Завдання Кримінального кодексу України визначені:
Одним із завдань Кримінального кодексу проголошено:
Яка галузь права є пріоритетною над кримінальним правом:
В якому випадку застосовується кримінально-правовий метод?
Яке із завдань кримінального права найбільш пріоритетним за чинним Кримінальним
Кодексом України?
Чубаренко був звільнений від кримінальної відповідальності у зв’язку із примиренням
з потерпілим (ст.. 46 КК України). Яка функція кримінального права була здійснена?
Що слід віднести до предмету науки кримінального права?
Що є основою і базисом спеціальних принципів кримінального права?
Тетерук разом із Лузіним вчинили грабіж. До цього злочину Тетерук вчинив ще
хуліганські дії. Дії Лузіна були кваліфіковані як грабіж вчинений за попередньою
змовою групою осіб, а дії Тетерука як хуліганство та грабіж вчинений за попередньою
змовою групою осіб. За яким принципом кримінального права осіб винних у вчинені
злочинів притягли до кримінальної відповідальності?
Принцип невідворотності кримінальної відповідальності полягає в тому що:
Повш визнав свою вину у вчиненому злочині, щиро розкаявся і відшкодував завдані
збитки. Внаслідок цього суд звільнив його від кримінальної відповідальності у зв’язку
із дійовим каяттям (ст.. 45 КК України). Яки й принцип кримінального права знайшов
реалізацію в даній ситуації?
За відповідною мотивацією Верховна Раді України відмовилась від криміналізації
такого діяння, як незаконне перетинання кордону. Яким принципом кримінального
права керувався законодавець при криміналізації цього діяння?
Що слід розуміти під наукою Кримінального права?
З яким норм складається особлива частина Кримінального права?
В чому полягає принцип суб’єктивної осудності?
Між ким виникають кримінально-правові відносини у результаті дії кримінальноправової норми?
Що є предметом кримінального права?
Що є змістом кримінально-правових відносин?
Гаврилов і Судакін вчинили крадіжку чужого майна. Слідчий кваліфікував діяння, як
крадіжка за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 185 КК України). Але йому стало
відомо, що Гаврилову 12 років і він не підлягає кримінальній відповідальності Тому дії
перекваліфіковано на вчинення крадіжки одноособово (ч. 1 ст. 185 КК України). Який
метод використав слідчий для зміни кваліфікації?
Васютін під час нападу на його будинок, захищаючи свою родину заподіяв тілесні
ушкодження середньої тяжкості одному із грабіжників. Васютіна не притягнуто до
кримінальної відповідальності оскільки він перебував у стані необхідної оборони. Яка
функція кримінального права була здійснена?
Петров, якому 16 років вчинив крадіжку автомобіля. Батько Петрова взяв вину на себе
у вчиненому злочині і вимагав, щоб покарання призначили саме йому. Але до
кримінальної відповідальності притягнуто Петрова і батькові відмовлено у його
вимогах. Який принцип кримінального права був застосований?
Особа вчинила суспільно небезпечне діяння, але воно не передбачено кримінальноправовою нормою. Т. вимагав його покарати за заподіяну шкоду, але жодних
кримінально-правових заходів до нього не було застосовано. Який принцип
Кримінального права був застосований?
Вкажіть, які функції Кримінального права?
Вкажіть, що є предметом правового регулювання галузі Кримінального права?
Визначте, які із перелічених нормативно-правових актів є джерелами Кримінального
права України?
Встановіть, що із наведеного слід відносити до принципів кримінального права
України?

Вкажіть, що характеризує наведена дефініція: «Сукупність кримінально-правових
норм, які визначають підстави та принципи кримінальної відповідальності, види
злочинів, покарання і інші міри кримінально-правового впливу за їх вчинення, умови
призначення покарань, а також звільнення від кримінальної відповідальності і
покарання та його подальшого відбування»?
Вкажіть, що характеризує наведена дефініція: «Система поглядів на підстави,
принципи та інші умови застосування кримінальної відповідальності, злочин і
покарання»?
Вкажіть, що слід розуміти під «Методами кримінально-правового регулювання»?
Особа була звільнена судом від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням
винного з потерпілим (ст. 46 КК). Яка функція кримінального права реалізована?
Вкажіть, що лежить в основі спеціальних принципів кримінального права?
Особа була звільнена від кримінальної відповідальності в зв'язку з дійовим каяттям.
Вкажіть, який принцип кримінального права знайшов реалізацію в наведеній ситуації?
Визначте, яке завдання Кримінального кодексу України?
Вкажіть, що характеризує наведена дефініція: «Навчальний курс, який викладається у
вищих та середніх юридичних навчальних закладах, сконструйований на
систематизованому кримінальному законодавстві та основних положень науки
кримінального права»?
Вкажіть, що характеризує наведена дефініція: «Сукупність юридичних норм,
встановлених вищим органом законодавчої влади, що передбачають підстави,
принципи та інші загальні положення кримінальної відповідальності, види злочинів, а
також покарання та інші заходи кримінально-правового характеру»?
Чинний Кримінальний кодекс України прийнятий:
Який з даних кодексів України поділений на Загальну та Особливу частини:
На чому відповідно до Кримінального Кодексу України він ґрунтується:
Скільки відносно самостійних частин містить текст чинного Кримінального кодексу
України:
Текст чинного Кримінального кодексу України утворюють відносно самостійні
частини:
Закон України про кримінальну відповідальність становить:
Діючий Кримінальний кодекс України був прийнятийВерховною Радою України:
Діючий Кримінальний кодекс України набув чинності:
Текст частин Кримінального кодексу України поділений на:
Розділи чинного Кримінального кодексу України поділені на:
Загальна частина Кримінального права України містить:
Текст статті Кримінального кодексу України складається з:
Вкажіть, що слід розуміти під Законом про кримінальну відповідальність?
Визначте, які складові Кримінального кодексу України?
Вкажіть, які положення визначають зміст Загальної частини кримінального права?
Вкажіть, які положення визначають зміст Особливої частини кримінального права?
Вкажіть назву одного із розділів Загальної частини КК України?
Вкажіть, що лежить в основі поділу норм Загальної частини Кримінального права
України на розділи?
Вкажіть, що лежить в основі поділу норм Особливої частини Кримінального права
України на розділи?
Вкажіть, що становить законодавство України про кримінальну відповідальність?
Визначте, чи застосовуються положення Закону про кримінальну відповідальність за
аналогією?
Вкажіть, що слід розуміти під опублікуванням Закону про кримінальну
відповідальність?
Визначте, який Закон про кримінальну відповідальність має зворотну дію в часі?
Вкажіть, які особи згідно принципу територіальності підлягають відповідальності за
Кримінальним кодексом України?

Вкажіть, які діяння згідно принципу громадянства регламентуються Законом про
кримінальну відповідальність?
Вкажіть, за яких умов діє універсальний (космополітичний) принцип чинності Закону
про кримінальну відповідальність України?
Вкажіть, за яких умов діє реальний принцип чинності Закону про кримінальну
відповідальність?
Вкажіть, яка із перелічених диспозицій є бланкетною?
Вкажіть, яка із перелічених диспозицій є описовою?
Вкажіть, яка із перелічених диспозицій є простою?
Вкажіть, яка із перелічених диспозицій є відсилочною?
Визначте, хто є суб’єктом доктринального тлумачення закону про кримінальну
відповідальність?
Визначте, яке з тлумачень кримінального закону НЕ відноситься до тлумачення за
суб'єктом?
Визначте, яке з тлумачень кримінального закону НЕ відноситься до тлумачення за
способом?
Визначте, яке з тлумачень кримінального закону НЕ відноситься до тлумачення за
обсягом кола суспільно небезпечних діянь, що охоплюються певною кримінальноправовою нормою?
Визначте, які є види тлумачень Закону про кримінальну відповідальність за суб’єктом?
Визначте, які є види тлумачень Закону про кримінальну відповідальність за обсягом?
Визначте, які є види тлумачень Закону про кримінальну відповідальність за
прийомами?
Вкажіть, яким чином застосовується норма Закону про кримінальну відповідальність,
яка частково пом'якшує відповідальність, а частково її посилює?
Встановіть, з якого моменту Закон про кримінальну відповідальність набирає
чинності?
Під час ремонту взуття в майстерні Ганченко випадково доторкнувся до паяльника, з
яким працював Дмитренко. Від несподіваного опіку та болю Ганченко різко
відсмикнув руку і наніс удар в око Фесенко, який стояв поруч. Внаслідок травми
Фесенко втратив зір на одно око. Чи є дії Ганчеко злочином?
Президент України видав Указ про встановлення кримінальної відповідальності за
образу працівника правоохоронного органу. Чи можна вваж ти такі дії злочином?
10 річний Осипов вчинив крадіжку чужого майна на суму 2000 грн. Але кримінальне
провадження не порушили, оскільки визнали діяння Осипова як малозначне за ч. 2 ст.
11 КК України. Чи законним є рішення?
Суслов при порушенні правил дорожнього руху збив пішохода, який загинув на місці
пригоди. Суд призначив покарання у вигляді 6 років позбавлення волі згідно з ч. 2 ст.
286 КК України. Як класифікується злочин Суслова залежно від ступеня тяжкості
вчиненого?
Митрив заподіяв кілька ноживх поранень особі, чим спричинив смерть. Його дії
кваліфікували за ч. 1 ст. 115 КК України і призначили покарання 11 років позбавлення
волі. Як класифікується злочин Митрова залежно від ступеня тяжкості вчиненого?
Який об’єкт злочину лежить в основі об’єднання норм Особливої частини
Кримінального кодексу у розділи?
Як визначається злочин в Кримінальному кодексі України?Вкажіть, якою ознакою є
суспільна небезпечність злочину? Вкажіть, якою ознакою є винність?Злочином
вважається діяння, яке передбачене?Вкажіть, які ознаки злочинного діяння?Зазначте,
хто може вчиняти злочин і підлягати кримінальній відповідальності?Вкажіть, через
відсутність якої ознаки злочину діяння визнається малозначним?Для визнання діяння
малозначним,слід приймати незаподіяння та неможливість заподіяння якої шкоди?Які
форми злочинного діяння?Як поділяються злочини за ступенем тяжкості?Вкажіть, яке
діяння із переліченого визначає злочин невеликої тяжкості?
Вкажіть, яке діяння із переліченого визначає злочин середньої тяжкості?

Вкажіть, яке діяння із переліченого визначає тяжкий злочин?
Вкажіть, яке діяння із переліченого визначає злочин як особливо тяжкий?
Вкажіть що слід розуміти під суспільною небезпечністю?
Чим визначається характер суспільної небезпеки?
Що слід розуміти під бездіяльністю?
Який принцип закріплено у винності, як ознаки злочину?
Що розуміють під караністю як ознакою злочину?
Що є підставою законодавчої класифікації злочинів передбаченої в ст. 12 КК України?
Як поділяються злочини за формою вини?
Чи буде вважатися злочином вчинення особою 10-річного віку особливо тяжкого
діяння?
Чи є обов’язковим усвідомлення своїх дій або бездіяльності при вчиненні злочину?
Що слід розуміти під протиправністю?
Яка основна ознака, що відрізняє злочин від інших правопорушень?
Що є фактичною підставою кримінальної відповідальності? Що є правовою підставою
кримінальної відповідальності?Яким нормативно-правовим актом передбачена
кримінальна відповідальність?Коли вичерпується повною мірою кримінальна
відповідальність?Неосудна особа вчинила суспільно-небезпечне діяння. Щодо неї
застосовані примусові заходи медичного характеру. Чи є факт застосування до цієї
особи зазначених заходів реалізацією кримінальної відповідальності?Особа вчинила
умисне вбивство з корисливих мотивів (п.6 ч. 2 ст. 115 КК) і ухилялась від слідства та
суду протягом 15 років. Нових злочинів у цей час особа не вчинила. Чи вичерпала себе
кримінальна відповідальність?
Особа визнана винною у плануванні агресивної війни (ч. 1 ст. 437 КК). Кримінальна
відповідальність вичерпує себе:Громадянин України відбув покарання за вчинений за
межами України злочин, судимість не погашена. Повернувшись в Україну, він вчинив
новий злочин. Чи впливатиме на кримінальну відповідальність за новий злочин
нереалізована кримінальна відповідальність за перший злочин?
Іноземний громадянин, перебуваючи на території України, вчинив діяння, яке за КК
його держави є злочином. В КК України це діяння злочином не визнано. Чи породжує
факт вчинення такого діяння кримінальну відповідальність в Україні?
Особа відбула покарання за вчинення тяжкого злочину. Чи можна вважати, що
кримінальна відповідальність реалізована повністю?Неповнолітній вперше вчинив
злочин невеликої тяжкості і був звільнений від кримінальної відповідальності. Щодо
нього суд застосував примусові заходи виховного характеру. Чи є факт застосування
таких заходів реалізацією кримінальної відповідальності?Чи є факт застосування судом
примусового лікування до особи, що вчинила злочин реалізацією кримінальної
відповідальності?
Особа була звільнена від відбування покарання в зв'язку з декриміналізацією діяння.
Коли себе вичерпує кримінальна відповідальність?Що є змістом кримінальної
відповідальності?
Що слід вважати початковим моментом кримінальної відповідальності особи, що
вчинила злочин?
Виключно особистий характер відповідальності, це ознака:
Хто може бути суб’єктом застосування до особи кримінальної відповідальності?
Що є негативними наслідками кримінальної відповідальності?
Що є негативними наслідками кримінальної відповідальності?
Вкажіть, яке із перелічених понять відповідає поняттю складу злочину?Вкажіть, які із
наведених елементів є необхідними для констатації складу злочину?
Наявність складу злочину у вчиненому діянні є підставою:
Визначте, яка із ознак є характерною для будь-яких складів злочинів?
Визначте ознаки, які характерні усім без виключення складам злочинів?
Визначте, яка із поданих ознак НЕ є обов’язковою для будь-яких складів злочинів?
Вкажіть, які із перелічених ознак є факультативними ознаками складу злочину?

Вкажіть, який критерій покладено в основу поділу складів на основні, кваліфіковані і
привілейовані?
Визначте як здійснюється поділ складів злочинів в залежності від їх опису в
кримінальному законі?
Вкажіть як поділяються склади злочинів в залежності від особливостей їх конструкції
та моменту закінчення?
Вкажіть як поділяються склади злочинів в залежності від ступеня їх суспільної
небезпеки?
Визначте, який склад злочину визнається матеріальним?
Визначте, що собою являє основний склад злочину?
Визначте, з якого моменту злочин із формальним складом вважається закінченим?
Вкажіть, різновидом якого складу злочину є усічений склад?
Встановіть, який склад злочину крім основних містить ознаки, за допомогою яких
здійснюється диференціація відповідальності в сторону її зниження?
Визначте, що таке кваліфікація злочинів?
Визначте види норм, що застосовуються при кваліфікації вчиненого діяння?
Вкажіть, що є об’єктом кваліфікації?
Вкажіть стадії кримінально-правової кваліфікації?
Встановіть, що входить в структуру кримінально-правової кваліфікації?
Митрофанов у 14-річному віці проник у приміщення і викрав майно на суму 3500 грн.
Щоб встановити чи є в діях Митрофанова склад злочину, що передбачає
відповідальність за таємне викрадення чужого майна, потрібно звернутись :
У відповідь на скаргу Петрова про відмову квартиронаймачами сплатити обумовлену
суму за 6-місячне проживання прокурор зазначив, що відповідно до ч. 1 ст. 2
Кримінального кодексу України підставою кримінальної відповідальності є вчинення
особою суспільно-небезпечного діяння, яке містить склад злочину. Яку функцію в
даному випадку виконує склад злочину?
При визначенні загального поняття складу злочину спосіб як ознака об’єктивної
сторони складу злочину виступає такою ознакою:
Іванов не маючи постійного місця проживання і роботи викрав велосипед, який
пізніше продав. Дії Іванова були кваліфіковані за ч.1 ст. 185 КК України. До якого виду
залежно від ступеня суспільної небезпеки належить цей склад злочину?
Васильчук обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченою ч. 1 ст. 129
Кримінальним кодексом України. Диспозиція цієї норми передбачає відповідальність
за погрозу вбивством, якщо були реальні підстави побоюватись здійснення цієї погрози.
Визначіть, які ознаки об’єктивної сторони злочину є обов’язковими?
Науковий співробітник Заболотний надрукував у журналі «Відомості Верховної Ради
України» рекомендації щодо кваліфікації окремих злочинних проявів у сфері
оподаткування. Стаття містила аналіз найбільш поширених помилок, які допускали
судді та слідчі при кваліфікації таких діянь. До якого виду кваліфікації можна віднести
ці рекомендації?
Для того, щоб відмежувати таємне викрадення чужого майна (ч.1 ст. 185 КК України)
від відкритого викрадення чужого майна (ч. 1 ст. 186 КК України) потрібно
скористатись:
Гусенко обвинувачується у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України.
Диспозиція цієї норми передбачає відповідальність за перевезення певних предметів
через митний кордон або поза митним контролем України. Визначіть, які ознаки
об’єктивної сторони злочину є обов’язковими?
Денисенко обвинувачується у вчиненні злочину передбаченого ч.1 ст. 115 КК України.
Ввечері не порозумівшись із сусідом він наніс йому кілька ударів ножем чим заподіяв
смерть. Визначте склад злочину за моментом закінчення?
Злочин з матеріальним складом має місце коли?

Шпаченко вирішив викрасти зі стоянки автомобіль АУДІ. Власнику, який знаходився
у автомобілі, під час викрадення було заподіяно тяжкі тілесні ушкодження. Визначте,
що є основним безпосереднім об’єктом складу злочину, вчиненого Шпаченко?
Які із вказаних злочинів є предметними?
Шпаченко, керуючи транспортним засобом, перевищив встановлену швидкість і
здійснив наїзд на пішохода, заподіявши йому тяжкі тілесні ушкодження. Що в даному
випадку виступає основним безпосереднім об’єктом злочину?
Бондаренко, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, проник у кімнату
гуртожитку, де проживала Карпова, де з застосуванням фізичного насильства здійснив
з нею статевий акт, заподіявши їй при цьому легкі тілесні ушкодження з
короткочасним розладом здоров’я. Визначте основний безпосередній об’єкт злочину.
Шпаченко, проникнувши в квартиру Татарева, викрав гладкоствольну мисливську
рушницю. Що в даній ситуації виступає основним безпосереднім об’єктом?
Шпаченко, проникнувши в квартиру Татарева, викрав два пістолети та набої до них.
Що в даній ситуації виступає основним безпосереднім об’єктом?
Макарчук, працюючи на автонавантажувачі, на порушення інструкції з техніки
безпеки навантажив і почав перевозити територією меблевого комбінату негабаритний
вантаж, частина якого впала на одного з учнів професійно-технічного училища, які
були на комбінаті на екскурсії, заподіявши йому тяжке тілесне ушкодження. Що є
основним безпосереднім об’єктом злочину?
Акудінов, Щеглов і Макаров домовилися вчинити кілька нападів на квартири
громадян. Для реалізації свого плану, Щеглов, маючи ліцензію на носіння вогнепальної
зброї, придбав бойовий пістолет, Акудінов та Макаров придбали кастет та військовий
бойовий ніж. Однак при спробі вчинити напад, були затримані. Що є основним
безпосереднім об’єктом злочину?
Анкудінов і Макаров вчинили напад на квартиру громадян. Для подолання опору
потерпілих, які відчиняли їм двері, вони застосували кастет та спортивну биту,
заподіявши потерпілим середньої тяжкості тілесні ушкодження, а далі зв’язали
потерпілих і заволоділи їхнім майном. Що є основним безпосереднім і додатковим
об’єктом злочину?
Визначте, що є об’єктом і предметом крадіжки (ст. 185 ККУ)?
Панчук придбав у невстановленої особи 10 тонн етилового спирту, з якого у власному
гаражі виготовляв «горілку», розбавляючи спирт водою з водогону. На пляшки з
«горілкою» Панчук наклеював придбані у Гончара незаконно виготовлені марки
акцизного збору та етикетки відомих виробників горілчаних виробів. Виготовлену
«горілку» Панчук передавав для реалізації приватним підприємцям Строєву та
Антонову, які продавали її через кіоски, що їм належали. Як пізніше встановили,
внаслідок вживання такої горілки в міську лікарню потрапило 5 осіб із діагнозом
«отруєння сурогатами». Кваліфікуйте дії Панчука і визначте їх основний безпосередній
об’єкт.
Визначте, який із цих злочинів НЕ є предметним?
В якому із зазначених злочинів обов’язковою ознакою складу злочину буде потерпіла
особа?
В якому із зазначених злочинів НЕ є обов’язковою ознакою складу злочину потерпіла
особа?
Шпаченко таємно проник до квартири Савчук з метою заволодіння її майном. Однак
не знайшов нічого цінного і вирішив покинути приміщення, однак був затриманий
господарем квартири і доставлений в правоохоронні органи. Що є основним
безпосереднім об’єктом злочину, вчиненого Шпаченком?
Гостюк взяв в борг у Коломійця 3000 грн. на три місяці. Однак, зі спливом
обумовленого строку, Гостюк відмовився повертати борг Коломійцю. Тоді Коломієць
вирішив власними силами повернути борг, таємно проник у квартиру Гостюка,
знайшов там схованку, де було 5000 грн., взяв 3000 грн., і вже покидаючи приміщення,

був затриманий. Що є основним безпосереднім об’єктом злочину, вчиненого
Коломійцем?
Що слід розуміти під об’єктом злочину?
Що виступає об’єктом злочину?
Який принцип покладений в основу розподілу розділів в Особливій частині КК?
Яка існує типова класифікація об’єктів по «вертикалі»?:
Яка існує типова класифікація об’єктів по «горизонталі»?
Що підпадає під загальний об’єкт?
На які види поділяються додаткові безпосередні об’єкти?
Визначте, що є додатковим факультативним об’єктом?
Що слід розуміти під предметом злочину?
В якій відповіді названо структурний елемент суспільних відносин?
Як об’єкти злочину класифікуються за ступенем узагальнення охоронюваних
кримінальним законом суспільних відносин ?
Яке з наведених понять характеризує загальний об’єкт злочину?
Визначте, що є родовим об’єктом злочину?
Вкажіть, що є безпосереднім об’єктом злочину?
Яке поняття характеризує всю сукупність суспільних відносин, що поставлені під
охорону кримінального закону?
Яке із понять характеризує групу охоронюваних кримінальним законом однорідних або
тотожних суспільних відносин, яким заподіюється або може бути заподіяна істотна
шкода?
Яке із понять характеризує конкретні, охоронювані кримінальним законом суспільні
відносини, яким суспільно небезпечним діянням особи заподіюється або може бути
заподіяна істотна шкода?
Яке з наведених положень характеризує предмет злочину?
Вкажіть, які різновиди безпосереднього об’єкта злочину?
Вкажіть, за допомогою якого об'єкта провадиться розмежування складів злочину?
Перед трамваєм, у забороненому для переходу пішоходів місці, швидко перебігала
вулицю 8-річна Олексюк. Поряд із трамваєм у напрямку його руху зі швидкістю
близько 40 км за годину (при дозволеній – 60 км за годину) їхала автомашина
«Вольво», водій якої Мамило не мав можливості об’їхати трамвай, оскільки спереду
біля бровки хідника стояла автомашина «Москвич». Дівчинка раптово з’явилася перед
автомашиною, і хоч Мамило загальмував своєчасно, не вдалося уникнути наїзду.
Олексюк попала під колеса і була смертельно травмована. Чи є у поведінці Мамила
ознаки об’єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України?
Між Курциним і Шешенею в квартирі останнього виникла сварка, під час якої
Шешеня вдарив Курцина по голові, заподіявши легке тілесне ушкодження з
короткочасним розладом здоров’я. Та це спричинило крововилив у мозок з тяжкими
змінами в речовині і судинах головного мозку, внаслідок чого Курцин помер. У
висновку судово-медичної експертизи вказано, що в розвитку крововиливу, який
призвів до смерті, визначальними моментами була патологія артеріальних судин, а
супутніми – захворювання (гіпертонія), алкогольне сп’яніння, конфліктна ситуація і
незначна травма. Чи може бути притягнутий до відповідальності Шешень за вбивство
Курцина?
Ігошев, зайшовши до ресторану, побачив там Пустоцвіта, який танцював зі своєю
знайомою. З Пустоцвітом Ігошев був у неприязних стосунках. Вихопивши пістолет,
Ігошев з відстані 7 метрів тричі вистрілив у Пустоцвіта, заподіявши тому смертельні
поранення. Вироком суду дії Ігошева були кваліфіковані за п. 5 ч. 2 ст. 115 КК. Чи
правильно судом визначено спосіб вчинення злочину?
Кримов і четверо його товариші їхали автомобілем, який належав Кримову. За шість
кілометрів до райцентру на узбіччі дороги вони побачили перевернутий автомобіль,
біля якого знаходилися тяжко травмований Сак та його дружина, яка почала просити
відвезти потерпілого до лікарні. Кримов відмовився це зробити, пославшись на те,

щомісця в автомобілі більше немає, а він везе своїх товаришів на електропотяг, який
відправляється за 15 хвилин. Приїхавши до райцентру, Кримов зателефонував до
лікарні й повідомив про дорожньо-транспортну подію і тяжкий стан потерпілого. В
лікарні в цей час обидва автомобілі швидкої допомоги були на викликах, тому Сак був
доставлений до лікарні лише через годину, де невдовзі помер від втрати великої
кількості крові й переохолодження. За висновком судово-медичної експертизи, життя
потерпілого було б урятоване, якщо б Кримов довіз його до лікарні. Чи є в діянні
Кримова та його товаришів ознаки складу злочину, передбаченого ст. 135 КК України
(Залишення в небезпеці)?
Панфілов під час сварки з матір’ю своєї дружини Сич на ґрунті неприязних стосунків
завдав їй молотком два удари по голові, спричинивши закриті переломи кісток
склепіння й основи черепа, від чого Сич через 25 днів померла в лікарні. За висновком
судово-медичної експертизи, смерть Сич настала від гнійного запалення легень, чому
сприяло тривале пасивне положення її тіла під час перебування в лікарні у зв’язку із
травмою голови, а також ряду патологічних змін з боку серцево-судинної системи. Чи є
причино вий зв’язок між діями Панфілова і смертю Сич?
Горюнов і Ващилін вночі проникли до магазину ТОВ «Ірис», зв’язали сторожа
Кузякова і викрали товарів на суму 18 тис. грн. В який спосіб було вчинено
розкрадання чужого майна?
Власик під час вчинення хуліганських дій у ресторані взяв зі столу пляшку за шийку,
розбив її об стілець і загостреними краями наніс два удари в обличчя Попкову,
спричинивши тому середньої тяжкості тілесні ушкодження. Чим буде в даній ситуації
пляшка?
Князева завдала Тархову, який спав, чотири удари сокирою по голові і з метою
приховати вчинене підпалила будинок, в якому знаходився Тархов. Судово-медична
експертиза встановила, що смерть Тархова настала не від отриманих ушкоджень, а від
отруєння чадним газом під час пожежі. Яка з факультативних ознак об’єктивної
сторони впливає на кваліфікацію в цій ситуації?
Шпаченко, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, рухався із дозволеною
швидкістю, однак не помітив вчасно пішохода і здійснив наїзд. Побачивши що свідки
події відсутні, Шпаченко втік з місця події. Через годину водій авто, що їхав тією ж
дорогою, помітив потерпілого і доставив до лікарні. По дорозі потерпілий повідомив
номера авто, що його збило. Через отримані травми та невчасну медичну допомогу,
потерпілий помер в лікарні. Шпаченка було засуджено за порушення правил безпеки
дорожнього руху. Адвокат родичів загиблого наполягав на притягненні до
відповідальності і за залишення в небезпеці (ст. 135 ККУ)і. Чи правильно апелює
адвокат?
Для якого із цих злочинів спосіб НЕ є обов’язковою ознакою складу злочину?
Білецький, на виборах до міської ради, вчинив підкуп виборців, що вплинуло на
результат виборів та дозволило його партії отримати на 30 % більше мандатів. Якого
виду наслідки настали в цьому випадку?
Майор Пилипенко, перебуваючи на службі в зоні АТО, піддавшись пропаганді був
завербований російською розвідкою. На замовлення російських спецслужб Пилипенко
вивчив матеріали про місця розташування таємних диверсійних українських груп та
переказав їх стороні-противнику. Якого виду дії вчинені Пилипенком?
Майор Пилипенко, перебуваючи на службі в зоні АТО, піддавшись пропаганді
перейшов на сторону противника та вступив в загін сепаратистського спрямування.
Його дії були кваліфіковані як державна зрада (ст. 111 ККУ). Яка факультативна
ознака об’єктивної сторони впливала на кваліфікацію вчиненого?
Павлов, будучи яскравим прихильником комуністичних ідей, вирішив вбити
Президента України, політику якого критикував. Для реалізації свого задуму, він
озброївшись гвинтівкою, розмістився на даху п’ятиповерхового будинку і вистрілив у
президента на параді незалежності, однак не влучив і був затриманий. Його дії були

кваліфіковані за ст. 112 ККУ. Яка факультативна ознака об’єктивної сторони впливала
на кваліфікацію вчиненого?
Шпаченко, використавши ключ-відмичку, таємно проник до квартири Розенка, коли
той був на нічному чергуванні і викрав цінностей на 1000 грн. Судом дії кваліфіковано
за ч.3.ст. 185 ККУ. Яка ознака об’єктивної сторони мала значення для кваліфікації в
цьому випадку?
Що таке об'єктивна сторона складу злочину ?
В якій відповіді названа ознака об’єктивної сторони складу злочину?
В якій відповіді названі всі ознаки об’єктивної сторони формального складу злочину?
В якій відповіді названі всі ознаки об’єктивної сторони матеріального складу злочину?
Що є умовою настання кримінальної відповідальності за бездіяльність?
В якому випадку кримінальна відповідальність за бездіяльність виключається?
Які обов’язкові ознаки об’єктивної сторони всіх складів злочинів?
Що таке дія, як ознака об’єктивної сторони складу злочину?
Що таке діяння, як ознака об’єктивної сторони складу злочину?
В яких злочинах суспільно небезпечні наслідки є обов’язковою ознакою об’єктивної
сторони?
Які можуть бути наслідки залежно від характеру завданої шкоди?
Коли злочин з формальним складом вважається закінченим?
Що таке обстановка вчинення злочину?
Що таке суспільно небезпечні наслідки?
Для яких злочинів причинний зв'язок є необхідною ознакою об'єктивної сторони?
Що таке спосіб вчинення злочину?
Що таке знаряддя вчинення злочину?
Чи може бути обстановка вчинення злочину обов'язковою ознакою об'єктивної сторони
складу злочину?
Що таке бездіяльність як ознака об'єктивної сторони?
У якому випадку місце скоєння злочину буде обов'язковою ознакою об'єктивної
сторони?
Чи визнається відповідно до чинного Кримінального кодексу України суб’єктом
злочину особа, яка на час вчинення передбаченого ним суспільно небезпечного діяння
досягла 14 років?
Хворіючи на шизофренію і вважаючи себе Дон Кіхотом, Ю. «поборов» млин Я.,
заподіявши останньому істотну майнову шкоду. Яка (-і) із наведених ознак має (-ють)
місце в діяннях Ю.:
Хворіючи на шизофренію і вважаючи себе Вернидубом, Ю. викорчував усі кущі на
подвір’ї Я., чим заподіяв останньому істотну шкоду. Яка (-і) із наведених ознак має (ють) місце в діяннях Ю.:
Будучи клептоманом (той, хто має хворобливий потяг до викрадень чужого майна) Ю.
таємно викрав золоту каблучку Я. При цьому Ю. усвідомлював свої дії. Яка (-і) із
наведених ознак має (-ють) місце в діяннях Ю.:
Ю., будучи в стані сп’яніння, вчинив наїзд на Я., якому заподіяв тяжкі тілесні
ушкодження. Було встановлено, що під час керування транспортним засобом Ю. міг
усвідомлювати свої дії та керувати ними. За заподіяну істотну шкоду Ю.:
Ю., будучи в стані сп’яніння, вчинив наїзд на Я., якому заподіяв тяжкі тілесні
ушкодження. Було встановлено, що під час керування транспортним засобом Ю. міг
усвідомлювати свої дії, проте не міг керувати ними. За заподіяну істотну шкоду Ю.:
Ю., будучи в стані сп’яніння, вчинив наїзд на Я., якому заподіяв тяжкі тілесні
ушкодження. Було встановлено, що під час керування транспортним засобом Ю. не міг
повною мірою усвідомлювати свої дії та керувати ними. За заподіяну істотну шкоду Ю.:
15-річні учні Храпов і Лапов вирішили прогуляти заняття у школі й зателефонували до
міліції, що школу заміновано. Заняття в школі було відмінено. Мінери кілька годин
обстежували всі приміщення школи, але вибухівки не виявили. Чи можуть учні Храпов
і Лапов нести кримінальну відповідальність?

15-річний Рудяк, проводжаючи додому своїх однокласниць Людмилу і Марину,
знайшов на вулиці дрібнокаліберний пістолет. Під мостом він випробував його,
зробивши кілька пострілів, і хотів покласти в сумку Марини, однак дівчата попросили
подивитися пістолет. Розглядаючи його, Марина пожартувала, що, можливо, Рудяк їх
застрелить. Рудяк спочатку наставив пістолета на Марину і сказав, що вже вбив її, а
потім на Людмилу. Остання запитала, чи можна з цього пістолета вбити. Рудяк
відповів, що не знає, і наставив пістолета в її голову. Однак Людмила, жартуючи,
сказала, що краще стріляти в серце. Рудяк випадково натис на гачок, пролунав
постріл, яким було тяжко поранено Людмилу. Рудяк негайно зупинив проїжджаючу
машину, щоб відвезти Людмилу до лікарні. Рудяка було засуджено за умисне тяжке
тілесне ушкодження. Захисник подав апеляцію на вирок, вимагаючи закриття
кримінальної справи. Чи підлягає апеляція задоволенню?
20 травня Парамон Мотига на святкування свого 14-річчя запросив на 7-му годину
вечора найближчих друзів. Вони веселилися й танцювали. Коли ж батьків Мотиги
(обоє хірурги) терміново викликали до лікарні для допомоги травмованим на пожежі
людям, друзі засумували. Тоді Шило дістав принесену ним пляшку горілки і
запропонував усім випити. Випили і вирішили провести конкурс на найбільш
захоплюючу розвагу. Такою визнали пропозицію Парамона випробувати свою
сміливість у ситуації інсценування розстрілу з використанням батьківської
малокаліберної гвинтівки. Першим випробував себе Парамон, в якого опівночі з
останнім ударом курантів вистрілив Шило. Куля пройшла біля самого вуха Парамона
Мотиги. Через 2 хвилини в Шила вже стріляв Мотига. Він також спрямовував кулю
біля скроні, однак вона влучила в голову і смертельно поранила Шила. Парамона
Мотигу засуджено за вбивство через необережність. Захисник подав апеляцію на вирок
суду, поставивши питання про закриття справи. Чи підлягає апеляція задоволенню?
Зибін, хворий на шизофренію, півроку не проживав зі своєю дружиною Іриною Зибіною,
яка з двома дітьми перебувала у своєї сестри Павлової. Зибін знав, що дружина
постійно зустрічається з Бовкуном. Зибін, перебуваючи у стані сп’яніння, прийшов у
квартиру Павлових і почав виганяти Бовкуна, який відмовлявся залишити квартиру.
Виникла сварка, під час якої Зибін, вихопивши з-за халяви чобота кухонний ніж, наніс
Бовкуну 16 колото-різаних ран у груди, живіт та інші частини тіла, від чого той помер.
Зибіна засуджено за умисне вбивство за обтяжуючих обставин. Чи може Зибін нести
кримінальну відповідальність?
Колишня дружина Єлецького, яка проживала окремо, попросила його відвезти їхнього
сина на заняття шахової секції. Вранці наступного дня Єлецький придбав за рецептом в
аптеці дві упаковки снодійного, заїхав удень за сином, провів його на заняття, а по
закінченні дав хлопчикові велику дозу снодійного і привіз його в дім колишньої
дружини. Хлопчик швидко заснув, а через два дні помер від отруєння. Було проведено
судово-психіатричну експертизу, яка визнала, що в Єлецького психічне захворювання у
формі шизофренії і діяння він вчинив у хворобливому стані. Рідні Єлецького і товариші
по службі свідчили, що ніяких відхилень у його психіці не спостерігали, у поводженні
він створював враження психічно нормальної людини. На слідстві його поведінка
справляла таке саме враження. Ухвалою суду кримінальну справу проти Єлецького в
обвинуваченні в умисному вбивстві було закрито, а його самого направлено на
примусове лікування до психіатричної лікарні. Прокурор подав апеляцію на ухвалу
суду, вказавши, що висновок суду про неосудність Єлецького зроблено на недостатньо
досліджених матеріалах справи. Чи підлягає апеляція прокурора задоволенню?
Волошин, який систематично пиячив протягом 10 років і ображав дружину, вкотре
прийшов додому п’яним. Як завжди, він почав її ображати, вдарив у голову. Через
систематичне знущання чоловіка у Волошиної виник стан сильного душевного
хвилювання і вона вдарила його в груди ножем, яким у цей момент чистила огірок. Ніж
ушкодив серце, чоловік помер. Волошину засуджено за умисне вбивство, вчинене в
стані сильного душевного хвилювання. Захисник оскаржив вирок, вважаючи, що
злочин вчинено в стані неосудності. Чи підлягає скарга задоволенню?

Гершензон у стані сильного душевного хвилювання, спричиненого тяжкою образою з
боку Романа, вбив його. Від цього сам захворів на психічну хворобу, яка позбавила його
можливості усвідомлювати свої дії. Чи може Гершензон нести кримінальну
відповідальність?
За відкрите викрадення чужого майна, не поєднане з насильством, проти Сорокіна було
порушено кримінальну справу. Під час її розслідування він захворів на психічне
захворювання, яке позбавило його можливості усвідомлювати свої дії. Сорокіна
направили на лікування до психіатричної лікарні. Через 2 роки він вилікувався. Чи
може Сорокін бути притягнутий до кримінальної відповідальності?
За розбійний напад з метою заволодіння майном громадянина Шпака було засуджено до
чотирьох років позбавлення волі. Відбувши один рік покарання, він захворів на
психічне захворювання, яке позбавило його можливості усвідомлювати свої дії.
Пробувши 2 роки у психіатричній лікарні, Шпак вилікувався і був направлений для
відбування покарання. Чи правильне рішення суду?
За вбивство при перевищенні меж необхідної оборони Бурлака засуджено до двох років
позбавлення волі. До набрання вироком чинності Бурлак захворів на психічне
захворювання, яке позбавило його можливості усвідомлювати свої дії, і був
направлений на лікування. Через 1 рік він вилікувався. Суд відправив Бурлака
відбувати призначене йому за вироком суду покарання. Чи правильне рішення суду?
Суслов разом із приятелем напав у лісопарку на Буслова з дружиною і зґвалтував
жінку. Через тиждень Буслов вислідив Суслова і вбив його. Буслова засуджено за
умисне вбивство без обтяжуючих і пом’якшуючих обставин за ч. 1 ст. 115 КК. Буслов
подав апеляцію на вирок, наполягаючи на перекваліфікації його дій на вбивство,
вчинене в стані сильного душевного хвилювання. Чи підлягає скарга Буслова
задоволенню?
Г.А., маючи умисел на виготовлення підробленого документу, до пенсійного
посвідчення, виданого на ім’я її чоловіка, що був інвалідом ІІ групи, вклеїла свою
фотокартку. Кілька місяців вона використовувала цей документ для безоплатного
проїзду в транспорті. Під час перевірки документів контролерами трамвайного депо
підробку було виявлено. Стосовно Г.А. було порушено кримінальну справу за ч. 1 ст.
358 КК України – підробка документу і використання підробленого документу.
Проведеною судово-психіатричною експертизою було виявлено, що Г.А. на момент
вчинення інкримінованих їй діянь страждала шизофренією. Яке рішення повинен
прийняти суд стосовно Г.А.?
Який зміст юридичного критерію неосудності?
Який розлад здоров’я відноситься до медичного критерію неосудності?
Що визнається юридичним критерієм обмеженої осудності?
Як впливає вчинення злочину у стані сп'яніння на кримінальну відповідальність?
Вкажіть, за яких обставин при вчиненні злочину особа визнається осудною?
Коли особа вважається такою, що досягла віку, з якого вона може бути суб’єктом
злочину?
Як встановлюється вік особи, яка вчинила передбачене КК суспільно небезпечне
діяння при відсутності документів про її народження і неможливості їх одержати?
Що належить вважати роком та днем народження при встановленні віку особи, яка
вчинила передбачене КК суспільно небезпечне діяння?
Чи підлягає кримінальній відповідальності особа, що вчинила передбачене КК
суспільно небезпечне діяння до досягнення віку, з якого вона може бути суб’єктом
злочину:
Вкажіть, що слід розуміти під медичним (біологічним) критерієм неосудності?
Чи підлягає покаранню особа, яка вчинила злочин у стані осудності, але до
постановлення вироку захворіла на психічну хворобу, що позбавляє її можливості
усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними?
Як обирається вид примусового заходу медичного характеру?
На який строк призначаються примусові заходи медичного характеру?

