститися Р. за те, що він спокусив його
дружину, К. підкинув на поріг будинку Л. вогнепальну зброю. Л. знайшов
підкинуту йому зброю і, скориставшись нею, убив Р.
Суд визнав Л. виконавцем, а К. – пособником вбивства.
Чи вірне рішення прийняв суд?
Задача 2
К. було засуджено за геноцид передбачений ч. 1 ст. 442 КК України до 15
років позбавлення волі. З дня набрання чинності обвинувальним вироком його
не було виконано протягом 15 років.
Чи можливе за таких умов застосування до К. звільнення від відбування
покарання у зв’язку із закінченням строків давності виконання обвинувального
вироку ?
Варіант №32
Тема курсової роботи: «Поняття та мета покарання».
Задача 1
Раніше неодноразово судимий Н. організував і очолив стійку
групу(об’єднання), до якої входило п’ятеро підлітків (Б., М., З., П. і С.), кожен
віком 12-13 років. Члени цієї групи самостійно, а також за участю Науменка
протягом двох місяців вчиняли розбійні напади на перехожих. Вироком суду Н.
був засуджений за створення злочинної організації, керівництво нею та участь у
вчиненні злочинів злочинною організацією.
Чи правильним є таке рішення суду?
Задача 2
За вироком суду К. було визнано винним у вчиненні злочину,
передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, і йому було призначено покарання у
виді чотирьох років позбавлення волі. На підставі Закону України "Про
амністію" призначене К. покарання було скорочено на половину.
Чи виникає у К. судимість?
Варіант №33
Тема курсової роботи: «Принципи та загальні засади призначення
покарання».
Задача 1
Шістнадцятирічний С. разом із повнолітнім П. домовилися вчинити
крадіжку з квартири сусідки. Вони проникли до квартири потерпілої і забрали
найбільш цінні речі. Після цього С. поніс вилучене додому, а П. залишився в
квартирі, знайшов папір і підпалив його. Внаслідок пожежі були знищені всі
інші речі у квартирі потерпілої.
Визначте форму співучасті та види співучасників. Як буде вирішено
питання про їх відповідальність стосовно крадіжки та знищення майна?
Задача 2
С. за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України було
призначено покарання п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
та ч. 2 ст. 190 КК України – до трьох років позбавлення волі, за ч. 1 ст. 201 КК

України – до шести років позбавлення волі.
В якому порядку може бути погашена судимість С.?
Чи впливає на обчислення строку погашення судимості дострокове
звільнення від покарання?
Варіант №34
Тема курсової роботи: «Позбавлення волі як вид покарання».
Задача 1
З., бажаючи стати спадкоємцем будинку своєї тітки В., запропонував Л.
вбити її, пообіцявши за це винагороду. При цьому З. показав будинок тітки і
розказав як краще до нього проникнути. Л. погодився з пропозицією З. Проте
коли він підійшов до будинку потерпілої, то, злякавшись відповідальності,
відмовився від вчинення вбивства. Чи можна визнати З. підбурювачем
злочину?
Як повинно вирішуватись питання про відповідальність підбурювача у
випадку, коли виконавець із тих чи інших причин не вчинив злочин?
Задача 2
В ухвалі суду у кримінальному провадженні Р. зазначено: « Вина Р. у
вчиненні вбивства, способом, небезпечним для життя багатьох людей, і
хуліганства повністю підтверджена, але у зв'язку з тим, що Р. визнаний
неосудним, кримінальне провадження щодо нього піддягає закриттю, а сам Р. –
направленню на примусове лікування ». Р. захворів після вчинення злочину.
Чи правильне рішення суду?
Варіант №35
Тема курсової роботи: «Примусові заходи виховного характеру».
Задача 1
Охоронець Б., перебуваючи на роботі, одного разу помітив, як через
паркан підприємства невідома особа перекинула чотири шини до легкового
автомобіля і затримав її. Невідомим виявився працівник станції технічного
обслуговування автомобілів В. З метою уникнення покарання В. запропонував
Березняку гроші та розповів, що шини йому дав завідуючий складом А. і що Б.
кожного разу за сприяння у викраданні шин буде отримувати винагороду. Б.
погодився. Надалі В. отримував шини від завідуючого складом А. та за
сприяння Б. перекидав їх через паркан і зникав.
Визначте відповідальність співучасників злочину та форми співучасті.
Задача 2
С. з метою отримання грошової допомоги по безробіттю підробила
трудову книжку та надала її у районний центр зайнятості. На підставі цього
вона протягом шести місяців із державного бюджету незаконно отримувала
гроші на загальну суму 1700 грн.
Який злочин вчинила С. триваючий чи продовжуваний?
Чи є в її діях множинність злочинів?
Варіант №36
Тема курсової роботи: «Погашення та зняття судимості за КК України».
Задача 1

