
Питання з предмету «Кримінальне право України. Особлива частина» на модульну 

контрольну роботу № 4 

1. Вкажіть ознаки відомостей, що становлять службову інформацію, зібрану у процесі 

оперативно-розшукової,  контррозвідувальної  діяльності,  у  сфері оборони  

країни. 

2. Вкажіть ознаки відомостей, що становлять державну таємницю. 

3. Розмежуйте склади злочинів, передбаченіст. 111 «Державна зрада» (у формі 

шпигунства) та ч. 1 ст. 328 «Розголошення державної таємниці» КК України. 

4. Розмежуйте склади злочинів, передбаченіст. 328 «Розголошення державної 

таємниці» та ст. 329 «Втрата документів, що містять державну таємницю» КК 

України. 

5. Що є предметом складу злочину, передбаченого ст. 329 «Втрата документів, що 

містять державну таємницю» КК України ? 

6. Назвіть суспільно небезпечне діяння у складі злочину, передбаченого ст. 329 

«Втрата документів, що містять державну таємницю» КК України. 

7. Як розмежовуються склади злочинів, передбачені ч. 1 ст. 329 «Втрата документів, 

що містять державну таємницю» та ч. 1 ст. 330 «Передача або збирання відомостей, 

що становлять службову інформацію, зібрану у процесі оперативно-розшукової, 

контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни» КК України. 

8. Назвіть суспільно небезпечне діяння у складі злочину, передбаченого ст. 332 

«Незаконне переправлення осіб через державний кордон України» КК України. 

9. Назвіть кваліфікуючі ознаки складу злочину, передбаченого ст. 332 «Незаконне 

переправлення осіб через державний кордон України» КК України. 

10. Що, згідно редакції ст. 334 КК України, слід розуміти під «порушенням правил» 

міжнародних польотів ? 

11. З якого моменту ухилення від призову на строкову військову службу визнається 

закінченим злочином ? 

12. Як співвідносяться склади злочинів, передбачених ст. 335 «Ухилення від призову 

на строкову військову службу» та ст. 337 «Ухилення від військового обліку або 

спеціальних зборів» КК України ? Відповідь обґрунтуйте. 

13. Чи можна кваліфікувати як ухилення від призову на строкову військову службу 

незаконне отримання права на альтернативу службу ? Відповідь обґрунтуйте. 

14. Чи можна кваліфікувати як ухилення від призову на строкову військову службу 

публічну відмову від її проходження ? Відповідь обґрунтуйте. 

15. Відслуживши один місяць, військовослужбовець Павло з метою ухилитися від 

проходження строкової служби залишив військову частину та переховувався на 

території сусідньої держави. Чи містить вчинене ознаки складу злочину, 

передбаченого ст. 335 «Ухилення від призову на строкову військову службу» ? 

Відповідь обґрунтуйте. 

16. Публічна наруга над якими державними символами іноземної держави визнається 

кримінально-караною ? 

17. У чому полягає публічність наруги над державними символами України ? 

18. Охарактеризуйте суб’єкта злочину у складі, передбаченому ст. 340 «Незаконне 

перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і 

демонстрацій» КК України. 



19. Вкажіть ознаки суб’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 341 

«Захоплення державних або громадських будівель чи споруд» КК України. 

20. Вкажіть ознаки опору як суспільно небезпечного діяння у складі злочину, 

передбаченому ст. 342 КК України. 

21. Вкажіть типові форми опору як суспільно небезпечного діяння складі злочину, 

передбаченого ст. 342 КК України. 

22. У чому полягає відмінність між поняттями «опір» (ст. 342 КК України) та «злісна 

непокора» (ст. 185 КпАП) ? 

23. Втручання у діяльність яких потерпілих тягне за собою кримінальну 

відповідальність за статтями розділу XV «Злочини проти авторитету органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань 

громадян» Особливої частини КК України ? 

24. Чи можуть перебувати у конкуренції кримінально-правові норми, передбачені ч. 1 

ст. 345 «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу» та ч. 1 

ст. 346 «Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча» КК 

України ? Відповідь обґрунтуйте. 