Яке значення обмеженої осудності?
Чи підлягає кримінальній відповідальності особа, яка вчинила злочин у стані
алкогольного, наркотичного чи психотропного сп’яніння?
Який вік вважається зниженим віком кримінальної відповідальності?
За які групи злочинів встановлений знижений вік кримінальної відповідальності?
З яких ознак складається юридичний критерій неосудності?
Які обов’язкові ознаки суб’єкта злочину?
Чим вступає суб’єктивна сторона злочину?
Вина є формою психічного ставлення особи до…
В якому випадку вина є формою психічного ставлення особи до діяння?
Чим виступає вина як форма ставлення особи до вчиненого нею суспільно небезпечного
діяння?
Що вступає у особи мотивом при вчиненні суспільно небезпечного діяння?
У яких формах вини вона виступає, як психічне ставлення особи до вчинюваного нею
суспільно небезпечного діяння, передбаченого кримінальним законом, і до його
суспільно небезпечних наслідків?
Що утворюють зміст вини як психічного ставлення особи до вчинюваного нею
суспільно небезпечного діяння, передбаченого кримінальним законом, і до його
суспільно небезпечних наслідків?
Що включає в себе інтелектуальний елемент вини?
За допомогою яких юридичних понять розкривається зміст суб’єктивної сторони
злочину?
Вкажіть, що є злочином вчиненим з прямим умислом?
В якому випадку буде відсутність злочину при необережній формі вини?
Яке ставлення особи до вчиненого злочину з прямим умислом?
Для яких злочинів є характерним усвідомлення суспільно небезпечного характеру
свого діяння (дії або бездіяльності)?
Для яких злочинів є характерним бажання настання суспільно небезпечних наслідків?
Для яких злочинів є характерним небажання настання суспільно небезпечних
наслідків?
Які види необережності як форми вини?
Для яких злочинів є характерним передбачення можливості настання суспільно
небезпечних наслідків?
Для яких злочинів характерний легковажний розрахунок на відвернення суспільно
небезпечних наслідків?
Повинність і можливість передбачення суспільно небезпечних наслідків діяння
характерні для:
Для яких злочинів є характерним небажання, але свідоме припущення настання
суспільно небезпечних наслідків?
Для яких злочинів характерно передбачення суспільно небезпечних наслідків діяння?
У якій відповіді вказано один із видів необережності відповідно до ст. 25 КК України?
Для яких злочинів є характерним свідоме припущення суспільно небезпечних
наслідків?
В яких злочинах є характерним небажання настання суспільно небезпечних наслідків?
Особа, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, таємно проникла у гараж свого
сусіда, де заволоділа чужим майном на чималу суму. При виході із сховища особа дещо
замешкалася в зв’язку з чим була затримана працівниками ДСО. Визначте стадію
вчинення злочину:
Суб’єкт, прагнучи задовольнити свою статеву пристрасть, напав на потерпілу особу,
зламав її опір із використанням насильства, однак статевий акт не вчинив виключно із
фізіологічних причин. Оцініть дії суб’єкта:
Кілер, виконуючи замовлення свого клієнта та прагнучи позбавити жертву життя,
здійснив постріл із вогнепальної зброї, однак смерть потерпілої особи не настала через

промах найманого вбивці. Від повторного пострілу кілер відмовився. Охарактеризуйте
дії суб’єкта з точки зору кримінального закону:
Суб’єкт мав намір вчинити крадіжку із помешкання свого колеги, однак заволодіти
чужим майном йому не судилося, оскільки одразу після проникнення до квартири він
був затриманий. Визначте стадію вчинення злочину:
Суб’єкт незаконно, шляхом обману заволодів малолітньою дитиною з метою
пред’явити вимогу до її батька-судді про винесення ним неправосудного вироку. На
наступний день суб’єкт, злякавшись відповідальності і суворого покарання, не
пред’являючи жодних вимог, відпустив дитину. Охарактеризуйте дії суб’єкта з точки
зору кримінального закону:
Озброєна особа у балаклаві вчинила розбійний напад на касира з метою заволодіння
грошима, що були призначені для виплати заробітної плати працівникам, однак через
причини, які від неї не залежали (відсутність грошей) грошима заволодіти не вдалось.
Визначте стадію вчинення злочину:
Особа, прагнучи сексуально самоствердитись, скориставшись безпораднім станом
потерпілої особи, вступила з останньою в статевий акт, який не змогла завершити у
фізіологічному плані, а тому й не отримала від цього сексуального задоволення.
Охарактеризуйте дії суб’єкта з точки зору кримінального закону:
Особа, маючи неабиякі політичні амбіції, вирішила забезпечити потрібний результат
волевиявлення виборців за допомогою підкупу останніх. З цією метою вона
пропонувала та обіцяла виборцям певного роду неправомірну вигоду за потрібне їй
волевиявлення. Бажаного результату вона не здобула, свої обіцянки та пропозиції не
виконала. Охарактеризуйте дії суб’єкта з точки зору кримінального закону:
Особа через неприязні стосунки заподіяла потерпілому умисне тяжке тілесне
ушкодження, що було небезпечним для життя в момент заподіяння. Усвідомивши
небезпечні наслідки свого діяння і невідворотність покарання, особа одразу ж почала
надавати жертві необхідну допомогу, особисто доправила її у медичну установу. В
результаті вжитих цією особою заходів та вчасної і належної медичної допомоги
потерпіла особа була врятована. Оцініть дії суб’єкта:
Особа, маючи намір позбавити життя свого бізнес-партнера, придбала з цією метою
вогнепальну зброю, однак надалі від вчинення вбивства остаточно відмовилась. Чи
підлягає така особа кримінальній відповідальності?
Особа, будучи незадоволеною політикою органів державної влади та постійним
«голим» популізмом керівників держави, з метою зміни перших осіб держави,
звернулась до громадськості через соціальні мережі та засоби масової інформації із
закликами повстати, захопити владу і навести порядок в країні. Охарактеризуйте дії
цієї особи а з точки зору кримінального закону:
Службова особа за виконання нею обумовленої дії із використанням службового
становища висловила прохання до іншої сторони передати їй певну компенсацію за
надані послуги, однак інша сторона відмовилась від передачі будь-якої неправомірної
вигоди. Охарактеризуйте дії цієї особи з точки зору кримінального закону:
Службова особа, яка займає особливо відповідальне становище, за надані нею послуги
мала намір одержати неправомірну вигоду в особливо великому розмірі, однак через
відсутність у іншої сторони такої фінансової можливості суб’єкту була передана дещо
інша сума, ніж та, яка була обумовлена. Тим не менше службова особа одержала
неправомірну вигоду, але лише у великому розмірі. Оцініть дії службової особи:
Особа через неприязні стосунки та бажаючи принизити знайому потерпілу вирішила
вчинити щодо неї насильницький статевий акт. Задля досягнення цієї мети знайшла
співучасника, придбала алкоголь та сильнодіючу речовину, підготовила алібі, зняла та
облаштувала для цього приміщення, куди шляхом обману мала намір заманити
жертву. Злочинного результату особа не досягла, зґвалтувати потерпілу не встигла,
оскільки про її злочинні наміри стало відомо компетентним органам, які і присікли її
діяльність. Чи підлягає така особа кримінальній відповідальності?

Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, в ході сварки, яка раптово виникла,
громадянин К., маючи умисел на вбивство, наніс потерпілому один удар ножем в ліву
частину грудної клітини, чим спричинив потерпілій особі тілесні ушкодження, що
відносяться до тяжких за ознакою небезпечності в момент заподіяння. Смерть особи не
настала через своєчасне надання медичної допомоги. Визначте стадію вчиненого
громадянином К. злочину:
Громадянин Я., не встигаючи на потрібний йому потяг, звернувся до таксиста з
проханням підвезти його за мінімально можливу плату, від чого останній відмовився.
Будучи розлюченим через відмову таксиста, громадянин Я. достав кастет та,
погрожуючи насильством, змусив таксиста покинути автомобіль. Сівши за кермо, Я
здійснив кілька безуспішних спроб запустити двигун, а помітивши, що наближається
патруль поліції залишив автомобіль і утік. Визначте стадію вчиненого громадянином
Я. злочину:
Громадянин Х. через заздрість вирішив знищити будинок свого сусіда. Для досягнення
свого злочинного наміру, скориставшись відсутністю сусіда і членів його сім’ї,
громадянин Х. вночі проник на подвір’я і підготовив кілька осередків для загорання.
Продовжуючи свої злочинні дії Х., здійснив підпал будівлі в одному місці, але не
ризикнув це робити в інших підготовлених місцях та втік, оскільки почув шум на
вулиці. Вогонь не встиг поширитися, люди його локалізували і припинили горіння, в
зв’язку з чим будівлі фактично не було завдано шкоди. Охарактеризуйте дії
громадянина Х. з точки зору кримінального закону:
Особа, задля привернення уваги влади та громадськості до своїх релігійних
переконань, висловила публічну погрозу знищити торговий центр за допомогою
вибухівки, що була закладена в одному із підсобних приміщень. Працівникам
правоохоронних органів, внаслідок оперативного реагування на це повідомлення,
вдалось встановити місце закладення вибухового пристрою та ліквідувати загрозу
вибуху. Визначте стадію вчиненого особою злочину:
Особи, які позмінно несли охорону складу із матеріальними цінностями, домовилися
між собою спільно заволодіти чужим майном. Задля досягнення поставленої цілі один із
охоронців, що перебував на службі, відімкнув охоронну сигналізацію і залишив
відчиненим склад із цінностями, чим намагався посприяти іншому співучаснику, однак
потенційний виконавець передумав вчиняти крадіжку. Чи чає місце в дія охоронця
склад злочину?
Громадянин України, який систематично надавав послуги із незаконного
переправлення людей через державний кордон, в черговий раз вирішив посприяти
особі, яка виявила бажання незаконно покинути територію України. Для реалізації
злочинного наміру суб’єкт розробив план майбутніх дій, визначив найбільш вдалий
маршрут, надав клієнту засоби маскування, необхідні карти і схеми, провів необхідний
інструктаж і запевнив у відсутності в цьому районі прикордонних нарядів, що
сприятиме вдалому переправленню. Кінцева мета не була досягнута, особу не вдалось
переправити через державний кордон України, суб’єкта було затримано. Визначте
стадію вчиненого громадянином України злочину:
Вкажіть, що слід розуміти під стадіями вчинення злочину?
Вкажіть, що із наведеного НЕ є різновидом стадій вчинення злочину?
Встановіть, яка із перелічених суб’єктивних ознак характерна для стадій вчинення
злочину?
Вкажіть, яке діяння вважається закінченим злочином?
Вкажіть, що слід розуміти під незакінченим злочином?
Визначте, яка із перелічених дій вважається готуванням до злочину?
Визначте категорію злочинів, яким властива підготовча діяльність?
Вкажіть, яка із наведених форм НЕ вважається готуванням до злочину?
Вкажіть форму вини, що властива підготовчим до злочину діям?
Вкажіть, готування до яких суспільно небезпечних діянь, НЕ тягне за собою
кримінальної відповідальності?

Визначте, які ознаки характерні для замаху на злочин?
Встановіть, що перешкоджає доведенню замаху на злочин до кінця?
Встановіть форму та вид вини, що характерна для замаху на злочин?
Визначте форму поведінки, що лежить в основі замаху на злочин?
Вкажіть форму і вид вини, що характерна для замаху на вбивство?
Встановіть, які із перелічених ознак характерні для добровільної відмови від вчинення
злочину?
Визначте, яка із умов НЕ є характерною для добровільної відмови?
Визначте стадії злочинної діяльності, на яких можлива добровільна відмова від
вчинення злочину?
Вкажіть, чи притягується до кримінальної відповідальності особа, яка добровільно
відмовилась від вчинення злочину?
Вкажіть стадію вчинення злочину, що характерна для дійового каяття?
Встановіть, яка із перелічених дій не відноситься до дійового каяття?
Ситкін і Куров, які перебували у неприязних стосунках із Павловим, домовились
помститися йому – добряче побити і осоромити. Вони декілька днів обговорювали як
краще здійснити задумане і вирішили підстерегти його у безлюдному місці, побити і
роздягнути. 20.02.2016 їм вдалося втілити свій план. Одяг потерпілого вони кинули у
глибокий каналізаційний люк, який знаходився на значній відстані від місця злочину.
Залишений при температурі – 30° Павлов помер від переохолодження. Визначте вид
співучасті:
Старший слідчий органів внутрішніх справ Петров неодноразово брав хабарі за
незаконне закриття кримінальних справ. Ці хабарі від обвинувачуваних йому
передавав адвокат Грищенко. При порушенні проти Петрова кримінальної справи по
обвинуваченню його в одержанні неправомірної вигоди прокурор району відмовив у
порушенні кримінальної справи проти Грищенка по обвинуваченню його у співучасті в
цьому злочині, мотивуючи це тим, що адвокат не є службовою особою, а кримінальній
відповідальності за одержання неправомірної вигоди підлягає лише такий спеціальний
суб’єкт злочину. Чи правильним є рішення прокурора?
Знаючи, що Голяніщев вирішив помститися Тимошенку за те, що він спокусив його
дружину, Тарасов підкинув на поріг будинку останнього вогнепальну зброю.
Голяніщев знайшов підкинуту йому зброю і, скориставшись нею, вчинив вбивство
Тимошенка. Чи повинен Голяніщев відповідати за вчинення вбивства у співучасті?
Бадін, звільнившись із виправної установи, де відбував покарання за злісне
хуліганство, вирішив помститися Косенку, який виступав у суді свідком і дав докладні
показання про злочин, вчинений Бадіним. З цією метою він підмовив 13-річного Віталія
Калініченка вистрелити з рушниці в Косенка, коли той буде повертатися додому. За це
він пообіцяв подарувати хлопцеві рушницю. Дочекавшись увечері Косенка, Віталій
вистрелив у нього, спричинивши останньому тяжкі тілесні ушкодження. Чи мають
місце в цьому випадку всі ознаки співучасті?
Мусін, звільнившись із виправної установи, де відбував покарання за злісне
хуліганство, вирішив помститися Нікорову, який виступав у суді свідком і дав докладні
показання про злочин, вчинений Мусіним. З цією метою він підмовив 13-річного
Максима Рущака вистрелити з рушниці в Нікорова, коли той буде повертатися додому.
За це він пообіцяв подарувати хлопцеві рушницю. Дочекавшись увечеріНікорова,
Максим вистрелив у нього, спричинивши останньому тяжкі тілесні ушкодження. За що
повинен нести відповідальність Мусін?
Пучин з метою помсти своєму сусіду Матжанову запропонував Гасанову та
Александрову вчинити крадіжку майна з квартири Матжанова. Він розповів їм про те,
де можуть знаходитися цінні речі, а також пообіцяв винагороду, якщо вони погодяться
на крадіжку. Гасанов та Александров погодилися із пропозицією Пучина. Визначте
види співучасників.
Пучин з метою помсти своєму сусіду Матжанову запропонував Гасанову та
Александрову вчинити крадіжку майна з квартири Матжанова. Він розповів їм про те,

де можуть знаходитися цінні речі, а також пообіцяв винагороду, якщо вони погодяться
на крадіжку. Гасанов та Александров погодилися із пропозицією Пучина і, дізнавшись
про те, що в останнього є пістолет, попрохали дати його “про всяк випадок”. Пучин
довго не погоджувався, але
потім дав пістолет. Гасанов та Александров вибрали час, коли, на їх думку, господаря
не було вдома, прийшли до квартири Матжанова, зламали двері і зібрали у чемодани
цінні речі. Коли вони вже збиралися виходити з квартири, додому несподівано
повернувся Матжанов. Злякавшись затримання та викриття, Гасанов накинувся на
Матжанова, намагаючись його задушити. У цей час Александров дістав пістолет та
вбив потерпілого. Яку відповідальність повинен понести Пучин, Гасанов,
Александров?
Вадшинов і Джафаров домовилися про спільне вчинення крадіжки з квартири Бабаєва.
З цією метою вони ввечері, вважаючи, що в квартирі нікого немає, проникли до неї
через вікно. Проте в квартирі вони виявили Бабаєва, який спав на дивані. Вадшинов
мовчки витягнув із-за пазухи ніж і показав його Джафарову. Джафаров кивнув
Вадшинову і, сівши верхи на Бабаєва, схопив його за руки і тримав, у той час як
Вадшинов наносив удари ножем потерпілому, внаслідок яких останній помер на місці.
Після цього вони заволоділи майном Бабаєва і покинули його квартиру. Суд визнав
Вадшинова і Джафарова співвиконавцями розбою, вчиненого за попередньою змовою
групою осіб, а також Вадшинова виконавцем, а Джафарова пособником умисного
вбивства, вчиненого групою осіб без попередньої змови. Чи правильним є рішення
суду?
Кашков умовив двох хлопчиків семи і восьми років влізти через вузьке вікно в
квартиру на першому поверсі, відкрити його і через вікно подати йому цінні речі, які
знайдуться в квартирі. Таким чином було обікрадено декілька квартир. За “послуги”
Кашков купував дітям іграшки і солодощі. Який вид співучасника Кашкова?
Водій КамАЗу Дронов побачив дівчину та парубка, що йшли по дорозі. Дівчину він
упізнав. Це була Антонова, яка жила в сусідньому селищі, а парубок, який йшов поруч
з нею, був йому незнайомий. Не знав його й Петренко, що сидів поруч із Дроновим у
кабіні. “Приїхав до нашого села і відразу залицятися до дівчат! Ми тобі зараз
покажем!” –вигукнув Петренко, після цього Дронов і спрямував машину на молодих
людей. Від заподіяних травм незнайомець, яким виявився Повадін, помер, а Антоновій
було заподіяне тяжке тілесне ушкодження. Чи повинні Дронов і Петренко нести
відповідальність за вчинене за правилами співучасті?
Марков та Єрьоменко виїхали у вихідний день із Гуровою і Васильєвою до лісу. У лісі
Єрьоменко на прохання Маркова відвів Васильєву убік, а Марков, залишившись із
Гуровою, запропонував їй вступити з ним у статевий зв’язок. Коли Гурова
відмовилася, Марков, загрожуючи їй побиттям, накинувся на неї
і, подолавши опір, почав ґвалтувати. На крики Гурової Єрьоменко не відгукнувся і не
відпустив від себе Васильєву. Коли ж Васильєва почала кликати на допомогу,
Єрьоменко затулив їй рот рукою. Чи є у діях Єрьоменка ознаки пособника?
Купрін дізнався від Сторожова, який тимчасово перебував у Росії, що у того є
можливість купувати за низькими цінами цигарки відомих виробників, і запропонував
йому за грошову винагороду поставляти такі цигарки в Україну, де Купрін
продаватиме їх на ринку. Після того, як Сторожов погодився, Купрін домовився із
Зеленковою, яка працювала провідницею, що вона за винагороду буде брати цигарки у
Сторожова і ввозити їх в Україну, приховавши у своєму вагоні. У такий спосіб
Зеленкова протягом двох місяців перемістила цигарок загальною кількістю 5 тис.
пачок. Купрін купив у свого знайомого Мурашкіна виготовлені ним вдома акцизні
марки, наклеїв на пачки із цигарками і почав реалізовувати на ринку, однак після
збуту декількох пачок був затриманий працівниками міліції. Визначте форму
співучасті.
До Сташенка, свідка у справі про хуліганство, вчиненого Іваницьким та Смольним,
прийшов брат Смольного Кудрін і став просити Сташенка дати на слідстві і в суді

завідомо неправдиві показання на користь Смольного. Сташенко спочатку
категорично відмовлявся, а потім, коли Кудрін запропонував йому 1 500 грн, погодився
і дав на досудовому слідстві та в суді
показання, які цілком виправдовували Смольного. Кудріна визнано судом
співучасником злочину передбаченого ч.2 ст. 384 КК України (Завідомо неправдиві
показання). Визначте вид співучасника Кудріна:
Максим Дронін, дізнавшись, що його син Олександр є учасником злочинної організації,
вирішив зробити відповідне повідомлення до правоохоронних органів. Попередньо він
розповів про все своїй дружині Ользі – судді місцевого суду. У свою чергу Дроніна
Ольга спробувала утримати свого чоловіка від звернення до правоохоронних органів, а
переконавшись у його непохитності, пообіцяла, що зробить відповідне повідомлення
сама. Як у подальшому було встановлено слідством, Дроніна Ольга впродовж місяця
вмовляла Олександра порвати зв’язки зі злочинцями та добровільно заявити до
правоохоронних органів про діяльність злочинної організації, що той врешті-решт і
зробив. Вирішіть питання про відповідальність Дроніних:
Савін познайомився з агентом іноземної розвідки Тоддом, який запропонував йому за
певну винагороду збирати та передавати таємні відомості про розташування
військових частин. Савін погодився. Ці відомості Савін одержував від своєї дочки
Катерини Вовченко – дружини офіцера Збройних Сил України Вовченка Юрія, який
нерідко розповідав своїй дружині різні таємні відомості. Також Вовченко Юрій інколи
приносив додому документи, що містили державну таємницю, і дружині вдавалося
фотографувати їх. За “допомогу” Савін ділився з дочкою винагородою, яку одержував
від Тодда. Чи повинен Вовченко Юрій нести відповідальність за співучасть у злочині
(ст 114 Шпигунство)?
На прохання матері лікар, якому не вдалося здійснити аборт цій жінці у строк 8 тижнів,
вбив її новонароджену дитину. Дайте оцінку дій матері і лікаря.
Буцан, раніше судимий за розбій, після відбуття покарання зустрівся із своїми
товаришами та запропонував їм вчиняти квартирні крадіжки. У межах підготовки до
вчинення крадіжок Буцан, Панько та Скорик розробили єдиний план скоєння
злочинів та розподілили між собою функції. Спочатку група здійснила крадіжку з
квартири Марковського, заподіявши йому майнову шкоду на суму 42 тис. 850 грн.
Потім усі троє проникли в квартиру Голубовича, склали у дві великі валізи його майно
вартістю 57 тис. 200 грн., але при винесенні валіз з квартири були помічені сусідкою
Колядою, яка зчинила галас. Незважаючи на це, Буцан, Панько та Скорик збігли з
валізами вниз, сіли в автомобіль, що належав Паньку, і втекли, але невдовзі були
затримані. Більшу частину майна, викраденого з квартири Марковського, вартістю 28
тис. 600 грн. Буцан продав Шумському, якого попередив, що це майно здобуте
внаслідок квартирної крадіжки. Яка має бути кримінально-правова оцінка дій Буцана,
Панька, Скорика та Шумського щодо форми співучасті?
Петруня, Чекалін та Щекальов утворили стійку групу, розробили план розбійних
нападів на окремих громадян та розподілили між собою функції. Для нападів їм була
потрібна зброя. Щоб заволодіти зброєю і боєприпасами до неї, вони напали на
працівника приватної охоронної фірми Шумова, який повертався до офісу фірми після
вечірнього чергування. Діючи за заздалегідь розробленим планом, Петруня штовхнув
Шумова в неосвітлену частину підземного переходу, де вже чекав Щекальов, а той
ударив потерпілого уламком труби по голові. Чекалін у цей час спостерігав за
обстановкою. Коли Шумов упав, вони обшукали його і забрали пістолет «ТТ» та дві
обойми набоїв. Шумов помер на місці події. Визначте види співучасників:
Колесник неодноразово вчиняв крадіжки оргтехніки з офісних приміщень.
Зустрівшись із своїм однокласником Вакаровим, та дізнавшись, що той займається
продажем комп'ютерної техніки, Колесник запропонував йому збувати викрадену ним
раніше офісну техніку, а одержані кошти ділити на двох. Вакаров погодився. Яку
відповідальність повинен понести Вакаров?

Виконавчий директор меблевої фабрики Саков, попросив шофера Макова швидше
перевезти сировину до цеху, навантажуючи її побільше. Маков, бажаючи виконати
прохання начальника, порушив інструкцію з техніки безпеки: перегрузив
автонавантажувач зверх норми надгабаритним вантажем перевозив його по території
фабрики – до цеху. Під час чергового рейсу частина вантажу впала на одного з учнів,
які були на екскурсії, заподіявши йому середньої тяжкості тілесні ушкодження. Чи
підлягають кримінальній відповідальності Саков та Маков за співучасть у злочині?
Що таке співучасть у злочині?Чим характеризується суб'єктивна сторона співучасті?
З якою формою і видом вини можлива співучасть?
16-річний Петро разом з 12-річним Романом вчинили крадіжку. Чи будуть вони
співучасниками злочину?
Злочин буде вважатись вчинений у співучасті, якщо його вчинили:
Для визнання вчинення злочину у співучасті необхідно мінімум:
Що є необхідною об'єктивною ознакою співучасті у злочині?
Що є об'єктивною ознакою співучасті у злочині?
Необхідною ознакою співучасті є:
Які форми співучасті виділяють у теорії кримінального права?
Що передбачає проста форма співучасті?
Які є законодавчо визначені форми співучасті?
Ігор разом з Василем, після футбольного матчу, незадоволені програшем своєї команди,
розбили вітрини магазину. Їх діїбули кваліфіковані як хуліганство (ч. 2 ст. 296 КК).
Визначіть форму співучасті?
Хто є виконавцем злочину?
Які діяння має виконати співучасник, щоб він був визнаний виконавцем злочину?
Які є законодавчо визначені види співучасників?
6Які діяння має виконати співучасник, щоб він був визнаний організатором злочину?
Які діяння має виконати співучасник, щоб він був визнаний організатором злочину?
Хто є підбурювачем злочину?
В якій ситуації Тарас буде пособником злочину?
Який вид складної форми співучасті визначений в Кримінальному кодексі України?
Яка із вказаних ознак характеризує поняття «організована група»?
Яка із вказаних ознак характеризує поняття «злочинна організація»?
Яка із вказаних ознак характеризує поняття «група осіб за попередньою змовою»?
У якій із форм співучасті відсутній розподіл ролей між співучасниками злочину?
У якій із форм співучасті розподіл ролей між співучасниками злочину є обов’язковою
ознакою ?
Чи є розподіл ролей між співучасниками злочину специфічною ознакою злочинної
організації?
Ієрархічність як ознака є спеціальною, визначальною для…
Визначте вид співучасника за функціональною роллю: «Особа, яка у співучасті з
іншими суб'єктами злочину безпосередньо чи шляхом використання інших осіб, що
відповідно до закону не підлягають кримінальній відповідальності за скоєне, вчинила
злочин, передбачений КК України» - це?
Визначте вид співучасника за функціональною роллю: «особа, яка умовлянням,
підкупом, погрозою, примусом або іншим чином схилила іншого співучасника до
вчинення злочину»; - це?
Визначте вид співучасника за функціональною роллю: «особа, яка організувала
вчинення злочину (злочинів) або керувала його (їх) вчиненням…» - це?
Визначте вид співучасника за функціональною роллю: «особа, яка керувала вчиненням
злочину (злочинів)…» - це?
Визначте вид співучасника за функціональною роллю: «особа, яка утворила
організовану групу чи злочинну організацію або керувала нею…» - це?
Визначте вид співучасника за функціональною роллю: «особа, яка керувала
організованою групою чи злочинною організацією…» - це?

Визначте вид співучасника за функціональною роллю: «особа, яка забезпечувала
фінансування чи організовувала приховування злочинної діяльності організованої
групи чи злочинної організації …» - це?
Визначте вид співучасника за функціональною роллю: «особа, яка порадами,
вказівками, наданням засобів чи знарядь або усуненням перешкод сприяла вчиненню
злочину іншими співучасниками…» - це?
Визначте вид співучасника за функціональною роллю: «особа, яка заздалегідь обіцяла
переховати злочинця, знаряддя чи засоби вчинення злочину, сліди злочину чи предмети
здобуті злочинним шляхом…» - це?Визначте вид співучасника за функціональною
роллю: «особа, яка заздалегідь обіцяла придбати чи збути предмети здобуті злочинним
шляхом …» - це?Визначте вид співучасника за функціональною роллю: «особа, яка
заздалегідь обіцяла сприяти приховуванню злочину» - це?
Чи буде визнаватись злочин вчинений у співучасті, якщо особа переховувала злочинця
після вчинення злочину, але заздалегідь не обіцяла цього?
Чи буде визнаватись злочин вчиненим у співучасті, якщо особа переховувала після
вчинення злочину знаряддя вчинення злочину, але заздалегідь не обіцяла цього?
Чи буде визнаватись злочин вчиненим у співучасті, якщо особа придбала предмети
здобуті злочинним шляхом, але заздалегідь не обіцяла цього?
Чи буде визнаватись злочин вчиненим у співучасті, якщо особа після закінчення
злочину переховувала сліди злочину і предмети здобуті злочинним шляхом, але
заздалегідь не обіцяла цього?
Чи буде визнаватись злочин вчиненим у співучасті обіцяне до закінчення злочину
неповідомлення про достовірно відомий вчинюваний злочин?
Які діяння інкримінуються організатору, пособнику, підбурювачу?
Вчинення особою двох або більше злочинів, передбачених різними статтями або
різними частинами однієї статті Особливої частини КК України, за жоден з яких її не
було засуджено, визнається:
Злочин, який складається з двох або більше тотожних діянь, об’єднаних єдиним
злочинним наміром, визнається:
Ідеальна сукупність має місце, якщо:
Демиденко працював на заводі, де виготовляли миючі пилососи. Для того щоб
викрасти пилосос, він на протязі місяця виносив запчастини до нього. Чи має місце
множинність злочинів?
Петренко 21 грудня 2016 року вчинив крадіжку коштовностей з ювелірного магазину.
Через кілька днів Петренко проник у магазин, але затримали під час пакування
цінностей у велику сумку (замах на злочин). Чи має місце множинність злочинів?
Олексієнко підробила документи, які надали правої отримувати доплату до пенсії. На
підставі цих документів управління праці і соціального захисту виплачувало на протязі
10 місяців доплату, що в сумі склало 2500 грн. Який злочин вчинила Олексієнко?
Власенко у себе вдома виготовив обладнання, де протягом двох років виготовляв
національну валюту. Через деякий час сусід помітив обладнання і повідомив в поліцію.
Власенка було затримано. Який вид злочину має місце?
Кучеренко незаконно зберігав пістолет, який знайшов неподалік від дому. Одного разу
відпочиваючи з дружиною в кафе, незнайомці почали запрошувати її на танець.
Кучеренко обурився, вихопив пістолет із кишені і вистрелив в одного із незнайомців,
заподіявши йому смерть. Чи має місце множинність злочинів?
Одного разу на вечірці Зубренко посварився із Титовим. Останній не витримав образ,
вирішив помститися і побіг в автомобіль по рушницю. Під час пострілу Зубренко був
поранений, однак більша частина заряду потрапила у його дружину, яка стояла поруч,
що спричинило смерть. Який вид злочину має місце?
Андрущенко відбув покарання за раніше вчинений розбій. Під час святкування свого
повернення з місць позбавлення волі у особи, яка відпочивала в ресторані із кишені
поцупив гаманець. Яка кримінально-правова характеристика вчиненого?

Васькин позичив велику суму грошей у Бровкина. Останній неодноразово нагадував на
повернення боргу. З метою не повернення суми Васькин вбив Бровкина у нього вдома.
Після заподіяння смерті, він обшукав квартиру, забрав цінні речі і гроші. Чи має місце
множинність злочинів?
Щукін, раніше засуджений за розбійний напад, разом із Карасьовим відпочивав біля
річки, розпиваючи спиртні напої. Щукін згадав, що колись Карасьов позичив у нього
гроші і не повернув. Останній почав заперечувати, за що йому було нанесено кілька
ударів ножем в живіт. Від отриманих поранень потерпілий помер. Чи має місце
множинність злочинів?
Вкажіть, що слід розуміти під множинністю злочинів?
Зазначте види множинності?
Визначте, що слід розуміти під одиничним злочином?
Вкажіть види одиничного злочину?
Зазначте, чи утворює множинність наявність ознак закінченого злочину та готування
або замаху на злочин?
Вкажіть, що розуміють під реальною сукупністю?
Визначте, чи має значення проміжок часу між діянням при реальній сукупності?
Як визначається діяння, яке підпадає під ознаки двох кримінально-правових норм?
Визначте, що є рецидивом злочину?
Зазначте, види рецидиву залежно від характеру злочинів?
Які є види рецидиву за ступенем суспільної небезпечності?
Вкажіть, як враховується рецидив при призначенні покарання?
Визначте, яка спільна ознака повторності і рецидиву?
Визначте, які правові наслідки множинності?
Чи буде повторність у випадку вчинення двох або більше тотожних діянь об’єднаних
єдиним злочинним наміром?
Зазначте, що слід розуміти під сукупністю злочинів?
Вкажіть, в якому випадку буде встановлено триваючий злочин?
Визначте, що є фактичною повторністю злочинів?
Визначте, які є види сукупності злочинів?
Вкажіть, що розуміють під ідеальною сукупністю?
Будівельник з балкона побачив, що повз місце будівництва з ножем у руках біжить
чоловік явно у напрямку іншого перехожого попереду нього. Оскільки поблизу інших
людей не було, а через шум докричатися будівельнику не вдалося – він вирішив кинути
частину цеглини в нападника, від чого той отримав струс мозку. Встановлено, що
нападник хотів вбити перехожого. Чи перебував будівельник в умовах необхідної
оборони?
Пізно увечері у безлюдному провулку на жінку було скоєно напад з метою
зґвалтування. Відбиваючись, вона випадково потрапила неозброєному нападнику
пальцем в око, чим спричинила втрату органу зору. Чи було в діях жінки перевищення
меж необхідної оборони?
До підприємця прийшов його колишній партнер і зажадав сплати боргу, у випадку ж
відмови пообіцяв через три дні спалити автомобіль боржника. Натомість підприємець
наніс йому кілька ножових поранень, а правоохоронцям заявив, що скористався
правом на необхідну оборону. Чи мала місце необхідна оборона в даній ситуації?
Спортсмен повертався з тренування, коли на нього напали двоє неозброєних людей і
почали його бити. Відбиваючись, він умисно заподіяв їм обом тяжкі тілесні
ушкодження, причому один з них в результаті помер. Чи перевищив спортсмен межі
необхідної оборони?
До кімнати в готелі увірвався неозброєний чоловік і намагався із застосуванням
насильства заволодіти грошима та коштовностями подружньої пари, яка винаймала
цю кімнату. У одного з подружжя була при собі зброя з якої було застрелено нападника.
Чи правомірним було заподіяння смерті нападнику?

Біля нічного клубу між відвідувачем і охоронцем цього закладу трапилася фізична
сутичка, внаслідок якої відвідувач привселюдно побив охоронця. Через дві години
охоронець, жадаючи помсти, напав на відвідувача і заподіяв йому ножових поранень.
Свій вчинок правоохоронцям він пояснив тим, що перебував у стані сильного
душевного хвилювання під час необхідної оборони. Чи підлягає кримінальній
відповідальності охоронець за перевищення меж необхідної оборони?
Вечором по безлюдній вулиці з протилежного її боку у напрямку жінки стрімко
рухалася група чоловіків. Коли вони її обступили і один з них почав говорити до неї,
жінка, не дослуховуючи запитання, дістала з кишені туристичний складний ніж і
заподіяла несмертельне поранення у шию чоловікові, який звертався до неї. Як
виявилося потім, чоловіки лише хотіли уточнити у неї дорогу до нічного клубу. Чи
підлягає жінка кримінальній відповідальності?
Охоронець ювелірного магазину помітив як один з відвідувачів поцупив коштовне
намисто, після чого кинувся тікати. Охоронець погнався за ним з метою його
затримання. Щоб припинити переслідування та ухилитися від затримання, злодій
вирішив напасти з ножом на охоронця. Останньому довелося стріляти на ураження з
пістолета, який законно був при ньому, внаслідок чого злодій загинув. Чи буде
підлягати кримінальній відповідальності охоронець?
Лікар відмовився надавати медичну допомогу жінці, якій загрожувала смерть,
мотивуючу свою відмову відсутністю оплати його послуг нею та її чоловіком. Останній
вирішив, що таким чином на життя його дружини здійснюється посягання шляхом
бездіяльності, і завдав лікарю побоїв з метою змусити його виконувати свої обов’язки.
Чи підлягає кримінальній відповідальності чоловік?
Жінка бігла у парку по спеціально відведеній для цього доріжці. Поруч чоловік
вигулював без намордника пса бійцівської породи. Пес вирвав поводок з рук чоловіка,
повалив жінку на землю і почав її кусати. Жінка мала при собі складного ножа, яким і
вбила пса-нападника. Як кваліфікувати дії жінки?
Підприємець, знаючи, що його квартиру можуть обікрасти поки він буде на
відпочинку, облаштував її в якості сигналізації корабельною сиреною. За його
відсутності до квартири дійсно вдерся злодій, спрацювала сирена, внаслідок чого злодій
від переляку помер на місці. Чи підлягає кримінальній відповідальності підприємець?
Альпініст і його інструктор перебували у зв’язці на скелі. Раптом інструктор зірвався і
повис, тягнучи обох донизу. Розуміючи, що шансів врятуватися фактично немає,
інструктор крикнув альпіністу відрізати його та рятуватися самому, інакше загинуть
обоє. Альпініст так і зробив, інструктор розбився. Чи підлягає кримінальній
відповідальності альпініст?
Екс-поліцейський побачив, що в районі, де він проживає, один чоловік вечором
здійснює торгівлю наркотиками. Зранку на наступний день він вирішив затримати
цього злочинця та припинити його злочинну діяльність. За першої ж нагоди він
помістив злочинця до себе у підвал, декілька днів проводив з ним виховні розмови, а
потім відвіз до поліції. Чи підлягає кримінальній відповідальності екс-поліцейський?
Чоловік, у вагітної дружини якого розпочалися перейми, з метою якнайшвидшого її
доставлення до лікарні змушений був кілька разів порушити правила дорожнього руху.
Інспектор патрульної служби зупинив водія, перегородивши йому рух, вислухав
пояснення і заборонив продовжувати рух до заповнення протоколу. Водій все одно
продовжив рух, протаранивши патрульний автомобіль. Чи буде водій притягнутий до
кримінальної відповідальності?
Служба безпеки України проводила тренувальну операцію зі звільнення заручників.
Перехожі побачили озброєних людей в масках і кинулися тікати. Внаслідок
штовханини один чоловік умисно збив з ніг жінку, щоб швидше втекти подалі і усунути
небезпеку своєму життю. Жінка у зв’язку з невдалим падінням зламала собі руку. Чи
буде притягнутий до кримінальної відповідальності чоловік?
Військовослужбовцю СБУ, який має допуск до державної таємниці, з метою отримання
відомостей, що її становлять, було введено в організм спеціальний препарат. Під його

дією військовослужбовець розголосив вказані відомості. Чи буде притягнутий до
кримінальної відповідальності військовослужбовець Служби безпеки України?
Військовослужбовець повинен був виконати наказ, який викликав у нього сумнів щодо
того, чи не приписується у даному наказі вчинення злочину. Тому
військовослужбовець вирішив не ризикувати і відмовився від його виконання. Чи
підлягає кримінальній відповідальності військовослужбовець?
Під час випробування нового технічного пристрою для розробки надр трапилася
аварія, яка спричинила стійкі негативні зміни у навколишньому середовищі.
Представники компанії, яка здійснювала випробування, заявили, що знали про
ймовірність такої аварії та можливі наслідки і хоча вжили достатніх заходів, проте
вирішили ризикнути, оскільки у випадку позитивного результату випробувань це мав
бути неоціненний крок у розвитку промисловості, якому б не було аналогів у світі. Чи
був такий ризик виправданим?
Легкоатлет добровільно взяв участь у медичному експерименті, оскільки йому
пояснили, що це буде неоціненний вклад у розвиток світової науки, що лікарі не
допустять настання ускладнень, хоча теоретично можливі певні негативні наслідки для
здоров’я. Перелічувати останні йому не стали, пославшись на значний перелік і брак
часу. Легкоатлет погодився на експеримент і внаслідок ускладнень від нього згодом
помер. Чи був такий медичний ризик виправданим?
Особа, яка виконувала спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності злочинної
організації, задля зміцнення свого авторитету в цій організації вчинила вбивство
одного з її членів. Чи підлягає кримінальній відповідальності така особа?
Охоронець супермаркету помітив, як один із покупців поцупив пачку чіпсів з полиці,
заховавши її собі під верхній одяг. Охоронець наказав цьому покупцю дістати
поцуплений товар зі схованки, а після відмови виконати вимогу повалив покупця на
підлогу, вивихнувши йому року, чим заподіяв тілесне ушкодження середньої тяжкості.
Чи підлягає охоронець кримінальній відповідальності?
На автомобільній парковці було здійснено напад на колишнього правоохоронця з
метою помсти йому за попередню професійну діяльність. Екс-правоохоронець зумів
знешкодити нападника, зв’язав його, закинув до багажника свого автомобіля та повіз
до найближчого відділу поліції. Проте дорогою до останнього потрапив у
автомобільний затор, стоячи у якому гуркотом нападника з багажника привернув
увагу екіпажу патрульної поліції, що під’їхав позаду. Патрульна поліція затримала експравоохоронця. Чи підлягає кримінальній відповідальності екс-правоохоронець?
Посадовець міської ради підчас нападу на свого колегу затримав нападника, нанісши
тому декілька ударів кулаками, зв’язав його, а потім доставив у приймальню до мера,
де і залишив зв’язаним. Чи діяв посадовець у межах, необхідних для затримання
злочинця?
Паркувальник, почувши звук розбиття скла, побачив як невідомий витягнув сумку з
автомобіля, до якого проник зі зломом. Невідомий одразу втік із викраденою річчю,
проте паркувальник запам’ятав його обличчя. Через тиждень паркувальник затримав
цього злочинця, випадково зустрівши його на вулиці. Тяжка шкода не була заподіяна.
Чи були законними дії паркувальника?
Суддя, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, порушив правила безпеки
дорожнього руху із заподіянням пішоходу середньої тяжкості тілесного ушкодження.
Після цього він був затриманий працівниками патрульної поліції. Про свій статус судді
останнім не повідомив, проте наступного дня написав на них заяву про злочин у
прокуратуру, стверджуючи, що вони не мали права його затримувати, бо на нього
поширюється
суддівська
недоторканність.
Чи
підлягають
кримінальній
відповідальності працівники патрульної поліції?
Грабіжники банків під час чергового нападу, наставивши зброю на касира, наказали
йому не натискати тривожну кнопку виклику поліції – інакше застрелять його на місці.
Касир підкорився, завдяки чому грабіжники винесли з банку все золото та
коштовності. Чи підлягає касир кримінальній відповідальності за таку бездіяльність?