М. вирішив закінчити життя самогубством. Для цього він таємно
заволодів автомобілем, що належав сусіду, розігнав його та спрямував на
будівлю магазина. Внаслідок цього М. заподіяв собі легкі тілесні ушкодження,
а автомобіль та будівлю магазина пошкодив.
Чи є дії М. злочинними?
Задача 2
У парку культури та відпочинку було затримано В., який в ресторані
вчинив бійку, лаявся, побив посуд, розбив дзеркало, перекинув кілька стільців.
При наближенні працівників поліції В. намагався втекти, але його було
затримано. Доставлений у відділ поліції В. заявив, що був п’яний і нічого не
пам’ятає. Медичним освідченням було встановлено, що В. перебував у стані
сильного алкогольного сп’яніння.
Як у КК України вирішується питання про відповідальність за злочин,
вчинений у стані сп’яніння? Чи виключає стан сильного сп’яніння осудність
особи? Як обґрунтовується в теорії питання кримінальної відповідальності за
злочини, вчинені в стані фізіологічного сп’яніння? Чи підлягає Вус кримінальній
відповідальності?
Варіант №37
Тема курсової роботи: «Заходи кримінально-правового характеру щодо
юридичних осіб».
Задача 1
Борисенко у гаражі обладнав майстерню, де протягом трьох років
займався незаконним виготовленням та ремонтом вогнепальної зброї та
вибухових пристроїв. Для цього він мав відповідне обладнання та інструменти.
Під час обшуку майстерню виявили працівники поліції.
Який злочин вчинив Борисенко: триваючий чи продовжуваний?
Задача 2
Л. у нічний час вчинив грабіж, відібравши у перехожого гроші. Тієї ж
ночі, побачивши в парку нетверезого чоловіка, який спав, Лисенко зняв з його
руки годинника.
Чи є в діях Лисенка повторність злочинів? Аргументуйте свою відповідь
з посиланням на ст. 32 КК України.
Варіант №38
Тема курсової роботи: «Помилка в кримінальному праві та її значення
для кримінальної відповідальності».
Задача 1
П., який обвинувачувався у зґвалтуванні (ч. 1 ст. 152 КК України),
наполягав на звільненні його від кримінальної відповідальності у зв’язку з тим,
що він вчинив злочин вперше, щиро покаявся, вагітна потерпіла примирилася з
ним і немає до нього ніяких претензій і вони вирішили одружитися.
Чи є підстави для звільнення П. від кримінальної відповідальності?
Задача 2
Д. та Т. уночі в парку відпочинку напали на Г. для того, щоб помститися
йому за те, що він завадив їм зірвати в парку квіти, побили його і зняли з руки

годинник. Коли Г. зажадав повернути годинник і сказав, що в протилежному
випадку повідомить в поліцію, Данилов повернувся та наніс йому ножове
поранення в груди, від якого Г. помер.
Дайте аналіз суб’єктивної сторони вчинених Д. та Т. діянь. Яке значення
має мотив і мета при встановленні суб’єктивній стороні цього злочину?
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