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Завдання для самостійної роботи 

 

ТЕМА 19-20. ПОНЯТТЯ, СИСТЕМА ТА ЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОЇ 

ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ. НАУКОВІ ОСНОВИ 

КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ 

 

1. Поняття та система Особливої частини кримінального права України. 

2. Значення Особливої частини у боротьбі зі злочинністю в сучасних 

умовах соціального розвитку суспільства. 

3. Наукові основи кваліфікації злочинів. Конкуренція норм. 

 

ТЕМА 21. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

1. Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України. 

2. Диверсія, її відмінність від терористичного акту та інших суміжних 

злочинів проти власності, довкілля. 

3. Загальна характеристика Закону України “Про основи національної 

безпеки України” від 19 червня 2003 року. 

4. Шпигунство, його види і відмежування від державної зради. 

5. Відмінність посягання на життя державного чи громадського діяча від 

інших суміжних злочинів проти життя і здоров’я особи, проти правосуддя, 

проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (п.8 ч.2 ст.115, 

ст.348, ст.379, ст.400, ст.443 КК). 

 

ТЕМА 22. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ`Я ОСОБИ 

 

1. Доведення до самогубства. 

2. Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. 

3. Погроза вбивством. 

4. Розголошення відомостей про проведення медичного огляду на 

виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної 

інфекційної хвороби. 

5. Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я 

дітей. 

6. Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або 

фармацевтичним працівником. 

7. Порушення прав пацієнта. 

8. Незаконне проведення дослідів над людиною. 

9. Насильницьке донорство. 

10. Незаконне розголошення лікарської таємниці. 

11. Умисне середньої тяжкості або легке тілесне ушкодження. 

12. Побої і мордування. Катування. 

13. Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної 

інфекційної хвороби. Зараження венеричною хворобою. 

14. Залишення в небезпеці. Ненадання допомоги особі, яка перебуває в 
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небезпечному для життя стані. Неподання допомоги хворому медичним 

працівником. 

15. Умисне вбивство або заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі 

перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, 

необхідних для затримання злочинця. 

16. Погроза вбивством. 

17. Неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило 

зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної 

інфекційної хвороби.  

18. Незаконне проведення аборту. Незаконна лікувальна діяльність. 

 

ТЕМА 23. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВОЛІ, ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ ОСОБИ 

1. Поняття предмету суспільних відносин як об’єктів посягання при 

вчиненні злочинів проти волі, честі та гідності особи. 

2. Міжнародні правові акти проти злочинності, що посягає на волю, честь 

та гідність особи. 

3. Міжнародні та внутрішні правові джерела, які гарантують та 

знаходяться на захисті волі, честі і гідності особи. 

4. Захоплення заручників. Відмінність від незаконного позбавлення волі 

або викрадення людини. 

5. Експлуатація дітей. 

6. Підміна дитини. 

 

ТЕМА 24. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ 

НЕДОТОРКАНОСТІ ОСОБИ 

 

1. Кримінальна відповідальність за вчинення статевих зносин у 

співучасті. 

2. Поняття особливо тяжких наслідків як кваліфікуючої ознаки при 

вчиненні статевих злочинів. 

3. Кваліфіковане зґвалтування та його співвідношення з іншими 

злочинами проти особи. 

4. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості. 

5. Повторність та сукупність статевих злочинів. 

 

ТЕМА 25. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВИБОРЧИХ, ТРУДОВИХ ТА ІНШИХ 

ОСОБИСТИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА 

 

1. Поняття і види злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих 

прав і свобод людини і громадянина. 

2. Злочини проти виборчих прав громадян. 

3. Злочини проти трудових прав громадян. 

4. Злочини, що посягають на сімейні стосунки. 

5. Посягання на здоров’я, рівноправність та інші особисті права людини і 

громадянина. 
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6. Злочини у сфері охорони права на об’єкти інтелектуальної власності. 

7. Злочини проти свободи совісті. 

 

ТЕМА 26. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ 

 

1. Види крадіжки. 

2. Види грабежу. 

3. Види розбою. 

4. Вплив наявності зброї як знаряддя розбою на кримінальну 

відповідальність. 

5. Привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково 

опинилося у неї. 

6. Умисне знищення або пошкодження майна та його відмінність від 

інших злочинів (диверсія тощо). 

7. Погроза знищення майна та відмежування від злочинів, передбачених 

ст.ст.345, 350, 377 тощо. 

8. Викрадення електричної або теплової енергії, шляхом її самовільного 

використання (ст.1881 КК). 

9. Умисне пошкодження об’єктів електроенергетики (ст.194
1 
КК). 

10. Умисне або необережне знищення або пошкодження майна. 

Погроза знищення майна.  

11. Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання 

довірою. 

12. Порушення обов’язків щодо охорони майна. 

 

ТЕМА 27. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

1. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою 

збуту підакцизних товарів. 

2. Фіктивне підприємництво. Фіктивне банкрутство. Доведення до 

банкрутства. 

3. Протидія законній господарській діяльності. 

4. Порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного 

каміння. 

5. Підроблення знаків поштової оплати і проїзних квитків. 

6. Незаконне виготовлення, збут або використання державного 

пробірного клейма. 