Терористи викрали малолітню доньку начальника служби безпеки стратегічного
об’єкта та під погрозами її вбивства змусили начальника виказати всі коди доступу до
системи безпеки на об’єкті, після чого вчинили на ньому теракт. Декілька людей
загинуло. Чи підлягає кримінальній відповідальності начальник служби безпеки?
Працівницю банку змусили розголосити банківську таємницю, погрожуючи їй
розголошенням відомостей, які вона бажає зберегти у таємниці. Чи підлягає
працівниця банку кримінальній відповідальності за її розголошення?
У ювелірному магазині покупець застосувала до продавщиці гіпноз, завдяки чому
винесла з магазину коштовності вартістю у декілька сотень тисяч гривень. Чи підлягає
кримінальній відповідальності продавщиця?
Державний службовець відмовився виконувати явно злочинне розпорядження Кабінету
Міністрів України. Чи підлягає кримінальній відповідальності державний службовець?
Керівник державної установи усно наказав своєму підлеглому знищити майно, яке
належить третій особі. Підлеглий відмовився виконувати наказ, оскільки той був не у
письмовій формі. Чи підлягає кримінальній відповідальності підлеглий?
Державному службовцю було віддано наказ заподіяти шкоду правоохоронюваним
інтересам. Проте віддала цей наказ особа, якій вказаний державний службовець не
підпорядковується, хоча вона і вища за посадою від нього. Чи повинен державний
службовець виконати такий наказ?
Керівник підрозділу правоохоронного органу віддав усний наказ підлеглому відібрати у
журналіста камеру та мікрофон, коли останній намагався взяти інтерв’ю у керівника,
розповідаючи у прямому ефірі про корупцію у правоохоронних органах. Чи підлягає
виконанню такий наказ керівника підлеглому?
Керівник будівельної бригади наказав підлеглому знищити до обіду будівлю у центрі
міста. Будівельник відмовився виконувати наказ у вказаний час, проте вирішив
зробити це пізно ввечері. У зв’язку із таким знищенням завалилася сусідня будівля. Чи
підлягає кримінальній відповідальності будівельник?
Військовослужбовець отримав важливий наказ, проте у процесі його виконання
виникли складнощі. Військовослужбовець через брак досвіду не зумів довести
виконання наказу до кінця. Чи підлягає кримінальній відповідальності
військовослужбовець?
Хто уповноважений звільнити особу від кримінальної відповідальності?
Визначте, за які злочини можливе звільнення у зв’язку з дійовим каяттям?
В яких випадках можливе звільнення у зв’язку примирення винного з потерпілим?
Кому передається особа при звільненні її від кримінальної відповідальності на поруки?
Які наслідки порушення особою умов передачі її на поруки?
В якому випадку можливе звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із
зміною обстановки?
Вкажіть на підставі чого визначається звільнення особи від кримінальної
відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності?
В яких випадках переривається перебіг давності?
Автомеханік вперше вчинив некорупційний злочин середньої тяжкості, за що був
засуджений і почав відбувати покарання. Адвокат автомеханіка звернувся до суду з
проханням звільнити його клієнта від кримінальної відповідальності у зв’язку із
зміною обстановки, оскільки той з моменту початку відбування покарання перестав
бути суспільно небезпечним. Чи звільнить суд автомеханіка від кримінальної
відповідальності у зв’язку із зміною обстановки?
Підприємець вперше вчинив незакінчений злочин невеликої тяжкості, а саме –
готування до нього. Злочин був некорупційний. Чи може бути звільнено підприємця від
кримінальної відповідальності?
Працівник обласної державної адміністрації вперше вчинив некорупційний злочин
середньої тяжкості з необережності, після чого щиро покаявся, активно сприяв
розкриттю злочину і повністю відшкодував завдані ним збитки. Проте представники
правоохоронного органу заявили суду, що позитивних результатів таке сприяння

працівника державної адміністрації не дало. Чи може суд відмовитися звільнити
працівника обласної державної адміністрації від кримінальної відповідальності у
зв’язку з дійовим каяттям?
Особа вперше вчинила некорупційний злочин невеликої тяжкості, яким фактично не
було завдано збитків і не заподіяно шкоди. Особа щиро покаялася і активно сприяла
розкриттю злочину. Чи повинен суд звільнити дану особу від кримінальної
відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям?
Футболіст вперше вчинив некорупційний злочин середньої тяжкості з необережності.
Потерпіла особа запропонувала футболісту примиритися, дозволила йому не
відшкодовувати завдані їй ним збитки, заявила суду, що відмовляється від будь-яких
компенсацій і не має жодних претензій до футболіста. Чи повинен суд звільнити
футболіста від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з
потерпілим?
Спортсмен вперше вчинив некорупційний злочин невеликої тяжкості. Потерпілих осіб
від цього злочину виявилося декілька і одна з них категорично відмовляється від
примирення зі спортсменом, проте відшкодування завданих збитків як і інші потерпілі
отримала. Чи може суд звільнити спортсмена від кримінальної відповідальності у
зв’язку з примиренням винного з потерпілим?
Колектив приватного університету звернувся до суду з клопотанням про передачу на
поруки професора цього університету, який вперше вчинив некорупційний злочин
середньої тяжкості, у такий спосіб звільнивши його від кримінальної відповідальності.
Професор зі свого боку щиро покаявся. Чи зобов’язаний суд звільнити професора від
кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею на поруки?
Актор театру вперше вчинив некорупційний злочин невеликої тяжкості, проте щиро
покаявся. Колектив театру за рішенням його загальних зборів звернувся до суду з
клопотанням про передачу актора на поруки колективу театру. Суд звільнив актора
від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею його на поруки. Чи може
колектив театру відмовитися від поручительства?
Офіціант вперше вчинив некорупційний злочин середньої тяжкості. На час розгляду
справи у суді діяння було виключено законом з кола кримінально караних. Чи
зобов’язаний суд звільнити офіціанта від кримінальної відповідальності у зв’язку із
зміною обстановки?
Відомий кінорежисер вчинив розбещення неповнолітньої. З метою ухилення від
слідства він виїхав за кордон, більше ніколи жодних злочинів не вчиняв, а через 20
років був затриманий. Чи підлягає режисер звільненню від кримінальної
відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності?
Посадова особа вчинила дії, спрямовані на захоплення державної влади, після чого
втекла за кордон. Через 20 років вона з’явилася із зізнанням. Чи підлягає посадова
особа звільненню від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків
давності?
Найвищі посадові особи держави вчинили злочин «Планування, підготовка,
розв’язування та ведення агресивної війни», після цього 20 років ухилялися від
слідства і суду, а потім з’явилися із зізнанням. Чи можуть вказані посадові особи бути
звільнені від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності?
19-річний студент заподіяв 13-річному школяреві умисні легкі тілесні ушкодження. Так
як студент вчинив такий злочин невеликої тяжкості вперше, він вирішив переговорити
з потерпілим, примиритися з ним і відшкодувати завдані збитки, усунути заподіяну
шкоду. Після цього студент звернувся до суду з вимогою про звільнення його від
кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим. Чи
повинен суд виконати таку вимогу студента?
Лікар, який не є службовою особою, вперше вчинив злочин середньої тяжкості, а саме:
одержав неправомірну вигоду після її вимагання за вчинення певних дій з
використанням становища, яке займає в медичній установі, в інтересах того, хто надав
таку вигоду. Після цього лікар щиро покаявся, а колектив медичної установи

звернувся до суду з клопотанням про передачу його на поруки та, відповідно,
звільнення від кримінальної відповідальності. Чи повинен суд звільнити лікаря від
кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею його на поруки?
Особа вчинила вбивство на замовлення, за яке передбачено довічне позбавлення волі,
після чого ухилялася від слідства та суду протягом 20 років. Втомившись від
переховування та знаючи про строки давності, вона вирішила з’явитися із зізнанням.
Чи буде автоматично звільнено дану особу від кримінальної відповідальності у зв’язку
із закінченням строків давності?
Скільки видів покарання встановлено чинним Кримінальним кодексом України щодо
дорослих осіб, визнаних винними у вчиненні злочину:
Які покарання за чинним Кримінальним кодексом України можуть призначатися
лише у якості додаткових:
Які покарання за чинним Кримінальним кодексом України можуть призначатися
лише у якості основних і додаткових:
Відповідно до Кримінального кодексу за вчинення одного злочину може бути
призначено:
Покарання застосовується до особи, яка:
Метою покарання, яке визначене КК України є:
Громадські роботи для неповнолітніх можуть бути встановлені на:
Штраф може бути призначено як додатковий вид покарання:
За вироком суду громадянин К. був засуджений до 4 років обмеження волі. До якого
виду покарання відноситься обмеження волі:
За вироком суду Г. було позбавлено спеціального звання лейтенант поліції. До яких
видів покарань відноситься цей вид:
Види покарань, які можуть бути застосовані як основні і додаткові:
Р. було призначено покарання у виді громадських робіт. Який порядок виконання цих
робіт:
Громадські роботи не можуть бути призначені до:
Конфіскація майна, як вид покарання може бути:
Покарання у виді арешту не може бути застосоване до:
Вкажіть, яке покарання є лише основним?
Хто визначає, який вид громадських робіт буде виконувати засуджений?
Які види покарань можуть застосовуватися як основні, так і як додаткові?
На який строк встановлюється покарання у виді виправних робіт?
В яких межах суд визначає розмір штрафу?
Скільки покарань може бути призначено особі за вчинення одного злочину?
На який строк призначається покарання у виді тримання в дисциплінарному
батальйоні військовослужбовців?
В яких межах провадиться відрахування із суми заробітку засудженого в дохід держави
при призначенні покарання у виді виправних робіт?
На який строк встановлюється покарання у виді службового обмеження для
військовослужбовців?
За вчинення якого злочину суд призначає покарання у виді позбавлення військового,
спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу?
В яких межах провадиться відрахування із суми грошового забезпечення засудженого в
дохід держави при призначенні покарання у виді службового обмеження для
військовослужбовців?
До яких осіб не може застосовуватися покарання у виді тримання в дисциплінарному
батальйоні військовослужбовців замість позбавлення волі?
На який строк встановлюється покарання у виді арешту?
Вкажіть, до яких категорій осіб не застосовується покарання у виді арешту?
Вкажіть, в яких установах відбувають покарання у виді арешту військовослужбовці?
На який строк суд може призначити штраф із розстроченням виплати його певними
частинами?

Яким чином суд може замінити виправні роботи на штраф особам, які стали
непрацездатними після постановлення вироку суду?
До кого НЕ застосовується покарання у виді довічного позбавлення волі?
Кому НЕ призначаються покарання у виді громадських робіт?
Вкажіть, які критерії покладені в основу визначення розміру штрафу?
Вкажіть, на який строк призначається покарання у виді громадських робіт?
Вкажіть, на який строк призначається покарання у виді обмеження волі?
Вкажіть, які види покарань суд може призначити особі у разі несплати штрафу в
розмірі не більше трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян?
Вкажіть, який вид покарання суд призначає особі у разі несплати штрафу в розмірі
понад три тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян?
Вкажіть, на який строк призначається покарання у виді позбавлення волі?
Що слід розуміти під поняттям «основні покарання»?
Який вид покарання є лише основним?
Що слід розуміти під поняттям «додаткові покарання»?
Який вид покарання є лише додатковим?
Який вид покарання є лише додатковим?
Який із вказаних видів покарань є строковим?
Який із вказаних видів покарань є безстроковим?
Що слід розуміти під поняттям «штраф»?
Хто може бути позбавлений спеціального звання при призначенні покарання у виді
позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного
класу?
Хто може бути позбавлений рангу при призначенні покарання у виді позбавлення
військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу?
Хто може бути позбавлений класного чину при призначенні покарання у виді
позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного
класу?
Хто може бути позбавлений кваліфікаційного класу при призначенні покарання у виді
позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного
класу?
Що слід розуміти під поняттям «громадські роботи»?
Скільки годин на день винний зобов’язаний виконувати громадські роботи?
Який вид покарання обмежує право засудженого на зміну місця роботи та позбавляє
частини заробітної плати?
Під час відбування якого покарання засуджений НЕ може бути підвищений за посадою
та у військовому званні?
Що слід розуміти під поняттям «конфіскація майна»?
Різновидом якого виду покарання є арешт?
Визначте, якою мірою є кримінальне покарання?
Вкажіть, яким органом застосовується покарання?
Яке із визначень визначає поняття «покарання»?
Вкажіть, який негативний наслідок тягне за собою покарання?
Вкажіть, до якої особи застосовується покарання?
Визначте, яка мета покарання?
Вкажіть, що слід розуміти під спеціальною (приватною) превенцією?
Визначте відповідно до чого призначається покарання?
Визначте, який документ визначає покарання конкретній особі?
Вкажіть, у чому полягає покарання?
Яке із додаткових покарань може бути призначене особі у разі звільнення її від
відбування покарання з випробовуванням?
Вкажіть, яку із вказаних обставин, що обтяжує покарання, суд має право НЕ визнати
обставиною, що обтяжує покарання?

Вкажіть, який строк або розмір покарання передбачений за вчинення готування до
злочину?
Вкажіть, який строк або розмір покарання передбачений за вчинення замаху на
злочин?
Вкажіть, який вид основного покарання при призначенні його за сукупністю злочинів і
за сукупністю вироків складанню з іншими видами покарань НЕ підлягає і
виконується самостійно?
Вкажіть, який вид основного покарання при призначенні його за сукупністю злочинів і
за сукупністю вироків складанню з іншими видами покарань не підлягає і виконується
самостійно?Вкажіть, яке покарання має бути призначено особі, що вчинила
злочин?Визначте, яка система призначення покарання за сукупністю злочинів
встановлена у КК України?
Вкажіть, який з принципів НЕ застосовується при призначенні покарання за
сукупністю злочинів?
Визначте, в якому випадку при призначенні покарання за сукупністю вироків
застосовується принцип поглинання?
Вкажіть, який максимальний строк позбавлення волі при складанні покарань за
сукупністю вироків, якщо хоча б один із злочинів є особливо тяжким?
Встановіть, що відповідає одному дню арешту при складанні покарань за сукупністю
злочинів та сукупністю вироків?
Встановіть, що відповідає одному дню позбавлення волі при складанні покарань за
сукупністю злочинів та сукупністю вироків?
Встановіть, що відповідає одному дню обмеження волі при складанні покарань за
сукупністю злочинів та сукупністю вироків?
Вкажіть, який строк або розмір покарання може бути призначений за наявності
обставин, що пом’якшують покарання?
Визначте, що є однією із підстав призначення більш м’якого покарання, ніж
передбачено законом?
Визначте, які підстави призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено
законом?Визначте, який із перелічених випадків призначення більш м’якого
покарання, ніж передбачено законом, зазначений в КК України?
Визначте, який із перелічених випадків призначення більш м’якого покарання, ніж
передбачено законом, зазначений в КК України?
Вкажіть, яка із вказаних обставин, що обтяжує покарання є обов’язковою при
призначенні судом покарання?
Вкажіть, яка із вказаних обставин, що пом’якшує покарання, передбачена в КК
України?
Вкажіть, яка із вказаних загальних засад призначення покарання, передбачена у КК
України?
Вкажіть, які із вказаних загальних засад призначення покарання, передбачені у КК
України?
Вкажіть, яка із вказаних обставин, що обтяжує покарання, передбачена в КК України?
Встановіть, що відповідає одному дню тримання в дисциплінарному батальйоні
військовослужбовців при складанні покарань за сукупністю злочинів та сукупністю
вироків?
Петров відбуваючи покарання за розбій вчинив у кримінально-виконавчій установі
умисне вбивство співкамерника. За яким принципом призначається покарання?
Овсянін вчинив злочин у 16 років і був притягнутий до кримінальної відповідальності.
Чи врахується вік особа при призначенні покарання?
Пронін вчинив готування до злочину невеликої тяжкості. Чи підлягає він кримінальній
відповідальності?
Денисенко вчини готування до злочину середньої тяжкості. Чи підлягає він
кримінальній відповідальності?

Яке із додаткових покарань може бути призначене особі у разі звільнення її від
відбування покарання з випробовуванням?
Який із обов’язків може бути покладений на особу, звільнену від відбування покарання
з випробовуванням?
Хто звільняє засудженого від призначеного покарання після закінчення іспитового
строку, якщо він виконав покладені на нього обов’язки та не вчинив нового злочину?
Яка тривалість іспитового строку при звільненні особи від відбування покарання з
випробуванням?
Застосування давності виключається у разі засудження особи?
Що є підставою для застосування умовно-дострокового звільнення від відбування
покарання засудженого?
Заміна невідбутої частини покарання, призначеного судом, за злочин невеликої або
середньої тяжкості, крім корупційних, більш м’яким можлива після фактичного
відбуття засудженим?
На який строк актом про помилування може бути здійснена заміна засудженому
призначеного судом покарання у виді довічного позбавлення волі?
Хто здійснює помилування?
Який вид призначеного покарання унеможливлює звільнення від відбування
покарання з випробовуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи
років?
Коли переривається перебіг давності виконання обвинувального вироку?
З якого дня розпочинається обчислення строків давності виконання обвинувального
вироку суду у разі переривання перебігу давності?
Яким нормативно-правовим актом оголошується амністія?
Стосовно кого може бути здійснене помилування?
Застосування Закону про амністію…
Особа засуджена за діяння, караність якого усунена…
При призначенні якого покарання особа може бути звільнена від покарання з
випробовуванням (ст. 75 КК України)?
Який правовий наслідок для засуджених при звільненні від відбування покарання з
випробуванням після іспитового строку?
Як вирішується питання про застосування строків давності виконання обвинувального
вироку суду до особи, засудженої до довічного позбавлення волі?
Судимість це:
Наявність судимості при призначенні покарання за новий злочин, визнається:
Злочин може бути визнаний повторним, якщо судимість:
Чи можливо, при наявності судимості, застосування пільгових інститутів
кримінального права:
До загально-правових наслідків судимості відноситься:
Підставою виникнення судимості є:
Після зняття або погашення, судимість вважається:
Погашення судимості це:
Особа, звільнена від відбування покарання з випробовуванням, протягом іспитового
строку не вчинила нового злочину і довела своє виправлення, визнається:
Особи, засудженні до позбавлення волі за особливо тяжкий злочин, вважаються
такими, що не мають судимості?
Особи засудженні до штрафу, вважаються такими, що не мають судимості:
Строки погашення судимості обчислюються:
Якщо вирок не було виконано, судимість погашається:
Судимість знімається:
Судимість може бути знята до закінчення строків погашення судимості:
Зняття судимості допускається лише після закінчення:
Порядок зняття судимості встановлюється:

Особи засудженні до обмеження волі, а також засудженні за злочин невеликої тяжкості
до позбавлення волі, вважаються такими, що не мають судимості:
Особи засудженні до позбавлення волі за злочин середньої тяжкості, вважаються
такими, що не мають судимості:
Особи, засудженні до позбавлення волі за тяжкий злочин, вважаються такими, що не
мають судимості:
Особи, засудженні до позбавлення волі за особливо тяжкий злочин, вважаються
такими, що не мають судимості:
Що слід розуміти під судимістю?
Вкажіть, як впливає судимість при призначенні покарання за новий злочин?
Як впливає судимість при вчиненні злочину повторно?
З урахуванням майнового стану юридичної особи суд може застосувати штраф із
розстрочкою виплати певними частинами строком?
Чи можливо, при наявності судимості, застосування пільгових інститутів
кримінального права?
Що відносять до загально-правових наслідків судимості?
Що є підставою виникнення судимості?
Чи має судимість правові наслідки після її зняття або погашення?
Що слід розуміти під погашенням судимості?
Особа, звільнена від відбування покарання з випробовуванням, протягом іспитового
строку не вчинила нового злочину і довела своє виправлення визнається…
Вкажіть, яка із вказаних обставин, що пом’якшує покарання, передбачена в КК
України?
Вкажіть, який строк погашення судимості щодо осіб, засуджених до покарання в виді
штрафу?
Як обчислюються строки погашення судимості?
Яким чином погашається судимість, якщо вирок не було виконано?
Яким чином відбувається зняття судимості?
В якому випадку можливо зняття судимості до закінчення строків погашення?
Зняття судимості допускається лише після закінчення?
Яким нормативно правовим актом встановлюється порядок зняття судимості?
Особи засудженні до обмеження волі, а також засудженні за злочин невеликої тяжкості
до позбавлення волі, вважаються такими, що не мають судимості?
Особи засудженні до позбавлення волі за злочин середньої тяжкості, вважаються
такими, що не мають судимості?
Особи, засудженні до позбавлення волі за тяжкий злочин, вважаються такими, що не
мають судимості?
Чи можливо застосувати до особи примусові заходи медичного характеру під час
відбування нею покарання?
На вибір виду примусових заходів медичного характеру не впливає?
Надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку може бути
застосоване судом стосовно особи, яка страждає на психічні розлади і вчинила
суспільно небезпечні діяння, якщо?
Госпіталізація до психіатричного закладу із суворим наглядом може бути застосована
судом щодо психічно хворого, який вчинив суспільно небезпечні діяння?
Якщо не буде визнано за необхідне застосування до психічно хворого примусових
заходів медичного характеру, а також у разі припинення застосування таких заходів,
можлива передача його?
Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів медичного
характеру здійснюється?
Особи до яких застосовуються примусові заходи медичного характеру, підлягають
огляду комісії лікарів-психіатрів?

У разі припинення застосування заходів медичного характеру через видужання особи,
яка вчинила злочин у стані осудності, але захворіла на психічну хворобу до
поставлення вироку, така особа?
Повторне подовження терміну перебування в психіатричному стаціонарі здійснюється
судом?
Який з числа названих нижче заходів медичного характеру відповідно до чинного
Кримінального кодексу України є примусовим заходом медичного характеру?
Суд застосував покарання у вигляді примусового лікування, до громадянки Лугової,
яка на момент вчинення злочину була неосудною та вагітна. Чи правильно суд
визначив міру покарання?
Київський районний суд виніс рішення, застосувати до громадянина Гаврилюка який
вчинив тяжкий злочин у стані обмеженої осудності , примусові заходи медичного
характеру у вигляді примусового лікування в психіатричній лікарні. Що мав на меті
суд?
Проти громадянина Смотрицького було порушено кримінальне провадження за ч.1
ст.152 КК України зґвалтування. В ході розслідування було виявлено, що підозрюваний
після вчинення ним суспільно-небезпечного діяння захворів на психічну хворобу, але
на момент винесення вироку повністю одужав. Суд виніс рішення застосувати до
винного примусові заходи медичного характеру. Чи правильно суд виніс рішення.
Суд застосував до громадянина Лісового примусові заходи медичного характеру у
вигляді примусового лікування терміном на 2 місяці, за вчинене ним суспільнонебезпечне діяння за ч. 1 ст. 297 КК України Наруга над могилою, іншим місцем
поховання або над тілом померлого. На момент вчинення злочину громадянин Лісовий
перебував у стані обмеженої осудності. Чи правильно суд дав оцінку вчиненого діяння?
Ким призначається спеціальна конфіскація?
Відповідно до Кримінального кодексу України спеціальна конфіскація це?
До кого із зазначених нижче осіб НЕ може застосовуватись спеціальна конфіскація?
Спеціальна конфіскація це?
Які види майна підпадають під спеціальні конфіскацію?
До яких злочинів НЕ може застосовуватись спеціальна конфіскація?
Спеціальна конфіскація застосовується у випадку, коли майно (гроші, цінності та
інше):
Спеціальна конфіскація НЕ застосовується у випадках коли:
Вкажіть, що є метою примусових заходів медичного характеру ?
Встановіть категорію осіб, до яких НЕ можуть застосовуватись примусові заходи
медичного характеру?
Вкажіть, що НЕ впливає на вибір виду примусових заходів медичного характеру?
Вкажіть, від чого НЕ залежать строки застосування примусових заходів медичного
характеру до психічно хворих осіб?
Вкажіть, ким призначаються примусові заходи медичного характеру ?
Встановіть, ким здійснюється продовження або припинення примусових заходів
медичного характеру ?
Вкажіть, яка періодичність огляду психічнохворої особи комісією лікарів-психіатрів
для з’ясування питання про наявність підстав для звернення до суду із заявою про
припинення або зміну такого заходу?
Вкажіть, який характер має для суду висновок судово-психіатричної експертизи на
вибір виду примусових заходів медичного характеру?
Визначте, який вид примусового заходу медичного характеру можна застосувати щодо
особи, яка страждає на психічні розлади і вчинила суспільно небезпечні діяння, і за
станом свого психічного здоров’я не потребує госпіталізації до психіатричного закладу?
Визначте, який вид примусового заходу медичного характеру можна застосувати щодо
психічно хворого, який за своїм психічним станом і характером вчиненого суспільно
небезпечного діяння потребує тримання у психіатричному закладі і лікування у
примусовому порядку?

Визначте, який вид примусового заходу медичного характеру можна застосувати щодо
психічно хворого, який вчинив суспільно небезпечні діяння, не пов’язане з посяганням
на життя інших осіб, і за своїм психічним станом не становить загрози для суспільства
але потребує тримання у психіатричному закладі та лікування?
Визначте, який вид примусового заходу медичного характеру можна застосувати щодо
психічно хворого, який вчинив суспільно небезпечні діяння, пов’язане з посяганням на
життя інших осіб?
Вкажіть, який вид примусового заходу медичного характеру можна застосувати щодо
психічно хворого, який за своїм психічним станом і характером суспільно небезпечного
діяння становить особливу небезпеку для суспільства?
Які міри може застосувати суд якщо не буде визнано за необхідне застосування до
психічно хворого примусових заходів медичного характеру?
Вкажіть категорію осіб, яким призначається амбулаторна психіатрична допомога в
примусовому порядку?
Який вид покарання полягає у триманні особи в кримінально-виконавчих установах
відкритого типу без ізоляції від суспільства?
До кого застосовується покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні
військовослужбовців?
Вкажіть категорію осіб, щодо яких застосовується госпіталізація до психіатричного
закладу із суворим наглядом?
Де здійснюється примусове лікування у разі призначення покарання у виді
позбавлення волі або обмеження волі?
Примусові заходи медичного характеру можуть бути застосовані до осіб?
Які засоби кримінально-правового реагування запроваджено в Україні щодо
юридичних осіб?
Які заходи кримінально-правового характеру НЕ можуть бути застосовані щодо
юридичних осіб за чинним Кримінальним кодексом України?
Які з названих нижче заходів можуть застосовуватись щодо юридичних осіб лише як
основні?
Яка з перелічених нижче обставин за Кримінальним кодексом України є однією з
підстав для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру?
Які з названих нижче заходів кримінально-правового характеру можуть
застосовуватись щодо юридичних осіб лише як додаткові?
Яким органом держави, відповідно до Кримінального кодексу України, застосовуються
заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб?
З урахуванням якої обставини,згідно Кримінального кодексу України, суд може
застосувати щодо юридичної особи штраф із розстрочкою його виплати певними
частинами?
Що повинно бути покладеним в основу визначення судом розміру штрафу стосовно
юридичної особи за чинним Кримінальним кодексом України?
Від чого, згідно Кримінального кодексу України, повинно залежати визначення розміру
штрафу щодо юридичної особи у разі коли неправомірну вигоду не було одержано?
На який строк згідно Кримінального кодексу України суд може застосувати щодо
юридичної особи розстрочку виплати штрафу певними частинами?
Які види заходів кримінально-правового характеру застосовуються до юридичних осіб?
У разі вчинення якого злочину неповнолітнього може бути звільнено від кримінальної
відповідальності, якщо його виправлення можливе без застосування покарання?Чи
обов'язкове застосування до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру
у разі звільнення його від кримінальної відповідальності, якщо його виправлення
можливе без застосування покарання?
Неповнолітня у віці 12 років вчинила крадіжку. Чи можливе за таких умов
застосування до неї примусових заходів виховного характеру?Який орган вправі
застосувати до
неповнолітнього примусові заходи виховного характеру?Яка

тривалість іспитового строку у випадку звільнення неповнолітнього від відбування
покарання з випробуванням?
Яке з перелічених видів покарань може бути застосоване до неповнолітніх як основне?
На який строк застосовується арешт до неповнолітнього?
За яких підстав допускається застосування до неповнолітніх примусових заходів
виховного характеру?
Яке з перелічених нижче покарань може бути застосоване до неповнолітніх, яким на
момент постановлення вироку виповнилося 16 роківЯке з перелічених нижче покарань
може бути застосоване до неповнолітніх лише як основне?
Яке з перелічених нижче покарань може бути застосоване до неповнолітніх лише як
додаткове?
Які з перелічених нижче покарань можуть бути застосовані до неповнолітніх і як
основні, і як додаткові?
До яких неповнолітніх, що вчинили злочин, застосовується штраф?
Від чого залежить розмір штрафу для неповнолітніх, що встановлюється судом?
З якого віку до неповнолітнього застосовуються громадські роботиВ яких межах суд
призначає неповнолітньому громадські роботи?
У чому полягають громадські роботи, застосовані до неповнолітнього?
З якого віку до неповнолітнього застосовуються виправні роботи?На який строк
виправні роботи застосовуються до неповнолітнього?
З якого віку до неповнолітнього застосовуються арешт?
Яка відповідь містить найбільш повний перелік покарань, що можуть бути застосовані
до неповнолітніх?
Який строк не може перевищувати остаточне покарання у виді позбавлення волі при
призначенні покарання неповнолітньому за сукупністю злочинів або вироків?
При призначенні яких видів покарань можливе звільнення неповнолітнього від
відбування покарання з випробуванням?
Що відбувається у випадку ухилення неповнолітнього, що вчинив злочин, від
застосованих до нього при звільненні від кримінальної відповідальності примусових
заходів виховного характеру?
При відбуванні якого покарання до неповнолітнього застосовується умовно-дострокове
звільнення від відбування покарання?
У разі вчинення якого злочину неповнолітнього може бути звільнено від кримінальної
відповідальності, якщо його виправлення можливе без застосування покарання?Чи
обов'язкове застосування до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру
у разі звільнення його від кримінальної відповідальності, якщо його виправлення
можливе без застосування покарання?
Неповнолітня у віці 12 років повторно вчинила крадіжку. Чи можливе за таких умов
застосування до неї примусових заходів виховного характеру?Який орган вправі
застосувати до неповнолітнього примусові заходи виховного характеру?Яка тривалість
іспитового строку у випадку звільнення неповнолітнього від відбування покарання з
випробуванням?
Яке з перелічених видів покарань може бути застосоване до неповнолітніх як основне?
За яких підстав допускається застосування до неповнолітніх примусових заходів
виховного характеру?
Яке з перелічених нижче покарань може бути застосоване до неповнолітніх, яким на
момент постановлення вироку виповнилося 16 роківЯке з перелічених нижче покарань
може бути застосоване до неповнолітніх лише як основне?
Яке з перелічених нижче покарань може бути застосоване до неповнолітніх лише як
додаткове?
Які з перелічених нижче покарань можуть бути застосовані до неповнолітніх і як
основні, і як додаткові?
До яких неповнолітніх, що вчинили злочин, застосовується штраф?
Що слід розуміти під поняттям «позбавлення волі»?

З якого віку до неповнолітнього застосовуються громадські роботиВ яких межах суд
призначає неповнолітньому громадські роботи?
У чому полягають громадські роботи, застосовані до неповнолітнього?
З якого віку до неповнолітнього застосовуються виправні роботи?На який строк
виправні роботи застосовуються до неповнолітнього?
З якого віку до неповнолітнього застосовуються арешт?
Яка відповідь містить найбільш повний перелік покарань, що можуть бути застосовані
до неповнолітніх?
Який строк не може перевищувати остаточне покарання у виді позбавлення волі при
призначенні покарання неповнолітньому за сукупністю злочинів або вироків?
При призначенні яких видів покарань можливе звільнення неповнолітнього від
відбування покарання з випробуванням?
Що відбувається у випадку ухилення неповнолітнього, що вчинив злочин, від
застосованих до нього при звільненні від кримінальної відповідальності примусових
заходів виховного характеру?
При відбуванні якого покарання до неповнолітнього застосовується умовно-дострокове
звільнення від відбування покарання?
Які види санкцій передбачені в чинному кримінальному законодавстві?
Протиправність діяння означає:Неосудна особа вчинила суспільно-небезпечне діяння.
Щодо неї застосовані примусові заходи медичного характеру. Чи є факт застосування до
цієї особи зазначених заходів реалізацією кримінальної відповідальності?Вкажіть на
ознаки замаху:
Залежно від способу опису в законі склади злочинів поділяються на:Соціальний зв'язок
суб’єктів суспільних відносин полягає:
Визначте види норм, які містяться в Особливій частині Кримінального кодексу
України?
Що таке кваліфікація злочинів?
Вкажіть види норм, що застосовуються при кваліфікації злочинів?
Чи допускається аналогія при застосуванні кримінально-правових норм?
Що є критерієм об’єднання норм Особливої частини Кримінального кодексу України в
розділи?
Що є об’єктом кваліфікації?
Які є стадії кримінально-правової кваліфікації?
Яка структура норм Особливої частини Кримінального кодексу України?
Визначте елементи, що входять в структуру кримінально-правової кваліфікації?
Яка структура Особливої частини КК України?
Які норми в Особливій частині КК України є роз’яснюючими?
Які норми у Особливій частині КК України є заохочувальними?
Вкажіть, що є основним завданням кваліфікації злочинів?
Визначте, який із перелічених принципів характерний для кваліфікації злочинів?
Вкажіть, яка із перелічених дій НЕ входить в об’єктивну сторону державної зради?
Визначте характер дій, що є визначальним для кваліфікації посягань особи,
спрямованих на зміну чи повалення конституційного ладу, передбачених ст. 109 КК
України?
Встановіть, який характер закликів до насильницької зміни чи повалення
конституційного ладу або до захоплення державної влади є характерним для
кваліфікації діянь особи за статтею 109 КК України?
Якими за формою вини можуть бути дії, що посягають на територіальну цілісність і
недоторканість України?
Назвіть умови, сукупність яких дає підстави для звільнення особи від кримінальної
відповідальності за державну зраду, що передбачені ч. 2 ст. 111 КК України?
Вкажіть, хто є суб’єктом державної зради?

Визначте суб’єктивну ознаку, яка є обов’язковою для кваліфікації діяння,
передбаченого статтею 112 КК України – «Посягання на життя державного чи
громадського діяча»?
Назвіть умови, сукупність яких дає підстави для звільнення особи від кримінальної
відповідальності за шпигунство?
Що визнається метою диверсії?
Визначте, за яких умов передача або збирання з метою передачі іноземній державі,
іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну
таємницю, кваліфікується як шпигунство?
Визначте, за якою ознакою шпигунство як форма державної зради відрізняється від
шпигунства як самостійного складу злочину?
Назвіть, яке із запропонованих діянь містить ознаки злочину проти основ національної
безпеки України?
Визначте, яка із перелічених дій НЕ охоплюється об’єктивною стороною диверсії?
Визначте, яке із зазначених посягань НЕ належить до злочинів проти основ
національної безпеки України?
Визначте, які із перелічених дій утворюють об’єктивну сторону складу злочину,
передбаченого ст. 112 КК України – «Посягання на життя державного чи громадського
діяча»?
Вкажіть, що слід розуміти під умисним вбивством, відповідно до ст. 115 КК України?
Вкажіть, за якою ознакою слід відмежовувати умисне вбивство від умисного тяжкого
тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого?
Визначте, суб’єктом, якого із перелічених умисних вбивств є особа віком з 16 років?
Визначте, який із наслідків характерний для умисного тяжкого тілесного ушкодження?
Встановіть, яка із перелічених ознак свідчить про наявність середньої тяжкості
тілесного ушкодження?
Вкажіть ознаку, за допомогою якої катування відрізняють від мордування?
Визначте, яке із перелічених посягань є предметним?
Визначте момент закінчення злочину, передбаченого ст. 138 КК України – «Незаконна
лікувальна діяльність»?
Вкажіть, суб’єктом якого із перелічених складів злочинів виступає 14-річна особа?
Вкажіть, яке із перелічених вбивств НЕ відноситься до вбивств при обтяжуючих
обставинах, відповідно до ч. 2 ст. 115 КК України?
Визначте, хто є суб’єктом злочину, передбаченого ч. 1 ст.134 КК України (незаконне
проведення аборту)?
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ст. 117 КК України (умисне вбивство матір’ю
своєї новонародженої дитини)?
Визначте, за яких умов злочин, передбачений ч. 1. ст. 134 КК України (незаконне
проведення аборту) вважається закінченим?
Вкажіть форму вини, характерну для складу злочину, передбаченого ч. 1. ст. 134 КК
України (незаконне проведення аборту)?
Визначте, яка із перелічених видів мети є характерною ознакою злочину, передбаченого
ч. 2 ст. 121 КК України – «Умисне тяжке тілесне ушкодження»?
Яке із вказаних посягань НЕ відноситься до злочинів проти волі, честі та гідності
особи?
В чому полягає відмінність між незаконним позбавленням волі або викраденням
людини та захопленням заручників?
Вкажіть, суб’єктом якого злочину проти волі, честі та гідності особи може бути 14-річна
особа?
Визначте, яка мета торгівлі людьми, як злочину проти волі, честі і гідності особи?
Вкажіть суб’єктивні ознаки, що є характерними для складу злочину, передбаченого ст.
148 КК України – «Підміна дитини»?
Вкажіть, який спосіб із перелічених є характерним для торгівлі людьми (ст. 149 КК
України)?

Встановіть, хто із перелічених осіб є потерпілим при експлуатації дітей (ст. 150 КК
України)?
Хто виступає суб’єктом незаконного поміщення в психіатричний заклад (ст. 151 КК
України)?
Хто може бути потерпілим при незаконному поміщенні в психіатричний заклад?
Вкажіть, в яких злочинах проти волі, честі та гідності особи мета посягання є
обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони злочину?
Визначте обов’язкові суб’єктивні ознаки складу злочину передбаченого ст. 150 КК
України – «Експлуатація дітей»?
Вкажіть, які із перелічених дій НЕ охоплюються об’єктивною стороною складу
злочину, передбаченого ст. 149 КК України – «Торгівля людьми або інша незаконна
угода щодо людини»?
Вкажіть, що таке статева свобода як родовий об’єкт злочинів проти статевої свободи і
недоторканості особи ?
Визначте, що слід розуміти під абсолютною забороною вступати у статеві відносини з
особою, яка з різних причин не наділена статевою свободою?
Вкажіть, який мотив є домінуючим у статевих злочинах?
Вкажіть, який із вказаних складів НЕ належить до злочинів проти статевої свободи та
статевої недоторканості?
Визначте, що є безпосереднім об’єктом зґвалтування?
Вкажіть, що слід розуміти під правом повнолітньої і психічно здорової особи самостійно
обирати собі партнера для статевих стосунків, не допускаючи при цьому будь-якого
примусу?
Визначте, яка із перелічених дій є складовою об’єктивної сторони зґвалтування?
Визначте, що НЕ визнається особливо тяжким наслідком зґвалтування?
Визначте, суб’єктом якого із посягань проти статевої свободи та статевої
недоторканості, є 16 річна особа?
Вкажіть, хто є потерпілим при розбещенні неповнолітніх?
Визначте ознаку, за якою зґвалтування відрізняється від насильницького задоволення
статевої пристрасті неприродним способом?
Визначте, суб’єктом якого із перелічених складів можуть бути батько, матір, мачуха,
вітчим, опікун чи піклувальник?
Вкажіть, які із перелічених осіб можуть бути потерпілими від зґвалтування?Визначте,
суб’єктом якого із посягань проти статевої свободи та недоторканості є особа, від якої
жінка або чоловік перебувають в матеріальній чи службовій залежності?
Вкажіть момент, з якого зґвалтування вважається закінченим злочином?
Визначте вид суспільних благ, які є родовим об’єктом злочинів проти виборчих,
трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина?
Вкажіть, обов’язковою ознакою якого складу злочину є спосіб його вчинення?
Назвіть розмір мінімальної матеріальної шкоди, яка дає підстави для притягнення
особи до кримінальної відповідальності за порушення авторського права і суміжних
прав?
Визначте, який мотив є обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони складу злочину,
передбаченого ст. 172 КК України – «Грубе порушення законодавства про працю»?
Назвіть склад злочину проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод
людини і громадянина, для якого НЕ є характерним предмет посягання?
Визначте, який спосіб вчинення характерний для злочину, передбаченого ст. 173 КК
України – «Грубе порушення угоди про працю»?
Визначте, що слід розуміти під матеріальною шкодою в особливо великому розмірі при
порушенні авторського права і суміжних прав?
Вкажіть, диспозиція якої із перелічених норм проти виборчих, трудових та інших
особистих прав і свобод людини і громадянина містить заохочувальну норму?

