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Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на 

захоплення державної влади. Поняття, склад і види злочину. 

Державна зрада. Поняття і склад злочину. Умови звільнення від кримінальної відповідальності 

за державну зраду. 

Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань. 

Поняття, склад і види злочину. 

Умисне вбивство. Поняття, склад і види злочину. 

Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання. Поняття і склад злочину. 

Умисне тяжке тілесне ушкодження. Поняття, склад і види злочину. 

Домашнє насильство. Поняття і склад злочину. 

Катування. Поняття, склад і види злочину. 

Погроза вбивством. Поняття, склад і види злочину. 

Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби. 

Поняття, склад і види злочину. 

Зараження венеричною хворобою. Поняття, склад і види злочину. 

Залишення в небезпеці. Поняття, склад і види злочину. 

Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я  дітей. Поняття, склад і види 

злочину. 

Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником. 

Поняття, склад і види злочину. 

Незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Поняття, склад і види злочину. 

Захоплення заручників. Поняття, склад і види злочину. 

Торгівля людьми. Поняття, склад і види злочину. 

Примушування до шлюбу. Поняття, склад і види злочину. 

Зґвалтування. Поняття, склад і види злочину. 

Сексуальне насильство. Поняття, склад і види злочину. 

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

Розбещення неповнолітніх. Поняття, склад і види злочину. 

Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі 

виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача. Поняття, 

склад і види злочину. 

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

Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, 

релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. Поняття, склад і види злочину. 

Порушення недоторканності житла. Поняття, склад і види злочину. 

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

Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Поняття, склад і види злочину. 

Грубе порушення законодавства про працю. Поняття, склад і види злочину. Відмінність складу 

злочину від грубого порушення угоди про працю. 

Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат. 

Поняття, склад і види злочину. 

Порушення права на отримання освіти. Поняття, склад і види злочину. 

Крадіжка. Поняття, склад і види злочину. 

Грабіж. Поняття, склад і види злочину. 

Розбій. Поняття, склад і види злочину. Відмінність розбою від грабежу. 

Вимагання. Поняття, склад і види злочину. 

Шахрайство. Поняття, склад і види злочину. 

Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим 

становищем. Поняття, склад і види злочину. 

Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою. Поняття, склад і види 

злочину. 

Незаконне привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у 

неї. Поняття і склад злочину. 

Умисне знищення або пошкодження майна. Поняття, склад і види злочину. 



Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво. Поняття, склад і види 

злочину. 

Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою 

використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних 

паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних 

елементів. Поняття, склад і види злочину. 

Контрабанда. Поняття, склад і види злочину. 

Зайняття гральним бізнесом. Поняття, склад і види злочину. 

Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних 

товарів. Поняття, склад і види злочину. 

Протидія законній господарській діяльності. Поняття, склад і види злочину. 

Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів). Поняття, склад і види злочину. 

Доведення до банкрутства. Поняття і склад злочину. 

Шахрайство з фінансовими ресурсами. Поняття, склад і види злочину. 

Незаконне використання інсайдерської інформації. Поняття, склад і види злочину. 

Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель. Поняття, склад і 

види злочину. 

Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу. Поняття і склад злочину. 

Незаконне полювання. Поняття, склад і види злочину. 

Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом. Поняття, 

склад і види злочину. 

Створення злочинної організації. Поняття, склад і види злочину.  

Бандитизм. Поняття і склад злочину. 

Терористичний акт. Поняття, склад і види злочину. 

Фінансування тероризму. Поняття, склад і види злочину. 

Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових 

речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або 

зловживання службовим становищем. Поняття, склад і види злочину. 

Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Поняття, 

склад і види злочину. 

Незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або фальсифікація, 

незаконне видалення чи зміна її маркування, або незаконне виготовлення бойових припасів, 

вибухових речовин чи вибухових пристроїв. Поняття, склад і види злочину. 

Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Поняття, склад і види 

злочину. 

Умисне знищення або пошкодження об’єктів житлово-комунального господарства. Поняття, 

склад і види злочину. 

Порушення вимог законодавства про охорону праці. Поняття, склад і види злочину. 

Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Поняття, склад 

і види злочину. 
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