7. Порушення порядку випуску (емісії) та обігу цінних паперів. 

8. Виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних 

паперів. 

9. Випуск або реалізація недоброякісної продукції. 

10. Змова про зміну чи фіксування цін або примушування до їх змін чи 

фіксування. 

11. Незаконне використання товарного знака. 
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ТЕМА 28. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ 

 

1. Поняття і види злочинів проти довкілля. 

2. Злочини проти екологічної безпеки. 

3. Злочини у сфері землевикористання, охорони надр, атмосферного 

повітря. 

4. Злочини у сфері водних ресурсів. 

5. Злочини у сфері лісокористування, захисту рослинного та тваринного 

світу. 

 

ТЕМА 29. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ 

ТА МОРАЛЬНОСТІ 

 

1. Наруга над могилою. 

2. Знищення, руйнування або пошкодження пам'яток – об’єктів 

культурної спадщини та самовільне проведення пошукових робіт на 

археологічній пам’ятці.  

3. Жорстоке поводження з тваринами. 

4. Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують 

культ насильства і жорстокості. 

5. Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних 

предметів. 

6. Створення або утримання місць розпусти і звідництво. 

7. Групове порушення громадського порядку. 

8. Масові заворушення. 

 

ТЕМА 30. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ 

 

1. Втягнення у вчинення терористичного акту. 

2. Публічні заклики до вчинення терористичного акту. 

3. Сприяння вчиненню терористичного акту. 

4. Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, 

знищення чи пошкодження об'єктів власності. 

5. Незаконне ввезення на територію України відходів і вторинної 

сировини. 

6. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. 

7. Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів. 

8. Напад на об’єкти, що становлять підвищену небезпеку. 

9. Погроза вчинити викрадання або використати радіоактивні матеріали. 

10. Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних 

формувань.  

 

Рекомендована література до Теми 30: (1.1., 1.3.1., 1.3.5., 1.4.2., 1.5.7., 

1.6.5, 1.6.13, 1.7.10, 1.7.17., 1.7.26.). 
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ТЕМА 31. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА 

 

1. Поняття і види злочинів проти безпеки виробництва. 

2. Злочини у сфері безпеки праці. 

3. Злочини у сфері безпеки виробництва. 

4. Порушення вимог законодавства про охорону праці. 

5. Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у 

вибухонебезпечних цехах. 

6. Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у 

вибухонебезпечних цехах. 

7. Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки. 

8. Порушення правил, що стосуються безпечного використання 

промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд. 

 

ТЕМА 32. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ РУХУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

ТРАНСПОРТУ 

 

1. Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення 

транспортного підприємства. Примушування працівника транспорту до 

невиконання своїх службових обов'язків. 

2. Порушення правил повітряних польотів. Порушення правил 

використання повітряного простору. 

3. Самовільне без нагальної потреби зупинення поїзда. 

4. Ненадання допомоги судну та особам, що зазнали лиха. 

5. Порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення 

дорожнього руху. 

6. Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або 

інше порушення їх експлуатації. 

7. Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів 

транспортного засобу. 

8. Пошкодження об’єктів магістральних нафто-, газо-, та 

нафтопродуктопроводів.  

 

ТЕМА 33. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, 

ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ АБО ПРЕКУРСОРІВ 

ТА ІНШІ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЗДОРОВ`Я НАСЕЛЕННЯ 

 

1. Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. 

2. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, 

перевезення чи пересилання прекурсорів. 

3. Схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин 

або їх аналогів, його відмінність від незаконного публічного вживання 

наркотичних засобів. 
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4. Організація або утримання місць для незаконного вживання, 

виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або 

їх аналогів або утримання місць для вживання одурманюючих засобів. 

5. Порушення правил боротьби з епідеміями або поводження з 

мікробіологічними або іншими біологічними агентами чи токсинами. 

6. Заготівля, перероблення або збут радіоактивно забруднених продуктів 

харчування чи іншої продукції. 

7. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

або прекурсорів. 

8. Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння 

ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем. 

9. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, 

перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин 

або їх аналогів без мети збуту. 

10. Посів або вирощування снотворного маку чи конопель. 

 

ТЕМА 34. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОЇ 

ТАЄМНИЦІ, НЕДОТОРКАНОСТІ ДЕРЖАВНИХ КОРДОНІВ, 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЗОВУ ТА МОБІЛІЗАЦІЇ 

 

1. Злочини, які посягають на відносини у сфері охорони державної 

таємниці або конфіденційної інформації. 

2. Злочини, які посягають на недоторканість державного кордону. 

3. Злочини, які порушують порядок комплектування Збройних Сил 

України, що забезпечує її обороноздатність. 

4. Ухилення від призову на строкову військову службу. Ухилення від 

призову за мобілізацією. 

5. Ухилення від військового обліку або спеціальних зборів, його 

відмінність від ухилення від призову на строкову військову службу та ухилення 

від призову за мобілізацією. 

6. Розголошення державної таємниці, відмінність від державної зради. 

7. Втрата документів, що містять державну таємницю, відмінність від 

розголошення державної таємниці. 