Назвіть форму власності закладу охорони здоров’я, що характерна при порушенні
права на безоплатну медичну допомогу як злочину проти виборчих, трудових та інших
особистих прав і свобод людини і громадянина?
Визначте, який із зазначених складів злочинів проти виборчих, трудових та інших
особистих прав і свобод людини і громадянина є формальним:
Назвіть, яке діяння НЕ охоплюється об’єктивною стороною складу злочину,
передбаченого ст. 182 КК України – «Порушення недоторканості приватного життя»?
Визначте, яка із перелічених дій НЕ охоплюється об’єктивною стороною складу
злочину, передбаченого ст. 176 КК України – «Порушення авторського права і
суміжних прав»?
Назвіть, яка із кваліфікуючих ознак характерна для невиплати заробітної плати,
стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат, як необхідна умова
притягнення особи до кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 175 КК України?
Визначте, яка із перелічених дій НЕ охоплюється складом злочину, передбаченого ст.
162 КК України – «Порушення недоторканості житла»?
Встановіть, що слід розуміти під неправомірною вигодою, яка є характерною ознакою
складу злочину, передбаченого ст. 160 КК України – «Підкуп виборця, учасника
референдуму»?
Визначте, яка із перелічених ознак є обов’язковою для кваліфікації діяння,
передбаченого ст. 159 КК України – «Порушення таємниці голосування»?
Вкажіть, яка із перелічених осіб визнається суб’єктом складу злочину, передбаченого
ст. 162 КК України – «Порушення недоторканості житла»?
Що слід розуміти під поняттям «крадіжка»?
Що слід розуміти під крадіжкою, вчиненою у великих розмірах?
Що слід розуміти під крадіжкою, вчиненою в особливо великих розмірах?
Що слід розуміти під крадіжкою, яка завдала значної шкоди потерпілому?
Вкажіть, хто може бути суб’єктом крадіжки?
Що означає «таємний» спосіб викрадення чужого майна при вчиненні крадіжки?
Вкажіть, який вид злочину проти власності передбачає як кваліфікуючу ознаку
«проникнення у житло, інше приміщення чи сховище»?
Що слід розуміти під поняттям «грабіж»?
За якою ознакою грабіж відрізняється від крадіжки?
Яким є грабіж за конструкцією складу злочину?
Вкажіть, яка із вказаних ознак є кваліфікованим видом грабежу?
За якою ознакою насильницький грабіж відрізняється від розбою?
За якою ознакою насильницький грабіж відрізняється від розбою?
Що слід розуміти під поняттям «розбій»?
З якого моменту розбій вважається закінченим злочином?
Визначте, яким за конструкцією складу злочину є розбій?
Яка із вказаних ознак є кваліфікованим видом розбою?
Яка із кваліфікуючих ознак НЕ характерна для розбою?
Що є предметом вимагання?
Яка із вказаних дій характерна для вимагання?
Що слід розуміти під поняттям «шахрайство»?
Вкажіть, що може виступати предметом шахрайства?
Яка із вказаних форм заволодіння чужим майном характерна для шахрайства?
Що слід розуміти під заподіянням значної майнової шкоди шляхом обману або
зловживання довірою?
Що слід розуміти під заподіянням майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману
або зловживання довірою?
Яка із наведених форм об’єктивної сторони характерна для «заподіяння майнової
шкоди шляхом обману або зловживання довірою»?
Який розмір мінімальної матеріальної шкоди, яка дає підстави для притягнення особи
до кримінальної відповідальності за крадіжку?

Яка із вказаних ознак є кваліфікованим видом умисного знищення або пошкодження
майна?
Який із вказаних складів злочину проти власності є усіченим?
Предметом якого злочину проти власності є право на майно?
Що є предметом злочинів проти власності?Для якого із злочинів проти власності НЕ
характерний корисливий мотив?
При вчиненні якого злочину проти власності суб’єктом НЕ може бути 14-річна особа?
Вкажіть, за якою ознакою вимагання відрізняється від шахрайства?
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ст. 190 КК України (Шахрайство)?
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ст. 192 КК України (Заподіяння майнової
шкоди шляхом обману або зловживання довірою)?
Що є предметом злочину,передбаченого ст. 194 КК України (Умисне знищення або
пошкодження майна)?
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата
майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)?Вкажіть,
який із перелічених складів НЕ належить до злочинів проти власності?
Вкажіть, що є об’єктом злочину, передбаченого ст. 199 КК України – «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»?
Визначте, що із переліченого НЕ може бути предметом злочину, передбаченого ст. 199
КК України – «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»?
Вкажіть, хто може бути суб’єктом злочину, передбаченого ст. 199 КК України –
«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»?
Вкажіть, що слід розуміти під підробкою грошей у великому розмірі, згідно із
приміткою до ст. 199 КК України?
Вкажіть, який із названих предметів НЕ є предметом контрабанди за ст. 201 КК
України?
Визначте обов’язкові об’єктивні ознаки злочину, передбаченого ст. 201 КК України –
«Контрабанда»?
Визначте що є об’єктом злочину, передбаченого ст. 201 КК України – «Контрабанда»?
Вкажіть що є предметом злочину, передбаченого ст. 204 КК України – «Незаконне
виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних
товарів»?
Вкажіть, який із перелічених складів злочинів у сфері господарської діяльності за
конструкцією є матеріальним?
Визначте обов’язкову мету фіктивного підприємництва?
Що слід розуміти під ухиленням від сплати податків у великих розмірах?
Визначте, яким за конструкцією складу є злочин, передбачений ст. 212 КК України –
«Ухилення від сплати податків, зборів»?
Визначте, яка із перелічених дій НЕ входить в об’єктивну сторону незаконного обігу
дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх
виробництва?
Визначте, який суспільно небезпечний наслідок характерний для розголошення
комерційної або банківської таємниці?

Вкажіть, що слід розуміти під великою матеріальною шкодою, що заподіяна державі,
банкові, кредитним установам при вчиненні діяння, передбаченого ст. 205 КК України
– «Фіктивне підприємництво»?
Визначте, який із наведених складів НЕ відноситься до злочинів проти громадської
безпеки?
Визначте, яка із зазначених дій НЕ характерна для об’єктивної сторони складу
«Створення злочинної організації»?
Вкажіть, яка обов’язкова мета характерна для злочину, передбаченого ст. 255 КК
України – «Створення злочинної організації»?
Вкажіть, суб’єктом якого із перелічених злочинів проти громадської безпеки є 14-річна
особа?
Назвіть склад злочину проти громадської безпеки, який за конструкцією є
матеріальним?
Визначте, яка мета характерна для бандитизму?
Назвіть дію, яка НЕ передбачена ч. 2 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі
зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) і відповідно не тягне за
собою кримінальної відповідальності?
Визначте, яка із зазначених статей розділу Особливої частини, що регламентує
кримінальну відповідальність за злочини проти громадської безпеки НЕ містить
заохочувальної норми?
Вкажіть, за якою ознакою слід проводити відмежування терористичного акту від
завідомого неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян?
Визначте дії, що НЕ характерні для складу «Сприяння вчиненню терористичного
акту»?
Вкажіть, яка мета НЕ характерна для терористичного акту?
Що слід розуміти під майновою шкодою у великому розмірі при порушенні
встановлених законодавством вимог пожежної безпеки?
Вкажіть, яка дія охоплюється об’єктивною стороною бандитизму?
Визначте спосіб, який НЕ характерний при втягненні у вчинення терористичного акту?
Вкажіть, що слід розуміти під фінансуванням тероризму у великих розмірах?
Назвіть, які із перелічених дій НЕ утворюють складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263
КК України – «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими
речовинами»?
Вкажіть, яка із перелічених осіб підлягає кримінальній відповідальності за створення
злочинної організації?
Визначте, яким за конструкцією складу є злочин, передбачений cт. 264 КК України –
недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів?
Визначте, який із перелічених предметів НЕ характерний для злочину, передбаченого
cт. 262 КК України – викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї,
бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння
ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем?
Визначте, яка із перелічених дій НЕ охоплюється складом злочину, передбаченого ст.
262 КК України – «Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових
припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними
шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем»?
Вкажіть, який із злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту вчиняється
виключно шляхом активної дії?
Визначте, який із перелічених складів злочинів проти безпеки руху та експлуатації
транспорту, передбачає спосіб вчинення як обов’язкову ознаку?
Визначте, суб’єктом якого злочину проти безпеки руху та експлуатації транспорту
виступає 14-річна особа?
Визначте, характер мінімальної шкоди, яка необхідна для кваліфікації злочину,
передбаченого ст. 286 КК України – «Порушення правил безпеки дорожнього руху або
експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами»?

Встановіть, що НЕ є способом примушування працівника транспорту до невиконання
його службових обов’язків (ст. 280 КК України)?
Вкажіть, який із зазначених складів злочинів проти безпеки руху або експлуатації
транспорту містить заохочувальну норму?
Вкажіть, кримінальна відповідальність за які із перелічених діянь проти безпеки руху
та експлуатації транспорту НЕ пов’язана із настанням суспільно небезпечних
наслідків?
Вкажіть, які із перелічених об’єктивних ознак є обов’язковими при кваліфікації діяння,
передбаченого ст. 286 КК України – «Порушення правил безпеки дорожнього руху або
експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами»?
Визначте, яка із перелічених ознак НЕ є кваліфікуючою при незаконному заволодінні
транспортним засобом?
Визначте момент, з якого злочин, передбачений ст. 293 КК України – «Групове
порушення громадського порядку», буде вважатися закінченим?
Вкажіть, яка із перелічених суб’єктивних ознак характерна для ч. 2 ст. 302 КК України
– «Створення або утримання місць розпусти і звідництво?
Визначте, який спосіб із перелічених НЕ є обов’язковою ознакою об’єктивної сторони
складу злочину, передбаченого ст. 303 КК України – «Сутенерство або втягнення особи
в заняття проституцією?
Встановіть, хто є суб’єктом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 303 КК України (сутенерство
або втягнення особи в заняття проституцією)?
Що визнається основним безпосереднім об’єктом хуліганства?
Визначте, як варто кваліфікувати викрадення предметів, що знаходяться у місцях
поховання або на тілі померлого?
Вкажіть, як слід кваліфікувати заподіяння, під час вчинення хуліганства, середньої
тяжкості тілесних ушкоджень?
Визначте, що є визначальним для кваліфікації злочину, передбаченого ст. 301 КК
України – «Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних
предметів»?
Визначте, яке із перелічених діянь НЕ охоплюється складом злочину, передбаченого ст.
304 КК України – «Втягненням неповнолітніх в злочинну діяльність»?
Визначте, що слід розуміти під отриманням доходу у великому розмірі, що вказаний в
ч. 5 ст. 301 КК України (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження
порнографічних предметів)?
Визначте, яка із перелічених дій НЕ характерна для об’єктивної сторони складу
злочину, що передбачений ст. 302 КК України – «Створення або утримання місць
розпусти і звідництво»?
Вкажіть, яким за конструкцією є склад злочину, передбачений ст. 297 КК України –
«Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого»?
Визначте родовий об’єкт злочинів, передбачених Розділом XIII «Злочини у сфері обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших
злочинів проти здоров’я населення»?
Вкажіть, чи є вирощування коноплі кримінально-караним діянням?
Вкажіть, що слід розуміти під незаконним виготовленням наркотичних засобів,
психотропних речовин розуміється:
Визначте, які об’єктивні ознаки із перелічених є обов’язковими для кваліфікації
злочину, передбаченого ст. 305 КК України – «Контрабанди наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських
засобів»?
Вкажіть, який із зазначених складів злочинів у сфері обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров’я
населення може характеризуватись змішаною формою вини?

Визначте, які із перелічених суб’єктивних ознак є обов’язковими для встановлення
вини суб’єкта за діяння, що передбачене ст. 319 КК України – «Незаконна видача
рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин»?
Вкажіть, за якою ознакою проводиться відмежування статей 307 і 309 КК України про
незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення,
пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів?
Конкретизуйте, які із перелічених об’єктивних ознак є обов’язковими при кваліфікації
діяння, передбаченого ст. 314 КК України – «Незаконне введення в організм
наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів»?
Визначте момент, з настанням якого визнається закінченим злочин, передбачений ст.
307 КК України – «Незаконне виробництва, виготовлення, придбання, зберігання,
перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх
аналогів»?
Вкажіть, яким за конструкцією складу є злочин, передбачений ст. 308 КК України –
«Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин
або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим
становищем»?
Вкажіть, суб’єктом якого із перелічених складів злочинів у сфері обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів може бути 14-річна особа?
Вкажіть, яка із перелічених осіб НЕ вважається потерпілою від злочину, передбаченого
ч. 3 ст. 314 КК України – «Незаконне введення в організм наркотичних засобів,
психотропних речовин або їх аналогів»?
Вкажіть категорію осіб, які НЕ визнаються суб’єктами злочину, передбаченого ст. 323
КК України – «Спонукання неповнолітніх до застосування допінгу»?
Визначте, хто може бути суб’єктом розголошення державної таємниці (ст. 328 КК
України)?
Визначте, яка із перелічених ознак є кваліфікуючою для розголошення державної
таємниці?
Визначте, яке із перелічених діянь НЕ є кримінально караним?
Визначте, які із перелічених відомостей є предметом злочину, передбаченого ст. 330 КК
України – «Передача або збирання відомостей, що становлять...»?
Вкажіть, яка мета є обов’язковою ознакою складу злочину, передбаченого ст. 330 КК
України – «Передача або збирання відомостей, що становлять службову інформацію,
зібрану у процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері
оборони країни»?
Визначте вичерпний перелік дій, які утворюють об’єктивну сторону злочину,
передбаченого ст. 332 КК України – «Незаконне переправлення осіб через державний
кордон України»?
Вкажіть вичерпний перелік дій, які є ознакою об’єктивної сторони кримінальнокараного порушення правил міжнародних польотів?
Визначте, хто із перелічених осіб може бути суб’єктом злочину, передбаченого ст. 329
КК України – «Втрата документів, що містять державну таємницю»?
Вкажіть, які товари підлягають державному експертному контролю, згідно ст. 333 КК
України?
Визначте суб’єктивну ознаку, що є обов’язковою при кваліфікації злочину,
передбаченого ст. 332-1 КК України – «Порушення порядку в’їзду на тимчасово
окуповану територію України та виїзду з неї»?
Вкажіть, який із перелічених складів НЕ відноситься до злочинів проти авторитету
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та
злочинів проти журналістів?
Вкажіть, що НЕ є предметом наруги над державними символами?
Що слід розуміти під опором представникові влади, працівникові правоохоронного
органу?

Визначте перелік об’єктивних ознак, які є обов’язковими для кваліфікації злочину,
передбаченого ст. 342 КК України – «Опір представникові влади, працівникові
правоохоронного органу, державному виконавцю, члену громадського формування з
охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві,
уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб»?
Вкажіть, що із переліченого НЕ вважається предметом злочинного посягання,
передбаченого ст. 341 КК України – «Захоплення державних або громадських будівель
чи споруд»?
Хто може бути суб’єктом незаконного перешкоджання організації або проведенню
зборів, мітингів, походів і демонстрацій (ст. 340 КК України)?
Вкажіть категорію осіб, що визнаються потерпілими при втручанні у діяльність
державного діяча?
Вкажіть, що слід розуміти під насильством щодо журналіста у злочині, передбаченому
ст. 345-1 – «Погроза або насильство щодо журналіста»?
Вкажіть, що НЕ охоплюється поняттям погрози у злочині, передбаченому ст. 345 КК
України – «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу»?
Вкажіть, суб’єктом якого із перелічених посягань проти авторитету органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочинів проти
журналістів, є 14-річна особа?
Визначте, яким за конструкцією складу є злочин, передбачений ст. 356 КК України –
«Самоправство»?
Визначте перелік суб’єктивних ознак, що є обов’язковими при кваліфікації діяння,
передбаченого ст. 358 КК України – «Підроблення документів, печаток, штампів та
бланків»?
Визначте структуру складу злочину, передбаченого ст. 348 КК України – «Посягання на
життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони
громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця»?
Які ознаки суб’єктивної сторони є обов’язковими при вчинені погрози або насильства
щодо працівника правоохоронного органу?
Головний лікар комунальної лікарні експлуатував працю підлеглих йому санітарів,
шляхом використання їхньої сили у робочий час на будівництві свого заміського
будинку. Чи можна притягнути до кримінальної відповідальності головного лікаря?
Посадова особа міжнародної громадської організації здійснювала нецільове
використання транспорту цієї організації – протягом тривалого часу користувалася
ним у приватних справах, чим заподіяла шкоду, яка в 120 разів перевищує
неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Чи підлягає зазначена посадова особа
кримінальній відповідальності?
Працівник прокуратури умисно перевищив службові повноваження з метою
помститися особі, з якою мав конфлікт у минулому. Мети одержання неправомірної
вигоди для себе чи будь-кого іншого не переслідував. Його діями було завдано шкоду,
яка в 50 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Чи підлягає
працівник прокуратури кримінальній відповідальності за перевищення влади або
службових повноважень?
Нотаріус зловжив своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди
для своєї сестри. У результаті цього було завдано істотної шкоди охоронюваним
законом інтересам юридичної особи. Чи підлягає нотаріус кримінальній
відповідальності за зловживання повноваженнями особами, які надають публічні
послуги?
Бухгалтер приватного підприємства умисно частково змінила зміст офіційного
документа шляхом підчищення та дописок у ньому, виправивши у документі відомості,
що відповідають дійсності. Такими діями було завдано істотної шкоди охоронюваним
законом громадським інтересам. Чи підлягає кримінальній відповідальності бухгалтер
за службове підроблення?

Директор департаменту фінансів обласної державної адміністрації, готуючи декілька
офіційних документів, через неуважність припустився помилок у розрахунках та, не
помітивши їх, видав офіційний документ з неправдивими відомостями. Внаслідок цього
було завдано шкоду державним інтересам, яка в 20 разів перевищує неоподатковуваний
мінімум доходів громадян. Чи підлягає директор департаменту кримінальній
відповідальності?
Начальником управління охорони здоров’я міської ради у зв’язку з неналежним
виконанням ним своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них було
завдано істотної шкоди громадським інтересам. Чи підлягає начальник управління
кримінальній відповідальності за вчинення службової недбалості?
Службова особа прийняла усну пропозицію неправомірної вигоди за не вчинення нею в
інтересах третьої особи певної дії з використанням наданої їй влади. Проте самої
неправомірної вигоди так і не було надано. Чи можна притягнути зазначену службову
особу до кримінальної відповідальності за прийняття пропозиції неправомірної вигоди?
Службова особа одержала за вчинення в інтересах третьої особи певних дій з
використанням свого службового становища неправомірну вигоду, що в 50 разів
перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Чи підлягає ця службова
особа кримінальній відповідальності за одержання неправомірної вигоди у значному
розмірі?
Прем’єр-міністр України передав колишньому однокласнику активи, законність
підстав набуття яких не підтверджено доказами, у розмірі, що становив 500
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Чи підлягає Прем’єр-міністр України
кримінальній відповідальності за незаконне збагачення?
Службовій особі юридичної особи приватного права підприємець пообіцяв надати
неправомірну вигоду за вчинення нею бездіяльності з використанням наданих їй
повноважень в інтересах цього підприємця. Розмір неправомірної вигоди повинен був
скласти 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Чи підлягає підприємець
кримінальній відповідальності за підкуп службової особи юридичної особи приватного
права?
Пенсіонер пообіцяв неправомірну вигоду службовій особі юридичної особи приватного
права за вчинення нею певних дій в його інтересах. Але одразу після цього злякався
відповідальності, прийшов до прокурора та добровільно завив про те що сталося, а
також активно сприяв розкриттю злочину особою, яка прийняла обіцянку. До цієї
заяви дана інформація відповідними органами з інших джерел не отримувалася. Чи
підлягає пенсіонер звільненню від кримінальної відповідальності за підкуп службової
особи юридичної особи приватного права?
Службова особа юридичної особи приватного права умисно створила умови, за яких
студент вимушений надати неправомірну вигоду з метою запобігання шкідливим
наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів. Чи підлягає службова особа
кримінальній відповідальності за вчинення злочину «Підкуп службової особи
юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми»?
Помічник судді господарського суду запропонував арбітражному керуючому надати
йому неправомірну вигоду за вчинення цим арбітражним керуючим бездіяльності в
інтересах судді. Арбітражний керуючий прийняв таку пропозицію. Чи підлягає
арбітражний керуючий кримінальній відповідальності за вчинення злочину «Підкуп
особи, яка надає публічні послуги»?
Заступник голови фракції Президента в парламенті запропонував підприємцю надати
йому неправомірну вигоду за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на
виконання функцій держави, – Президентом України. Чи підлягає заступник голови
фракції кримінальній відповідальності?
Визначте, яка із перелічених осіб є суб’єктом завідомо незаконного затримання,
приводу, домашнього арешту або тримання під вартою (ст. 371 КК України)?
Вкажіть ступінь тяжкості злочину, що дає підстави притягнути особу до кримінальної
відповідальності за діяння, передбачене ст. 396 КК України – «Приховування злочину?

Вкажіть, яка із перелічених суб’єктивних ознак характерна для складу злочину,
передбаченого ст. 376 КК України – «Втручання в діяльність судових органів»?
Визначте форму вини, встановлення якої є обов’язковим при притягненні особи до
кримінальної відповідальності за невжиття заходів безпеки щодо осіб, взятих під
захист?
Вкажіть, яким за конструкцією складу є злочин, передбачений ст. 393 КК України
(втеча з місця позбавлення волі або з-під варти)?
Що слід розуміти під посяганням на життя судді, народного засідателя чи присяжного у
зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя?
Вкажіть, яким за конструкцією складу є злочин, передбачений ст. 381 КК України
(розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист)?
Визначте форму вини, встановлення якої є обов’язковим при притягненні особи до
кримінальної відповідальності за діяння, передбачене ст. 374 КК України (порушення
права на захист)?
Вкажіть, хто може бути потерпілими від злочину, передбаченого ст. 398 КК України
(погроза або насильство щодо захисника чи представника особи)?
Вкажіть, яким за конструкцією складу є злочин, передбачений ст. 396 КК України
(приховування злочину)?
Вкажіть, які із перелічених об’єктивних ознак характерні для складу злочину,
передбаченого ст. 384 КК України (завідомо неправдиве показання)?
Вкажіть, яким за конструкцією складу є злочин, передбачений ст. 383 КК України
(завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину)?
Визначте форму вини, встановлення якої є обов’язковим при притягненні особи до
кримінальної відповідальності за діяння, передбаченого ст. 373 КК України
(примушування давати показання)?
Вкажіть, яка із перелічених об’єктивних ознак характерна для складу злочину,
передбаченого ст. 373 КК України (примушування давати показання)?
Визначте форму вини, встановлення якої є обов’язковим при притягненні особи до
кримінальної відповідальності за діяння, передбаченого ст. 371 КК України (завідомо
незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою)?
Вкажіть, якими нормативно-правовими актами передбачені ознаки злочинів проти
миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку?
Визначте, який із злочинів має найвищий ступінь небезпеки для мирного співіснування
держав?
Визначте, які із перелічених посягань загрожують основам міжнародного
правопорядку?
Вкажіть, який із перелічених складів є злочином проти безпеки людства?
Встановіть форму та вид вини, що характерна при вчиненні злочинівпроти миру,
безпеки людства та міжнародного правопорядку?
Визначте склад злочину проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку,
обов’язковою ознакою якого є потерпіла особа?
Вкажіть категорію осіб, що визнаються потерпілим від геноциду?
Визначте, який із перелічених злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного
правопорядку є предметним?
Визначте, предметом якого із перелічених злочинів проти з миру, безпеки людства та
міжнародного правопорядку, є морське чи річкове судно?
Визначте, обов’язковою ознакою якого із перелічених складів злочинів проти миру,
безпеки людства та міжнародного правопорядку, є мета вчинення?
Вкажіть, обов’язковою ознакою якого із перелічених складів злочинів проти миру,
безпеки людства та міжнародного правопорядку, є мета вчинення?
Визначте, обов’язковою ознакою якого із перелічених складів злочинів проти миру,
безпеки людства та міжнародного правопорядку, є мета вчинення?
Встановіть форму та вид вини, що характерна при вчиненні злочину, передбаченого ст.
441 КК України – «Екоцид»?

Вкажіть, яка із зазначених дій охоплюється складом злочину, передбаченого ст. 446 КК
України – «Піратство»?
Громадянин України А., залишившись дома наодинці, розпочав в кімнаті перед
дзеркалом репетицію своєї промови на завтрашньому мітингу в с. М… Під час промови
лунали заклики до насильницької зміни конституційного ладу в Україні. Б. та Г.,
повернувшись за забутими в квартирі А. речами, випадково почули зміст промови А.,
що містив такі заклики. Дії А. було кваліфіковано за ч. 2 ст. 109 КК України. Чи
правильно кваліфіковані дії А.?
Назвіть, які із запропонованих діянь містять ознаки державної зради?
До офісу громадянина України Л. зайшов народний депутат України Т. разом з
великою кількістю громадських активістів. Під гасла «Ганьба!», «Не чіпати народного
депутата України!», «Народний депутат – недоторканий!» народний депутат Т. почав
примушувати Л. написати заяву на звільнення з займаної посади. Під час суперечки Т.
почав наносити удари в обличчя Л. і кричати «Бандит!», «Злодюга!», «Ти ганьбиш
український народ!». Захищаючись, Л. наніс Т. удар кулаком в обличчя. Т. впав і від
удару до підлоги помер. Дії Л. були кваліфіковані за ст. 112 КК України. Чи правильно
кваліфіковані дії Л.?
Однією з форм диверсії є вчинення її суб’єктом таких дій, як руйнування або
пошкодження об’єктів, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення.
Диверсія відрізняється від інших злочинів, пов’язаних із знищенням чи пошкодженням
майна, оскільки у суб’єкта, який вчиняє диверсію:
Назвіть, яке із запропонованих діянь містить ознаки шпигунства, передбаченого ст. 114
КК України?
Громадянин України К. на мирному зібрані з нагоди святкування Дня Незалежності
України під час привітання лідера однієї із політичних партій кинув у бік
виступаючого, заготовленого раніше ножа. Ніж попав у груди іншої особи,
представника громадської організації, чим спричинив тяжкі тілесні ушкодження. При
цьому було встановлено, що К. мав намір убити керівника політичної партії через
неприязні стосунки. Як кваліфікувати дії К.?
З Горлівського художнього музею (м. Горлівка, Донецької обл.) викрали 28 робіт
Миколи Реріха, та роботи Тропініна, Венеціанова та ін. (всього 159 робіт), Під час
спецоперації українськими військовими були затримані громадяни Росії М.,У., Д.,А, та
К., які зізнались, що воюють на стороні ДНР та викрали експонати із музею і
переправили їх з окупованих територій до Москви. Як кваліфікувати дії М.,У., Д.,А, та
К.,?
Слідчий Тимоня, проводячи оперативні дії за фактом розкрадання запасних частин зі
складу графітного комбінату, незаконно, без відповідного оформлення документів,
затримав Мусіяку за підозрою в розкраданні запасних частин. Як слід кваліфікувати
дане діяння?
Зайчук подала в прокуратуру заяву про те, що Пишний вступив у статеві зносини з її
13-річною дочкою Катрею. Прокурор порушив кримінальну справу проти Пишного за
ч. 1 ст. 155 КК України. Слідчий Москалюк, якому було передано справу для
розслідування, відчуваючи особисту неприязнь до Пишного, під час допиту використав
гіпноз для отримання всієї необхідної інформації по обставинам даної справи. Як слід
кваліфікувати дане діяння?
Кропив’янський вчинив крадіжку майна з квартири Давидової і під час розслідування
справи не зізнавався у вчиненні цього злочину. Щоб поліпшити показники роботи,
слідчий районного відділу внутрішніх справ Синиця, під час допиту погрожував
Кропив’янському позбавленням їжі і переведенням у карцер. Як слід кваліфікувати
дане діяння?
Справа щодо обвинувачення Рощенка за ч. 2 ст. 189 КК України надійшла до суду і
була прийнята до провадження суддею Баранчиковою. Під час розгляду цієї справи на
доньку Баранчикової було вчинено замах на вбивство. Як слід кваліфікувати дане
діяння?

Суддя Бояров одержав матеріали про факт дрібного хуліганства, вчиненого Лященком,
з яким перебував у неприязних стосунках. З почуття помсти він не допустив до
останнього захисника. Як слід кваліфікувати дане діяння?
Народний засідатель Наришкін приймав участь у розгляді справи про умисне вбивство
Колоткова, що працював водієм маршрутного таксі його колегою Сурковим. Перед
черговим судовим засіданням Наришкін отримав листа з погрозою вбивства його
матері, якщо він буде наполягати на винуватості Суркова.Як слід кваліфікувати дане
діяння?
Порошина, здійснюючи переклад під час досудового розслідування, з особистих мотивів
через неприязні стосунки з підозрюваним Міллером, завідомо неправильно перевела
його покази. Міллера було притягнуто до кримінальної відповідальності за вчинення
хуліганства.Як слід кваліфікувати дане діяння?
У процесі розслідування справи щодо обвинувачення Каплюка у вчиненні злочину,
передбаченого ч. 2 ст. 121 КК, було призначено судово-медичну експертизу. Експерт
Напалков дав завідомо неправдивий висновок про причину смерті потерпілого.
Повторна експертиза спростувала його висновок. Як було з’ясовано в процесі слідства,
Напалкова підкупив родич обвинуваченого – Лопата. Як слід кваліфікувати дане
діяння?
Син міського голови Потапенка побив неповнолітнього Цвіркуна, котрого було
госпіталізовано. За наполяганням батька Потапенка завідувач відділення лікарні
виписав Цвіркуна на 20-й день перебування його в лікарні, хоча він потребував
лікування протягом ще принаймні тижня. Судово-медичний експерт Іванчук, якому
також дзвонив батько обвинуваченого, дав висновок, що потерпілому було заподіяно
легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я, хоча це
явно не відповідало дійсності. Повторна експертиза, призначена слідчим, дала
висновок, що неповнолітньому Цвіркуну було заподіяно середньої тяжкості тілесне
ушкодження. Як слід кваліфікувати дане діяння?
Реп’ях біля свого будинку зустрів Чубченка, який попросив приділити йому кілька
хвилин. Чубченко пояснив, що він є родичем Павлюка, який чотири місяці тому завдав
Реп’яху тяжкого тілесного ушкодження. Він також пояснив, що старі батьки Павлюка у
разі засудження сина залишаться одні, оскільки у них інших дітей немає. Чубченко
просив Реп’яха бути поблажливим і дати в суді показання, які б полегшили долю
Павлюка. При цьому Чубченко передав Реп’яху 3 тис. гривень. Реп’ях у судовому
засідання давав показання, що свідчили про менший ступінь суспільної небезпечності
дій Павлюка. Як слід кваліфікувати дане діяння?
Митрохін вчинив замах на вбивство товариша по чарці, в зв’язку з чим був взятий під
варту. Доставлений зі слідчого ізолятора УВС області до кімнати для затриманих РВВС
Митрохін попросився в туалет і, скориставшись неуважністю працівника міліції, втік.
Як слід кваліфікувати дане діяння?
Заклунний, відбуваючи покарання у виправній колонії, на робочому об’єкті напав на
вільнонайманого майстра Пилякіна і завдав йому середньої тяжкості тілесних
ушкоджень. Напад був вчинений через те, що майстер на законній підставі не
виписував бригаді, в якій працював Заклунний, додаткового пайка, оскільки та не
виконувала норм виробітку. Як слід кваліфікувати дане діяння?
Засуджені за ч. 2 ст. 296 КК України Григор’єв, Капустін і Балабух побили члена ради
колективу ув’язненого Гасанова за його активну роботу зі зміцнення дисципліни. Вони
неодноразово погрожували розправитися з іншими членами ради колективу колонії за
участь у підтриманні порядку. Як слід кваліфікувати дане діяння?
Ревнуючи дружину, Корнієнко вирішив з нею розправитись. У себе на квартирі він
облив її окропом, що спричинило опіки І-ІІ ступеня, після чого завдав численних ударів
гайковим ключем по голові, від яких потерпіла померла. Як слід кваліфікувати дане
діяння?
Оленюк мав відомості, що у Верченко, яка проживає одна, є багато грошей, що їх вона
виграла в лотерею. Він запропонував Іванчуку здійснити напад і обікрасти Верченко.

Вночі вони через вікно проникли до її хати і почали шукати гроші. Коли Верченко
прокинулась і закричала, Оленюк двома ударами ножа в шию і груди вбив її. У
приміщенні злочинці знайшли лише 580 грн., які й забрали. Як слід кваліфікувати дане
діяння?
З метою розпиття спиртних напоїв Пустовіт і Радосюк пізно ввечері зайшли до будинку
Степанова, де крім останнього знаходилися також Макогон та Федоров. На ґрунті
ревнощів до Макогон, сожительки Пустовіта, яка прийшла в дім до Степанова зі своїм
знайомим Федоровим, Пустовіт прогнав останнього і здійняв сварку з Макогон та
вирішив її убити. Реалізуючи свій намір, Пустовіт, нібито проводячи її додому, разом із
Радосюк довів Макогон до водойми, з допомогою Радосюк зв’язав їй руки і почав
завдавати ударів кухонним ножем у різні частини тіла. Всього він завдав 24 ножових
поранення черевної порожнини та грудної клітки. Від одержаних поранень Макогон
померла. З висновку судово-медичної експертизи видно, що кожне із 9 проникаючих
поранень, завданих потерпілій Пустовітом, саме по собі призвело б до настання смерті.
Як слід кваліфікувати дане діяння?
Дудник разом з Качковським, який мав допомагати йому у виконанні будівельних
робіт, розпивав спиртні напої. Коли Дудник відлучився, Качковський сам випив
горілку, що залишилася, після чого заснув на подвір’ї. Дудник намагався розбудити
Качковського, але той нецензурно вилаявся на його адресу і продовжував дрімати.
Обурившись і згадавши, що Качковський сам випив частину горілки, а, крім того, не
повернув йому давній борг, Дудник вирішив вбити його. Він вилив на одяг
Качковського бачок гасу і підпалив, а сам втік з місця вчинення злочину. Потерпілий
від одержаних опіків через два тижні помер. Як слід кваліфікувати дане діяння?
Гольцев зійшовся з Пановою, вони обоє зловживали спиртними напоями, сварилися,
при цьому Гольцев неодноразово погрожував Пановій вбивством. Під час чергової
сварки Гольцев збив Панову на підлогу і завдав їй ногою, взутою у черевик, удару в
груди в ділянку серця. Вважаючи, що Панова лише непритомна та бажаючи довести
свій злочинний намір до кінця, Гольцев наніс ще сорок п’ять ножових поранень. За
висновком судово-медичної експертизи було встановлено, що смерть особи настала в
результаті розриву лівого шлуночка серця, внаслідок тупої травми грудної клітини. Як
слід кваліфікувати дане діяння?
Кримський з метою заволодіння автомашиною ГАЗ-24 «Волга», що належала
львівській геологорозвідувальній експедиції, вчинив напад на водія цієї машини Титла,
в процесі якого мисливським ножем (він постійно носив його з собою, хоч і не був
мисливцем) завдав два удари у шию і спину. Від одержаних ушкоджень Титло помер.
Підробивши дорожнього листа, Кримський намагався перегнати автомашину в іншу
область, але був затриманий. Як слід кваліфікувати дане діяння?
Машиніст Ш., через неприязні стосунки з дружиною брата К, вислідив її ввечері,
вдарив молотком і труп кинув у колодязь. Потерпіла була на 4-му місяці вагітності
близнюками. Як слід кваліфікувати дане діяння?
Ж. і Г. зібралися на квартирі у Н. у зв’язку з днем народження Г. Іменинник поводив
себе непристойно: викинув подаровані йому квіти, бив посуд, лаявся. Виник конфлікт.
В один із моментів, коли Г. і Ж. залишилися на кухні самі, продовжуючи
конфліктувати, Ж. не втримавшись ударив ножем Г. в шию, після чого перетяг до
кімнати, де завдав численні удари в різні частини тіла взятими на кухні шампурами, а
також ножицями. Всього Ж. завдав понад 60 ударів різними предметами. Від численних
поранень Г. помер на місці вчинення злочину.Як слід кваліфікувати дане діяння?
Увечері Д. зайшов на садову ділянку Ш. і почав збирати в кошик полуниці. Ш. його
прогнав, завдавши кілька ударів. Щоб помститися, п’яний Д. уночі підійшов до
садового будиночка Ш. і, переконавшись, що той спить, вбив останнього, облив
бензином двері й підпалив. Як слід кваліфікувати дане діяння?
Між подружжям Татаркових склалися неприязні стосунки. Татаркова після чергової
сварки вирішила вбити чоловіка. Для виконання задуманого вона залучила Шальнева,
пообіцявши йому заплатити 10 тис. грн. Шальнев, прийшовши додому до подружжя

Татаркових, убив чоловіка, який спав, за допомогою сокири. Як слід кваліфікувати
дане діяння?
Г. у стані сп’яніння зайшов до квартири Д., зламавши її опір, зґвалтував. Д. кричала,
що таких як він треба знищувати і що вона його «посадить». Злякавшись погрози й
того, що на крик можуть прийти люди із сусідніх квартир, Г. кинув Д. на ліжко і
кількома ударами сокирою по голові вбив її. Як слід кваліфікувати дане діяння?
Г., проводжаючи після кіносеансу В. додому, в лісопарку намагався вступити з нею в
статевий зв’язок. В. вчинила опір. Тоді він вийняв ножа і почав погрожувати. В.
закричала, намагалася втекти. Г. наздогнав її і зґвалтував, а потім завдав три ножові
поранення у груди, від яких потерпіла померла.Як слід кваліфікувати дане діяння?
У сім’ї Попових часто виникали сварки. При цьому Попов бив дружину, погрожував
убити її й сина. Під час чергової сварки Попов, перебуваючи у стані сп’яніння, схопив
пістолет і почав його перезаряджати. Злякавшись, дружина забігла до туалету та
покликала туди сина. Попов вирішив убити їх обох. Він зробив спочатку два постріли в
дружину і один у сина, від чого вони померли. Як слід кваліфікувати дане діяння?
Н. у зв’язку з неправильною поведінкою брата вирішив його вбити. Він підійшов до
будинку брата і викликав його на веранду. Коли брат увімкнув світло, Н. з відстані 1 м.
двома пострілами з рушниці вбив його. Як слід кваліфікувати дане діяння?
Проходячи вулицею селища, п’яні Д. і Ш. зустріли Г., теж п’яного. Останній почав
нацьковувати на них собаку. Тоді Д і Ш. виламали з паркана по штахеті, якими вбили
собаку, а потім стали бити Г. по голові й животу. Г. втратив свідомість. У лікарні він
помер. Як слід кваліфікувати дане діяння?
Під час з’ясування стосунків між К. і Б., якому К. дорікав за надмірну цікавість до його
дружини, виникла бійка. К. кухонним ножем ударив Б. спричинивши проникаюче
поранення грудної клітки і м’язів серця з масивною внутрішньою кровотечою,
внаслідок чого потерпілий помер.Як слід кваліфікувати дане діяння?
Водій, керуючи автомобілем «ЗАЗ 110308-44» вчинив наїзд на пішохода, який
перетинав автодорогу по пішохідному переходу. В результаті дорожньо-транспортної
пригоди пішохід отримав тілесні ушкодження, з якими був госпіталізований. Згідно з
висновком судово-медичної експертизи, смерть потерпілого настала від тупої травми з
множинними переломами ребер зліва, застійної пневмонії, інтоксикації, а також смерті
сприяло захворювання яке малось – цироз печінки.Як слід кваліфікувати дане діяння?
У пологовому будинку медсестра висунула вимогу до вагітної жінки та її чоловіка
надати їй особисто 100 дол. США за якісний медичний догляд за нею протягом часу
перебування у пологовому будинку. Чи підлягає зазначена медсестра кримінальній
відповідальності за вчинення корупційного злочину?
Приватний підприємець пообіцяв посадовій особі міжнародної організації надати їй 300
дол. США за забезпечення йому переваги при виборі вказаною організацією
постачальника товарів. Проте одразу після такої обіцянки злякався відповідальності,
прийшов у прокуратуру та добровільно заявив про те, що сталося, а також активно
сприяв розкриттю цього злочину. До зазначеної заяви дана інформація
правоохоронними органами з інших джерел не отримувалася. Чи підлягає приватний
підприємець звільненню від кримінальної відповідальності за вчинення корупційного
злочину?
Заступник декана з міжнародних зв’язків національного університету, який працює на
громадських засадах, одержав від викладача цього ж факультету за сприяння у
відправленні останнього на стажування за кордон грошові кошти у розмірі, що
дорівнює 150 неоподатковуваним мінімумам доходів громадян. Чи підлягає зазначений
заступник декана кримінальній відповідальності за вчинення корупційного злочину?
Завідувач відділенням комунальної поліклініки неналежно виконав свої професійні
обов’язки по лікуванню внаслідок несумлінного ставлення до них, що спричинило
тяжкі наслідки для хворого. Чи підлягає зазначений завідувач відділенням
кримінальній відповідальності за вчинення службової недбалості?

