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Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного 

транспорту. Поняття, склад і види злочину. 

Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів. Поняття, склад і види злочину. 

Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства. 

Поняття, склад і види злочину. 

Самовільне без нагальної потреби зупинення поїзда. Поняття, склад і види злочину. 

Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які 

керують транспортними засобами. Поняття, склад і види злочину. 

Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх 

експлуатації. Поняття і склад злочину. 

Незаконне заволодіння транспортним засобом. Поняття, склад і види злочину. 

Порушення чинних на транспорті правил. Поняття і склад злочину. 

Масові заворушення. Поняття, склад і види злочину. 

Хуліганство. Поняття, склад і види злочину. 

Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого. Поняття, склад і види 

злочину. 

Жорстоке поводження з тваринами. Поняття, склад і види злочину. 

Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією. Поняття, склад і види злочину. 

Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність. Поняття і склад злочину. 

Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або 

фальсифікованих лікарських засобів. Поняття, склад і види злочину. 

Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи 

збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Поняття, склад і види 

злочину. 

Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 

аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем. 

Поняття, склад і види злочину. 

Посів або вирощування снотворного маку чи конопель. Поняття, склад і види злочину. 

Незаконне введення в організм наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. 

Поняття, склад і види злочину. 

Схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Поняття, 

склад і види злочину. 

Незаконне публічне вживання наркотичних засобів. Поняття, склад і види злочину. 

Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення 

наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Поняття, склад і види злочину.  

Незаконне виготовлення, підроблення, використання чи збут підроблених документів на 

отримання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів. Поняття, склад і 

види злочину. 

Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів. Поняття, 

склад і види злочину. 

Розголошення державної таємниці. Поняття, склад і види злочину. 

Передача або збирання відомостей, що становлять службову інформацію, зібрану у процесі 

оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни. Поняття, 

склад і види злочину. 

Незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Поняття, склад і види 

злочину. 

Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї. 

Поняття, склад і види злочину. 

Ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб 

офіцерського складу. Поняття і склад злочину. 

Наруга над державними символами. Поняття, склад і види злочину. 

Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, 

приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і 



державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб. Поняття, склад і види злочину. 

Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, судового експерта, працівника 

державної виконавчої служби, приватного виконавця. Поняття, склад і види злочину. 

Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Поняття, склад і види 

злочину. 

Погроза або насильство щодо журналіста. Поняття, склад і види злочину. 

Умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу, працівника 

органу державної виконавчої служби чи приватного виконавця. Поняття, склад і види злочину. 

Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з 

охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця. Поняття, склад 

і види злочину. 

Перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради. Поняття, 

склад і види злочину. 

Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи. Поняття, склад і 

види злочину. 

Підкуп працівника підприємства, установи чи організації. Поняття, склад і види злочину. 

Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань. Поняття, склад 

і види злочину. 

Самоправство. Поняття і склад злочину. 

Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними 

шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження. Поняття, 

склад і види злочину. 

Незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання 

інформації. Поняття, склад і види злочину. 

Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), 

автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку. Поняття, склад і види 

злочину.  

Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи 

технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут. Поняття, склад і види злочину. 

Зловживання владою або службовим становищем. Поняття, склад і види злочину.  

Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу. 

Поняття, склад і види злочину. 

Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги. Поняття, склад і види 

злочину. 

Декларування недостовірної інформації. Поняття, склад і види злочину. 

Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. 

Поняття, склад і види злочину. 

Незаконне збагачення. Поняття, склад і види злочину.   

Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. Поняття, склад і 

види злочину. 

Зловживання впливом. Поняття, склад і види злочину. 

Завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою. Поняття, 

склад і види злочину. 

Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності. Поняття, склад і види 

злочину. 

Примушування давати показання. Поняття, склад і види злочину. 

Порушення права на захист. Поняття, склад і види злочину.  

Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або 

постанови. Поняття, склад і види злочину.  

 Незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду. Поняття, склад 

і види злочину. 

 Погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного. Поняття, склад і 

види злочину. 



Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист. Поняття, склад і 

види злочину. 

Невиконання судового рішення. Поняття, склад і види злочину.  

Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину. Поняття, склад і види злочину. 

Введення в оману суду або іншого уповноваженого органу. Поняття, склад і види злочину.  

Відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання 

покладених на них обов’язків. Поняття, склад і види злочину.  

Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано 

чи підлягає конфіскації. Поняття, склад і види злочину.  

Умисне невиконання угоди про примирення або про визнання винуватості. Поняття і склад 

злочину. 

Ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі. Поняття, 

склад і види злочину.  

Невиконання обмежувальних заходів, обмежувальних приписів або непроходження програми 

для кривдників. Поняття і склад злочину.  

Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти. Поняття, склад і види злочину.  

Втручання в діяльність захисника чи представника особи. Поняття, склад і види злочину. 

Представництво в суді без повноважень. Поняття, склад і види злочину.  

Непокора. Поняття, склад і види злочину. 

Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності 

відносин підлеглості. Поняття, склад і види злочину. 

Самовільне залишення військової частини або місця служби. Поняття, склад і види злочину. 

Дезертирство. Поняття, склад і види злочину. 

Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, 

вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки 

чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання 

службовим становищем. Поняття, склад і види злочину. 

Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять 

підвищену небезпеку для оточення. Поняття, склад і види злочину. 

Недбале ставлення до військової служби. Поняття, склад і види злочину. 

Бездіяльність військової влади. Поняття, склад і види злочину. 

Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень. Поняття, 

склад і види злочину. 

Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни. Поняття, склад і види 

злочину. 

Геноцид. Поняття, склад і види злочину. 

Піратство. Поняття, склад і види злочину. 

Найманство. Поняття, склад і види злочину. 
 

 

 

 

 
Підготував: доцент кафедри                                 Медицький І.Б. 

 

 