8. Передача або збирання відомостей, що становлять конфіденційну 

інформацію, яка є власністю держави, відмінність від державної зради і 

шпигунства. 

9. Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що 

підлягають державному експортному контролю. 

10. Порушення правил міжнародних польотів, відмінність від 

порушення правил повітряних польотів та порушення правил використання 

повітряного простору. 

 

ТЕМА 35. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ АВТОРИТЕТУ ОРГАНІВ 

ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА 

ОБ`ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН 
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1. Втручання у діяльність державного діяча. 

2. Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча. 

3. Перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата 

місцевої ради. 

4. Умисне знищення або пошкодження майна службової особи чи 

громадянина, який виконує громадський обов'язок. 

5. Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової 

особи. 

6. Самоправство. 

7. Умисне пошкодження ліній зв'язку. 

8. Наруга над державними символами. Незаконне підняття Державного 

Прапора України на річковому або морському судні. 

9. Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, 

заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем 

або їх пошкодження.  

10. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, 

використання підроблених документів. 

11. Незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, 

мітингів, походів і демонстрацій. 

12. Незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного 

отримання інформації. 

13. Захоплення державних або громадських будівель чи споруд. 

 

ТЕМА 36. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННО-

ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН (КОМП`ЮТЕРІВ), СИСТЕМ ТА 

КОМП`ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ І МЕРЕЖ ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ  

 

1. Поняття злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних 

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

2. Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних 

машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж 

електрозв’язку. 

3. Створення з метою використання, розповсюдження або збуту 

шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або 

збут. 

4. Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється 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. 

5. Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим 

доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах 

(комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на 

носіях такої інформації. 

6. Порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних машин 
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(комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж 

електрозв’язку або порядку чи правил захисту інформації, яка в них 

оброблюється. 

 

ТЕМА 37. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА 

ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ 

ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ  

 

1. Відмежування службових злочинів від злочинів, вчинених службовими 

особами, відповідальність за які передбачена в інших розділах Особливої 

частини КК України. 

2. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди. 

3. Службове підроблення. 

4. Службова недбалість. 

 

ТЕМА 38. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ 

 

1. Посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у 

зв’язку з їх  діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя.  

2. Втручання в діяльність судових органів. 

3. Невжиття заходів безпеки щодо осіб, взятих під захист. Розголошення 

відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист. 

4. Відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи 

перекладача від виконання покладених на них обов'язків. 

5. Перешкоджання з'явленню свідка, потерпілого, експерта, 

примушування їх до відмови від давання показань чи висновку. 

6. Розголошення даних досудового слідства або дізнання. 

7. Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт або яке описано чи 

підлягає конфіскації.  

8. Ухилення від покарання, не пов'язаного з позбавленням волі. Ухилення 

від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі. 

9. Злісна непокора вимогам адміністрації виправної установи. Дії, що 

дезорганізують роботу виправних установ. 

10. Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти. Втеча із 

спеціалізованого лікувального закладу. 

11. Порушення правил адміністративного нагляду. 

12. Приховування злочину. 

13. Втручання в діяльність захисника чи представника особи. 

14. Умисне знищення або пошкодження майна захисника чи 

представника особи. 

15. Посягання на життя захисника чи представника особи у зв’язку з 

діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги. 

 

ТЕМА 39. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВСТАНОВЛЕНОГО ПОРЯДКУ НЕСЕННЯ 

ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ (ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧИНИ) 
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1. Поняття та види військових злочинів. 

2. Злочини проти порядку підлеглості і військової честі. 

3. Злочини проти порядку проходження військової служби. 

4. Злочини проти порядку користування військовим майном і його 

зберігання. 

5. Злочини проти порядку експлуатації військової техніки. 

6. Злочини проти порядку несення бойового чергування та інших 

спеціальних служб. 

 

 

ТЕМА 40. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ МИРУ, БЕЗПЕКИ ЛЮДСТВА 

ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВОПОРЯДКУ 

 

1. Поняття і види злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного 

правопорядку. 

2. Злочини проти миру. 

3. Злочини проти безпеки людства. 

4. Злочини проти міжнародного правопорядку. 

5. Пропаганда війни. 

6. Розроблення, виробництво, придбання, зберігання, збут, 

транспортування зброї масового знищення. 

7. Посягання на життя представника іноземної держави, відмінність від 

посягання на життя державного чи громадського діяча. 

8. Злочини проти осіб та установ, що мають міжнародний захист. 

9. Незаконне використання символіки Червоного Хреста і Червоного 

Півмісяця. Відмінність від ст.435 КК України. 

10. Піратство. 

11.  Найманство, від злочину, передбаченого ст. 149 КК України. 

 

 

Завдання для індивідуальної роботи 

 

ТЕМИ 19-24 

 

1. Визначте основний та додатковий безпосередні об’єкти злочинів проти 

основ національної безпеки України. 

2. Визначте предмет злочинів проти основ національної безпеки України. 

3. Визначте обов’язкові та факультативні ознаки об’єктивної сторони 

злочинів проти основ національної безпеки України. 

4. Визначте обов’язкові та факультативні ознаки суб’єктивної сторони 

злочинів проти основ національної безпеки України. 