25. Охарактеризуйте мотив вчинення злочину, передбаченого ст. 345 «Погроза або 

насильство щодо працівника правоохоронного органу» КК України. 

26. Як слід кваліфікувати умисне знищення майна Генерального прокурора України у 

зв’язку з виконанням ним своїх службових обов’язків ? Відповідь обґрунтуйте. 

27. Як слід кваліфікувати закінчений замах на вбивство Міністра Внутрішніх Справ 

України у зв’язку з виконанням ним своїх службових обов’язків ? Відповідь 

обґрунтуйте. 

28. Працівник правоохоронного органу – це … 

29. Уповноважена особа фонду гарантування вкладів фізичних осіб – це … 

30. Член громадського формування з охорони громадського порядку та державного 

кордону – це … 

31. Що, згідно редакції ч. 1 ст. 351 КК України, слід розуміти під «перешкоджанням 

діяльності» народного депутата України та депутата місцевої ради ? 

32. Як співвідносяться кримінально-правові норми, передбачені ч. 1 ст. 347 «Умисне 

знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу» та ч. 1 

ст. 352 «Умисне знищення або пошкодження майна службової особи чи 

громадянина, який виконує громадський обов’язок» ? Відповідь обґрунтуйте. 

33. Який вид конкуренції виникає між нормами, передбаченими ч. 2 ст. 274 (умисне 

знищення майна, що належить працівнику правоохоронного органу у зв’язку з 

виконанням ним службових обов’язків, що спричинило загибель людей) та ч. 2 

ст. 119 (вбивство двох або більше осіб, вчинене через необережність) ? 

34. З якого моменту визнається закінченим злочин, передбачений ч. 1 ст. 353 

«Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи» КК 

України ? 

35. Самоправство – це … 

36. Примушування до виконання цивільно-правових зобов’язань – це … 

37. Розмежуйте склади злочинів, передбаченіст. 355 «Примушування до виконання чи 

невиконання цивільно-правових зобов’язань» та ст. 189 «Вимагання» КК України. 

38. Вкажіть ознаки офіційного документа у складах злочинів, передбачених ст. 357 та 

ст. 366 КК України. 



39. Що слід розуміти під «іншим важливим особистим документом» як ознакою 

складу злочину, передбаченого ст. 357 КК України ? 

40. Розмежуйте склади злочинів, передбачені ч. 3 ст. 354 «Підкуп працівника 

державного підприємства, установи чи організації» та ч. 2 ст. 368 «Прийняття 

пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою» КК 

України. 

41. Вкажіть основні фактори (принаймні три), які обумовлюють суспільну небезпеку 

злочинів у сфері використання ЕОМ (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж 

і мереж електрозв’язку. 

42. Вкажіть ознаки комп’ютерної інформації як предмета злочинів у сфері 

використання ЕОМ (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж 

електрозв’язку. 

43. Вкажіть ознаки шкідливих програмних засобів, як ознаки складу злочину, 

передбаченого ст. 361-1 КК України. 

44. Назвіть групи суспільних відносин, які складають родовий об’єкт злочинів у сфері 

використання ЕОМ (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж 

електрозв’язку. 

45. Назвіть осіб, що виступають спеціальними суб’єктами в складах злочинів у сфері 

використання ЕОМ (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж 

електрозв’язку. 

46. Вкажіть кваліфікуючі (особливо кваліфікуючі) ознаки складів злочинів у сфері 

використання ЕОМ (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж 

електрозв’язку. 

47. Охарактеризуйте«значну шкоду» як суспільно небезпечний наслідок в складах 

злочинів у сфері використання ЕОМ (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж 

і мереж електрозв’язку. 

48. Який із складів злочинів у сфері використання ЕОМ (комп’ютерів), систем та 

комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку характеризується необережною 

формою вини ? 

49. Назвіть суспільно небезпечні наслідки у складі злочину, передбаченому ч. 1 ст. 361 

«Несанкціоноване втручання в роботу ЕОМ (комп’ютерів), автоматизованих 

систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку» КК України. 