Інспектор патрульної поліції стала свідком того, як її колега по екіпажу явно
неправомірно застосував силу до водія транспортного засобу. Хоча зазначена
працівниця патрульної поліції нічим колезі не допомагала, проте жодних заходів по
перешкоджанню йому у вчиненні неправомірної діяльності також не вжила, а про саму
ситуацію нікому не повідомила. Чи підлягає зазначена інспектор патрульної поліції
кримінальній відповідальності за «Перевищення влади або службових повноважень
працівником правоохоронного органу»?
В. знайшов у лісі патрони (24 шт.) нарізної вогнепальної зброї. Через кілька годин був
затриманий працівниками поліції, які при ньому знайшли відповідні боєприпаси.
Кваліфікуйте діяння В.:
О. під час вагітності заздалегідь спланувала позбутися дитини, оскільки була
незаміжньою і не мала коштів на її утримання. Одразу після пологів, які відбулися
вдома, втопила дитину у ванній, потім викинула у смітник. Кваліфікуйте діяння О.:
Особа Т., керуючи транспортним засобом, була зупинена працівниками поліції за проїзд
на червоне світло. Під час перевірки документів у кишені Т. був знайдений фінський
ніж. Кваліфікуйте діяння Т.:
Громадянин К. підмовив друзів з метою збагачення вчиняти збройні напади на окремих
осіб задля заволодіння їх майном та з подальшим оберненням його на свою користь.
Кваліфікуйте діяння громадянина К.:
З. постійно сварився з дружиною через ревнощі. Після чергової сварки З. на очах у
дружини вдарив головою об двері новонароджену дитину, внаслідок чого немовля
померло. Як кваліфікувати дії З.?
В. на автомобілі привіз вантаж на подвір’я власного господарства і почав його
розвантажувати. Під час розвантаження негашеного вапна, кинув лопату із сумішшю,
не переконавшись, що поряд нікого не має. Вапно потрапило в обличчя сина, який
грався у дворі, і заподіяло опік, що призвело до втрати зору на одне око. Кваліфікуйте
діяння В.:
С., прогулюючись по у парку, попросив у незнайомого Д. дати цигарку, на що останній
відповів відмовою, оскільки не палив. С. обурився, вживаючи нецензурну лайку,
вихопив ножа і заподіяв смерть потерпілому. Після цього обшукав останнього і забрав з
кишені гаманець. Як кваліфікувати діяння С.?
Громадянин Т., при проведенні робіт з ремонту покрівлі козирка будівлі товариства
«Оксі», порушив встановленні законодавством вимоги пожежної безпеки, після чого
виникла пожежа і заподіяла майнову шкоду на суму, яка в 400 разів перевищує
неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Чи буде Т. нести кримінальну
відповідальність ?Громадянин Ц. зайшов на борт літака, тримаючи у руці особистий,
порожній чемодан і повідомив бортпровідниці про наявність у його валізі бомби. Після
цього виліт літака був відкладений, а пасажири, що знаходились на борту змушені були
його покинути. Через деякий час Ц. було затримано працівниками поліції, а порожній
чемодан вилучено. Як кваліфікувати діяння Ц.?
Паршин вистежив співробітника міліції Фролова, який повертався після чергування.
Напередодні той склав протокол за розпиття спиртних напоїв у невстановленому місці.
З криком «Вб’ю!» і з ножем в руці Паршин напав на Фролова. Фролову вдалося
попередити удар і обеззброїти Паршина. Кваліфікуйте дії Паршина.
Ленько, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, знаходячись в приміщенні
приймального відділення центральної районної лікарні, діючи умисно, з особистої
неприязні, наніс удар головою оперуповноваженому майору міліції Ткаченко, який був
викликаний до лікарні для виконання своїх службових обов’язків, а саме доставляння
Ленько до слідчого. Внаслідок дій Ленько Ткаченкові спричинені легкі тілесні
ушкодження. Як кваліфікувати дії Ленько?
Дубенко знав, що громадянка Журай хворіє на психічне захворювання, часто лікується
в психіатричних лікарнях. Скориставшись цим, він вчинив з нею статевий акт. Згідно з
висновком судово-психіатричної експертизи Журай на той час не могла усвідомлювати

свої дії та керувати ними. Чи є у діях Дубенка склад зґвалтування, передбаченого ч. 1
ст. 152 КК України?
Громадянин С. протягом тривалого часу, на прибудинковій ділянці біля гуртожитку
№7, організовував та проводив змагання собак бійцівських порід, приймаючи грошові
ставки на одну з двох тварин. В ході проведення даного заходу С. знімав собачі бої на
відеокамеру в телефоні та виставляв зйомку в мережу Інтернет. В залежності від
результатів бою, 70% прибутку отримував С., а 30% власник собаки. Як слід
кваліфікувати дане діяння?
Лікар Кононов С., будучи завідуючим травматологічного відділення, був
проінформований лікуючим лікарем про стан здоров’я гр. Давиденко С., яка потрапила
до травматологічного відділення внаслідок дорожньо-транспортної пригоди та була
важко травмована. Виступаючи на прес-конференції з приводу вказаної ситуації, лікар
Кононов С. повідомив журналістам характер та ступінь отриманих ушкоджень, хто
навідує пацієнтку Давиденко С., які речі були при ній на момент прибуття в
приймальний покій лікарні, та підтвердив ряд наявних у останньої хронічних
захворювань. За заявою гр. Давиденко С. було відкрите кримінальне провадження
стосовно зав. відділом травматології Кононова С. Як слід кваліфікувати дане діяння?
Особа скориставшись нагодою, а саме відчиненим вікном у квартирі, що знаходилась
на першому поверху багатоповерхівки та відсутністю людей, за допомогою спеціально
заготовленого знаряддя викрала з кімнати жіночу сумочку, що лежала на журнальному
столику неподалік вікна. Кваліфікуйте дії особи:
Сантехнік, який за викликом господаря відремонтував у ванній кімнаті водопровідний
кран, покидаючи квартиру прихопив із собою ювелірні прикраси, що лежали на
поличці біля дзеркала у коридорі квартири. Кваліфікуйте дії сантехніка:
Особа, з метою заволодіння чужим майном, проникла на склад, де зберігалась
промислова продукція. Заволодівши необхідними предметами, злодій покинув
приміщення, однак, рухаючись до виходу потрапив на охоронця, який спробував
затримати порушника. Останній, намагаючись уникнути затримання двічі ударив
охоронця, заподіявши легке тілесне ушкодження, що не призвело до розладу здоров’я і
втік з місця події. Кваліфікуйте дії особи:
Особа близько 00 год. 30 хв. з метою заволодіння чужим майном, демонструючи рукою
предмет схожий на ніж та висловлюючи погрозу застосуванням насильства, щодо
потерпілого, яка ним була сприйнята як реальна, відібрала ліхтарик, вартістю 25 гр.,
після чого з місця події зникла в невідомому напрямку. Кваліфікуйте дії винної особи:
Громадянин Росії К. на мирному зібрані з нагоди святкування Дня Незалежності
України під час привітання Посла Росії кинув у бік виступаючого, заготовленого
раніше ножа. Ніж попав у груди громадянина України, представника громадської
організації, чим спричинив тяжкі тілесні ушкодження. При цьому було встановлено,
що К. мав намір убити Посла Росії, з метою ескалації бойових бій на Сході України. Як
кваліфікувати дії К.?
Н. вирішив організувати групу для вчинення злочинних нападів на банківські
установи. На його пропозицію дали згоду З. і Р. Для здійснення злочинних нападів Н.
виготовив пістолет, який передав З. і Р. Однак цим особам не вдалося здійснити жодних
нападів, тому що вони були викриті та притягнуті до кримінальної відповідальності.
Як кваліфікувати діяння Н.?
Ж. кілька років був активним учасником партії «Екосоюз», працюючи в одному з
науково-дослідних інститутів та маючи допуск до таємних документів, одного разу
повідомив однопартійців про незадовільний стан довкілля та техногенні аварії, що
стались за минулий рік. Ці дані стали відомі йому у зв’язку з виконанням своїх
обов’язків. Чи є в даних діях склад злочину?
Під час полювання П. і Р. не поділивши підстрелену кимось із них лисицю,
посварилися. Сварка перейшла у бійку, під час якої П. умисно вистрелив у Р. Від
пострілів Р. одразу помер. Побачивши, що Р. мертвий, П. з метою приховування
злочину, розчленував труп, а потім його закопав. Кваліфікуйте дії П.

О. здійснив напад на Т., з метою заволодіння його грошима. Т. учинив опір. Тоді О.
наніс йому декілька ударів ножом у груди, а потім обшукав Т. Нічого не знайшовши, О.
зник з місця події. Від отриманих поранень Т. помер. Як кваліфікувати діяння О.?
Начальник відділу комп’ютерних технологій копіювального центру в після робочий
час за допомогою сучасних сканера і принтера виготовив шість грошових купюр
номіналом 100 грн. кожна. Того ж дня йому, у вечірній час, користуючись неуважністю
громадян, вдалось збути три підроблених купюри. Кваліфікуйте дії винної особи:
Водій, керуючи автомобілем, перевищив допустиму швидкість чим порушив правила
безпеки дорожнього руху. В результаті таких дій було здійснено наїзд на пішохода,
котрий від отриманих травм помер по дорозі до лікарні. Водій з місця пригоди втік.
Кваліфікуйте дії водія:
Леонід в день свого 16-ти річчя, вживаючи алкогольні напої в компанії своїх старших
товаришів, добровільно погодився на статеві відносини із своїм знайомим Олексієм.
Вкажіть, чи є в діях Олексія склад злочину?
17-ти річна Тетяна, будучи введена в оману, погодилась на неприродний статевий
зв’язок із 34-х річним Костянтином.Вкажіть, чи є в діях Костянтина склад злочину?
В. запросив Л. до себе в будинок для перегляду фільму. В ході перегляду, В. почав
залицятись до Л., яка спочатку була не проти таких дій, але згодом почала опиратись.
Погрожуючи вбивством, В. спробував подолати опір Л. для вчинення статевого акту та
зірвав з неї футболку. Однак, Л. вдалось відштовхнути В. і втекти. Як слід
кваліфікувати дії В.?
14-ти річний Ю. і його товариш, 17-ти річний О. прогулювали уроки. Йдучи вздовж
залізничної колії, вони вирішили зняти одну з рейок і покласти на її місце колоду.
Недочекавшись потягу, вони забрали рейку з собою і пішли назад в село. Внаслідок дій
Ю. і О., потяг, який перевозив танки, зійшов з рейок, що вплинуло на проведення
бойових дій в районі АТО. Кваліфікуйте дії Ю. та О.
Шпак поводила себе аморально, у зв’язку з чим суд позбавив її прав материнства. 7річного її сина помістили в школу-інтернат і на його утримання стягли аліменти.
Аліментів Шпак не платила, виїхала до іншого міста і не давала про себе знати два
роки. Коли у Шпак «заговорила совість», вона нишком забрала сина зі школиінтернату. Як кваліфікувати дії Шпак?
Ув’язнені Карпо та Терен розробили план втечі з виправної колонії і почали його
здійснювати. Вони напали на лікаря медчастини Немиш та медсестру Левак, зв’язали
їх, забарикадувались у приміщенні медчастини і під загрозою позбавлення життя
медиків-бранців зажадали від адміністрації надання в їх розпорядження заправленої
автомашини із запасними бензобаками. Їхні вимоги були задоволені. Після виїзду
Карпо та Терен з колонії, коли Немиш та Левак були звільнені, втікачів вдалося
затримати й обеззброїти. Кваліфікуйте діяння Карпо та Терен.
Бурлака на залізничному вокзалі міста зустрів братів Кошлатих – 15-річного Колю та
14-річного Васю, які вели бродячий спосіб життя. Пообіцявши дати їм заробити
грошей, Бурлака привіз хлопців до себе на садибу на околиці міста. Протягом двох
місяців він використовував їх для виконання хатньої роботи. На ніч Бурлака замикав
хлопців у сараї, сковуючи їх наручниками. Як кваліфікувати дії Бурлаки?
За домовленістю з громадянином Македонії Урсул, громадянин України Карпенко за
гроші постачав йому дівчат, у тому числі неповнолітніх, з України. Обіцяючи
влаштування офіціантками, хатніми робітницями, няньками тощо, він вивозив дівчат
за їх згодою в Македонію. Там Урсул відбирав у дівчат паспорти і погрозами змушував
надавати сексуальні послуги клієнтам підпільних публічних будинків. Як
кваліфікувати дії Карпенка?
Шпак, мати-одиначка, народила третю дитину. Не маючи змоги утримувати трьох
дітей і бажаючи виправити своє матеріальне становище, вона продала свою
новонароджену дитину подружжю Крудс, яке не мало своїх дітей. Чи є в діях Шпак
ознаки злочину?

Учень художнього технікуму Палій намалював два банківських білети вартістю 100
грн. кожний. При спробі збути один з них його було затримано. Надайте кримінальноправову кваліфікацію діям Палія:
При митному огляді прибулого з-за кордону в Одесу риболовецького траулера було
виявлено 1237 футболок на суму 60 тис. грн., а також гладкоствольну рушницю
вартістю 6 тис. грн. Їх привіз, сховавши в машинному відділенні, матрос Краковний,
маючи намір продати на ринках Одеси. Чи є в діях Краковного ознаки складу злочину
«контрабанда»?
Коли умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) за ст. 212 КК
України є закінченим злочином?
Перед трамваєм, у забороненому для переходу пішоходів місці, швидко перебігала
вулицю 8-річна школярка. Поряд із трамваєм у напрямку його руху зі швидкістю
близько 40 км за годину (при дозволеній – 60 км за годину) їхала автомашина «Вольво»,
водій якої Мамалига не мав можливості об’їхати трамвай, оскільки спереду біля
бровки хідника стояла автомашина «Москвич». Дівчинка раптово з’явилася перед
автомашиною, і хоч Мамалига загальмував своєчасно, не вдалося уникнути наїзду.
школярка попала під колеса і була смертельно травмована. Чи є у поведінці Мамалиги
ознаки об’єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України?
Г. і В. вночі проникли до магазину ТОВ «Ірис», зв’язали сторожа К. і викрали товарів
на суму 18 тис. грн. В який спосіб було вчинено розкрадання чужого майна?
З., перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, рухався із дозволеною швидкістю,
однак не помітив вчасно пішохода і здійснив наїзд. Побачивши що свідки події відсутні,
З. втік з місця події. Через годину водій авто, що їхав тією ж дорогою, помітив
потерпілого і доставив до лікарні. По дорозі потерпілий повідомив номера авто, що його
збило. Через отримані травми та невчасну медичну допомогу, потерпілий помер в
лікарні.
Ш. вирішив викрасти зі стоянки автомобіль АУДІ. Власнику, який знаходився у
автомобілі, під час викрадення було заподіяно тяжкі тілесні ушкодження. Кваліфікуйте
дії Ш.?
Г., проникнувши в квартиру Т, викрав гладкоствольну мисливську рушницю. Що в
даній ситуації виступає основним безпосереднім об’єктом?
Р., проникнувши в квартиру Ю, викрав два пістолети та набої до них. Що в даній
ситуації виступає основним безпосереднім об’єктом?
Громадянка Т. близько 3 години ночі, розпиваючи спиртні напої у квартирі свого
знайомого, перебуваючи в нетверезому стані, непомітно для інших, умисно заволоділа
мобільним телефоном Samsung EDGE, вартістю 10000 грн., що належав власнику
квартири. Кваліфікуйте дії Т.:
В якому із зазначених злочинів проти життя і здоров’я особи обов’язковою ознакою
складу є потерпіла особа?
Вкажіть, обов’язковою суб’єктивною ознакою якого із перелічених злочинів проти
виборчих, трудових і інших особистих прав і свобод людини і громадянина, є особисті
мотиви?
Визначте, які із перелічених способів вчинення злочину є обов’язковими при
кваліфікації діяння, передбаченого ч. 1 ст. 157 КК України – «Перешкоджання
здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої
комісії…»?
Визначте, яке діяння із перелічених охоплюється об’єктивною стороною злочину,
передбаченого ч. 1 ст. 159 КК України – «Порушення таємниці голосування»?
Вкажіть, чи завжди незаконне звільнення з роботи працівника тягне за собою
кримінальну відповідальність за ст. 172 КК України?
Вкажіть, які із наведених способів вчинення злочину є обов’язковою ознакою
об’єктивної сторони діяння, що передбачене ч. 1 ст. 173 КК України – «Грубе
порушення угоди про працю»?

Визначте, який із перелічених способів НЕ є об’овязковим при кваліфікації злочину,
передбаченого ч. 1 ст. 173 КК України – «Грубе порушення угоди про працю»?
Вкажіть, який із перелічених складів злочинів проти виборчих, трудових і інших
особистих прав і свобод людини і громадянина, передбачає заохочувальну норму?
Вкажіть, який із перелічених складів злочинів проти виборчих, трудових і інших
особистих прав і свобод людини і громадянина, є предметним?
Громадянка І., будучи в стані алкогольного сп’яніння, перебуваючи в квартирі своєї
матері, на ґрунті конфлікту, що раптово виник між ними, двічі умисно нанесла
останній удар ножом в ліву частину спини, де розміщені життєво важливі органи, після
чого залишила помешкання матері, викинувши по дорозі ніж у смітник. За висновками
судово-медичної експертизи потерпілій було спричинено легке тілесне ушкодження, що
спричинило короткочасний розлад здоров’я. Як потрібно кваліфікувати дії громадянки
І.?
Громадян Х., перебуваючи в неприязних стосунках із своєю тещею, громадянкою Я.,
вирішив її вбити. З цією метою він, озброївшись мисливською гвинтівкою, прийшов до
помешкання останньої. Глянувши у вікно, громадянин Х. помітив, що поряд із тещею
сидить її сусідка. Не звертаючи на це уваги, усвідомлюючи, що в результаті посягання
можна постраждати і інша людина, маючи намір вбити обидвох, Х вистрілив двічі із
гвинтівки в напрямку жінок. В результаті пострілів було вбито сусідку, а теща
залишилась неушкодженою. Як кваліфікувати дії громадянина Х.?
Вкажіть, як слід кваліфікувати дії особи, яка маючи намір позбавити життя трьох осіб,
вбила, з незалежних від неї причин, лише двох потерпілих?
Громадянин Р., перебуваючи в кафетерії та знаходячись в стані алкогольного
сп’яніння, умисно, маючи намір незаконного збагачення за рахунок чужого майна,
вирішив заволодіти мобільним телефоном» потерпілого. Реалізовуючи свій злочинний
намір громадянин Р., шляхом зловживання довірою потерпілого попросив у останнього
мобільний телефон, для того щоб зателефонувати. Потерпілий добросовісно
помиляючись в правдивості слів громадянина Р., передав йому свій мобільний телефон.
Під виглядом телефонної розмови громадянин Р., вийшов на вулицю і зник з місця
скоєння злочину. Дайте оцінку діям громадянина Р.:
Особа умисно, з корисливих намірів, вихопила з руки неповнолітньої потерпілої особи
мобільний телефон і втекла. Як кваліфікувати дії такої особи:
Громадянин М., перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, пересвідчившись у
відсутності сторонніх осіб, наздогнав потерпілу особу та, маючи злочинний намір на
заволодіння чужим майном, застосував до неї насильство (завдав удару кулаком у
голову), в результаті якого особа втратила свідомість і, непомітно заволодівши
гаманцем потерпілої, зник в невідомому напрямку. За висновками судово-медичної
експертизи потерпілій було спричинено легке тілесне ушкодження, що спричинило
короткочасний розлад здоров’я. Як кваліфікувати дії особи?
Громадянин М., в компанії громадянина Л., та С., близько 04 години 45 хвилин,
перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, попередньо домовившись між собою про
заволодіння чужим майном, напали на потерпілого та, застосувавши насильство, що не
є небезпечним для життя чи здоров’я, викрали у останнього золотий ланцюжок. Як
кваліфікувати дії громадян М., Л. та С.?
Зловмисник, представившись працівником поліції, пізно в вечорі подзвонив
потерпілій, повідомивши в розмові, що її сином було скоєно ДТП. Також він повідомив,
що якщо потерпіла особа бажає допомогти синові, вона має передати працівникам
поліції, які до неї під’їдуть протягом 30 хв., 16000 тис. гривень. Перелякана потерпіла,
не додзвонившись до сина, передала гроші, так як і домовлялись. Кваліфікуйте дії
зловмисника:
Які з нижченазваних наслідків виступають кваліфікуючою чи особливо кваліфікуючою
ознакою злочинів проти здоров’я?
Водій вантажного автомобіля, порушуючи правила дорожнього руху, не
пересвідчившись у відсутності перешкод та не увімкнувши правий поворот, здійснив

переїзд в праву, паралельну смугу, якою рухався скутерист. В результаті такого
несподіваного маневру водія вантажного автомобіля, скутерист, намагаючись
уникнути зіткнення, різко загальмував, вивернув кермо, однак не впоравшись із
керуванням, вилетів у кювет. В наслідок цього потерпілій особі було заподіяне легке
тілесне ушкодження, що призвело до короткочасного розладу здоров’я, а також
пошкоджено скутер. Вкажіть, чи буде притягнутий водій вантажного автомобіля до
кримінальної відповідальності?
Громадянка І., працюючи згідно типового договору про розповсюдження білетів
державних лотерей, укладеного з ТзОВ «М.С.Л.» та, будучи матеріальновідповідальною особою, виконуючи обов’язки по розповсюдженню білетів державних
лотерей на ринку міста умисно, з метою незаконного збагачення, одержані грошові
кошти від реалізації вказаних білетів державних лотерей в сумі 1000 грн. в касу
товариства не внесла, а використала на власний розсуд. Як слід кваліфікувати дії
громадянки І?
Громадянин П., будучи в стані алкогольного сп’яніння, перебуваючи у квартирі своєї
співмешканки К., із якою спільно проживали понад 1 рік, скориставшись відсутністю
сторонніх осіб, з метою задовільнити свою статеву пристрасть, погрожуючи фізичним
насильством, вчинив дії, спрямовані на зґвалтування неповнолітньої дочки
співмешканки, про що остання повідомила в правоохоронні органи. На досудовому
слідстві підозрюваний П. заявив, що нікого він не ґвалтував, статеві зносини з
потерпілою вчинялись не вперше і були добровільними, а про неповнолітній вік
дівчини він не знав. Вкажіть, чи містять дії громадянина П. ознаки злочину?
Громадянин Х, будучи в стані алкогольного сп’яніння, рухаючись в сторону населеного
пункту на своєму автомобілі, зупинився біля громадянина К., який йшов додому,
вийшов із автомобіля та почав виражатися нецензурною лайкою до останнього та
наносити йому без видимих на те причин удари по різним частинам тіла предметом,
який заздалегідь був заготовлений для таких цілей. Потерпілий отримав струс
головного мозку, забій грудної клітки та був госпіталізований. За висновками судовомедичної експертизи зазначені ушкодження були віднесенні до категорії легких.
Кваліфікуйте дій громадянина Х.
Громадянин Ю. близько 3 год. 40 хв., перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння в
кафе, що розташоване на пероні залізничного вокзалу, з хуліганських спонукань, став
вимагати у потерпілого купити йому пива, а коли останній відмовився, почав ображати
його, брутально висловлюватися в його адресу і вимагати вийти на вулицю та
поговорити наодинці. Вийшовши на вулицю підозрюваний, нічого не пояснюючи, став
бити потерпілого кулаками в обличчя та по тулубу. Останній прохав заспокоїтися,
намагався захищатися, кричав, кликав на допомогу, а коли потерпілий впав на землю
громадянин Ю. вхопив скляну пляшку, що лежала поряд на пероні і наніс нею удар по
голові жертви. В результаті побиття потерпілій особі були заподіяні тяжкі тілесні
ушкодження. Як кваліфікувати дії громадянина Ю.?
В якій відповіді названа ознака об’єктивної сторони злочину «Побої і мордування»
В якій відповіді, названі види тілесних ушкоджень, виділені за ступенем тяжкості?
Кваліфікуючою ознакою якого із злочинів проти здоров’я особи названо в КК України
смерть потерпілого?
У якій із відповідей правильно охарактеризовано ознаки складу злочину «Зараження
вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби» (ч. 1 ст. 130
КК України)?
Кримінальна відповідальність за порушення обов’язків щодо охорони майна (ст. 197
КК України) настає за умови, якщо були:
Щодо суспільно небезпечних наслідків злочину, передбаченого ст. 197 КК України
(порушення обов’язків щодо охорони майна), може бути:
В якій відповіді правильно названий предмет одного із злочинів проти виборчих прав
громадян?
Кримінально каране порушення таємниці голосування полягає в:

Злочин, передбачений ст. 197 КК України (порушення обов’язків щодо охорони майна),
викладений законодавцем таким чином:
Обов’язковою ознакою якого злочину є «обман», «зловживання довірою»?
У якій відповіді названо один з предметів злочинного порушення авторського права і
суміжних прав?
Вкажіть, хто є суб’єктом злочину, передбачених ст. 165 КК України – «Ухилення від
сплати коштів на утримання непрацездатних батьків»?
Вкажіть, у якому випадку звільнення працівника з роботи є незаконним і тягне
кримінальну відповідальність?
За конструкцією об’єктивної сторони – Порушення авторського права і суміжних прав
відноситься до:
Кримінальні відповідальність за «Порушення чинних на транспорті правил» (ст. 291
КК України) настає:
Вкажіть, який з цих злочинів вчиняється спеціальним суб’єктомВкажіть, обов’язковою
ознакою яких із перелічених складів є напад?
Вкажіть, за наявності якої шкоди умисне знищення чужого майна (ст. 194 КК України)
є кримінально караним?
Суспільно-небезпечне діяння у складі злочину «Незаконне переправлення осіб через
державний кордон України» НЕ може бути вчинено у такій формі:
Громадянин Туреччини Р. намагався перетнути україно-польський кордон у
недозволеному для цього місці. Однак, під час цієї спроби він був затриманий
прикордонним патрулем. Дайте кримінально-правову кваліфікацію діям Р.:
«Ухилення від призову на строкову військову службу» є закінченим злочином:
Хто є суб’єктом військових злочинів?
Хто НЕ є суб’єктом військових злочинів?
Незаконне заволодіння транспортним засобом є закінченим:
В якій відповіді названо військовий злочин, який вчиняється з необережності?
В якій відповіді названий злочин, що НЕ відноситься до військових?
Порушення законів та звичаїв війни полягає у:
Назвіть ознаку зброї масового знищення, яка закріплена у Кримінальному кодексі
України.
Геноцид – це:
В якій відповіді правильно вказано, за підміну якої дитини встановлена кримінальна
відповідальність?
За незаконне поміщення в психіатричний заклад якої особи встановлена кримінальна
відповідальність?
В статті про який злочин проти волі особи «діти», «малолітні», чи «неповнолітні» НЕ
названі як потерпілі?
Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини здійснюється з метою (яка є
обов’язковою ознакою складу відповідного злочину)?
Спонукання державної установи до вчинення чи утримання будь-якої дії є ознакою
складу такого злочину:
Вчинення яких діянь охоплюється поняттям «Експлуатація людини»?
У якій із відповідей правильно охарактеризовано ознаки складу злочину,
передбаченого ст. 147 КК України «Захоплення заручників»?
В яких злочинах проти волі, честі та гідності особи мета виступає обов’язковою
ознакою суб’єктивної сторони злочину?
Як кваліфікувати підміну своєї мертвої дитини на чужу живу, вчинену з корисливих
мотивів?
Спеціальним суб’єктом якого злочину є «особа, від якої чоловік чи жінка матеріально
або службово залежні»?
В якій відповіді названа шкода, яка НЕ охоплюється поняттям особливо тяжких
наслідків зґвалтування?

Об’єктивна сторона злочину «Розбещення неповнолітніх» в КК полягає в таких
діяннях:
М. у безлюдному місці накинувся на малолітню О., яка поверталася із дискотеки, що
проводилася в університеті і вбив її. На допиті М. повідомив, що не знав про те, що О. є
малолітньою, оскільки подумав, що вона вже студентка, а не учениця. За зовнішнім
виглядом потерпіла виглядала старшою, ніж однолітки. Дайте кримінально-правову
оцінку діям М.
М. їхав на своєму автомобілі і побачив Іванових, які йшли йому на зустріч. Будучи з І. в
неприязних відносинах, М. спрямував на них автомобіль. Іванов встиг відскочити в
кювет, а І. потрапила під автомобіль і одержала черепно-мозкову травму, яка
потягнула психічний розлад. Як кваліфікувати дії М.?
В якій відповіді неправильно названо елементи системи злочинів проти життя і
здоров’я особи?
Які з положень, що стосуються умисного вбивства з метою приховати інший злочин або
полегшити його вчинення (п. 9 ч. 2 ст. 115 КК) є правильними?
Ознаками об’єктивної сторони «Зловживання владою або службовим становищем» (ст.
364 КК України) є:
Умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) за ст. 212 КК
України є закінченим злочином:
Види робіт із підвищеною небезпекою (ст. 272 КК України) визначаються:
Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 199 КК України полягає у:
Звільняється від кримінальної відповідальності за створення злочинної організації (ч. 2
ст. 255 КК України):
Суб’єктивна сторона сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх
злочинної діяльності (ст. 256 КК України) характеризується:
Потерпілим від порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною
небезпекою (ст. 272 КК України) визнається:
Об’єктивна сторона фіктивного підприємництва (ст. 205 КК України) полягає у:
Наведіть вичерпний перелік ознак, за якими здійснюється відмежування бандитизму
(ст. 257 КК України) від розбою (ст. 187 КК України), а саме за:
Укажіть вичерпний перелік форм об’єктивної сторони терористичного акту (ст. 258 КК
України):
Які дії можна кваліфікувати як фіктивне підприємництво (за ст. 205 КК України)?
Суб’єктом бандитизму (ст. 257 КК України) є:Кваліфікуючою ознакою порушення
правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами (ст. 286
КК України), є:
Самовільна зупинка потяга (ч. 1 ст. 283 КК України) є закінченим злочином:
У якому злочині проти авторитету органів державної влади, органів місцевого
самоврядування та об’єднань громадян суспільно небезпечне діяння характеризується
наявністю альтернативних дій?
Порушення чинних на транспорті правил, які забезпечують безпеку (ст. 291 КК
України), вважається закінченим у разі:
Вирощування коноплі для особистого вживання є діянням:
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 303 КК України (сутенерство або
втягнення особи в заняття проституцією):
За конструкцією об’єктивної сторони «Випуск в експлуатацію завідомо технічно
несправного транспортного засобу» (ст. 287 КК України) відноситься до злочинів із:
Суб’єктом якого злочину проти безпеки руху та експлуатації транспорту у диспозиціях
відповідних статей КК України названо капітана судна?
Порушення чинних на транспорті правил, які забезпечують безпеку (ст. 291 КК
України), вважається закінченим у разі:
Незаконне заволодіння транспортним засобом є злочином проти:Диференціація
кримінальної відповідальності за злочини проти безпеки руху та експлуатації
транспорту проведена в залежності:

Який із перелічених злочинів НЕ належить до злочинів проти авторитету органів
державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян?
Громадянин підробив посвідчення працівника Державної виконавчої служби.
Пред’явивши це посвідчення громадянці І., він вилучив у останньої відеомагнітофон,
телевізор і гроші у сумі 2000 грн. Дайте кримінально-правову оцінку діям особи:
Як кваліфікувати дії особи, яка присвоїла владні повноваження або звання службової
особи і вчиняла суспільно корисні діяння?
Що є предметом злочину, передбаченого ст. 354 КК України «Підкуп працівника
підприємства, установи чи організації»?
Вимога у «Примушуванні до виконання чи невиконання цивільно-правових
зобов’язань» полягає у:
За конструкцією об’єктивної сторони самоправство відноситься до:
«Самоправство» є закінченим з моменту:
В якій із відповідей правильно названий предмет злочину «Втрата документів, що
містять державну таємницю»?
Назвіть суспільно небезпечні діяння у складі злочину «Порушення правил міжнародних
польотів»?
Предметом якого злочину у сфері охорони державної таємниці, недоторканності
державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації є державна таємниця?
О. підробив посвідчення працівника Державної виконавчої служби. Пред’явивши це
посвідчення громадянці І., він вилучив у останньої відеомагнітофон, телевізор і гроші у
сумі 2000 грн. Дайте кримінально-правову оцінку діям О.
Під транспортними засобами в ст. 286, 287, 289, 290 КК України слід розуміти:
Втягування неповнолітніх у злочинну діяльність(ст. 304 КК України) буде у разі:
Особа визнається службовою:
Суб’єктом випуску в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше
порушення правил їх експлуатації (ст. 287 КК України) є:
Порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху (ст.
288 КК України), є злочином:
Самовільне без нагальної потреби зупинення поїзда (ст. 283 КК України) є злочином із:
Кваліфікуючими ознаками масових заворушень (ст. 294 КК України) є:
Групове порушення громадського порядку (ст. 293 КК України) відрізняється від
масових заворушень (ст. 294 КК України) тим, що (укажіть найбільш повну відповідь)
дії, передбачені ст. 293 КК України:
Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів – це:
Об’єктивна сторона приховування злочину (ст. 396 КК України) виражається:
Форми приховування злочину (ст. 396 КК України):
Особи, які НЕ підлягають кримінальній відповідальності за заздалегідь не обіцяне
приховування злочину (ст. 396 КК України):
Злочин, передбачений ст. 340 КК України (незаконне перешкоджання організації або
проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій) вважається закінченим із
моменту:
Суб’єкт завідомо неправдивого показання (ст. 384 КК України):
Предметом злочину, передбаченого ст. 341 КК України (захоплення державних або
громадських будівель чи споруд), є:
Предмет втрати документів, що містять державну таємницю (ст. 329 КК України), є:
Під втратою документів, що містять державну таємницю (ст. 329 КК України),
розуміють:
Безпосереднім об’єктом ухилення від призову на строкову військову службу (ст. 335 КК
України) виступають:
Об’єктивна сторона ухилення від призову на строкову військову службу (ст. 335 КК
України) полягає у:
Мотив ухилення від призову на строкову військову службу (ст. 335 КК України):
Самоправство (ст. 356 КК України) – це:

Потерпілими від дій, що дезорганізують роботу установ виконання покарань (ст. 392
КК України), є:
Кінцевим моментом життя як об’єкта посягання при вбивстві вважається:
Відповідно до Правил судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних
ушкоджень під тривалим слід розуміти розлад здоров’я:
Ф. вирішив вбити свого сусіда по комунальній квартирі Д., з метою зайняти кімнату в
якій той мешкав. Розробивши план вбивства, він напоїв його й задушив, а тіло втопив
в озері. Однак кімнату зайняти не зміг, бо на неї була оформлена дарча на тітку Д. Про
це Ф. нічого не знав. Дії Ф. мають бути кваліфіковані як:
Суб’єктом державної зради (ст. 111 КК України) може бути:
Безпосереднім об’єктом шпигунства (ст. 114 КК України) є:
Під стійкою втратою працездатності менше як на одну третину слід розуміти втрату
загальної працездатності:
Мотиви та мета державної зради (ст. 111 КК України):
Назвіть види умисних вбивств за обставин, що пом’якшують відповідальність
(привілейоване вбивство):
Л. посварився з дружиною через ревнощі. В неї на очах він з силою вдарив головою об
стіну їх новонароджену дитину, від чого немовля миттєво померло. Дії Л. мають бути
кваліфіковані як умисне вбивство:
Мотив диверсії (ст. 113 КК України):
Під час сварки Р. наніс Д. удар ножем у руку, внаслідок чого Д. знаходився на
лікарняному протягом 21-го дня. Дії Р. мають бути кваліфіковані за:
Визнання погрози реальною при вчиненні злочину, передбаченого ст. 129 КК України
(погроза вбивством) залежить від:
Х., проводжаючи ввечері Д. додому, в парку намагався схилити її вступити з ним у
статевий зв’язок. Д. не погодилася, вчинила опір й нецензурно його облаяла. Х.
обурився, вийняв ножа й наніс з помсти два ножових поранення в груди, від яких
потерпіла померла. Для того, щоб приховати вчинене, Х. розчленив труп Д. і частини
його сховав у різних місцях під листям. Дії Х. мають бути кваліфіковані як:
Які види умисного легкого тілесного ушкодження (ст. 125 КК України) передбачені
законом?
Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 ст. 120 КК України (доведення до
самогубства), полягає в:
До тілесних ушкоджень, заподіяних при пом’якшуючих обставинах, закон
відноситьОб’єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109 КК (дії, спрямовані на
насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної
влади), здійснюється в таких формах, як:
Л. вирішила помститися своєму колишньому чоловіку, за те що той її кинув. Вона
звернулася до свого знайомого М. з проханням знайти їй “професійних вбивць”. М.
організував зустріч Л. із Ж. який взяв в неї завдаток у 1000 доларів США за вбивство її
чоловіка. Однак, оскільки Ж. раніше ніколи нікого не вбивав, про що не було відомо,
ані М., ані Л., він злякався й заявив в поліцію. Дайте кримінально-правову оцінку діям
Ж:
Умовою застосування ст. 123 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне
в стані сильного душевного хвилювання) є сильне душевне хвилювання:
Початковим моментом життя як об’єкта посягання при вбивстві вважаєтьсяПерехід на
бік ворога як форма об’єктивної сторони державної зради (ст. 111 КК України) може
полягати в наступних діяхДиверсія (ст. 113 КК України) визнається закінченою:
З об’єктивної сторони катування (ст. 127 КК України) полягає в заподіянні:
В якій відповіді названі ознаки злочину «Погроза вбивством»?
Назвіть ознаки суб’єктивної сторони умисних вбивств:
Які з перелічених ознак відносяться до кваліфікуючих ознак умисного вбивства?
Тілесне ушкодження якого ступеня тяжкості визначається залежно від ступеня втрати
працездатності від 10 до 33%?

Вкажіть найбільшу втрату працездатності (в процентах) за якої ще має місце легке
тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я або незначну
втрату працездатності:
Ухиленні від сплати аліментів на утримання дітей є закінченим:
Обов’язковими ознаками об’єктивної сторони складу злочину «Порушення
недоторканності житла» є:
Порушення недоторканності житла може полягати у:
«Порушення права на безоплатну медичну допомогу» може полягати у:
О. попросив свого брата В. зареєструвати на своє ім’я приватне підприємство з метою
«заниження» податків шляхом укладення фіктивних угод з іншими підприємствами. В.
погодився, подав необхідні документи в Управління реєстрації міської ради і
зареєстрував підприємство. Дайте оцінку діям В.
Як кваліфікувати подання неправдивої інформації органам державної влади щодо
права на пільги щодо податків, якщо внаслідок таких дій не сплачено платежів на суму
6000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян?
З якого моменту, злочин передбачений ст. 201 КК України «Контрабанда» вважається
закінченим?
Назвіть, які з положень, що стосуються суб’єктивних ознак складу злочину
«Контрабанда» є правильними:
Вкажіть об’єктивні ознаки складу злочину «Фіктивне підприємництво»:
Вкажіть відповіді, в яких названі способи вчинення злочину «Ухилення від сплати
податків, зборів (обов’язкових платежів)»:
Вкажіть, хто може бути суб’єктом злочину «Доведення банку до неплатоспроможності»
ст. 2181 КК України?
Назвіть злочин проти громадської безпеки, способом вчинення якого є використання
уразливого стану особи:
Створення яких злочинних об’єднань НЕ становить злочин проти громадської
безпеки?
Підставою звільнення особи від кримінальної відповідальності за створення не
передбачених законами України воєнізованих або збройних формувань чи участь у їх
діяльності є:
Назвіть, що із переліченого НЕ є предметом злочину «Незаконне поводження зі зброєю,
бойовими припасами або вибуховими речовинами»:
Які з наведених дій НЕ є ознакою об’єктивної сторони складу злочину незаконного
поводження з холодною зброєю?
Поняття терористичної організації визначено:
Які з наведених діянь щодо вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської),
бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів (ст. 262 КК
України) утворюють склад злочину проти громадської безпеки?
Назвіть які з наведених діянь вважаються незаконним зберіганням вогнепальної зброї
(крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або
вибухових пристроїв:
Матеріали, які містять радіонукліди і для яких питома активність та сумарна
активність вантажу перевищують межі, установлені нормами, правилами і
стандартами з ядерної та радіаційної безпеки визнаються:
Які з наведених діянь щодо радіоактивних матеріалів утворюють склад злочину проти
громадської безпеки?
В якій відповіді суб’єкт злочину «Порушення вимог законодавства про охорону праці»
названий відповідно до тексту закону?
У разі заподіяння шкоди якому потерпілому настає кримінальна відповідальність за
злочин "Порушення вимог законодавства про охорону праці"?
Яке з наведених положень, правильно характеризує умови відповідальності за злочин
«Порушення вимог законодавства про охорону праці»?