5. Визначте обов’язкові ознаки суб’єкта злочинів проти основ 

національної безпеки України. 

6. Проведіть аналіз кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак 
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злочинів проти основ національної безпеки України. 

7. Проведіть аналіз видів та розмірів покарань за злочини проти основ 

національної безпеки України. 

8. Визначте основний та додатковий безпосередні об’єкти злочинів проти 

життя та здоров’я особи. 

9. Визначте предмет злочинів проти життя та здоров’я особи. 

10. Визначте обов’язкові та факультативні ознаки об’єктивної сторони 

злочинів проти життя та здоров’я особи. 

11. Визначте обов’язкові та факультативні ознаки суб’єктивної сторони 

злочинів проти життя та здоров’я особи. 

12. Визначте обов’язкові ознаки суб’єкта злочинів проти життя та 

здоров’я особи. 

13. Проведіть аналіз кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак 

злочинів проти життя та здоров’я особи. 

14. Проведіть аналіз видів та розмірів покарань за злочини проти життя та 

здоров’я особи. 

9. Визначте основний та додатковий безпосередні об’єкти злочинів проти 

волі, честі та гідності особи. 

10. Визначте предмет злочинів проти волі, честі та гідності особи. 

11. Визначте обов’язкові та факультативні ознаки об’єктивної сторони 

злочинів проти волі, честі та гідності особи. 

12. Визначте обов’язкові та факультативні ознаки суб’єктивної сторони 

злочинів проти волі, честі та гідності особи. 

13. Визначте обов’язкові ознаки суб’єкта злочинів проти волі, честі та 

гідності особи. 

14. Проведіть аналіз кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак 

злочинів проти волі, честі та гідності особи. 

15. Проведіть аналіз видів та розмірів покарань за злочини проти волі, 

честі та гідності особи. 

16. Визначте основний та додатковий безпосередні об’єкти злочинів 

проти статевої свободи та статевої недоторканості особи. 

17. Визначте предмет злочинів проти статевої свободи та статевої 

недоторканості особи. 

18. Визначте обов’язкові та факультативні ознаки об’єктивної сторони 

злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи. 

19. Визначте обов’язкові та факультативні ознаки суб’єктивної сторони 

злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи. 

20. Визначте обов’язкові ознаки суб’єкта злочинів проти статевої свободи 

та статевої недоторканості особи. 

21. Проведіть аналіз кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак 

злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи. 

22. Проведіть аналіз видів та розмірів покарань за злочини проти статевої 

свободи та статевої недоторканості особи. 

 

Теми рефератів, теми 19-24 
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1. Державна зрада. 

2. Шпигунство. 

3. Диверсія, її відмінність від суміжних злочинів. 

4. Посягання на життя державного чи громадського діяча.  

5. Просте умисне вбивство. 

6. Умисне вбивство: двох або більше осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України). 

7. Умисне вбивство вчинене з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 

КК України). 

8. Умисне вбивство вчинене способом, небезпечним для життя багатьох 

осіб (п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України). 

9. Умисне вбивство: з корисливих мотивів (п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України).  

10. Умисне вбивство з хуліганських мотивів (п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України). 

11. Умисне вбивство з метою приховати інший злочин або полегшити 

його вчинення (п. 9 ч. 2 ст. 115 КК України). 

12. Умисне вбивство: малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для 

винного перебувала у стані вагітності (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України).  

13. Умисне вбивство поєднане із зґвалтуванням або насильницьким 

задоволенням статевої пристрасті неприродним способом (п. 10 ч. 2 ст. 115 КК 

України). 

14. Умисне вбивство на замовлення (п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України). 

15. Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання. 

16. Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини. 

17. Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі 

перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця. 

18. Вбивство через необережність. 

19. Доведення до самогубства. 

20. Умисне чи необережне тяжке тілесне ушкодження. 

21. Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у стані сильного 

душевного хвилювання. 

22. Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у разі перевищення меж 

необхідної оброни або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання 

злочинця. 

23. Умисне чи необережне середньої тяжкості тілесне ушкодження. 

24. Умисне легке тілесне ушкодження, його види. 

25. Побої та мордування. 

26. Катування. 

27. Зараження венеричною хворобою або вірусом імунодефіциту людини 

чи іншої невиліковної інфекційної хвороби. 

28. Залишення в небезпеці. 

29. Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя 

стані. Відмінність їх від умисного вбивства. 

30. Порушення прав пацієнта. 

31. Насильницьке донорство. 

32. Незаконне проведення дослідів над людиною. 
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33. Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів 

або тканин людини. 

34. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини та його 

кваліфікація. 

35. Захоплення заручників. 

36. Підміна дитини. 

37. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо  людини. 

38. Зґвалтування: види та кваліфікація. 

39. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним 

способом. 

40. Примушування до вступу в статевий зв’язок. Відмінність від 

зґвалтування. 

41. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості. 

42. Розбещення неповнолітніх. 

 

 

ТЕМИ 25-29 

 

1. Визначте основний та додатковий безпосередні об’єкти злочинів проти 

виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина. 

2. Визначте предмет злочинів проти виборчих, трудових та інших 

особистих прав і свобод людини і громадянина. 