50. Як слід кваліфікувати дії особи, яка використовуючи шкідливий програмний засіб 

вчинила несанкціоноване втручання в роботу ЕОМ (комп’ютера) та заблокувала 

інформацію що там зберігалася ? Відповідь обґрунтуйте. 

51. Чи є службовими особами фізичні особи-підприємці, власники (засновники) 

суб’єктів господарської діяльності? Відповідь обґрунтуйте. 

52. За яким критерієм злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 

пов’язаної з наданням публічних послуг виокремленні в самостійний розділ 

Особливої частини КК України? 

53. У вчиненні яких дій полягає злочин «Перевищення влади або службових 

повноваженьпрацівником правоохоронного органу». 

54. Вкажіть найбільш типові способи зловживання владою або службовим 

становищем. 

55. Дайте визначення поняття службової особи, яке використовується у статтях інших, 

крім розділу XVII, розділах Особливої частини КК України. 



56. Дайте визначення поняття службової особи юридичних осіб приватного права.  

57. Вкажіть спеціальним суб’єктом, яких злочинів у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг 

виступаютьслужбові особи юридичних осіб приватного права. 

58. Дайте визначення поняття службової особи юридичних осіб публічного права.  

59. Вкажіть спеціальним суб’єктом, яких злочинів у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг виступають 

службові особи юридичних осіб публічного права. 

60. Вкажіть спеціальним суб’єктом, яких злочинів у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг виступають 

службові особи як юридичних осіб публічного так і приватного права. 

61. Суб’єкт яких злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 

пов’язаної з наданням публічних послуг є загальним ? 

62. Що слід розуміти під виконанням організаційно-розпорядчих функцій ? 

63. Що слід розуміти під виконанням адміністративно-господарських функцій ? 

64. Що слід розуміти під виконанням під виконанням функцій представника влади чи 

місцевого самоврядування ? 

65. Назвіть склади злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 

пов’язаної з наданням публічних послуг, суб’єктом яких є працівник 

правоохоронного органу. 

66. Дайте визначення особи, яка надає публічні послуги, як спеціального суб’єкта у 

складах злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 

пов’язаної з наданням публічних послуг. 

67. Наведіть перелік осіб, яких законодавець називає особами, які надають публічні 

послугиу складах злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 

пов’язаної з наданням публічних послуг. 

68. Який із злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної 

з наданням публічних послуг може бути вчинений шляхом бездіяльності ? 

69. Який із злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної 

з наданням публічних послуг вчиняється з необережності ? 

70. Щодо якого зі злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 

пов’язаної з наданням публічних послуг передбачено спеціальні підстави 

звільнення від кримінальної відповідальності ? 

71. Назвіть спеціальні підстави звільнення від кримінальної відповідальності за окремі 

злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з 

наданням публічних послуг. 

72. Як кваліфікувати дії приватної особи, яка запропонувала свої послуги ніби-то для 

передавання неправомірної вигоди слідчому органів МВС України за вчинення дій 

в межах його службової компетенції, маючи при цьому намір заволодіти 

цінностями, які підлягатимуть передачі ?  

73. Як кваліфікувати дії службової особи органів місцевого самоврядування, яка 

використовуючи своє службове становище запропонувала свої послуги ніби-то для 

надавання неправомірної вигоди керівнику ТзОВ «Зоря», маючи при цьому намір 

заволодіти цінностями ? Дайте повну кримінально-правову кваліфікацію. 

74. Особа, яка користується послугами «удаваного посередника», прагнучи надати 

неправомірну вигоду, підлягає відповідальності за _________________________ . 



75. Розкрийте зміст поняття «істотної шкоди» як ознаки складів злочинів у сфері 

службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних 

послуг. 

76. Розкрийте співвідношення норм про «загальні» види злочинів у сфері службової 

діяльностіта професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг та 

норм про інші злочини, суб'єктом яких є службова особа. Наведіть приклади. 

77. Охарактеризуйте суспільно небезпечне діяння у складі зловживання владою або 

службовим становищем. 