Під час весілля Д. запустив феєрверк, внаслідок чого було збито гвинтокрил, а його
екіпаж загинув. За наявності усіх необхідних ознак складу злочину його дії становлять:
Заподіяння яких наслідків є ознакою простого складу злочину «Порушення правил
безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують
транспортними засобами»?
Назвіть суб’єкта злочину «Ненадання допомоги судну, та особам, що зазнали лиха»:
Якою формою вини характеризується відношення винного до наслідків у вигляді
смерті у складі «Порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації
транспорту особами, які керують транспортними засобами»?
Заподіяння яких наслідків НЕ є ознакою простого або кваліфікованого видів злочину
«Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які
керують транспортними засобами»?
Заподіяння яких наслідків є ознакою простого складу злочину «Порушення правил
безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують
транспортними засобами»?
До транспортних засобів відповідно до примітки до ст. 286 КК України належать:
Яке положення, що стосується кримінальної відповідальності за «Порушення правил
безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують
транспортними засобами», є правильним?
«Випуск в експлуатацію завідомо технічно несправного транспортного засобу» (ст. 287
КК України) може вчинятися у таких формах:
Які дії, вчинені під час хуліганства, потребують додаткової кваліфікації?
У якому випадку, жорстоке поводження з тваринами буде визначатися, як злочин:
Вкажіть ознаку суб’єктивної сторони умисного вбивства в стані сильного душевного
хвилювання:
Що передбачає, створення або утримання місць розпусти і звідництво:
Присутність малолітніх осіб у разі вчинення жорстокого поводження з тваринами є:
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 303 КК України (сутенерство або
втягнення особи в заняття проституцією):
Вкажіть ознаки суб’єктивної сторони умисного вбивства матір’ю своєї новонародженої
дитини:
Вкажіть ознаки об’єкта умисного вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини:
Як буде кваліфікуватися викрадення предметів, що знаходяться у місті поховання:
Як буде кваліфікуватися заподіяння, під час вчинення хуліганства, середньої тяжкості
тілесних ушкоджень:
Ввезення в Україну предметів порнографічного характеру є:Мотиви хуліганства,
передбаченого ч. 1 ст. 296 КК України:
За якими ознаками слід проводити відмежування хуліганства, вчиненого групою осіб
від масових заворушень та групового порушення громадського порядку:
Хуліганство, пов’язане з опором представникові влади або представникові
громадськості, який виконує обов’язки з охорони громадського порядку, чи іншим
громадянам, які припиняли хуліганські дії:Хуліганство, вчинене із застосуванням
вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або
заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень:
Вкажіть суб’єктивну ознаку умисного вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини:
Хто з цих осіб є суб’єктом шпигунства як форми державної зради?
Хто з цих осіб НЕ може бути потерпілим при посяганні на життя державного чи
громадського діяча?
Вкажіть, який із названих складів НЕ відноситься до злочинів проти життя і здоров’я
особи?
Вбивство за 115 КК України – це :
Відмінність між незаконним позбавленням волі або викраденням людини та
захопленням заручників полягаєВизначте, що є основним безпосереднім об’єктом
зґвалтування?

Який із вказаних складів НЕ належить до злочинів проти статевої свободи та статевої
недоторканості?
Визначте родовий об’єкт злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і
свобод людини і громадянина:
Крадіжка – це:
Визначте, яке із перелічених діянь утворює склад злочину, передбачений КК України?
Вкажіть, який із названих предметів НЕ є предметом контрабанди за ст. 201 КК
України?
Визначте, яка із перелічених ознак є обов’язковою при порушенні правил екологічної
безпеки?
Вкажіть, що є предметом злочину, передбаченого ст. 238 КК України – «Приховування
або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення»?
Визначте, який із наведених складів НЕ відноситься до злочинів проти громадської
безпеки?
Визначте, яка із зазначених дій НЕ характерна для об’єктивної сторони складу
«Створення злочинної організації»?
Вкажіть, який із перелічених складів НЕ відноситься до злочинів проти безпеки
виробництва?
Що є основним безпосереднім об’єктом злочинів проти безпеки виробництва?
Визначте родовий об’єкт злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту?
Вкажіть, який із злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту вчиняється
виключно шляхом активної дії?
Визначте, яке із перелічених діянь НЕ тягне за собою кримінальної відповідальності?
Назвіть склад злочину проти громадського порядку і моральності, суб’єктом якого є 14річна особа?
Визначте родовий об’єкт злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин, їх аналогів або прекурсорів?
Перелічіть обов’язкові ознаки об’єктивної сторони контрабанди наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських
засобів?
Назвіть діяння, яке НЕ тягне за собою кримінальної відповідальності?
Г., перебуваючи у психоемоційному стані зумовленому пологами, піддалася під вплив
своєї свекрухи О. і сильно здушила шию новонародженій дитині. Внаслідок механічної
асфіксії дитина задихнулася. Дайте кримінально-правову оцінку діям Г.
Назвіть склад злочину, який НЕ відноситься до злочинів проти авторитету органів
державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян?
Визначте, що НЕ є предметом наруги над державними символами?
Визначте, з якого моменту несанкціоноване втручання в роботу ЕОМ, автоматизованих
систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку вважається закінченим
злочином?
Вкажіть, що слід розуміти під значною шкодою матеріального характеру, яка
передбачена ч. 2 ст. 361-1 КК України – «Створення з метою використання,
розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх
розповсюдження або збут»?
Вкажіть, який із перелічених злочинів, що передбачений у ХVІІ розділі Особливої
частини КК України характеризується формальним складом?
Вкажіть, який із перелічених злочинів, що передбачений у ХVІІ розділі Особливої
частини КК Українихарактеризується матеріальним складом
Вкажіть, хто НЕ виступає суб’єктом завідомо незаконного затримання, приводу або
арешту (ст. 371 КК України)?
Визначте, хто НЕ підлягає кримінальній відповідальності за завідомо неправдиве
показання?
Визначте діяння, яке можна вважати непокорою (ст. 402 КК України)?

Визначте склад злочину проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку,
обов’язковою ознакою якого є мета вчинення?
Якщо має місце конкуренція загальної і спеціальної норми, то:
При кваліфікації злочинів застосовуються:
Які дії НЕ охоплюються об’єктивною стороною диверсії?
Визначте, яке із перелічених вбивств належить до умисних вбивств при пом’якшуючих
обставинах?
Вкажіть, за якою ознакою слід відмежовувати умисне вбивство від умисного тяжкого
тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого?
Суб’єктом якого злочину проти волі, честі та гідності особи може бути 14-річна особа?
У якій із відповідей правильно названо кваліфікуючі мотиви умисного вбивства:
Яку із перелічених дій можна кваліфікувати як зґвалтування?
Назвіть розмір мінімальної матеріальної шкоди, яка дає підстави для притягнення
особи до кримінальної відповідальності за порушення авторського права і суміжних
прав:
У якій відповіді правильно названа ознака об’єкту злочинів проти життя особи?
Предметом злочинів проти власності може бути:
Назвіть розмір мінімальної матеріальної шкоди, яка дає підстави для притягнення
особи до кримінальної відповідальності за крадіжку:
Назвіть, ознаку, яка є обов’язковою для складу «Виготовлення, зберігання,
придбання,перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут
підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї»:
Визначте кваліфікуючу ознаку контрабанди?
Вкажіть, який із перелічених складів злочинів є за структурою формальним?
Вкажіть, в якій формі може бути вчинено злочин, передбачений ст. 236 КК України
«Порушення правил екологічної безпеки»?
Назвіть обов’язкову мету створення злочинної організації?
Вкажіть, суб’єктом якого злочину проти громадської безпеки є 14-річна особа?
Визначте потерпілу особу, що характерна при порушенні вимог законодавства про
охорону праці?
Визначте момент, з настанням якого порушення вимог законодавства про охорону
праці, вважається закінченим злочином?
Назвіть склад злочину проти безпеки руху та експлуатації транспорту, обов’язковою
ознакою якого, є спосіб вчинення?
Назвіть склад злочину проти громадського порядку і моральності, кваліфікуючою
ознакою суб’єктивної сторони якого є хуліганський мотив?
Визначте, який із перелічених складів злочинів проти громадського порядку і
моральності є матеріальним?
Вкажіть, який із зазначених складів може характеризуватись змішаною формою вини?
Назвіть обов’язкові ознаки суб’єктивної сторони складу, що передбачений ст. 319 КК
України – «Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або
психотропних речовин»?
Чи підлягає кримінальній відповідальності за статтею 328 КК України особа за
розголошення відомостей військового характеру, що містять державну таємницю?
Назвіть дії, які характерні для об’єктивної сторони незаконного переправлення осіб
через державний кордон України?
Хто НЕ є потерпілим в разі опору представникові влади, працівникові
правоохоронного органу, державному виконавцю, члену громадського формування з
охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві?
Визначте, що слід розуміти під опором представникові влади, працівникові
правоохоронного органу?
Назвіть суб’єкта несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в ЕОМ,
автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої
інформації?

Визначте, який із злочинів в сфері використання електронно-обчислювальних машин
(комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку
характеризується необережною формою вини?
Назвіть, який із перелічених складів злочинів в сфері службової діяльності та
професійної діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг, конкретизує мету
посягання?
Вкажіть, кваліфікуюча ознака якого із складів злочинів, передбачених ХVІІ розділом
Особливої частини КК України, наголошує на такого суб’єкта, як службова особа
правоохоронних органів?
Назвіть дію, яка НЕ відносяться до незаконних при примушуванні давати показання?
Вкажіть, за приховування якого злочину передбачена кримінальна відповідальність у
ст. 396 КК України?
Визначте момент, з якого невиконання наказу вважається закінченим злочином?
Назвіть склад злочину проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, де
потерпілими виступають військовополонені або цивільне населення?
У якій відповіді правильно названі ознаки об’єктивної сторони злочинів проти життя
особи?
Критерієм об’єднання норм Особливої частини КК України в розділи є:
Вкажіть суб’єктом, яких злочинів проти основ національної безпеки може бути особа з
14 років?
Диверсія та шпигунство за конструкцією складу є:
Суб’єктом, якого із умисних вбивств може бути особа віком з 16 років?
Визначте, який із наслідків НЕ характерний для умисного тяжкого тілесного
ушкодження?
Що є характерним для суб’єктивної сторони складу «підміна дитини»?
Визначте, яка із кваліфікуючих ознак характерна для захоплення заручників?
Особливо тяжким наслідком зґвалтування НЕ визнається:
Вкажіть, який спосіб вчинення злочину характерний при грубому порушенні угоди про
працю?
Вкажіть, за якою ознакою грабіж відрізняється від крадіжки?
Що слід розуміти під грабежем, який завдав значної шкоди потерпілому?
Визначте обов’язкову ознаку об’єктивної сторони контрабанди?
Назвіть, які із вказаних ознак характерні для об’єктивної сторони забруднення або
псування земель?
Які із перелічених наслідків характерні для злочину, передбаченого ст. 243 КК України
«Забруднення моря»?
Назвіть склад злочину проти громадської безпеки, який за конструкцією є
матеріальним?
Вкажіть, яка із перелічених ознак об’єктивної сторони характерна при порушенні
вимог законодавства про охорону праці?
Вкажіть обов’язкові ознаки об’єктивної сторони порушення правил безпеки на
вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах?
Визначте момент, з якого настає кримінальна відповідальність за порушення правил
безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують
транспортними засобами?
Способом примушування працівника транспорту до невиконання службових обов’язків
(ст. 280 КК України) НЕ є:
Назвіть склад злочину проти громадського порядку і моральності, ознакою
суб’єктивної сторони якого є мета вчинення?
Визначте, які наслідки характерні для групового порушення громадського порядку?
Назвіть склад злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх
аналогів або прекурсорів, суб’єктом якого може бути 14-річна особа?
Визначте, що НЕ є предметом складу злочину, передбаченого ст. 329 КК України –
«Втрата документів, що містять державну таємницю»?

Назвіть товари, які підлягають державному експертному контролю?
Назвіть обов’язкові ознаки об’єктивної сторони опору представникові влади,
працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, члену громадського
формування з охорони громадського порядку і державного кордону або
військовослужбовцеві?
Хто є суб’єктом порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних машин
(комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку
або порядку чи правил захисту інформації, яка в них обробляється?
Назвіть наслідки, характерні для несанкціонованого втручання в роботу ЕОМ,
автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку?
Визначте, хто із перелічених осіб НЕ вважається службовою особою?
Що слід розуміти під істотною шкодою матеріального характеру при перевищенні
влади або службових повноважень?
Визначте, що слід вважати порушенням права на захист?
Назвіть ознаку суб’єктивної сторони, що характерна для втручання в діяльність
судових органів?
Назвіть мотив злочину, що характерний при погрозі або насильстві щодо начальника?
Визначте, яка із зазначених дій утворює склад злочину, передбачений ст. 439 КК
України – застосування зброї масового знищення?
У якій відповіді правильно названа ознака суб’єкта злочинів проти життя особи?
Назвіть мету як ознаку суб’єктивної сторони злочину «Терористичний акт»:
Виберіть із поданих статей КК України ту, яка містить в собі заохочувальну норму:
Середньої тяжкості тілесне ушкодження - це:
Вкажіть на ознаку, за допомогою якої відрізняють катування від мордування?
Суб’єктом складу злочину «Фальсифікація виборчих документів, документів
референдуму чи фальсифікація підсумків голосування», який вчиняється шляхом
підробки виборчих документів виступає:
При експлуатації дітей потерпілою є:
Вкажіть хто є потерпілим при розбещенні неповнолітніх?
Суб’єктом якого злочину є особа, від якої жінка або чоловік матеріально чи службово
залежні?
Визначте, що являє собою матеріальна шкода в особливо великому розмірі при
порушенні авторського права і суміжних прав:
Вкажіть, диспозиція якої із перелічених статей містить заохочувальну норму?
Предметом шахрайства може бути:
Визначте, яка із кваліфікуючих ознак НЕ характерна для розбою?
Вкажіть, який із перелічених складів злочинів у сфері господарської діяльності за
конструкцією є матеріальним?
Визначте, яка із ознак НЕ є кваліфікуючою ознакою незаконного полювання?
Визначте, що НЕ є предметом складу «Знищення або пошкодження об’єктів рослинного
світу»?
Назвіть дію, яка НЕ передбачена ч. 2 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі
зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами)?
Визначте, яка із зазначених статей НЕ містить заохочувальної норми?
Вкажіть обов’язкові ознаки об’єктивної сторони порушення правил безпеки під час
виконання робіт з підвищеною небезпекою?
Визначте, хто може бути суб’єктом злочину, передбаченого ст. 272 КК України –
«Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою»
Потерпілими від злочину, передбаченого ст. 284 КК України «Ненадання допомоги
судну та особам, що зазнали лиха», є:
Вкажіть, який із зазначених складів злочинів містить заохочувальну норму?
Вкажіть, хто підлягає кримінальній відповідальності за масові заворушення?
Вкажіть, в якому випадку кримінальна відповідальність за посів або вирощування
снотворного маку чи конопель настає за ч. 2 ст. 310 КК України?

Визначте, якою ознакою складу злочину, передбаченого ст. 314 КК України –
«Незаконне введення в організм наркотичних засобів, психотропних речовин або їх
аналогів», слід вважати ці предмети?
Вкажіть, яким за конструкцією є склад злочину, передбачений ст. 334 КК України –
«Порушення правил міжнародних польотів»?
Визначте особу, яка НЕ може бути суб’єктом ухилення від призову на строкову
військову службу?
Визначте, хто може бути суб’єктом незаконного перешкоджання організації або
проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій (ст. 340 КК України)?
Вкажіть особу, яка НЕ вважається потерпілою при втручанні у діяльність державного
діяча?
Визначте обов’язкові ознаки суб’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст.
361-1 КК України (Створення шкідливих програмних чи технічних засобів)?
Вкажіть, яка із перелічених дій НЕ входить в об’єктивну сторону несанкціонованих дій
з інформацією, яка обробляється в ЕОМ, автоматизованих системах, комп’ютерних
мережах або зберігається на носіях такої інформації?
Що слід розуміти під тяжкими наслідками при зловживанні владою або службовим
становищем?
Що слід розуміти під активами у значному розмірі при незаконному збагаченні?
Яка форма вини характерна для невжиття заходів безпеки щодо осіб, взятих під захист?
Вкажіть, яка із перелічених дій НЕ утворює склад злочину, що передбачений ст. 392 КК
України «Дії, що дезорганізують роботу установ виконання покарань»?
Вкажіть діяння, яке НЕ являється самовільним залишенням військової частини?
Вкажіть, яка форма вини характерна для екоциду?
Поняттям «Фальсифікація виборчих документів» охоплюється виконання при
вчиненні злочину таких діянь:
Кримінально каране порушення порядку фінансування виборчої кампанії кандидата,
політичної партії (блоку) полягає в:
Що слід розуміти під терміном „посягання” при посяганні на життя державного чи
громадського діяча (ст. 112 КК України)?
Вкажіть, хто із цих осіб є суб’єктом державної зради (ст. 111 КК України)?
Визначте, обов’язковою ознакою якого із названих посягань є предмет злочину?
Незаконна лікувальна діяльність вважається закінченим злочином:
Суб’єктом незаконного поміщення в психіатричний заклад може бути:
При незаконному поміщенні в психіатричний заклад потерпілою може бути:
Суб’єктом, якого кваліфікованого складу злочину є батько, матір, мачуха, вітчим,
опікун чи піклувальник?
Назвіть форму власності закладу охорони здоров’я, що характерна при порушенні
права на безоплатну медичну допомогу?
Визначте, який із зазначених складів злочинів проти виборчих, трудових та інших
особистих прав і свобод людини і громадянина є формальним:
Вкажіть, для якого із злочинів проти власності НЕ характерний корисливий мотив?
Назвіть, при вчиненні якого злочину проти власності суб’єктом НЕ може бути 14-річна
особа?
Звільнення від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків
допускається:
Вкажіть, яким за конструкцією є склад злочину «Незаконна порубка лісу»?
Виділіть ознаки, які властиві об’єктивній стороні знищення або пошкодження об’єктів
рослинного світу?
Визначте, яка конструкція складу злочину характерна для злочинів проти безпеки
виробництва?
Яка форма вини характерна при порушенні правил безпеки під час виконання робіт з
підвищеною небезпекою?

Вкажіть, який із перелічених складів злочинів проти безпеки руху та експлуатації
транспорту НЕ є матеріальним?
Вкажіть, які ознаки об’єктивної сторони характерні при порушенні правил безпеки
дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними
засобами?
Вкажіть, хто може бути суб’єктом складу злочину, передбаченого ст. 304 КК України –
«Втягнення неповнолітніх в злочинну діяльність»?
Назвіть, що НЕ слід вважати втягненням неповнолітніх в злочинну діяльність (ст. 304
КК України)?
Назвіть суб’єкта, який НЕ характерний для ст. 323 КК України – «Спонукання
неповнолітніх до застосування допінгу»?
Вкажіть, який із зазначених складів злочинів у сфері обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, є матеріальним?
Визначте, який із злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканості
державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації може характеризуватись як
умисною, так і необережною формою вини?
Назвіть обов’язкові ознаки об’єктивної сторони незаконного переправлення осіб через
державний кордон України?
Вкажіть, що слід розуміти під насильством щодо працівника правоохоронного органу?
Визначте, яка із погроз НЕ характерна для складу злочину, передбаченого ст. 345 КК
України – «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу»?
Визначте, яким за структурою є склад злочину, що передбачений ст. 361 КК України –
«Несанкціоноване втручання в роботу ЕОМ, автоматизованих систем, комп’ютерних
мереж чи мереж електрозв’язку»?
Визначте, яка із перелічених норм НЕ відноситься до злочинів в сфері службової
діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг?
Вкажіть, яка із перелічених осіб НЕ вважається суб’єктом злочину, що передбачений
ст. 365-2 КК України – «Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні
послуги»?
Назвіть склад злочину у сфері службової діяльності та професійної діяльності,
пов’язаної з наданням публічних послуг, обов’язковою ознакою якого є мета викриття
злочинця?
Втеча з місць позбавлення волі за структурою складу є:
Визначте, що є предметом злочину, передбаченого ст. 388 КК України.
Визначте ознаку, за якою слід відмежовувати дезертирство від самовільного залишення
військової частини?
Хто НЕ вважається потерпілим від геноциду?
Мотив шпигунства (ст. 114 КК України):
У ч. 1 ст. 115 КК України наведено поняття вбивства як:
У складі диверсії (ст. 113 КК України) мета ослаблення держави, тобто заподіяння
шкоди її економічній системі, обороноздатності, внутрішній безпеці є:
Як має бути кваліфіковане вбивство на замовлення, що зумовлено виплатою
винагороди або іншими матеріальними благами?
Відповідальність за вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі
перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця (ст. 118 КК України)
настає:
У якій із відповідей правильно названо злочин, що відноситься до злочинів проти основ
національної безпеки України?
Яка з нижче вказаних осіб названа в законі як потерпіла від злочину «Посягання на
життя державного чи громадського діяча»:
В яких з вказаних статей про злочини проти основ національної безпеки передбачена
відповідальність за спричинення шкоди конкретному виду потерпілих?
Які з вказаних осіб підпадають під ознаки суб’єкта злочину «Шпигунство»?
Які діяння охоплюються поняттям «посягання на життя»?

Які з нижче вказаних осіб підпадають під ознаки суб’єкта злочину «Державна
зрада»?За які посягання на державних діячів НЕ передбачена кримінальна
відповідальність в окремій статті Особливої частини КК?
Які дії становлять собою ознаки злочину «Державна зрада»?
Які дії НЕ становлять собою ознаки злочину «Державна зрада»?
Яким з вказаних ознак повинні відповідати певні відомості для того, щоб бути
визнаними державною таємницею?
У якій із відповідей вказана одна із ознак, якій повинні відповідати певні відомості для
того, щоб бути визнаними державною таємницею?
Під посяганням на життя слід розуміти:
Вкажіть форми державної зради, які передбачені у диспозиції відповідної статті КК
України:
Які дії НЕ вказані у диспозиції відповідної статті КК як форми державної зради?
Які з положень про умисне вбивство, вчинене повторно є правильними?
35-річний громадянин Х. передав керування транспортним засобом своєму 16-річному
сину Л.. Останній, порушивши правила безпеки дорожнього руху, допустив зіткнення з
іншим автомобілем, в результаті якого громадянці І. було заподіяно середньої тяжкості
тілесне ушкодження. Дайте кримінально-правову оцінку вчиненого.
Яка із перелічених видів мети є обов’язковою для злочину, передбаченого ст. 370 КК
України –«Провокація підкупу»?
Який із наведених суб’єктів підлягає кримінальній відповідальності за зловживання
владою (ст. 364 КК України)?
Що слід розуміти під неправомірною вигодо у нормах Особливої частини
кримінального закону України, згідно із приміткою до ст. 364-1 КК України?
Вкажіть, хто є суб’єктом злочину, передбаченого ст.365 КК України – «Перевищення
влади або службових повноважень»?
Яке із перелічених діянь містить ознаки злочину, передбаченого ст. 364 КК України –
«Зловживання владою або службовим становищем»?
Яка із наведених ознак є обов’язковою при здійсненні кримінально-правової оцінки
діяння, передбаченого ст. 364 КК України – «Зловживання владою або службовим
становищем»?
Кваліфікуючою ознакою якого із наведених злочинів у сфері службової діяльності та
професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, є "особливо
відповідальне становище" його суб'єкта?
Надайте кримінально-правову оцінку діям службової особи юридичної особи
публічного права, яка після одержання неправомірної вигоди за видання незаконного
дозволу, злякалася, що про її порушення хтось дізнається та з метою запобігання
шкідливим наслідкам, наступного дня добровільно повідомила про вчинене
Національну поліцію та активно сприяла розкриттю злочину.
Як слід кваліфікувати дії службової особи з підбурення іншої особи на пропонування,
обіцянку чи надання неправомірної вигоди, щоб потім викрити того, хто пропонував,
обіцяв, надав неправомірну?
Яким за конструкцією є склад злочину, що передбачає службову недбалість (ч. 1 ст. 367
Кримінального кодексу України)?
Що слід розуміти під істотною шкодою, яка заподіяна під час зловживання владою або
службовим становищем?
Що слід розуміти під тяжкими наслідками, які можуть бути заподіяні під час
зловживання владою або службовим становищем?
Визначте, яка із перелічених видів мети є обов’язковою ознакою злочину,
передбаченого ст. 364-1 КК України – «Зловживання повноваженнями службовою
особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової
форми»?
Кваліфікуючою ознакою якого із злочинів у сфері службової діяльності є застосування
зброї?

Вкажіть, що слід розуміти під неправомірною вигодою у значному розмірі відповідно до
ч.2 ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки, або одержання неправомірної
вигоди службовою особою)?
Вкажіть, що слід розуміти під неправомірною вигодою у великому розмірі відповідно до
ч.3 ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки, або одержання неправомірної
вигоди службовою особою)?
Вкажіть, що слід розуміти під неправомірною вигодою в особливо великому розмірі
відповідно до ч.4 ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки, або одержання
неправомірної вигоди службовою особою)?
Яка з наведених дефініцій відповідає поняттю неправомірної вигоди відповідно до
примітки, що закріплена у статті 364-1 Кримінального кодексу України?
Вкажіть, яка із наведених осіб НЕ вважається суб’єктом злочину, передбаченого ст. 3684 КК України – «Підкуп особи, яка надає публічні послуги»?
Котру із наведених осіб кримінальний закон України визначає суб’єктом злочину,
передбаченого ст. 368-4 КК України – «Підкуп особи, яка надає публічні послуги»?
Що таке незаконне збагачення як злочин, передбачений статтею 368-2 КК України?
Вкажіть, що слід розуміти під активами у значному розмірі при кваліфікації злочину,
передбаченого ст. 368-2 КК України – «Незаконне збагачення»?
Вкажіть, які із перелічених альтернативних дій характерні для об’єктивної сторони
злочину, що передбачений ст. 366 КК України – «Службове підроблення»?
Що є предметом складу злочину, передбаченого ст. 366 КК України– «Службове
підроблення»?
Працюючи у поліції, П. охороняв приміщення банку. Порушуючи посадові інструкції,
він покинув свій пост, щоб пообідати в підсобному приміщенні. Його відсутністю
скористались п’ять озброєних членів злочинної організації, які, погрожуючи зброєю,
примусили касира передати їм десять тисяч гривень. Як слід кваліфікувати дії П.?
Вкажіть, яка із перелічених ознак складу злочину НЕ є обов’язковою при кваліфікації
діяння, передбаченого ст. 364 КК України – «Зловживання владою або службовим
становищем»?
Вкажіть, яке із перелічених умисних вбивств відноситься до привілейованих складів?
Вкажіть чи підлягає кримінальній відповідальності за КК України особа, яка здійснила
еутаназію?
Як необхідно кваліфікувати позбавлення лікарем життя безнадійно хворої людини?
Умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння належить до:
Яка з наведених обставин є кваліфікуючою при заподіянні умисного тяжкого тілесного
ушкодження, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України?
Х. здійснив напад на Ю. і заволодів її грошима. У результаті завданого тяжкого
тілесного ушкодження потерпіла померла. Як правильно кваліфікувати дії Х?
Ч. позичив Ш. і Х. 100 000 гривень для розвитку бізнесу, однак в обумовлений строк
позичальники відмовилися повертати борг. Суд позикодавець програв. Бажаючи
помститися за те, що знайомі його обманули, Ч. вбив Ш. на початку грудня, а Х. – лише
в березні, після чого був затриманий. Як кваліфікувати дії Ч.?
Сірко прийшов до Вовка забрати 5 000 гривень, які останній позичив ще рік тому, хоч
обіцяв повернути одразу ж. У останнього грошей не було і тому виникла сварка, у ході
якої Сірко схопив ніж і вдарив в шию Вовка, спричинивши смерть. Після цього,
розуміючи що він один в будинку і може «повернути» свої гроші з відсотками, він
знайшов у шафі 10 000 гривень і заволодів ними. Як кваліфікуйте дії Сірка?
Під час бійки вночі біля багатоквартирного будинку на ґрунті неприязних стосунків
громадянин Барбоскін заподіяв потерпілому численні удари руками і ногами в голову
та по інших частинах тіла, внаслідок яких останній з часом помер в лікарні. Коли
Барбоскін покидав місце вчинення злочину, потерпілий був ще живим і продовжував
викрикувати образливі слова на його адресу. Як потрібно кваліфікувати дії
громадянина Барбоскіна?

Вкажіть, в якому із наведених варіантів передбачене умисне вбивство, вчинене з
особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК)?
Яке із перелічених тяжких тілесних ушкоджень, згідно КК України, належить до числа
тих, що вчинені за пом’якшуючих обставин?
За наявності якої обставини відповідно до чинного закону погроза вбивством,
передбачена ст. 129 Кримінального кодексу України, визнається злочином?
Яка із нищенаведених осіб є суб’єктом незаконного проведення аборту, згідно з ч.1 ст.
134 КК України?
Вкажіть, яка із наведених ознак є визначальною при притягненні особи до
кримінальної відповідальності за незаконну лікувальну діяльність (ст.138 КК
України)?
За якої умови незаконне розголошення лікарської таємниці (ст. 145 КК України)
визнається злочином?
Вкажіть, як слід кваліфікувати випадки вбивства свідка або іншої особи з метою
знищення доказів?
Вкажіть, як слід кваліфікувати умисне тяжке тілесне ушкодження, внаслідок якого
настала смерть потерпілого, щодо якої має місце необережна форма вини?
Щоб не сплачувати аліменти на утримання своєї малолітньої доньки О., Г. вирішив
вбити колишню дружину та дочку. З цією метою пошкодив тяги рульового управління
та гальма автомобіля дружини. Повертаючись людними вулицями міста з дочкою О. зі
школи на своєму автомобілі, дружина не з могла виконати необхідний маневр. Машина
з’їхала в кювет, перекинулася кілька разів і загорілася. Дружина Г. і дочка О. загинули.
Як слід кваліфікувати дії Г.?
Як кваліфікувати дії особи, яка заподіяла іншій людині смерть, маючи на меті
спричинити їй тяжке тілесне ушкодження, при тому, що не бажала позбавити жертву
життя, хоча й свідомо допускала настання смерті?
Що слід розуміти під вбивством малолітньої дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України)?
З якого віку настає кримінальна відповідальність за умисне вбивство, вчинене в стані
сильного душевного хвилювання?
Для кваліфікації діяння за ст. 116 Кримінального кодексу України стан сильного
душевного хвилювання має бути зумовлений:
Яка з факультативних ознак об’єктивної сторони складу злочину має обов’язкове
значення для кваліфікації діяння, передбаченого ст. 117 Кримінального кодексу
України (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини)?
Назвіть, який із елементів складу злочину лежить в основі відмежування умисного
вбивство (ст.115 Кримінального кодексу України) і вбивства через необережність (ст.
119 Кримінального кодексу України?
Назвіть, яка із поданих класифікацій умисного вбивства є вірною?
Як слід кваліфікувати дії особи, яка прагнучи вбити іншу особу, здійснила постріл, але і
промахнулася і заподіяла жертві тяжке тілесне ушкодження?
Яке із наведених вбивств відноситься до привілейованих згідно з КК України?
Що із наведеного вказує на ознаки, які характерні для побоїв або мордування?
Визначте, яка із наведених ознак лежить в основі відмежування злочинів, передбачених
статтями 135 і 136 КК України (Залишення в небезпеці та Ненадання допомоги особі,
яка перебуває в небезпечному для життя стані)?
Як слід кваліфікувати дії матері, яка залишила без допомоги свою новонароджену
дитину, не перебуваючи в обумовленому пологами стані, що призвело до смерті
дитини?
Вкажіть, яка із перелічених видів мети є обов’язковою ознакою катування (ст. 127 КК
України)?
Вкажіть, яка із перелічених видів мети НЕ є обов’язковою ознакою катування (ст. 127
КК України)?
Які види умисного легкого тілесного ушкодження (ст. 125 КК України) передбачені
законом?

18 річний Т., проводжаючи ввечері додому свою однолітку Ю., в сквері намагався
схилити її вступити з ним у статевий зв’язок. Ю. не погодилася, вчинила опір й
нецензурно його облаяла. Т. обурився, вийняв ножа, насильно вступив у статевий акт із
потерпілою, в процесі вчинення якого наніс їй три ножових поранення в груди, від яких
остання померла. Для того, щоб приховати вчинене, Т. розчленив труп Ю. і частини
його сховав у різних місцях під листям. Як слід кваліфікувати дії Т.?
Вкажіть, котре із перелічених видів умисних вбивств належить до кваліфікованих, що
передбачені ч.2 ст. 115 КК України?
Вкажіть, котре із перелічених видів умисних вбивств НЕ належить до вбивств при
обтяжуючих обставинах, що передбачені ч.2 ст. 115 КК України?
14 річна Ф., яка перебувала в стані вагітності та ретельно приховувала це від близьких
їй осіб, заздалегідь вирішила позбутися дитини, яка у неї народиться. У день коли
відбулися пологи, прагнучи приховати це, Ф. задушила немовля і викинула його на
смітник. Дайте кримінально-правову оцінку дій Ф:
Громадянин Злидень посварився із своєю дружиною через ревнощі. Будучи дуже
збудженим, він в неї на очах схопив та із силою двічі вдарив головою об стіну їх
новонароджену дитину, від чого немовля миттєво померло. Як слід кваліфікувати дії
громадянина Злидня?
Ж. вирішив вбити свого сусіда по комунальній квартирі Д., з метою зайняти кімнату в
якій той мешкав. Розробивши план вбивства, він напоїв його й задушив, а тіло втопив
в озері. Однак кімнату зайняти не зміг, бо на неї була оформлена дарча на тітку. Ж. про
це нічого не знав. Як слід кваліфікувати дії Ж?
А. звернувся на безлюдній вулиці до незнайомого йому С., з проханням дати цигарку,
на що останній відповів відмовою, бо взагалі не палив. А., обурившись на відмову, зі
словами: “Мені Тебе шкода!”, вихопив ножа й вбив С. Потім обшукав його кишені і
забрав 115 гривень. Як слід кваліфікувати дії А.?
Що слід розуміти під умисним тяжким тілесним ушкодженням, згідно ч.1 ст. 121 КК
України?
Що із переліченого є умовами притягнення особи до кримінальної відповідальності за
залишення в небезпеці (ст. 135 КК України)?
За якими ознаками здійснюється відмежування складу злочину залишення в небезпеці
(ст. 135 КК України) від суміжного складу злочину, передбаченого ст. 136 КК України
(ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані)?
За яке діяння встановлена відповідальність у ч.1 ст. 136 КК України (ненадання
допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані)?
Вихователька молодшої групи приватного дитячого садка С., під час прогулянки
відволіклася телефонною розмовою по мобільному телефону і залишила дітей без
нагляду. Спускаючись із металевої гірки, трирічний хлопчик зачепився шарфом за
виступ на бортику і став задихатися. Діти спочатку намагалися допомогти йому
власноруч, а потім побігли за вихователькою. Однак вже було пізно – дитина померла
від механічної асфіксії. Як належить кваліфікувати вчинене С. діяння?
Як слід кваліфікувати умисні тілесні ушкодження, в результаті яких мала місце втрата
потерпілою особою репродуктивної здатності?
К., маючи намір завдати фізичного болю А., вдарив його в обличчя, від чого А. впав.
Під час падіння А. вдарився головою об край столу і від отриманого ушкодження помер
за кілька хвилин. Як кваліфікувати дії К.?
Вкажіть, який із наведених суспільно небезпечних наслідків НЕ характерний як
кваліфікуюча ознака злочину, передбаченого ч.2 ст. 134 КК України (Незаконне
проведення аборту)?
Що із наведеного охоплюється поняттям зґвалтування (ст. 152 КК України)?
З якого моменту зґвалтування (ст. 152 КК України) визнається закінченим злочином?
Що слід розуміти під зґвалтуванням, вчиненим групою осіб (ч. 3 ст. 152 КК України)?
Як кваліфікувати умисне заподіяння легких тілесних ушкоджень (ст. 125 КК України)
при зґвалтуванні (ст. 152 КК України)?

Як за КК України слід кваліфікувати насильницькі статеві зносини чоловіка з іншою
особою чоловічої статі, яка перебуває у матеріальній залежності від суб’єкта і не
досягла 16 річного віку?
Яка із ознак НЕ належить до переліку кваліфікуючих, передбачених ч. 2 ст. 156 КК
України (Розбещення неповнолітніх)?
Вкажіть, яка із перелічених осіб вважається потерпілою від злочину, передбаченого ч. 1
ст. 156 КК України – Розбещення неповнолітніх?
Що слід розуміти під зґвалтуванням відповідно до ст. 152 КК України?
Як слід кваліфікувати дії тридцятилітнього Ю., який вступив в статеві зносини з
тринадцятирічною А., що досягла статевої зрілості, але не усвідомлювала характеру і
значення вчинюваних з нею дій?
Щоб зґвалтувати свою однокурсницю, Ф. запросив її до себе в кімнату гуртожитку
нібито для перегляду фільму. У кімнаті Ф. був його приятель П. Ф. повалив дівчину. на
ліжко та почав знімати з неї одяг. Оскільки вона намагалася вирватися, Ф. попросив П.
потримати її руки. П., на прохання Ф., тримав руки дівчини., доки Ф. вчиняв з нею
статевий акт. Після скоєного Ф. запропонував П. вступити з жертвою. в статевий акт,
але той відмовився. Як слід кваліфікувати дії П.?
Як слід кваліфікувати дії двох осіб, спрямованих на зґвалтування кількох потерпілих,
якщо вони діяли узгоджено, хоча кожен із них мав на меті і зґвалтував лише одну
потерпілу особу?
Визначте момент, до якого можлива добровільна відмова від зґвалтування (ст. 152 КК
України)?
В яких із наведених випадків виключається кримінальна відповідальність за
зґвалтування, вчинено повторно (ч. 2 ст. 152 КК України)?
Вкажіть, який із перелічених суспільно небезпечних наслідків НЕ охоплюється поняття
«тяжкі наслідки» при зґвалтуванні, що передбачені ч.4 ст. 152 КК України?
Як слід кваліфікувати заподіяння при вчиненні зґвалтування тяжкого тілесного
ушкодження, що спричинило смерть потерпілої особи?
З якого моменту порушення авторського права і суміжних прав набуває ознак
кримінально-караного діяння (ст. 176 КК України)?
Вкажіть, які із наведених діянь утворюють об’єктивну сторону злочину, передбаченого
ст. 162 КК України – «Порушення недоторканості житла»?
За яких умов особа звільняється від кримінальної відповідальності за вчинення
злочину, що передбачений ст. 175 КК України (невиплата заробітної плати, стипендії,
пенсії чи інших установлених законом виплат)?
А. заподіяв середньої тяжкості тілесне ушкодження Б. з метою заволодіння його
майном, але у зв’язку з відсутністю у Б. цього майна при собі пред’явив вимогу
передати його через два дні, погрожуючи вбивством. Як належить кваліфікувати дії А.?
За якою ознакою насильницький грабіж відрізняється від розбою?
Який злочин проти власності описаний в Кримінальному кодексі України як «відкрите
викрадення чужого майна»?
Вкажіть, які діяння із перелічених вказують на повторність розбою, відповідно до ч. 2
ст. 187 КК України?
14-річна С. зайшла у магазин і, скориставшись тим, що продавець відволіклася та
будучи переконаною, що її дії ніхто не помічає, таємно заволоділа жилетом із хутра.
Однак у приміщенні магазину було встановлено відеоспостереження і дії
неповнолітньої помітив охоронець. Дайте кримінально-правову оцінку дій 14-річної С.:
К., з метою помсти своєму знайомому Ф., вночі підпалив його дачний будинок. При
цьому він знав, що в будинку перебуває теща Ф., однак сподівався, що остання встигне
врятуватися, хоча допускав і протилежне. Жінка спала, а тому врятуватись їй не
вдалось. Як слід кваліфікувати дії К.?
Вкажіть, як кваліфікувати дії осіб, які під час заволодіння майном, виявивши
охоронця, який спав, зв'язали йому руки клейкою стрічкою і продовжили викрадати
майно, а після заволодіння майном втекли?