3. Визначте обов’язкові та факультативні ознаки об’єктивної сторони 

злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і 

громадянина. 

4. Визначте обов’язкові та факультативні ознаки суб’єктивної сторони 

злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і 

громадянина. 

5. Визначте обов’язкові ознаки суб’єкта злочинів проти виборчих, 

трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина. 

6. Проведіть аналіз кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак 

злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і 

громадянина. 

7. Проведіть аналіз видів та розмірів покарань за злочини проти 

виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина. 

8. Визначте основний та додатковий безпосередні об’єкти злочинів у 

сфері господарської діяльності. 

9. Визначте предмет злочинів у сфері господарської діяльності. 

10. Визначте обов’язкові та факультативні ознаки об’єктивної сторони 

злочинів у сфері господарської діяльності. 

11. Визначте обов’язкові та факультативні ознаки суб’єктивної сторони 

злочинів у сфері господарської діяльності. 

12. Визначте обов’язкові ознаки суб’єкта злочинів у сфері 

господарської діяльності. 

13. Проведіть аналіз кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак 
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злочинів у сфері господарської діяльності. 

14. Проведіть аналіз видів та розмірів покарань за злочини у сфері 

господарської діяльності. 

15. Визначте основний та додатковий безпосередні об’єкти злочинів 

проти власності. 

16. Визначте предмет злочинів проти власності. 

17. Визначте обов’язкові та факультативні ознаки об’єктивної сторони 

злочинів проти власності. 

18. Визначте обов’язкові та факультативні ознаки суб’єктивної сторони 

злочинів проти власності. 

19. Визначте обов’язкові ознаки суб’єкта злочинів проти власності. 

20. Проведіть аналіз кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак 

злочинів проти власності. 

21. Проведіть аналіз видів та розмірів покарань за злочини проти 

власності. 

22. Визначте основний та додатковий безпосередні об’єкти злочинів 

проти довкілля. 

23. Визначте предмет злочинів проти довкілля. 

24. Визначте обов’язкові та факультативні ознаки об’єктивної сторони 

злочинів проти довкілля. 

25. Визначте обов’язкові та факультативні ознаки суб’єктивної сторони 

злочинів проти довкілля. 

26. Визначте обов’язкові ознаки суб’єкта злочинів проти довкілля. 

27. Проведіть аналіз кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак 

злочинів проти довкілля. 

28. Проведіть аналіз видів та розмірів покарань за злочини проти 

довкілля. 

29. Визначте основний та додатковий безпосередні об’єкти злочинів 

проти громадського порядку та моральності. 

30. Визначте предмет злочинів проти громадського порядку та 

моральності. 

31. Визначте обов’язкові та факультативні ознаки об’єктивної сторони 

злочинів проти громадського порядку та моральності. 

32. Визначте обов’язкові та факультативні ознаки суб’єктивної сторони 

злочинів проти громадського порядку та моральності. 

33. Визначте обов’язкові ознаки суб’єкта злочинів проти громадського 

порядку та моральності. 

34. Проведіть аналіз кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак 

злочинів проти громадського порядку та моральності. 

35. Проведіть аналіз видів та розмірів покарань за злочини проти 

громадського порядку та моральності. 

 

Теми рефератів, теми 25-29 

 

1. Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у 
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референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності 

офіційного спостерігача. 

2. Порушення таємниці голосування. 

3. Порушення недоторканості житла. 

4. Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи 

іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер. 

5. Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей. Ухилення від 

сплати коштів на утримання непрацездатних батьків. 

6. Незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння). Розголошення таємниці 

усиновлення (удочеріння). 

7. Грубе порушення законодавства про працю. Грубе порушення угоди 

про працю. 

8. Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у 

страйку. 

9. Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених 

законом виплат. 

10. Порушення права на отримання освіти чи права на безоплатну 

медичну допомогу. Порушення недоторканності приватного життя. 

11. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, 

ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних 

цінних паперів чи білетів державної лотереї. 

12. Контрабанда. 

13. Порушення порядку заняття господарською та банківською 

діяльністю. 

14. Зайняття забороненими видами господарської діяльності. 

15. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з 

метою збуту підакцизних товарів. 

16. Фіктивне підприємництво. 

17. Легалізація (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом. 

Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. 

18. Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів. 

19. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом. 

Порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння. 

20. Фіктивне банкрутство. Доведення до банкрутства. 

21. Приховування стійкої фінансової неспроможності. Незаконні дії у разі 

банкрутства. 

22. Порушення порядку випуску (емісії) та обігу цінних паперів. 

Виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних паперів. 

23. Незаконне збирання з метою використання або використання 

відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю. Розголошення 

комерційної або банківської таємниці. Розголошення або використання 

неоприлюдненої інформації про емітента або його цінні папери. 

24. Незаконна приватизація державного, комунального майна. Незаконні 

дії щодо приватизаційних паперів. 
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25. Крадіжка: вплив розміру викраденого на кваліфікацію. 

26. Грабіж. Види грабежу. 

27. Розбій. Відмінність від насильницького грабежу і вимагання, 

бандитизму. 