78. Як кваліфікувати дії працівника правоохоронного органу, який заподіює 

потерпілому фізичні та моральні страждання з метою розважитися ? 

79. Як кваліфувати дії працівника правоохоронного органу, який катує підозрюваного 

з метою розкрити злочин ? 

80. Як кваліфікувати дії викладача державного вищого навчального закладу, який 

отримав гроші за виставлення високої позитивної оцінки на державних іспитах та 

переконав членів державної екзаменаційної комісії поставити відповідному 

студенту оцінку вищу, ніж той заслуговував ? 

81. Як кваліфікувати дії студента, який платить гроші викладачу приватного вищого 

навчального закладу за отримання вищої, ніж він заслуговує, оцінки на курсовому 

іспиті ? 

82. Ольга попросила свою подругу Марину, щоб та переконала свого чоловіка, суддю 

місцевого суду, задоволити її позов про поділ майна, хоча законних підстав для 

задоволення такого позову не було. За надане сприяння Ольга зводила Марину на 

каву, а суддя позов задоволив. Дайте кримінально-правову оцінку діям Ольги. 

83. Ольга попросила свою подругу Марину, щоб та переконала свого чоловіка, суддю 

місцевого суду, задоволити її позов про поділ майна, хоча законних підстав для 

задоволення такого позову не було. За надане сприяння Ольга зводила Марину на 

каву, а суддя позов задоволив. Дайте кримінально-правову оцінку діям Марини. 

84. Ольга попросила свою подругу Марину, щоб та переконала свого чоловіка, суддю 

місцевого суду, задоволити її позов про поділ майна, хоча законних підстав для 

задоволення такого позову не було. За надане сприяння Ольга зводила Марину на 

каву, а суддя позов задоволив. Дайте кримінально-правову оцінку діям судді. 

85. Що слід розуміти під неправомірною вигодою у складах злочиніву сфері службової 

діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг ? 

86. Як впливає розмір неправомірної вигоди на кваліфікацію дій особи, яка надавала та 

отримувала таку вигоду ? 

87. Розмежуйте склади злочинів вимагання службовою особою з використанням 

службового становища (ч. 2 ст. 189 КК України) та одержання неправомірної 

вигоди поєднане з вимаганням (ч. 4 ст. 368 КК України). 

88. Як співвідносяться склади злочинів зловживання владою або службовим 

становищем (ст. 364 КК України) та заволодіння чужим майном службовою 

особою шляхом зловживання службовим становищем ? Відповідь обгрунтуйте. 

89. Дайте визначення правосуддя як родового об’єкта злочинів. 

90. Чи охоплюється ст. 375 КК України «Постановлення суддею (суддями) завідомо 

неправосудного вироку, рішення, ухвали або  постанови» постановлення суддями 

Конституційного Суду України неправосудного рішення? Відповідь обґрунтуйте. 



91. Чи охоплюється ст. 376 КК України «Втручання в діяльність судових органів» 

втручання в діяльність третейського суду ? Відповідь обґрунтуйте. 

92. Як кваліфікувати замах на життя судді Європейського суду з прав людини у зв’язку 

з мотивів помсти за роботу у цій міжнародній інституції ? Відповідь обґрунтуйте. 

93. Як кваліфікувати вбивство захисника особи з мотивів помсти за відмову передати 

судді неправомірну вигоду. Відповідь обґрунтуйте. 

94. Як кваліфікувати умисне вбивство судді з особливою жорстокістю з метою не 

допустити винесення ним обвинувального вироку ? Відповідь обґрунтуйте. 

95. Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину кому є кримінально-

караним ? 

96. Приховування якого злочину тягне кримінальну відповідальність ? 

97. Як кваліфікувати винесення суддею завідомо неправосудного рішення про обрання 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ? Відповідь обґрунтуйте. 

98. В якому із злочинів проти правосуддя збережена преюдиція ? 

99. Назвіть суб’єкта у складі злочину «Завідомо неправдиве показання» КК України. 

100. Як слід кваліфікувати захоплення судді як заручника з метою вплинути на 

діяльність суду ?  Відповідь обґрунтуйте. 