Вкажіть, яке із перелічених діянь НЕ є кваліфікуючою ознакою розбою (ст. 187 КК
України)?
Який вид погрози НЕ вказаний у ч. 1 ст. 189 КК України (Вимагання)?
Що таке обмежена осудність?
Хто є суб’єктом втягнення неповнолітнього в злочинну діяльність (ст. 304 КК
України)?
Громадянин Х., перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, був затриманий
працівником поліції за порушення правил безпеки дорожнього руху. Під час з’ясування
обставин справи і складання протоколу поводив себе агресивно, штовхав і ображав
працівників поліції, погрожував їм звільненням з роботи, не виконував їх законних
вимог, вирвав і порвав протокол про адміністративне правопорушення. Як слід
кваліфікувати дії громадянина Х.?
Після відбуття покарання Сидоренко вирішив помститися судді Борисенко, яка, на
його думку призначила неправосудний вирок. Він простежив як суддя Борисенко
прийшла до свого дому. Побачивши у вікні силует жінки, Сидоренко вистрілив з
пістолета. Коли жінка впала, Сидоренко вирішив, що вбив суддю. У подальшому, було
встановлено, що жінка, в яку стріляв Сидоренко була сестрою-близнюком судді
Борисенко. Від отриманих поранень жінка померла. Як слід кваліфікувати дії
Сидоренко?
За ступенем суспільної небезпечності які бувають види складів злочинів?
Яке із вказаних стягнень НЕ відноситься до заходів кримінально-правового характеру
щодо юридичних осіб?
Що із наведеного нижче є підставою для застосування до юридичних осіб заходів
кримінально-правового характеру?
А., їдучи в автомобілі, збив пішохода, який перебіг дорогу в недозволеному місці.
Злякавшись відповідальності, А. втік з місця ДТП. Ззаду А. на своєму автомобілі їхав
Б., який не маючи часу і боячись проблем об’їхав збитого пішохода і поїхав далі. При
чому обидва водії бачили, що пішохід не в змозі підвестись і стікає кров’ю. Як оцінити
дії А. та Б.?
А. пообіцяв Б. надати своє житло щоб останній зміг перечекати погоню після скоєння
навмисного вбивства. Однак, на стадії підготовки навмисного вбивства Б. добровільно
відмовився від його вчинення. Надайте кримінально-правову кваліфікацію діям А.
Антоненко, запізнюючись на потяг неодноразово просив водія таксі перевищити
швидкість автомобіля, обіцяючи заплатити за подвійним тарифом. Таксист,
порушуючи правила безпеки руху, перевищив допустиму швидкість на дорозі та не
встиг своєчасно зупинити автомобіль на пішохідному переході. Внаслідок чого він збив
жінку, яка від отриманих поранень померла. Надайте правову оцінку діянням
Антоненко.
Особа, працюючи листоношою та будучи матеріально відповідальною, внесла в
офіційну відомість на виплату пенсій неправдиві відомості і в подальшому заволоділа
грошовими коштами, які були їй ввірені та розтратила їх для власних потреб. Як слід
кваліфікувати дії листоноші?
Петренко, бажаючи вбити Остапенко, здійснив постріл з рушниці в Остапенко, який
знаходився в ліжку. Експертизою в подальшому було встановлено, що Петренко
стріляв в уже мертвого Остапенко. Яка кримінально-правова оцінка діям Петренко?
Призначивши покарання за правилами про сукупність злочинів, суд визначив
остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, а
саме: позбавленням волі штрафу як основного покарання та конфіскацією майна
штрафу як додаткового покарання Яку помилку допустив суд ?
Яке кримінально-правове значення фактичних помилок в кримінальному праві?
У чому полягає порушення таємниці голосування (ч.1 ст.159 КК України) як суспільно
небезпечне діяння?
Було встановлено, що А. після вчинення розтрати чужого майна шляхом зловживання
своїм службовим становищем (ч.2 ст.191 КК України), активно сприяв розкриттю

злочину, добровільно повністю відшкодував завдані збитки. Обставин, які обтяжують
покарання не було встановлено. Також у суді А. пояснив що розтратив він майно
вимушено через невиплату йому зарплати, а тому вважає, що вина за вчиненому є на
роботодавцеві, а не на ньому. Чи зобов’язаний суд при призначенні покарання А.
враховувати правила ст.69-1 КК України «Призначення покарання за наявності
обставин що пом’якшують покарання» ?
Хірург комунальної лікарської установи успішно провів операцію з видалення пухлини
в пацієнта А. Операція була оплачена А. офіційно та згідно законодавства. Однак
вилікуваний пацієнт вирішив окремо подякувати хірургу та запропонував останньому
200 євро як подарунок за вдалу операцію. Хірург відмовлявся, але після наполягань
пацієнта , прийняв грошову винагороду. Надайте кримінально-правову оцінку діям
хірурга.
Журналіст А. проводив журналістське розслідування корупції в дипломатичних
установах іноземної держави в Україні при наданні дозволів на проживання в цій
державі. Журналіст надав неправомірну вигоду службовій особі посольства іноземної
держави за вчинення нею дій з використанням її повноважень з метою викриття її
корупційної діяльності, зняв це на відео і одразу повідомив про вчинення
правоохоронні органи та активно сприяв розкриттю цього злочину. Надайте
кримінально-правову оцінку діям журналіста.
За який вид причетності до злочину передбачено кримінальну відповідальність у
чинному КК України?
Охарактеризуйте конфіскацію майна як вид покарання за критерієм класифікації
покарань.
У який спосіб суд повинен призначити покарання у виді штрафу, якщо згідно санкції
статті, вчинене особою діяння карається арештом на строк до шести місяців, або
обмеженням волі на строк до двох років зі штрафом від трьохсот до семисот тисяч
неоподаткованих мінімумів доходу громадян, або позбавленням волі на строк до трьох
років?
Оберіть випадки, коли покарання у виді довічного позбавлення волі НЕ може бути
призначене?
Кандидат в народні депутати Аверченко запропонував іншому кандидату в народні
депутати Богданову за винагороду зняти свою кандидатуру на користь Аверченка.
Богданов відмовився, але зафіксував розмову на відео та повідомив в поліцію. Надайте
кримінально-правову оцінку діям Аверченка.
За вчинення А. злочину «Підкуп працівника підприємства, установи, організації» (ст.
354 КК України), суд врахувавши з’явлення із зізнанням, щире каяття та часткове
відшкодування завданих збитків, наявність непогашеної судимості за крадіжку,
позитивні характеристики А. як за місцем праці, так і проживання, перейшов до
іншого, більш м’якого покарання, не передбаченого в санкції статті і призначив
покарання у виді арешту строком на 5 місяців. Яку помилку допустив суд?
Говоров зареєструвався в соціальній мережі «Facebook» і розсилав повідомлення
незнайомим йому користувачам цієї мережі. У тексті цього повідомлення Говоров
переконував мешканців окремої адміністративно-територіальної одиниці України
брати до рук зброю, звільнити цю територію від влади України та в кінцевому рахунку
відокремитись від України і оголосити незалежність. Як належить кваліфікувати дії
Говорова?
Поліцейський А., здійснюючи свої законні повноваження, зупинив автомобіль, водій
якого грубо порушив правила дорожнього руху (ПДР). А. запропонував водієві надати
йому неправомірну вигоду за те, що він НЕ складатиме протокол про порушення ПДР.
Водій погодився і передав йому 500 грн. Як необхідно кваліфікувати дії поліцейського?
А., працюючи на косарці взяв із собою свого 16-річного сина в поле для виконання
сільськогосподарських робіт на косарці, що є забороненим. При цьому й інструктаж з
ним не провів. В результаті наступу на махову частину косарки, сину відрізало стопу
ноги. Яке психічне ставлення А. до спричиненого наслідку?

Директор комунального підприємства посварився на грунті ревнощів з бухгалтером
підприємства. Через стрес Бухгалтер отримала нервовий зрив та шість днів перебувала
на амбулаторному лікуванні. Незважаючи на наявність офіційних документів про
перебування на лікарняному, директор звільнив бухгалтера за прогул протягом цих
шести днів. Надайте кримінально-правову оцінку діям директора підприємства.
А., з метою злякати конкурентів по бізнесу, вивіз одного з них – Б. в зимовий період до
лісу недалеко від населеного пункту і залишив там його одного без води та їжі. Дороги
Б. не бачив, оскільки везли його в багажнику. Внаслідок переохолодження та
знесилення Б. помер. Яке психічне ставлення А. до наслідку у вигляді смерті Б.?
А., без передбаченого законом дозволу придбав у невстановленої особи вогнепальну
зброю і зберігав її протягом шести місяців. Зрозумівши, що зброя йому не потрібна, А.
збув її своєму знайомому. Який вид одиничного злочину або вид множинності злочинів
має місце в діях А. враховуючи, що відповідальність за придбання, зберігання чи збут
вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу передбачена в ч.1 ст.263 КК
України?
Яке з тверджень щодо місця вчинення злочину у складі піратства (ст. 446 КК України)
є правильним?
На комунальному підприємстві з’явилося вакантне місце начальника відділу
забезпечення. Громадянин К. звернувся до директора цього підприємства, що очолював
конкурсну комісію із заміщення вакантної посади, з проханням призначити його на
вакантне місце. К. дізнався, що інші конкурсанти мають переваги за стажем та
нагородами, а тому надав директору 1 тисячу євро за надання йому переваги порівняно
з іншими конкурсантами. Директор погодився, прийняв гроші і одразу після цього
добровільно повідомив про це поліцію та активно сприяв розкриттю цього злочину.
Якою має бути кримінально-правова оцінка дій директора?
У якому випадку сукупність можуть утворювати злочини, передбачені однією і тією ж
статтею або частиною статті Особливої частини КК України?
Які діяння з об’єктивної сторони можуть підпадати під ознаки складу геноциду (ст.442
КК України)?
Директор підприємства «N» А. вирішив убити народного депутата у зв’язку з його
спробою шляхом реалізації своїх повноважень звернути увагу суспільства та
правоохоронних органів на незаконну діяльність підприємства. А. використав для
вбивства отруту, але її виявилося недостатньо і депутат отримав тяжке тілесне
ушкодження. Як слід кваліфікувати дії А.?
А., виконуючи завдання іноземної організації з цілеспрямованої підривної діяльності, з
метою ослаблення держави Україна заклав вибухівку на залізничному мосту, однак не
встиг її здетонувати, оскільки був затриманий органами безпеки. Як належить
кваліфікувати дії А.?
Яка з нижченаведених ознак є ознакою причетності до злочину?
Маючи потребу у коштах, уранці Б. таємно проникнув у квартиру свого сусіда з метою
заволодіння його майном. Сусід несподівано прийшов додому і Б. боячись виявлення
сусідом, не встиг заволодіти майном і покинув квартиру. Увечері Б. побачив літню
жінку яка зняла значну суму грошей з банкомату і вирішив заволодіти ними. З цією
метою він напав на жінку та в присутності перехожих відібрав у неї сумку, але був
затриманий небайдужими людьми. Вирішіть питання щодо наявності в діях Б.
множинності злочинів.
Р. послідовно вчинив три крадіжки з різним умислом (наміром), за жодну з яких його
ще НЕ було засуджено. При цьому друга за часом вчинення крадіжка була поєднана з
проникненням в житло. Якою має бути формула кваліфікації діянь Р. ураховуючи, що
крадіжка, вчинена повторно, передбачена в ч. 2 ст. 185 КК України, а крадіжка,
поєднана з проникненням в житло – в ч. 3 ст. 185 КК України?
Яке значення має мотив вчинення злочину, передбаченого ст.172 КК України («Грубе
порушення законодавства про працю»)?

Надайте кримінально-правову оцінку діям особи, яка розмістила у відкритому доступі
на відео холдингу «YouTube» відео, на якому вона зверталася до керівництва іноземної
держави з проханням ввести війська в окрему частину території України з подальшим
її приєднанням до іноземної держави?Громадянка А. вчинила злочин, що карається
виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на той самий строк.
Під час вирішення справив суді, виявилося, що А. є вагітною. Яке рішення повинен
прийняти суд?
За перший злочин, що карається штрафом до 300 неоподаткованих мінімумів доходів
громадян (н.м.д.г.) суд призначив А. штраф у розмірі 200 н.м.д.г. За другий злочин, що
карається штрафом до 200 н.м.д.г., або виправними роботами на строк до 2 років, суд
призначив штраф у розмірі 150 н.м.д.г. Який розмір штрафу суд може призначити А. за
сукупністю злочинів?
У випадку призначення яких видів покарань остаточне покарання, призначене за
сукупністю злочинів або сукупністю вироків може включати два основних покарання?
Бажаючи заподіяти смерть Б., А. вистрілив у нього, однак промахнувся і заподіяв
тяжке тілесне ушкодження В., який стояв поруч із Б. і А. його бачив. Як оцінити
вчинене А?
Що означає спеціальна превенція як мета покарання? (ч.2 ст. 50 КК України)?
Під час відбування покарання за злочин Х було встановлено, що А. вчинив ще три
злочини: Y до постановлення вироку, а Z та V – під час відбування покарання.
Відповідний суд призначив остаточне покарання у такому порядку і за такими
правилами: призначив покарання окремо за злочини Z та V та шляхом поглинання
призначив остаточне покарання ; призначив покарання за злочин Y та за правилами
про сукупність злочинів частково склав його із остаточним покаранням, призначеним
за Z та V. Коли допустив помилку суд?
Призначивши покарання за правилами про сукупність злочинів, суд визначив
остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, а
саме: позбавленням волі штрафу як основного покарання та конфіскацією майна
штрафу як додаткового покарання. Яку помилку допустив суд?
А., дресирувальник левів у цирку, маючи великий досвід роботи з одним із левів,
вирішив вразити глядачів новим трюком. При цьому він бачив, що сітка безпеки не
натягнута. Під час трюку лев, який завжди виконував усі команди А., не послухався
дресирувальника, кинувся на одного із глядачів і пошматував йому руку, яку довелося
ампутувати. Яке психічне ставлення було в А. до тяжкого тілесного ушкодження,
завданого левом глядачеві?
Бевз послизнувся на вулиці і, падаючи, задів Іванова, спричинивши останньому тяжке
тілесне ушкодження. Яка із ознак злочину (ч.1 ст. 11 КК України) відсутня?
Особа, працюючи листоношою та будучи матеріально відповідальною, внесла в
офіційну відомість на виплату пенсій неправдиві відомості і в подальшому заволоділа
грошовими коштами, які були їй ввірені та розтратила їх для власних потреб. Як слід
кваліфікувати дії листоноші?
Лікар-невропатолог з метою одержання неправомірної вигоди повідомив потерпілій
особі завідомо неправдиву інформацію про необхідність надання йому 1000 гривень для
подальшої передачі головному лікарю за позитивне вирішення питання про
призначення їй групі інвалідності. Одержавши обумовлену суму, лікар її привласнив і
використав на власний розсуд. Як слід кваліфікувати дії лікаря-невропатолога?
Громадянин Х., перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, був затриманий
працівником поліції за порушення правил безпеки дорожнього руху. Під час з’ясування
обставин справи і складання протоколу поводив себе агресивно, штовхав і ображав
працівників поліції, погрожував їм звільненням з роботи, не виконував їх законних
вимог, вирвав і порвав протокол про адміністративне правопорушення. Як слід
кваліфікувати дії громадянина Х.?
Громадянин Ю. уклав угоду із громадянином Я. про поставку пиломатеріалів на
загальну суму 12000 грн. оплативши у визначений термін обумовлену суму,

пиломатеріалів Ю. не отримав. Більше того, постачальник відмовився повертати
проплачені гроші. Прагнучи домогтися виконання угоди або повернути свої гроші,
громадянин Ю. наніс громадянину Я. кілька ударів, в результаті чого останньому було
заподіяно тілесне ушкодження середньої тяжкості. Як слід кваліфікувати дії
громадянина Ю.?
До яких юридичних осіб НЕ можуть застосовуватися заходи кримінально-правового
характеру?
Предмет кримінального права становлять:
Закон про кримінальну відповідальність, що встановлює злочинність діяння або
посилює кримінальну відповідальність:
В науці кримінального права панує думка про наявність ___ обов’язкових ознак
злочину (вставте пропущену цифру).
У якій відповіді названа ознака злочину?
Склад злочину, що для визнання його закінченим потребує встановлення наявності
суспільно небезпечних наслідків – це:
До об’єктів, що не є територією України, але на які поширюється чинність КК,
належать:
Згідно з чинним КК злочином невеликої тяжкості є:
Чинний Кримінальний кодекс України поділяється на:
У котрій відповіді наведено функцію складу злочину?
У котрій із наведених нижче відповідей названо факультативну ознаку об’єктивної
сторони складу злочину?
Кримінальні закони приймаються:
Основною функцією кримінального права є функція:
Яка галузь права має основоположне значення для кримінального права?
Злочин та адміністративне правопорушення відрізняються передусім:
Питання
про
відповідальність
осіб,
що
користуються
дипломатичною
недоторканністю, видача злочинців регулюються нормами (вкажіть найбільш
правильну відповідь):
У котрій відповіді вказано формальну ознаку злочину?
Криміналізація – це:
Декриміналізація – це:
Єдиною підставою кримінальної відповідальності є:
Чинний Кримінальний кодекс України було прийнято у:
Диспозиція, яка лише називає передбачений нею злочин, але не розкриває його ознак
(змісту), називається:
Як називається диспозиція, котра, не називаючи конкретних ознак злочину або
називаючи тільки частину із них, відсилає для встановлення змісту ознак злочину до
інших нормативних актів, які не є кримінальними законами?
Ніхто не може бути притягнений до кримінальної відповідальності за той самий злочин
більше:
Як називається диспозиція, котра відсилає до кримінально-правової норми або її
окремого положення, які містяться в іншій статті або іншій частині цієї ж статті КК, де
називається відповідний злочин або описуються його ознаки?
Як називається частина статті КК, яка визначає вид і розмір покарання за злочин?
Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана
кримінальному покаранню:
Законодавство України про кримінальну відповідальність становить Кримінальний
кодекс України, який ґрунтується на:
Злочинність діяння, а також його караність та інші кримінально-правові наслідки
визначаються:
Чи можливим є застосування закону про кримінальну відповідальність за аналогією?

Закон про кримінальну відповідальність набирає чинності через __ днів з дня його
офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня
його опублікування (вставте пропущене число).
Злочинність і караність діяння визначаються законом про кримінальну
відповідальність, який:
Часом вчинення злочину визнається час вчинення особою передбаченої законом про
кримінальну відповідальність:
Закон про кримінальну відповідальність, який скасовує злочинність діяння або
пом’якшує кримінальну відповідальність:
Закон про кримінальну відповідальність, який частково пом’якшує відповідальність,
та частково її посилює:
Злочин визнається вчиненим на території України:
Громадянин України, який вчинив злочин за її межами:
Особи без громадянства, що постійно проживають в Україні, які вчинили злочини за її
межами:
Чи може бути врахований вирок суду іноземної держави, якщо громадянин України,
іноземець або особа без громадянства були засуджені за злочин, вчинений за межами
України, та знову вчинили злочин на території України?
Громадяни України та особи без громадянства, що постійно проживають в Україні, які
вчинили злочини поза межами України:
У котрій відповіді зазначено поняття злочину, яке закріплено у КК України?
Як називається ознака злочину, що виражає його внутрішній психологічний зміст?
У якій відповіді названа ознака злочину?
Особа, яка вчинила дію або бездіяльність, що лише формально містить ознаки будьякого діяння, передбаченого КК, але через малозначність не становить суспільної
небезпеки:
Злочином визнається (визнаються):
Санкція, яка передбачає лише один вид основного покарання, називається:
У котрій відповіді зазначено правильне поняття відносно визначених санкцій?
У котрій відповіді наведено функцію складу злочину?
Злочин, вчинений у співучасті, визнається вчиненим на території України:
Якщо громадянин України вчинив злочин за її межами і там зазнав за нього
покарання:
У якій відповіді названа ознака злочину?
У якій відповіді названа ознака злочину?
Характер суспільної небезпеки злочину визначається (вкажіть відповідь, в якій
названий чинник, що визначає характер суспільної небезпеки злочину):
Характер суспільної небезпеки злочину визначається (вкажіть відповідь, в якій
названий чинник, що визначає характер суспільної небезпеки злочину):
Характер суспільної небезпеки злочину визначається (вкажіть відповідь, в якій
названий чинник, що визначає характер суспільної небезпеки злочину):
Формальні склади злочинів – це:
Матеріальні склади злочинів – це:
Однією із функцій складу злочину є те, що саме за допомогою складу злочину
відмежовується злочинна поведінка від незлочинної, один склад злочину від іншого. Як
прийнято називати цю функцію у теорії кримінального права?
Усічені склади злочинів – це:
Елементом складу злочину є:
Елементом складу злочину є:
Передбачене КК України суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність) є
злочином лише тоді, коли воно вчинене:
У котрій відповіді наведено функцію складу злочину?
Згідно з чинним КК ступінь тяжкості злочину:

Передбачене КК суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність) є злочином лише
тоді, якщо воно вчинене:
Однією із функцій складу злочину є те, що саме встановлення складу злочину визначає
межі розслідування і є головним завданням будь-якого розслідування. Як вказану
функцію прийнято називати у теорії кримінального права?
За обсягом (залежно від співвідношення тексту та його змісту) тлумачення
кримінального закону буває:
За обсягом (залежно від співвідношення тексту та його змісту) тлумачення
кримінального закону буває:
До об’єктів, що не є територією України, але на які поширюється чинність КК,
належать:
За обсягом (залежно від співвідношення тексту та його змісту) тлумачення
кримінального закону буває:
До об’єктів, що не є територією України, але на які поширюється чинність КК,
належать:
Із скількох розділів складається Загальна частина КК України?
У якій відповіді (в яких відповідях) названа ознака злочину?
У якій відповіді (в яких відповідях) названа ознака злочину?
Передбачене КК суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність) є злочином лише
тоді, коли воно вчинене:
Згідно з чинним КК злочином середньої тяжкості єЗгідно з чинним КК особливо
тяжким злочином є:
Хто здійснює легальне тлумачення кримінального закону в Україні?
Хто здійснює доктринальне тлумачення кримінального закону?
За способом (прийомом) тлумачення кримінального закону буває:
Згідно з чинним КК тяжким злочином є:
За способом (прийомом) тлумачення кримінального закону буває:
За суб’єктом тлумачення кримінального закону поділяють на:
За суб’єктом тлумачення кримінального закону поділяють на:
За суб’єктом тлумачення кримінального закону поділяють на:
Тлумачення кримінального закону, яке здійснюється шляхом зіставлення
кримінального закону з іншими нормами кримінального, а також інших галузей права,
які охороняють (регулюють) ті самі або близькі правовідносини – це:
Якщо громадянин України вчинив злочин за її межами і там зазнав за нього
покарання:
Офіційне нормативне тлумачення закону про кримінальну відповідальність
(кримінального закону) дає:
Протиправність як ознака злочину означає:
Караність як ознака злочину означає:
Суспільна небезпечність як ознака злочину означає:
Винність як ознака злочину означає:
Класифікація злочинів – це:
Єдиною і достатньою підставою кримінальної відповідальності є:
Склад злочину – це:
Перелік складів злочинів у Особливій частині КК України є:
У котрій відповіді правильно наведено усі елементи складу злочину?
Зовнішня сторона діяння, яка виражається у вчинені передбаченого законом діяння (дії
або бездіяльності), що заподіює чи створює загрозу заподіяння шкоди об’єкту злочину –
це:
У котрій із наведених відповідей названо обов’язкову ознаку об’єктивної сторони
складу злочину?
У котрих із наведених нижче відповідей названо факультативну ознаку об’єктивної
сторони складу злочину?

Склад злочину, який містить у собі основні ознаки злочину і не містить ні обтяжуючих,
ні пом’якшуючих обставин:
Склад злочину з пом’якшуючими обставинами, які значною мірою знижують суспільну
небезпечність і караність даного виду злочину:
За характером структури складів, тобто за способом описування їх ознак безпосередньо
в законі, усі вони можуть бути поділені на:
Склад злочину, законодавча конструкція якого ускладнена якими-небудь обставинами:
Склади злочинів, об’єктивна сторона яких може виражатися у декількох діях чи
способах дії або в різних наслідках:
За моментом закінчення злочину злочини класифікують на:
Як називається та частина норми Особливої частини КК, в якій визначається злочинне
діяння?
Конкуренція кримінально-правових норм – це:
Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі визначається на підставі
таких принципів (вкажіть найбільш повну і точну відповідь):
При конкуренції загальної та спеціальної норм застосовується:
При конкуренції самостійної окремої норми і норми, яка передбачає відповідальність за
співучасть в більш тяжкому злочині, застосовується норма:
Кваліфікація злочинів – це:
Підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного
діяння, яке містить:
У котрій відповіді наведено функцію складу злочину?
Одна із функцій складу злочину полягає у тому, що він є законною, єдиною, необхідною
і достатньою підставою кримінальної відповідальності. Як у теорії кримінального
права прийнято називати цю функцію?
Однією з обов’язкових ознак злочину є передбаченість його в кримінальному законі.
Вкажіть, як прийнято називати вказану ознаку в теорії кримінального права?
Закон про кримінальну відповідальність набирає чинності через десять днів з дня його
офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше:
Яку кількість злочинів залежно від ступеня їх тяжкості виділяє КК України?
У котрому році КК України набрав чинності?
Як прийнято називати інститут видачі осіб, які вчинили злочин, іншій державі?
Зв’язок між кримінальним (матеріальним) правом і кримінально-процесуальним
правомвиявляється насамперед у тому, що вони співвідносяться між собою як:У котрій
відповіді невірно вказаний метод науки кримінального права?
Предмет кримінального права становлять:
Єдиним джерелом кримінального права є:
Закон про кримінальну відповідальність, що встановлює злочинність діяння або
посилює кримінальну відповідальність:
Кримінальні закони в Україні видаються лише:
Формальна визначеність кримінального права означає, що воно:
В науці кримінального права панує думка про наявність ___ обов’язкових ознак
злочину (вставте пропущену цифру).
Відносини, що виникають у зв’язку з вчиненням злочину і застосуванням за нього
певних покарань, становлять:
У яких відповідях названі ознаки злочину?
Основні, провідні засади, які закріплені в нормах кримінального права і визначають
побудову всієї галузі права, окремих її інститутів, правотворчу і правозастосовну
діяльність – це:
Склад злочину, для визнання закінченим якого слід встановити наявність суспільно
небезпечних наслідків – це:
За ступенем суспільної небезпечності (тяжкості) склади злочинів поділяють на:

Латинська формула «nullum crimen sine lege» відображає наступний принцип
кримінального права:
До об’єктів, що не є територією України, але на які поширюється чинність КК,
належать:
Усі сумніви щодо наявності вини особи тлумачяться:
Психічне ставлення особи до вчинюваної дії чи бездіяльності, передбаченої
Кримінальним кодексом, та її наслідків, виражене у формі умислу або необережності, –
це:
Принцип кримінального права, згідно з яким кримінальна відповідальність і
призначене покарання мають бути максимально конкретизовані, індивідуалізовані
виходячи з конкретних обставин вчиненого злочину з урахуванням особи винного, – це:
Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може підлягати кримінальному
покаранню, доки:
Іноземці, які вчинили злочини на території України і засуджені за них на підставі КК
України, можуть бути передані для відбування покарання за вчинений злочин тій
державі, громадянами якої вони є, якщо така передача передбачена:
Латинська формула «non bis in idem» відображає наступний принцип кримінального
права:
Як називається частина кримінального права, яка має своїм змістом норми, що
описують конкретні види злочинів та конкретні межі покарання, що можуть бути
призначені за вчинення певних злочинів?
Яка галузь права має основне значення для кримінального права?
Норми якого нормативно-правового акту є нормами прямої дії і тим самим можуть
застосовуватись при вирішенні кримінальних справ?
Адміністративний делікт від злочину відрізняє:
Зв'язок між кримінальним (матеріальним) правом і кримінально-процесуальним
правом виявляється насамперед у тому, що вони співвідносяться між собою як:
Способи, прийоми, за допомогою яких пізнаються явища об’єктивної дійсності, що
складають предмет науки кримінального права, – це:
В кількох значеннях в сучасній правовій науці застосовується поняття «кримінальне
право»?
Принцип суб’єктивного ставлення означає:
Згідно з чинним КК злочином невеликої тяжкості є:
Чинний Кримінальний кодекс України поділяється на:
Вкажіть відповіді, в яких наведені методи науки кримінального права:
Злочином середньої тяжкості є злочин, за який передбачене основне покарання у виді
штрафу в розмірі не більше ___ неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або
позбавлення волі на строк не більше п’яти років (вставте пропущене):
Який метод науки кримінального права дає можливість розглядати кримінальне право
не як самостійне, не пов’язане ні з чим явище, а простежити його численні зв’язки з
соціальними процесами, співвідношенням з іншими галузями права та ін.?
У котрих відповідях наведені функції складу злочину?
Який нормативно-правовий акт має концептуальне й основоположне значення для
кримінального права?
У котрих із наведених нижче відповідей названі факультативні ознаки об’єктивної
сторони складу злочину?
Кримінальні закони приймаються:
Основною функцією кримінального права є функція:
Який метод науки кримінального права полягає в дослідженні злочину і покарання як
соціальних явищ?
Яка галузь права має основоположне значення для кримінального права?
цивільне право;
Злочин та адміністративне правопорушення відрізняються передусім:

Сутність якого принципу чинності закону про кримінальну відповідальність у просторі
полягає у спільності інтересів кількох держав у боротьбі зі злочинами, вчинення яких
на території однієї держави здатне заподіяти шкоду й інтересам інших держав, у тому
числі й Україні?
Питання
про
відповідальність
осіб,
що
користуються
дипломатичною
недоторканністю, видача злочинців регулюються нормами (вкажіть найбільш
правильну відповідь):
У котрій відповіді вказано формальну ознаку злочину?
Першим поняття «склад злочину» («corpus delicti») вжив італійський вчений:
Існування кримінально-правових відносин остаточно засвідчує:
Криміналізація – це:
Декриміналізація – це:
Єдиною підставою кримінальної відповідальності є:
В яких відповідях вказані методи науки кримінального права?
Чинний Кримінальний кодекс України було прийнято у:
Кримінальна відповідальність закінчується, за загальним правилом, в момент:
Диспозиція, яка лише називає передбачений нею злочин, але не розкриває його ознак
(змісту), називається:
Як називається диспозиція, котра, не називаючи конкретних ознак злочину або
називаючи тільки частину із них, відсилає для встановлення змісту ознак злочину до
інших нормативних актів, які не є кримінальними законами?
Ніхто не може бути притягнений до кримінальної відповідальності за той самий злочин
більше:
Як називається диспозиція, котра відсилає до кримінально-правової норми або її
окремого положення, які містяться в іншій статті або іншій частині цієї ж статті КК, де
називається відповідний злочин або описуються його ознаки?
Як називається частина статті КК, яка визначає вид і розмір покарання за злочин?
Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана
кримінальному покаранню:
Законодавство України про кримінальну відповідальність становить Кримінальний
кодекс України, який ґрунтується на:
Злочинність діяння, а також його караність та інші кримінально-правові наслідки
визначаються:
Чи можливим є застосування закону про кримінальну відповідальність за аналогією?
Закон про кримінальну відповідальність набирає чинності через __ днів з дня його
офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня
його опублікування (вставте пропущене число).
Злочинність і караність діяння визначаються законом про кримінальну
відповідальність, який:
Часом вчинення злочину визнається час вчинення особою передбаченої законом про
кримінальну відповідальність:
Закон про кримінальну відповідальність, який скасовує злочинність діяння або
пом’якшує кримінальну відповідальність:
Закон про кримінальну відповідальність, який частково пом’якшує відповідальність,
та частково її посилює:
Злочин визнається вчиненим на території України:
Іноземці та особи без громадянства, що постійно не проживають в Україні, які вчинили
злочини поза межами України і перебувають на її території, можуть бути видані
іноземній державі для притягнення до кримінальної відповідальності і віддання до суду
або передані для відбування покарання, якщо така видача або передача передбачені:
Громадянин України, який вчинив злочин за її межами:
Особи без громадянства, що постійно проживають в Україні, які вчинили злочини за її
межами:

Чи може бути врахований вирок суду іноземної держави, якщо громадянин України,
іноземець або особа без громадянства були засуджені за злочин, вчинений за межами
України, та знову вчинили злочин на території України?
Поряд зі складом конкретного злочину в теорії кримінального права виділяють:
В яких відповідях вказані ознаки загального суб’єкта злочину?
Громадяни України та особи без громадянства, що постійно проживають в Україні, які
вчинили злочини поза межами України:
У котрій відповіді зазначено поняття злочину, яке закріплено у КК України?
Як називається ознака злочину, що виражає його внутрішній психологічний зміст?
У яких відповідях названі ознаки злочину?
Особа, яка вчинила дію або бездіяльність, що лише формально містить ознаки будьякого діяння, передбаченого КК, але через малозначність не становить суспільної
небезпеки:
Злочином визнається (визнаються):
Санкція, яка передбачає лише один вид основного покарання, називається:
У котрій відповіді зазначено правильне поняття відносно визначених санкцій?
У котрих відповідях наведені функції складу злочину?
Злочин, вчинений у співучасті, визнається вчиненим на території України:
Якщо громадянин України вчинив злочин за її межами і там зазнав за нього
покарання:
У яких відповідях названі ознаки злочину?
У яких відповідях названі ознаки злочину?
Характер суспільної небезпеки злочину визначається (вкажіть відповіді, в яких названі
чинники, що визначають характер суспільної небезпеки злочину):
Характер суспільної небезпеки злочину визначається (вкажіть відповіді, в яких названі
чинники, що визначають характер суспільної небезпеки злочину):
Який метод науки кримінального права проявляється у вивченні норм кримінального
права зарубіжних держав з метою зіставлення, порівняння їх з нормами кримінального
права України?
Формальні склади злочинів – це:
Матеріальні склади злочинів – це:
Однією із функцій складу злочину є те, що саме за допомогою складу злочину
відмежовується злочинна поведінка від незлочинної, один склад злочину від іншого. Як
прийнято називати цю функцію у теорії кримінального права?
Усічені склади злочинів – це:
Елементами складу злочину є:
В якій відповіді вказані головні наукові школи кримінального права України?
Тлумачення кримінального закону за обсягом може бути:
Злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді
позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м’яке покарання за
винятком основного покарання у виді штрафу в розмірі:
Передбачене КК України суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність) є
злочином лише тоді, коли воно вчинене:
Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі визначається на підставі
таких принципів (вкажіть всі правильні відповіді):
У котрій відповіді наведено функцію складу злочину?
За своєю конструкцією склад злочину, передбачений ч. 1 ст. 185 КК України
«Крадіжка», є:
Згідно з чинним КК ступінь тяжкості злочину:
Передбачене КК суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність) є злочином лише
тоді,якщо воно вчинене:
Однією із функцій складу злочину є те, що саме встановлення складу злочину визначає
межі розслідування і є головним завданням будь-якого розслідування. Як вказану
функцію прийнято називати у теорії кримінального права?

Громадяни України та особи без громадянства, що постійно проживають в Україні, які
вчинили злочини поза межами України:
За обсягом (залежно від співвідношення тексту та його змісту) тлумачення
кримінального закону буває:
За обсягом (залежно від співвідношення тексту та його змісту) тлумачення
кримінального закону буває:
До об’єктів, що не є територією України, але на які поширюється чинність КК,
належать:
За обсягом (залежно від співвідношення тексту та його змісту) тлумачення
кримінального закону буває:
До об’єктів, що не є територією України, але на які поширюється чинність КК,
належать:
Із скількох розділів складається Загальна частина КК України?
Суспільні відносини, на які посягає злочин і яким він заподіює певну шкоду, – це:
У якій відповіді (в яких відповідях) названа ознака злочину?
Сутність якого принципу чинності закону про кримінальну відповідальність у просторі
відображена в ч. 1 ст. 6 КК України, де зазначено, що особи, які вчинили злочини на
території України, підлягають кримінальній відповідальності за цим Кодексом?
Передбачене КК суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність) є злочином лише
тоді, коли воно вчинене:
Частина 1 ст. 278 КК України встановлює відповідальність за угон або захоплення
залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна. Цей злочин
вважається закінченим з моменту вчинення самого діяння (угону або захоплення
транспорту), незалежно від можливих наслідків. Отже, за своєю конструкцією цей
склад злочину є:
Згідно з чинним КК злочином середньої тяжкості є:
Згідно з чинним КК особливо тяжким злочином є:
Хто здійснює легальне тлумачення кримінального закону в Україні?
Хто здійснює доктринальне тлумачення кримінального закону?
За способом (прийомом) тлумачення кримінального закону буває:
Згідно з чинним КК тяжким злочином є:
За способом (прийомом) тлумачення кримінального закону буває:
За суб’єктом тлумачення кримінального закону поділяють на:
За суб’єктом тлумачення кримінального закону поділяють на:
За суб’єктом тлумачення кримінального закону поділяють на:
Тлумачення кримінального закону, яке здійснюється шляхом зіставлення
кримінального закону з іншими нормами кримінального, а також інших галузей права,
які охороняють (регулюють) ті самі або близькі правовідносини – це:
Якщо громадянин України вчинив злочин за її межами і там зазнав за нього
покарання:
Офіційне нормативне тлумачення закону про кримінальну відповідальність
(кримінального закону) дає:
Протиправність як ознака злочину означає:
Караність як ознака злочину означає:
Суспільна небезпечність як ознака злочину означає:
За своєю конструкцією склад злочину, передбачений ч. 1 ст. 115 КК України «Умисне
вбивство», є:
Винність як ознака злочину означає:
Класифікація злочинів – це:
Єдиною і достатньою підставою кримінальної відповідальності є:
Склад злочину – це:
Перелік складів злочинів у Особливій частині КК України є:
У котрій відповіді правильно наведено усі елементи складу злочину?