28. Викрадення електричної або теплової енергії шляхом її самовільного 

використання. 

29. Вимагання. Відмінність від розбою і насильницького грабежу. 

30. Шахрайство. Відмінність від крадіжки та заподіяння майнової шкоди 

шляхом обману або зловживання довірою. 

31. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом 

зловживання службовим становищем. Відмінність від крадіжки і від 

зловживання владою чи службовим становищем. 

32. Умисне або необережне знищення або пошкодження майна. 

33. Привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково 

опинилося у неї. 

34. Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного 

злочинним шляхом. 

35. Самовільне заняття земельної ділянки та самовільне будівництво. 

Відмінність від самоправства. 

36. Порушення правил екологічної безпеки. 

37. Невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення. 

38. Знищення або пошкодження лісових масивів. 

39. Незаконна порубка лісу. 

40. Незаконне полювання. 

41. Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним 

промислом. 

42. Масові заворушення. Відмінність від групових порушень 

громадського порядку. 

43. Хуліганство. Відмінність від групового порушення громадського 

порядку. 

44. Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією. 

45. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність. 

46. Кваліфікація діянь, пов’язаних з ввезенням, виготовленням, збутом 

або розповсюдженням творів, що пропагують культ насильства і жорстокості 

або порнографічних предметів, а також створення або утримання місць 

розпусти і звідництво. 

 

 

ТЕМИ 30-33 

 

1. Визначте основний та додатковий безпосередні об’єкти злочинів проти 

громадської безпеки. 

2. Визначте предмет злочинів проти громадської безпеки. 

3. Визначте обов’язкові та факультативні ознаки об’єктивної сторони 

злочинів проти громадської безпеки. 
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4. Визначте обов’язкові та факультативні ознаки суб’єктивної сторони 

злочинів проти громадської безпеки. 

5. Визначте обов’язкові ознаки суб’єкта злочинів проти громадської 

безпеки. 

6. Проведіть аналіз кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак 

злочинів проти громадської безпеки. 

7. Проведіть аналіз видів та розмірів покарань за злочини проти 

громадської безпеки. 

8. Визначте основний та додатковий безпосередні об’єкти злочинів проти 

безпеки виробництва. 

9. Визначте предмет злочинів проти безпеки виробництва. 

10. Визначте обов’язкові та факультативні ознаки об’єктивної сторони 

злочинів проти безпеки виробництва. 

11. Визначте обов’язкові та факультативні ознаки суб’єктивної сторони 

злочинів проти безпеки виробництва. 

12. Визначте обов’язкові ознаки суб’єкта злочинів проти безпеки 

виробництва. 

13. Проведіть аналіз кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак 

злочинів проти безпеки виробництва. 

14. Проведіть аналіз видів та розмірів покарань за злочини проти 

безпеки виробництва. 

15. Визначте основний та додатковий безпосередні об’єкти злочинів 

проти безпеки руху та експлуатації транспорту. 

16. Визначте предмет злочинів проти безпеки руху та експлуатації 

транспорту. 

17. Визначте обов’язкові та факультативні ознаки об’єктивної сторони 

злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту. 

18. Визначте обов’язкові та факультативні ознаки суб’єктивної сторони 

злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту. 

19. Визначте обов’язкові ознаки суб’єкта злочинів проти безпеки руху 

та експлуатації транспорту. 

20. Проведіть аналіз кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак 

злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту. 

21. Проведіть аналіз видів та розмірів покарань за злочини проти 

безпеки руху та експлуатації транспорту. 

22. Визначте основний та додатковий безпосередні об’єкти злочинів у 

сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів та інших злочинів проти здоров’я населення. 

23. Визначте предмет злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти 

здоров’я населення. 

24. Визначте обов’язкові та факультативні ознаки об’єктивної сторони 

злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

або прекурсорів та інших злочинів проти здоров’я населення. 

25. Визначте обов’язкові та факультативні ознаки суб’єктивної сторони 
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злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

або прекурсорів та інших злочинів проти здоров’я населення. 

26. Визначте обов’язкові ознаки суб’єкта злочинів у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та 

інших злочинів проти здоров’я населення. 

27. Проведіть аналіз кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак 

злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

або прекурсорів та інших злочинів проти здоров’я населення. 

28. Проведіть аналіз видів та розмірів покарань за злочини у сфері 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів 

та інших злочинів проти здоров’я населення. 

 

Теми рефератів, теми 30-33 

 

1. Створення злочинної організації. 

2. Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної 

діяльності. 

3. Бандитизм. Відмінність від розбою та вимагання. 

4. Терористичний акт. 

5. Втягнення у вчинення терористичного акту. 

6. Публічні заклики до вчинення терористичного акту. 

7. Створення терористичної групи чи терористичної організації. 

8. Сприяння вчиненню терористичного акту. 

9. Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових 

припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння 

ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем. 

10. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або 

вибуховими речовинами. 

11. Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів. 

12. Незаконне поводження з радіоактивними матеріалами. 

13. Погроза вчинити викрадання або використати радіоактивні 

матеріали. 

14. Порушення вимог законодавства про охорону праці. 

15. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації 

транспорту особами, які керують транспортним засобами. 

16. Незаконне заволодіння транспортним засобом. 

17. Порушення чинних на транспорті правил. 

18. Кваліфікація умисних руйнувань або пошкоджень шляхів 

сполучення, споруд на них, рухомого складу, засобів зв’язку чи сигналізації та 

інших злочинних діянь на об’єктах залізничного транспорту, пов’язаних з 

заподіянням матеріальної шкоди. 

19. Кваліфікація пошкоджень об’єктів магістральних нафто-, газо- та 

нафтопродуктопроводів, пов’язаних з використанням продуктів 

транспортування. 

20. Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних 
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засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. 

21. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, 

перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин 

або їх аналогів. 

22. Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, 

психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства 

або зловживання службовим становищем. 

23. Посів або вирощування снотворного маку чи конопель. 

24. Незаконне введення в організм наркотичних засобів, психотропних 

речовин або їх аналогів. 

25. Незаконне публічне вживання наркотичних засобів. 

26. Схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин 

або їх аналогів. 

27. Спонукання неповнолітніх до застосування допінгу. 

28. Схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів. 

 

 

ТЕМИ 34-40 

 

1. Визначте основний та додатковий безпосередні об’єкти злочинів у 

сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, 

забезпечення призову та мобілізації. 

2. Визначте предмет злочинів у сфері охорони державної таємниці, 

недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації. 

3. Визначте обов’язкові та факультативні ознаки об’єктивної сторони 

злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних 

кордонів, забезпечення призову та мобілізації. 

4. Визначте обов’язкові та факультативні ознаки суб’єктивної сторони 

злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних 

кордонів, забезпечення призову та мобілізації. 

5. Визначте обов’язкові ознаки суб’єкта злочинів у сфері охорони 

державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову 

та мобілізації. 

6. Проведіть аналіз кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак 

злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних 

кордонів, забезпечення призову та мобілізації. 

7. Проведіть аналіз видів та розмірів покарань за злочини у сфері охорони 

державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову 

та мобілізації. 

8. Визначте основний та додатковий безпосередні об’єкти злочинів проти 

авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та 

об’єднань громадян. 

9. Визначте предмет злочинів проти авторитету органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян. 

10. Визначте обов’язкові та факультативні ознаки об’єктивної сторони 
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злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування та об’єднань громадян. 

11. Визначте обов’язкові та факультативні ознаки суб’єктивної сторони 

злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування та об’єднань громадян. 

12. Визначте обов’язкові ознаки суб’єкта злочинів проти авторитету 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань 

громадян. 

13. Проведіть аналіз кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак 

злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування та об’єднань громадян. 

14. Проведіть аналіз видів та розмірів покарань за злочини проти 

авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та 

об’єднань громадян. 

15. Визначте основний та додатковий безпосередні об’єкти злочинів у 

сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем 

та комп’ютерних мереж (комп’ютерні злочини). 

16. Визначте предмет злочинів у сфері використання електронно-

обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж 

(комп’ютерні злочини). 

17. Визначте обов’язкові та факультативні ознаки об’єктивної сторони 

злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин 

(комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж (комп’ютерні злочини). 

18. Визначте обов’язкові та факультативні ознаки суб’єктивної сторони 

злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин 

(комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж (комп’ютерні злочини). 

19. Визначте обов’язкові ознаки суб’єкта злочинів у сфері 

використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та 

комп’ютерних мереж (комп’ютерні злочини). 

20. Проведіть аналіз кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак 

злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин 

(комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж (комп’ютерні злочини). 

21. Проведіть аналіз видів та розмірів покарань за злочини у сфері 

використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та 

комп’ютерних мереж (комп’ютерні злочини). 

22. Визначте основний та додатковий безпосередні об’єкти злочинів у 

сфері службової діяльності. 

23. Визначте предмет злочинів у сфері службової діяльності. 

24. Визначте обов’язкові та факультативні ознаки об’єктивної сторони 

злочинів у сфері службової діяльності. 

25. Визначте обов’язкові та факультативні ознаки суб’єктивної сторони 

злочинів у сфері службової діяльності. 

26. Визначте обов’язкові ознаки суб’єкта злочинів у сфері службової 

діяльності. 

27. Проведіть аналіз кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак 
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злочинів у сфері службової діяльності. 

28. Проведіть аналіз видів та розмірів покарань за злочини у сфері 

службової діяльності. 

29. Визначте основний та додатковий безпосередні об’єкти злочинів 

проти правосуддя. 

30. Визначте предмет злочинів проти правосуддя. 

31. Визначте обов’язкові та факультативні ознаки об’єктивної сторони 

злочинів проти правосуддя. 

32. Визначте обов’язкові та факультативні ознаки суб’єктивної сторони 

злочинів проти правосуддя. 

33. Визначте обов’язкові ознаки суб’єкта злочинів проти правосуддя. 

34. Проведіть аналіз кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак 

злочинів проти правосуддя. 

35. Проведіть аналіз видів та розмірів покарань за злочини проти 

правосуддя. 

36. Визначте основний та додатковий безпосередні об’єкти військових 

злочинів. 

37. Визначте предмет військових злочинів. 

38. Визначте обов’язкові та факультативні ознаки об’єктивної сторони 

військових злочинів. 

39. Визначте обов’язкові та факультативні ознаки суб’єктивної сторони 

військових злочинів. 

40. Визначте обов’язкові ознаки суб’єкта військових злочинів. 

41. Проведіть аналіз кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак 

військових злочинів. 

42. Проведіть аналіз видів та розмірів покарань за військові злочини. 

43. Визначте основний та додатковий безпосередні об’єкти злочинів 

проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. 

44. Визначте предмет злочинів проти миру, безпеки людства та 

міжнародного правопорядку. 

45. Визначте обов’язкові та факультативні ознаки об’єктивної сторони 

злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. 

46. Визначте обов’язкові та факультативні ознаки суб’єктивної сторони 

злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. 

47. Визначте обов’язкові ознаки суб’єкта злочинів проти миру, безпеки 

людства та міжнародного правопорядку. 

48. Проведіть аналіз кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак 

злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. 

49. Проведіть аналіз видів та розмірів покарань за злочини проти миру, 

безпеки людства та міжнародного правопорядку. 

 

Теми рефератів, теми 34-40 

 

1. Розголошення державної таємниці. 

2. Втрата документів, що містять державну таємницю. 
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3. Ухилення від призову на строкову військову службу чи від призову за 

мобілізацією. 

4. Ухилення від військового обліку або спеціальних зборів. 

5. Наруга над державними символами. 

6. Незаконне підняття Державного Прапора України на річковому або 

морському судні. 

7. Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, 

члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного 

кордону або військовослужбовцеві. 

8. Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу. 

9. Втручання у діяльність державного діяча. 

10. Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу чи 

щодо державного чи громадського діяча або щодо службової особи чи 

громадянина, який виконує громадський обов’язок. 

11. Умисне знищення або пошкодження майна працівника 

правоохоронного органу або службової особи чи громадянина, який виконує 

громадський обов’язок. 

12. Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена 

громадського формування з охорони громадського порядку і державного 

кордону або військовослужбовця. Відмінність від умисного вбивства особи у 

зв’язку з виконанням нею службового чи громадського обов’язку. 

13. Захоплення представника влади або працівника правоохоронного 

органу як заручника. Відмінність від захоплення заручників. 

14. Одержання незаконної винагороди працівником державного 

підприємства, установи чи організації. Відмінність від одержання хабара. 

15. Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, 

заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем 

або їх пошкодженням. 

16. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, 

використання підроблених документів. Відмінність від службового 

підроблення. 

17. Кримінальна відповідальність за злочини, пов’язані з незаконним 

обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, 

вчинені щодо неповнолітніх або за їх участю. 

18. Кримінальна відповідальність за незаконне використання спеціальних 

технічних засобів негласного отримання інформації. 

19. Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється 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. 

20. Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим 

доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах 

(комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на 

носіях такої інформації. 

21. Зловживання владою або службовим становищем. Відмінність від 
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перевищення влади або службових повноважень. 

22. Перевищення влади або службових повноважень. Відмінність від 

зловживання владою або службовим становищем. 

23. Службове підроблення. 

24. Службова недбалість. 

25. Одержання неправомірної вигоди. 

26. Давання неправомірної вигоди. 

27. Провокація неправомірної вигоди. 

28. Завідомо незаконні затримання, привід або арешт. 

29. Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності. 

30. Примушування давати показання. Відмінність від зловживання 

владою чи службовим становищем чи службових повноважень. 

31. Порушення права на захист. 

32. Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, 

рішення, ухвали або постанови. 

33. Невжиття заходів безпеки щодо осіб, взятих під захист. 

34. Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під 

захист. 

35. Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину. 

36. Завідомо неправдиве показання. 

37. Злісна непокора вимогам адміністрації виправної установи. 

38. Дії, що дезорганізують роботу виправних установ. 

39. Втручання в діяльність захисника чи представника особи. 

40. Погроза або насильство щодо захисника чи представника особи. 

41. Поняття військового злочину. 

42. Самовільне залишення військової частини або місця служби. 

43. Дезертирство. 

44. Пропаганда війни.  

45. Застосування зброї масового знищення. 

46. Розроблення, виробництво, придбання, зберігання, збут, 

транспортування зброї масового знищення. 

47. Геноцид. 

48. Екоцид. 

49. Піратство. 

50. Найманство. 

 

Вимоги до оформлення рефератів: 

При підготовці реферату складається план, який повинен містити 3-5 

питань. Реферат (викладення змісту пунктів плану) за обсягом повинен 

становити 8-10 сторінок друкованого тексту та список використаної 

літератури. Титульний аркуш оформляється відповідно до стандартів, що 

застосовуються до курсової роботи. Шрифт Times New Roman, кегль № 14, 

інтервал 1,5. 
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Примітка: завдання для самостійної та індивідуальної роботи 

доводяться до відома курсантів (студентів, слухачів) на початку вивчення 

дисципліни 

 

 