Зовнішня сторона діяння, яка виражається у вчинені передбаченого законом діяння (дії
або бездіяльності), що заподіює чи створює загрозу заподіяння шкоди об’єкту злочину –
це:
У котрій із наведених відповідей названо обов’язкову ознаку об’єктивної сторони
складу злочину?
У котрих із наведених нижче відповідей названі факультативні ознаки об’єктивної
сторони складу злочину?
Склад злочину, який містить у собі основні ознаки злочину і не містить ні обтяжуючих,
ні пом’якшуючих обставин:
Склад злочину з пом’якшуючими обставинами, які значною мірою знижують суспільну
небезпечність і караність даного виду злочину:
За характером структури складів, тобто за способом описування їх ознак безпосередньо
в законі, усі вони можуть бути поділені на:
Склад злочину, законодавча конструкція якого ускладнена якими-небудь обставинами:
В яких із наведених нижче відповідей названі факультативні ознаки об’єктивної
сторони складу злочину?
Склади злочинів, об’єктивна сторона яких може виражатися у декількох діях чи
способах дії або в різних наслідках:
За моментом закінчення злочину злочини класифікують на:
Як називається та частина норми Особливої частини КК, в якій визначається злочинне
діяння?
Загальною гіпотезою до норм Особливої частини КК є норма Загальної частини КК
України, яка передбачає, що:
Конкуренція кримінально-правових норм – це:
Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі визначається на підставі
таких принципів (вкажіть найбільш повну і точну відповідь):
При конкуренції загальної та спеціальної норм застосовується:
При конкуренції самостійної окремої норми і норми, яка передбачає відповідальність за
співучасть в більш тяжкому злочині, застосовується норма:
Кваліфікація злочинів – це:
Підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного
діяння, яке містить:
Одна із функцій складу злочину полягає у тому, що він є законною, єдиною, необхідною
і достатньою підставою кримінальної відповідальності. Як у теорії кримінального
права прийнято називати цю функцію?
Однією з обов’язкових ознак злочину є передбаченість його в кримінальному законі.
Вкажіть, як прийнято називати вказану ознаку в теорії кримінального права?
Закон про кримінальну відповідальність набирає чинності через десять днів з дня його
офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше:
Яку кількість злочинів залежно від ступеня їх тяжкості виділяє КК України?
У котрому році КК України набрав чинності?
Як прийнято називати інститут видачі осіб, які вчинили злочин, іншій державі?
Зв’язок між кримінальним (матеріальним) правом і кримінально-процесуальним
правом виявляється насамперед у тому, що вони співвідносяться між собою як:
У злочинах з матеріальним складом, окрім суспільно небезпечного діяння та суспільно
небезпечних наслідків, потрібно обов’язково встановлювати:
У котрих відповідях невірно вказані методи науки кримінального права?
Ступінь тяжкості злочину, за вчинення якого передбачене одночасно основне
покарання у виді штрафу та позбавлення волі, визначається виходячи зі:
Яка форма вини характеризує суб’єктивну сторону злочину, передбаченого ч. 1 ст. 383
«Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину» Кримінального кодексу
України?:

Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину утворює склад злочину,
передбачений ч. 2 ст. 383 «Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину»
Кримінального кодексу України, у разі:
У складі злочину, передбаченого ч. 1 ст. 384 «Завідомо неправдиве показання»
Кримінального кодексу України, суб’єктом є:
Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 384 «Завідомо неправдиве показання»
Кримінального кодексу України, не є:
У вчиненні яких дій виражається об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 386
«Перешкоджання з’явленню свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до
відмови від давання показань чи висновку» Кримінального кодексу України?
У складі злочину, передбаченого ст. 389 «Ухилення від покарання, не пов’язаного з
позбавленням волі» Кримінального кодексу України, суб’єкт є:
У вчиненні яких дій не виражається об’єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 ст.
390 «Ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення
волі» Кримінального кодексу України?
У якій з наведених дій не виражається об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст.
392 «Дії, що дезорганізують роботу установ виконання покарань» Кримінального
кодексу України? 1. тероризування у установах виконання покарань засуджених
У складі злочину, передбаченого ст. 393 «Втеча з місця позбавлення волі або з-під
варти» Кримінального кодексу України, суб’єкт злочину є:
Яка форма вини характеризує суб’єктивну сторону злочину, передбаченого ч. 1 ст. 393
«Втеча з місця позбавлення волі або зпід варти» Кримінального кодексу України?
Яка з перелічених ознак не утворює кваліфікований склад злочину, передбаченого ч. 2
ст. 393 «Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти» Кримінального кодексу
України?
У складі злочину, передбаченого ст. 395 «Порушення правил адміністративного
нагляду» Кримінального кодексу України, суб’єкт злочину є:
Яка з наведених дій не утворює об’єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 1 ст. 398
«Погроза або насильство щодо захисника чи представника особи» Кримінального
кодексу України?
В якій із запропонованих відповідей найбільш повно розкриваються ознаки
потерпілого від злочину, передбаченого ст. 398 «Погроза або насильство щодо
захисника чи представника особи» Кримінального кодексу України?
Кримінальна відповідальність за заподіяння тілесних ушкоджень якого ступеня
тяжкості охоплюється складом злочину, передбаченим ст. 398 «Погроза або насильство
щодо захисника чи представника особи» Кримінального кодексу України?
Який склад злочину за конструкцією об’єктивної сторони передбачено ч. 2 та ч. 3 ст.
398 «Погроза або насильство щодо захисника чи представника особи» Кримінального
кодексу України?
У якій із запропонованих відповідей найбільш повно розкриваються ознаки
потерпілого від злочину, передбаченого ст. 399 Кримінального кодексу України
«Умисне знищення або пошкодження майна захисника чи представника особи»?
Обов’язковими ознаками складу злочину, передбаченого ст. 399 Кримінального
кодексу України «Умисне знищення або пошкодження майна захисника чи
представника особи», визнаються:
Спосіб для злочину, передбаченого ст. 399 Кримінального кодексу України «Умисне
знищення або пошкодження майна захисника чи представника особи», є:
Яка з перелічених нижче осіб не є потерпілим від злочину, передбаченого ст. 400
Кримінального кодексу України «Посягання на життя захисника чи представника
особи у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з наданням правової допомоги»?
Відповідно до ст. 22 Кримінального кодексу України суб’єкт злочину, передбаченого ст.
400 Кримінального кодексу України «Посягання на життя захисника чи представника
особи у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з наданням правової допомоги», є:

Кваліфікуючими ознаками, передбаченими ч. 2 ст. 313 Кримінального кодексу України
«Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення
наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним
шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з
таким обладнанням», визнаються:
Яка з перелічених нижче кваліфікуючих ознак не передбачена у ч. 2 ст. 313
Кримінального кодексу України «Викрадення, привласнення, вимагання обладнання,
призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх
аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим
становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням»?
Яка з перелічених нижче кваліфікуючих ознак не передбачена у ч. 3 ст. 313
Кримінального кодексу України «Викрадення, привласнення, вимагання обладнання,
призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх
аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим
становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням»?
Відповідно до ст. 22 Кримінального кодексу України суб’єкт злочину, передбаченого ч.
1 ст. 313 Кримінального кодексу України «Викрадення, привласнення, вимагання
обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних
речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання
службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням», є:
Предметом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 320 Кримінального кодексу України
«Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин,
їх аналогів або прекурсорів», визнається:
Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 320 Кримінального кодексу України «Порушення
встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або
прекурсорів», не визнається:
Відповідно до ст. 320 Кримінального кодексу України «Порушення встановлених
правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів»
незаконні дії, передбачені у диспозиції, вчиняються суб’єктом:
Викрадення, привласнення чи вимагання обладнання, призначеного для виготовлення
наркотичних засобів та інших речовин, відповідно до ст. 313 Кримінального кодексу
України «Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для
виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи
заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші
незаконні дії з таким обладнанням» вчиняється:
Що є кваліфікуючою ознакою відповідно до ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України
«Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим
становищем»?
Що є кваліфікуючою ознакою відповідно до ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України
«Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим
становищем»?
Як визначено суб’єкта злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу
України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання
службовим становищем»?
Що розуміється під великим розміром у ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України
«Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим
становищем»?
Що розуміється під особливо великим розміром у ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу
України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання
службовим становищем»?
Розмір матеріальної шкоди у злочинах проти власності обраховується у:
Вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів,
поєднане із застосуванням насильства, що не є небезпечним для життя чи здоров'я

особи, або з погрозою застосування такого насильства, утворює склад злочину,
передбачений:
За ст. 308 Кримінального кодексу України «Викрадення, привласнення, вимагання
наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними
шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем» вимагання є
закінченим складом злочину з моменту:
Кваліфікуючими ознаками ч. 3 ст. 308 Кримінального кодексу України «Викрадення,
привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів
чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем» є:
Дії службової особи з підбурення особи на пропонування, обіцянку чи надання
неправомірної вигоди, щоб потім викрити того, хто пропонував, обіцяв, надав
неправомірну вигоду утворюють:
Чи має значення правомірно чи незаконно потерпіла особа володіла наркотичними
засобами, психотропним речовинами чи їх аналогами у ст. 308 Кримінального кодексу
України «Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних
речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання
службовим становищем»:
Кваліфікуючими ознаками, передбаченими ч. 2 ст. 308 Кримінального кодексу України
«Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин
або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим
становищем», не є:
Ознаками суб’єктивної сторони згідно зі ст. 357 Кримінального кодексу України
«Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння
ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх
пошкодження» є:
Формами об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 357 Кримінального
кодексу України «Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів,
печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим
становищем або їх пошкодження», є:
Предметом злочину, передбаченого ч. 3 ст. 357 Кримінального кодексу України
«Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння
ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх
пошкодження», є:
Чи має значення, у якій формі власності перебувають підприємства, установи чи
організації, де перебувають приватні документи, для кваліфікації дій за ст. 357
Кримінального кодексу України «Викрадення, привласнення, вимагання документів,
штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим
становищем або їх пошкодження»:
Кваліфікуючими ознаками ч. 2 ст. 357 Кримінального кодексу України «Викрадення,
привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом
шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження» не є:
Як визначений суб’єкт злочину, передбачений ч. 2 ст. 312 Кримінального кодексу
України «Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними
шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем»:
Метою викрадення прекурсорів відповідно до ст. 312 Кримінального кодексу України
«Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом
шахрайства або зловживання службовим становищем» є:
У якій формі може здійснюватися викрадення прекурсорів (ст. 312 Кримінального
кодексу України):
Яка кваліфікуюча ознака передбачена у ч. 2 ст. 262 Кримінального кодексу України
«Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів,
вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом
шахрайства або зловживанням службовим становищем»?

Що визнається кваліфікуючою ознакою злочину, передбаченого ч. 3 ст. 262
Кримінального кодексу України «Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної
зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або
заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем»?
Що слід розуміти під викраденням вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових
речовин чи радіоактивних матеріалів (ст. 262 Кримінального кодексу України)?
Суб’єкт злочину, передбаченого ч. 1 ст. 370 Кримінального кодексу України
«Провокація підкупу», визначений як:
Службова особа як суб’єкт у складі злочину, передбаченого ст. 191 Кримінального
кодексу України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом
зловживання службовим становищем», є:
Як визначено суб’єкта злочину, передбаченого ст. 132 Кримінального кодексу України
«Розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження
вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби»?
Як визначено суб’єкта злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу
України «Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини» ?
Як визначено суб’єкта злочину, передбаченого ч. 3 та 4 ст. 157 Кримінального кодексу
України «Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у
референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного
спостерігача»?
Як визначено суб’єкта злочину, передбаченого ч. 4 ст. 158 Кримінального кодексу
України «Надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру
виборців або фальсифікація виборчих документів, документів референдуму, підсумків
голосування або відомостей Державного реєстру виборців»?
Як визначено суб’єкта злочину, передбаченого ч. 2 ст. 158-2 Кримінального кодексу
України «Незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму»?
Як визначено суб’єкта злочину, передбаченого ч. 2 ст. 159 Кримінального кодексу
України «Порушення таємниці голосування» ?
Як визначено суб’єкта злочину, передбаченого ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу
України «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної
належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками»?
Як визначено суб’єкта злочину, передбаченого ч. 2 ст. 162 Кримінального кодексу
України «Порушення недоторканності житла»?
Як визначено суб’єкта злочину, передбаченого ч. 2 ст. 163 Кримінального кодексу
України «Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої
кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп’ютер»?
Відповідно до примітки ст. 364 Кримінального кодексу України «Зловживання владою
або службовим становищем» істотна шкода обраховується у:
Вказівка на якого суб’єкта міститься у ч. 3 ст. 171 Кримінального кодексу України
«Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів»?
Вказівка на якого суб’єкта міститься у ч. 3 ст. 176 Кримінального кодексу України
«Порушення авторського права і суміжних прав»?
Вказівка на якого суб’єкта міститься у ч. 3 ст. 177 Кримінального кодексу України
«Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію
інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію»?
Вказівка на якого суб’єкта міститься у ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України
«Вимагання»?
Вказівка на якого суб’єкта міститься у ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України
«Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим
становищем»?
Вказівка на якого суб’єкта міститься у ч. 2 ст. 201 Кримінального кодексу України
«Контрабанда»?

Вказівка на якого суб’єкта міститься у ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України
«Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації
юридичної особи та фізичних осіб – підприємців»?
Вказівка на якого суб’єкта міститься у ч. 3 ст. 206 Кримінального кодексу України
«Протидія законній господарській діяльності»?
Вказівка на якого суб’єкта міститься у ч. 3 ст. 206-2 Кримінального кодексу України
«Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації»?
Вказівка на якого суб’єкта міститься у ч. 1 ст. 210 Кримінального кодексу України
«Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання
кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням»?
Вказівка на якого суб’єкта міститься у ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України
«Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)»?
Вказівка на якого суб’єкта міститься у ч. 1 ст. 212-1 Кримінального кодексу України
«Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування»?
Ознаки службової особи як суб’єкта злочину, передбаченого ч. 1 ст. 219 Кримінального
кодексу України «Доведення до банкрутства», наведені:
Ознаки службової особи як суб’єкта злочину, передбаченого ч. 1 ст. 222-1
Кримінального кодексу України «Маніпулювання на фондовому ринку», наведені:
Ознаки службової особи як суб’єкта злочину, передбаченого ч. 1 ст. 223 -2
Кримінального кодексу України «Порушення порядку ведення реєстру власників
іменних цінних паперів», наведені:
Вказівка на якого суб’єкта міститься у ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України
«Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування,
кваліфікованого зазначення походження товару»?
Ознаки службової особи як суб’єкта злочину, передбаченого ч. 1 ст. 232-2
Кримінального кодексу України «Приховування інформації про діяльність емітента»,
наведені:
Вказівка на якого суб’єкта міститься у ч. 1 ст. 238 Кримінального кодексу України
«Приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність
населення»?
Вказівка на якого суб’єкта міститься у ч. 2 ст. 248 Кримінального кодексу України
«Незаконне полювання»?
Вказівка на якого суб’єкта міститься у ч. 1 ст. 253 Кримінального кодексу України
«Проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля»?
Вказівка на якого суб’єкта міститься у ч. 2 ст. 256 Кримінального кодексу України
«Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності»?
Вказівка на якого суб’єкта міститься у ч. 2 ст. 258-1 Кримінального кодексу України
«Втягнення у вчинення терористичного акту»?
Вказівка на якого суб’єкта міститься у ч. 2 ст. 258-4 Кримінального кодексу України
«Сприяння вчиненню терористичного акту»?
Вказівка на якого суб’єкта міститься у ч. 2 ст. 262 Кримінального кодексу України
«Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів,
вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом
шахрайства або зловживанням службовим становищем»?
Вказівка на якого суб’єкта міститься у ч. 4 ст. 267-1 Кримінального кодексу України
«Порушення вимог режиму радіаційної безпеки»?
Вказівка на якого суб’єкта міститься у ч. 1 ст. 271 Кримінального кодексу України
«Порушення вимог законодавства про охорону праці»?
Вказівка на якого суб’єкта міститься у ч. 5 ст. 298 Кримінального кодексу України
«Незаконне проведення пошукових робіт на об’єкті археологічної спадщини, знищення,
руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини»?

Вказівка на якого суб’єкта міститься у ч. 3 ст. 298-1 Кримінального кодексу України
«Знищення, пошкодження або приховування документів чи унікальних документів
Національного архівного фонду»?
Вказівка на якого суб’єкта міститься у ч. 2 ст. 303 Кримінального кодексу України
«Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією»?
Вказівка на якого суб’єкта міститься у ч. 2 ст. 308 Кримінального кодексу України
«Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин
або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим
становищем»?
Вказівка на якого суб’єкта міститься у ч. 2 ст. 312 Кримінального кодексу України
«Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом
шахрайства або зловживання службовим становищем»?
Вказівка на якого суб’єкта міститься у ч. 2 ст. 313 Кримінального кодексу України
«Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення
наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним
шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з
таким обладнанням»?
Вказівка на якого суб’єкта міститься у ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України
«Незаконне переправлення осіб через державний кордон України»?
Вказівка на якого суб’єкта міститься у ч. 2 ст. 332-1 Кримінального кодексу України
«Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з
неї»?
Вказівка на якого суб’єкта міститься у ст. 340 Кримінального кодексу України
«Незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і
демонстрацій»?
Вказівка на якого суб’єкта міститься у ч. 2 ст. 343 Кримінального кодексу України
«Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, працівника державної
виконавчої служби»?
Вказівка на якого суб’єкта міститься у ч. 1 ст. 351 Кримінального кодексу України
«Перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради»?
Вказівка на якого суб’єкта міститься у ч. 1 ст. 370 Кримінального кодексу України
«Провокація підкупу»?
Вказівка на якого суб’єкта міститься у ч. 1 ст. 354 Кримінального кодексу України
«Підкуп працівника підприємства, установи чи організації»?
Ознаки службової особи як суб’єкта злочину, передбаченого ч. 1 ст. 376-1
Кримінального кодексу України «Незаконне втручання в роботу автоматизованої
системи документообігу суду», наведені:
Ознаки службової особи як суб’єкта злочину, передбаченого ч. 1 ст. 381 Кримінального
кодексу України «Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під
захист», наведені:
Вказівка на якого суб’єкта міститься у ч.ч. 2–4 ст. 382 Кримінального кодексу України
«Невиконання судового рішення»?
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ч.ч. 3, 4 ст. 368-3 «Підкуп службової особи
юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми»
Кримінального кодексу України?
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ст. 369-2 «Зловживання впливом»
Кримінального кодексу України?
Як Кримінальний кодекс України визначає суб’єкта злочину, передбаченого ч.ч. 3, 4 ст.
354 «Підкуп працівника підприємства, установи чи організації»?
Відповідно до положень Кримінального кодексу України під особою, яка працює на
користь підприємства, установи, організації у ст. 354 «Підкуп працівника
підприємства, установи чи організації», слід розуміти особу:

Відповідно до положень Кримінального кодексу України особа, яка працює на користь
підприємства, установи чи організації та не є службовою особою, є суб’єктом
корупційного злочину, передбаченого:
Відповідно до примітки ст. 354 Кримінального кодексу України «Підкуп працівника
підприємства, установи чи організації» мінімальний розмір неправомірної вигоди
встановлено у:
Відповідно до положень Кримінального кодексу України неправомірна вигода у
розмірі, що не перевищує 1,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян:
Відповідно до положень Кримінального кодексу України під пропозицією
неправомірної вигоди у статтях 354, 368, 368-3– 370 необхідно розуміти:
Відповідно до положень Кримінального кодексу України під обіцянкою неправомірної
вигоди у статтях 354, 368, 368-3, 370 необхідно розуміти:
Відповідно до положень Кримінального кодексу України повторним у ст. 354 «Підкуп
працівника підприємства, установи чи організації» визнається:
Відповідно до положень Кримінального кодексу України повторним у ст. 368
«Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою
особою» визнається:
Відповідно до положень Кримінального кодексу України повторним у ст. 368-3 «Підкуп
службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційноправової форми» визнається:
Відповідно до положень Кримінального кодексу України повторним у ст. 368-4 «Підкуп
особи, яка надає публічні послуги» визнається:
Відповідно до положень Кримінального кодексу України повторним у ст. 369
«Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» визнається:
Відповідно до положень Кримінального кодексу України вимаганням неправомірної
вигоди визнається:
Відповідно до Кримінального кодексу України для цілей статей 364, 368, 368-2, 369
цього Кодексу до державних та комунальних підприємств прирівнюються:
У ст. 364 Кримінального кодексу України «Зловживання владою або службовим
становищем» поняття «службова особа» використовується у розумінні, наданому у:
У ст. 364-1 Кримінального кодексу України «Зловживання повноваженнями службовою
особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової
форми» поняття «службова особа» використовується у розумінні, наданому у:
У ст. 365 Кримінального кодексу України «Перевищення влади або службових
повноважень працівником правоохоронного органу» поняття «службова особа»
використовується у розумінні, наданому у:
Під перевищенням влади або службових повноважень слід розуміти:
За чинним Кримінальним кодексом України не визнаються службовими особами
наступні особи іноземних держав:
За диспозицією ст. 41 Кримінального кодексу України особа не підлягає кримінальній
відповідальності за невиконання такого наказу:
Відповідно до Кримінального кодексу України не є кримінально караним діяння,
вчинене з метою виконання наказу чи розпорядження, у випадку:
Яка з названих нижче обставин за чинним Кримінальним кодексом України є однією з
підстав для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру?
Примусове безоплатне вилучення за рішенням суду у власність держави грошей,
цінностей та іншого майна у випадках, передбачених ст. 96-1 Кримінального кодексу
України, є визначенням:
Якщо гроші, цінності та інше майно одержані суб’єктом внаслідок вчинення злочину
та/або є доходами від такого майна, вони за чинним Кримінальним кодексом України
підлягають:
За чинним Кримінальним кодексом України гроші, цінності та інше майно, що
призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину,

фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його
вчинення, підлягають:
За чинним Кримінальним кодексом України забруднення або псування земель, вчинене
службовою особою з використанням нею своїх службових повноважень з метою
одержання будь-якої неправомірної вигоди, що завдало істотної шкоди охоронюваним
законом інтересам окремих громадян, кваліфікується як:
За чинним Кримінальним кодексом України незаконне виробництво, виготовлення,
придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів,
психотропних речовин або їх аналогів, вчинене службовою особою з використанням
нею своїх службових повноважень з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди,
що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам окремих громадян
кваліфікується як:
За чинним Кримінальним кодексом України незаконне виробництво, виготовлення,
придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів з метою їх
використання для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи
психотропних речовин, вчинене службовою особою з використанням нею своїх
службових повноважень з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди, що
завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам окремих громадян
кваліфікується як:
За чинним Кримінальним кодексом України заволодіння прекурсорами шляхом
зловживання службовою особою своїм службовим становищем з метою подальшого
збуту, кваліфікується як:
За чинним Кримінальним кодексом України підкуп працівника підприємства,
установи чи організації, який не є службовою особою (ст. 354 Кримінального кодексу
України), є:
Відповідно до чинного Кримінального кодексу України прийняття пропозиції або
обіцянки неправомірної вигоди працівником підприємства, установи чи організації,
який не є службовою особою (ч. 3 ст. 354 Кримінального кодексу України), є:
Відповідно до чинного Кримінального кодексу України пропозиція чи обіцянка
неправомірної вигоди працівникові підприємства, установи чи організації, який не є
службовою особою (ст. 354 Кримінального кодексу України), є:
Відповідно до чинного Кримінального кодексу України прийняття працівником
підприємства, установи чи організації, який не є службовою особою, пропозиції чи
обіцянки неправомірної вигоди (ст. 354 Кримінального кодексу України) є:
За чинним Кримінальним кодексом України вимагання неправомірної вигоди
працівником підприємства, установи чи організації, який не є службовою особою,
вважається:
Чинним Кримінальним кодексом України у якості кваліфікуючої обставини підкупу
працівника підприємства, установи чи організації, який не є службовою особою, (ст. 354
Кримінального кодексу України) не названо:
Яка із означених нижче обставин підкупу працівника підприємства, установи чи
організації, який не є службовою особою (ст.
354 Кримінального кодексу України), не є кваліфікуючою обставиною:
За чинним Кримінальним кодексом України загальною ознакою для пропозиції
неправомірної вигоди та її обіцянки є:
За чинним Кримінальним кодексом України ознакою, що відмежовує пропозицію
надання неправомірної вигоди від обіцянки її надання, є:
Відповідно до ст. 114-1 Кримінального кодексу України «Перешкоджання законній
діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань» злочинним є:
Які з наведених осіб можуть бути визнані потерпілими від злочину згідно зі ст. 112
«Посягання на життя державного чи громадського діяча» Кримінального кодексу
України?
В яких із зазначених статей про злочини проти основ національної безпеки України
передбачена відповідальність за спричинення шкоди конкретному виду потерпілих?

Які з вказаних осіб можуть виступати у якості суб'єкта злочину «Шпигунство» (ст. 114
Кримінального кодексу України)?
Які наслідки включені до складу злочину, передбаченого статтею 112 Кримінального
кодексу України «Посягання на життя державного чи громадського діяча»?
Які з указаних осіб можуть бути суб’єктами злочину «Державна зрада» (ст. 111
Кримінального кодексу України)?
З об'єктивної сторони «Державна зрада» (ст. 111 Кримінального кодексу України) не
може вчинятися у формі:
Вкажіть діяння, які не є формою злочину, передбаченого ст. 111 «Державна зрада»
Кримінального кодексу України:
Об’єктом складу злочину, передбаченого ст. 111 «Державна зрада» Кримінального
кодексу України, є:
З об’єктивної сторони злочин, передбачений ст. 109 «Дії, спрямовані на насильницьку
зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади»
Кримінального кодексу України, не може виражатись у формі:
Який зі злочинів не належить до злочинів проти основ національної безпеки України?
Суб’єктом посягання на життя державного чи громадського діяча згідно зі ст. 112
Кримінального кодексу України не може бути:
Кваліфікуючими ознаками посягання на територіальну цілісність і недоторканність
України відповідно до ст. 110 Кримінального кодексу України не є:
Злочин,
передбачений
ст.
113 «Диверсія»
Кримінального
кодексу
України, може вчинятись:
Злочин, передбачений ст. 114 «Шпигунство» Кримінального кодексу України, може
вчинятись:
Вкажіть мету в складі злочину, передбаченого ст. 113 «Диверсія» Кримінального
кодексу України:
Вкажіть можливу мету, визначену у ст. 114 «Шпигунство» Кримінального кодексу
України:
Вкажіть мету у складі злочину, передбаченого ст. 110 «Посягання на територіальну
цілісність і недоторканність України» Кримінального кодексу України:
Вкажіть мету у складі злочину згідно зі ст. 109 «Дії, спрямовані на насильницьку зміну
чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади»
Кримінального кодексу України:
Щодо якого із злочинів, визначених Розділом І Особливої частини Кримінального
кодексу України, передбачені спеціальні підстави звільнення від кримінальної
відповідальності:
Хто може бути суб’єктом злочину, передбаченого ст. 114 «Шпигунство» Кримінального
кодексу України:
Формою злочинної діяльності за ст. 111 «Державна зрада» Кримінального кодексу
України не є:
Яка ознака суб’єктивної сторони у складі злочину, передбаченого ст. 109 «Дії,
спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на
захоплення державної влади» Кримінального кодексу України, є обов’язковою?
Об’єктивна сторона посягання на життя державного чи громадського діяча (ст. 112
Кримінального кодексу України) передбачає діяння у виді:
У ст. 112 «Посягання на життя державного чи громадського діяча» Кримінального
кодексу України міститься вказівка на таку суб’єктивну ознаку:
Діяння слід кваліфікувати за ст. 119 «Вбивство з необережності» Кримінального
кодексу України за такими ознаками суб’єктивної сторони:
Умисне тяжке тілесне ушкодження, внаслідок якого настала смерть потерпілого, щодо
якої має місце необережна вина, повинно тягти за собою відповідальність за:
Яке з наведених положень правильно характеризує регламентацію кримінальної
відповідальності за вбивство через необережність?

Яка з факультативних ознак об’єктивної сторони складу злочину має обов’язкове
значення для кваліфікації діяння за ст. 117 «Умисне вбивство матір’ю своєї
новонародженої дитини» Кримінального кодексу України?
Злочином якого ступеня тяжкості є умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої
дитини (ст. 117 Кримінального кодексу України)?
За яким з елементів складу злочину відрізняються між собою умисне вбивство (ст. 115
Кримінального кодексу України) і вбивство через необережність (ст. 119
Кримінального кодексу України)?
Злочином якого ступеня тяжкості є простий склад умисного вбивства (ч. 1 ст. 115
Кримінального кодексу України)?
В якій відповіді вказана ознака простого кримінально караного хуліганства (ч. 1 ст. 296
Кримінального кодексу України)?
Що законом визначається як предмет злочину, передбаченого ч. 1 ст. 301 «Ввезення,
виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів» Кримінального
кодексу України?
Способом вчинення якого злочину у Кримінальному кодексі України названо
використання уразливого стану особи?
Ст. 293 Кримінального кодексу України визначає групове порушення громадського
порядку як:
Відповідно до ст. 294 «Масові заворушення» Кримінального кодексу України такі
заворушення супроводжуються:
Відповідно до диспозиції ст. 295 Кримінального кодексу України заклики до вчинення
дій, що загрожують громадському порядку, мають бути:
Відповідно до ст. 296 Кримінального кодексу України хуліганство це (оберіть найбільш
точне визначення):
Відповідно до ст. 305 Кримінального кодексу України контрабанда наркотичних засобів
це:
Відповідно до диспозиції ст. 316 «Незаконне публічне вживання наркотичних засобів»
Кримінального кодексу України місцем вчинення злочину є:
Кваліфікуюча ознака незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання,
перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх
аналогів за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу Україні визначена як:
Кваліфікуюча ознака незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання,
перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх
аналогів за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу Україні визначена як:
кваліфікуюча ознака незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання,
перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх
аналогів без мети збуту за ч. 3 ст. 309 Кримінального кодексу Україні визначена як:
Кваліфікуюча ознака незаконного введення в організм наркотичних засобів,
психотропних речовин або їх аналогів за ч. 3 ст. 314 Кримінального кодексу Україні
визначена як:
Кваліфікуюча ознака схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних
речовин або їх аналогів за ч. 2 ст. 315 Кримінального кодексу Україні визначена як:
Відповідно до ч. 4 ст. 311 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання,
зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів» Кримінального кодексу України
особа звільняється від кримінальної відповідальності за:
Відповідно до ч. 4 ст. 309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання,
зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин
або їх аналогів без мети збуту» Кримінального кодексу України особа звільняється від
кримінальної відповідальності за:
Відповідно до ч. 4 ст. 307 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання,
зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних
речовин або їх аналогів» Кримінального кодексу України особа звільняється від
кримінальної відповідальності за:

Предметами злочину, передбаченого ст. 338 «Наруга над державними символами»
Кримінального кодексу України є:
Незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і
демонстрацій (ст. 340 Кримінального кодексу України) є злочинним, якщо:
Метою захоплення державних або громадських будівель (ст. 341 Кримінального
кодексу України) чи споруд закон визначив:
Метою захоплення державних або громадських будівель (ст. 341 Кримінального
кодексу України) чи споруд закон визначив:
Частиною 1 ст. 342 «Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу,
державному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського
порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб» Кримінального кодексу України передбачено
відповідальність за опір:
Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, працівника державної
виконавчої служби, відповідно до ст. 343 Кримінального кодексу України вчиняється з
метою:
Втручання у діяльність державного діяча відповідно до ст. 344 Кримінального кодексу
України вчиняється з метою:
Склад злочину, передбачений у ст. 361 «Несанкціоноване втручання в роботу
електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем,
комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку» Кримінального кодексу України, за
конструкцією є:
Предметом злочину, передбаченого ст. 361-1 «Створення з метою використання,
розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх
розповсюдження або збут» Кримінального кодексу України, є:
Як законодавчо визначено розмір значної шкоди, якщо вона полягає в заподіянні
матеріальних збитків, при вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.
361-1 «Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих
програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут» Кримінального
кодексу України?
Що є предметом злочину, передбаченого ст. 361-2 «Несанкціоновані збут або
розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електроннообчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних
мережах або на носіях такої інформації» Кримінального кодексу України?
До об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 361-2 «Несанкціоновані збут
або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електроннообчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних
мережах або на носіях такої інформації» Кримінального кодексу України, входять:
«Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів» ст.
321-1 Кримінального кодексу України віднесено законом до:
«Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання,
зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи
сильнодіючих лікарських засобів» ст. 321 Кримінального кодексу України віднесено
законом до:
«Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин,
їх аналогів або прекурсорів» ст. 320 Кримінального кодексу України віднесено законом
до:
«Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних
речовин» ст. 319 Кримінального кодексу України віднесено законом до:
«Незаконне виготовлення, підроблення, використання чи збут підроблених документів
на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів» ст. 318
Кримінального кодексу України віднесено законом до:

«Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи
виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів» ст. 317
Кримінального кодексу України віднесено законом до:
«Розголошення державної таємниці» ст. 328 Кримінального кодексу України віднесено
законом до:
«Втрата документів, що містять державну таємницю» ст. 329 Кримінального кодексу
України законом віднесено до:
«Передача або збирання відомостей, що становлять службову інформацію, зібрану у
процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони
країни» ст. 330 Кримінального кодексу України віднесено законом до:
«Незаконне переправлення осіб через державний кордон України» ст. 332
Кримінального кодексу України віднесено законом до:
«Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї»
ст. 332-1 Кримінального кодексу України віднесено законом до:
«Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають
державному експортному контролю» ст. 333 Кримінального кодексу України віднесено
законом до:
«Порушення правил міжнародних польотів» ст. 334 Кримінального кодексу України
віднесено законом до:
«Ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом
осіб офіцерського складу» ст. 335 Кримінального кодексу України віднесено законом
до:
«Ухилення від призову за мобілізацією» ст. 336 Кримінального кодексу України
віднесено законом до:
«Ухилення від проходження служби цивільного захисту в особливий період чи у разі
проведення цільової мобілізації» ст. 336-1 Кримінального кодексу України віднесено
законом до:
«Ухилення від військового обліку або спеціальних зборів» ст. 337 Кримінального
кодексу України віднесено законом до:
До злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів,
забезпечення призову та мобілізації (Розділ ХІV Особливої частини Кримінального
кодексу України) належить:
До злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів,
забезпечення призову та мобілізації (Розділ ХІV Особливої частини Кримінального
кодексу України) належить:
«Умисне пошкодження ліній зв’язку» ст. 360 Кримінального кодексу України віднесено
законом до:
«Незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів
отримання інформації» ст. 359 Кримінального кодексу України віднесено законом до:
«Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання
підроблених документів, печаток, штампів» ст. 358 Кримінального кодексу України
віднесено законом до:
«Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння
ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх
пошкодження» ст. 357 Кримінального кодексу України віднесено законом до:
«Самоправство» ст. 356 Кримінального кодексу України віднесено законом до:
«Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань» ст. 355
Кримінального кодексу України віднесено законом до:
«Підкуп працівника підприємства, установи чи організації» ст. 354 Кримінального
кодексу України віднесено законом до:
«Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи» ст. 353
Кримінального кодексу України віднесено законом до:

«Умисне знищення або пошкодження майна службової особи чи громадянина, який
виконує громадський обов’язок» ст. 352 Кримінального кодексу України віднесено
законом до:
«Перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради» ст.
351 Кримінального кодексу України віднесено законом до:
«Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує
громадський обов'язок» ст. 350 Кримінального кодексу України віднесено законом до:
«Захоплення представника влади або працівника правоохоронного органу як
заручника» ст. 349 Кримінального кодексу України віднесено законом до:
«Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського
формування з охорони громадського порядку і державного кордону або
військовослужбовця» ст. 348 Кримінального кодексу України віднесено законом до:
«Умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу» ст.
347 Кримінального кодексу України віднесено законом до:
«Несанкціоноване втручання в роботу електроннообчислювальних машин
(комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж
електрозв’язку» ст. 361 Кримінального кодексу України віднесено законом до:
«Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних
чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут» ст. 361-1 Кримінального
кодексу України віднесено законом до:
«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» ст. 361-2
Кримінального кодексу України віднесено законом до:
«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»
ст. 362 Кримінального кодексу України віднесено законом до:
«Порушення правил експлуатації електроннообчислювальних машин (комп'ютерів),
автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку або порядку чи
правил захисту інформації, яка в них оброблюється» ст. 363 Кримінального кодексу
України віднесено законом до:
«Перешкоджання
роботі
електронно-обчислювальних
машин
(комп’ютерів),
автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку шляхом
масового розповсюдження повідомлень електрозв’язку» ст. 363-1 Кримінального
кодексу України віднесено законом до:
До злочинів у сфері використання електроннообчислювальних машин (комп’ютерів),
систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку (Розділ ХVІ Особливої частини
Кримінального кодексу України) не належить:
До злочинів у сфері використання електроннообчислювальних машин (комп’ютерів),
систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку (Розділ ХVІ Особливої частини
Кримінального кодексу України) не належить:
«Завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою» ст.
371 Кримінального кодексу України віднесено законом до:
«Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності» ст. 372
Кримінального кодексу України віднесено законом до:
«Примушування давати
показання» ст.
373
Кримінального кодексу України віднесено законом до:
«Порушення права на захист» ст. 374 Кримінального кодексу України віднесено
законом до:
«Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали
або постанови» ст. 375 Кримінального кодексу України віднесено законом до:
«Втручання в діяльність судових органів» ст. 376 Кримінального кодексу України
віднесено законом до:

«Незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду» ст. 3761 Кримінального кодексу України віднесено законом до:
«Погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного» ст. 377
Кримінального кодексу України віднесено законом до:
«Умисне знищення або пошкодження майна судді, народного засідателя чи
присяжного» ст. 378 Кримінального кодексу України віднесено законом до:
«Посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв’язку з їх
діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя» ст. 379 Кримінального кодексу
України віднесено законом до:
«Невжиття заходів безпеки щодо осіб, взятих під захист» ст. 380 Кримінального кодексу
України віднесено законом до:
«Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист» ст. 381
Кримінального кодексу України віднесено законом до:
«Непокора» ст. 402 Кримінального кодексу України віднесено законом до:
«Невиконання наказу» ст. 403 Кримінального кодексу України віднесено законом до:
«Опір начальникові або примушування його до порушення службових обов’язків» ст.
404 Кримінального кодексу України віднесено законом до:
«Погроза або насильство щодо начальника» ст. 405 Кримінального кодексу України
віднесено законом до:
«Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за
відсутності відносин підлеглості» ст. 406 Кримінального кодексу України віднесено
законом до:
«Самовільне залишення військової частини або місця служби» ст. 407 Кримінального
кодексу України віднесено законом до:
«Дезертирство» ст. 408 Кримінального кодексу України віднесено законом до:
«Ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом» ст. 409
Кримінального кодексу України віднесено законом до:
«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» ст. 410 Кримінального кодексу України
віднесено законом до:
«Умисне знищення або пошкодження військового майна» ст. 411 Кримінального
кодексу України віднесено законом до:
«Необережне знищення або пошкодження військового майна» ст. 412 Кримінального
кодексу України віднесено законом до:
«Втрата військового майна» ст. 413 Кримінального кодексу України віднесено законом
до:
«Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що
становлять підвищену небезпеку для оточення» ст. 414 Кримінального кодексу України
віднесено законом до:
«Порушення правил водіння або експлуатації машин» ст. 415 Кримінального кодексу
України віднесено законом до:
«Порушення правил польотів або підготовки до них» ст. 416 Кримінального кодексу
України віднесено законом до:
«Порушення законів та звичаїв війни» ст. 438 Кримінального кодексу України
віднесено законом до:
«Застосування зброї масового знищення» ст. 439 Кримінального кодексу України
віднесено законом до:
Діяння передбачене ст. 436-1 «Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської
символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського)
тоталітарних режимів» Кримінального кодексу України віднесено законом до:
Закони України про кримінальну відповідальність повинні відповідати положенням:

Відповідно до чинного Кримінального кодексу України особа вважається невинуватою
у вчиненні злочину:
Відповідно до ст. 2 Кримінального кодексу України вчинення особою суспільно
небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого цим Кодексом, є
підставою:
Відповідно до ст. 2 Кримінального кодексу України підставою для кримінальної
відповідальності є:
У якому з названих нижче випадків можливе застосування закону про кримінальну
відповідальність за аналогією:
Згідно з чинним Кримінальним кодексом України час вчинення особою передбаченої
законом про кримінальну відповідальність дії або бездіяльності є часом:
Часом
вчинення
злочину
згідно
з
чинним
Кримінальним
кодексом України визнається:
Зворотну дію в часі має закон про кримінальну відповідальність, що:
За чинним Кримінальним кодексом України зворотна дія закону у часі - це:
Відповідно до чинного Кримінального кодексу України не має зворотної дії в часі закон
про кримінальну відповідальність, що:
Закон про кримінальну відповідальність, що частково пом’якшує кримінальну
відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, а частково посилює
кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, має
зворотну дію у часі лише в частині:
Якщо після вчинення особою діяння, передбаченого Кримінальним кодексом України,
закон про кримінальну відповідальність змінювався кілька разів, який закон має
зворотну дію в часі?
Закон про кримінальну відповідальність, що встановлює злочинність діяння:
Якщо після вчинення особою діяння, передбаченого Кримінальним кодексом України,
закон змінювався кілька разів, який із названих нижче законів не має зворотної дії в
часі:
Особа, яка вчинила діяння, що лише формально містить ознаки злочину, але через
малозначність не становить суспільної небезпеки:
Відповідно до чинного Кримінального кодексу України особа не підлягає кримінальній
відповідальності за вчинення діяння, що лише формально містить ознаки злочину,
тому що воно:
Як визначається відповідно до чинного Кримінального кодексу України типовий
ступінь тяжкості злочину?
Якого ступеня тяжкості є злочин відповідно до Кримінального кодексу України, за
який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п’ять
тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад
десять років або довічне позбавлення волі?
У тексті Кримінального кодексу України готування до злочину та замах на злочин
визнається:
Відповідно до Кримінального кодексу України змова на вчинення злочину – це:
Які наслідки тягне за собою готування до злочину невеликої тяжкості?
Вчинення особою з прямим умислом діяння (дії або бездіяльності), безпосередньо
спрямованого на вчинення злочину, передбаченого відповідною статтею Особливої
частини Кримінального кодексу України, якщо при цьому злочин не було доведено до
кінця з причин, що не залежали від її волі відповідно до чинного Кримінального
кодексу України утворює:
Вкажіть стадію злочину у тому випадку, коли особа виконала усі дії, які вважала
необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин,
що не залежали від її волі:
Вкажіть стадію злочину у тому випадку, коли особа вчинила не усі дії, які вважала
необхідними для доведення злочину до кінця і злочин не було закінчено з причин, що не
залежали від її волі:

Відповідно до чинного Кримінального кодексу України закінченим є замах на злочин,
якщо особа вчинила:
За яких умов замах на злочин слід вважати незакінченим?
Остаточне припинення особою за власною волею готування до злочину, якщо при
цьому вона усвідомлювала можливість доведення злочину до кінця, визнається у
чинному Кримінальному кодексі України як:
Які ознаки добровільної відмови при незакінченому злочині не закріплені у
законодавчому визначенні?
За чинним Кримінальним кодексом України особа, яка добровільно відмовилася від
доведення злочину до кінця, якщо фактично вчинене нею діяння містить склад іншого
злочину… (правильно продовжити речення):
Здатність особи під час вчинення злочину усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і
керувати ними – це:
Особа, яка під час вчинення злочину, через наявний у неї психічний розлад, не була
здатна повною мірою усвідомлювати свої дії (бездіяльність) та (або) керувати ними,
визнається:
Особу може бути визнано обмежено осудною?
Чи підлягає кримінальній відповідальності особа, визнана обмежено осудною?
За ст. 20 Кримінального кодексу України «Обмежена осудність» визнання особи
обмежено осудною враховується судом при:
За ст. 20 Кримінального кодексу України «Обмежена осудність» визнання особи
обмежено осудною може бути підставою для застосування: Медичний критерій
неосудності характеризується наявністю:
Відповідно до ст. 33 Кримінального кодексу України сукупністю злочинів визнається:
Вчинення нового умисного злочину особою, яка має судимість за умисний злочин,
визнається:
У якому з названих нормативних актів визначено підставу кримінальної
відповідальності?
За ст. 2 «Підстава кримінальної відповідальності» Кримінального кодексу України
підставою кримінальної відповідальності є:?
За текстом ст. 2 «Підстава кримінальної відповідальності» Кримінального кодексу
України особа вважається винуватою у вчиненні злочину тоді, коли:
Скільки разів відповідно до Кримінального кодексу України особу може бути
притягнено до кримінальної відповідальності за той самий злочин:
Згідно
з
Кримінальним
кодексом
України законодавство України про
кримінальну
відповідальність становить:
За чинним Кримінальним кодексом України закони України про кримінальну
відповідальність, прийняті після набрання чинності цим Кодексом, включаються до:
Коли Закони України про кримінальну відповідальність, прийняті після набрання
чинності Кримінальним кодексом України, включаються до нього?
За чинним Кримінальним кодексом України злочинність діяння визначається:
Відповідно до чинного Кримінального кодексу України застосування закону про
кримінальну відповідальність за аналогією:
Закони України про кримінальну відповідальність повинні відповідати положенням,
що містяться в чинних міжнародних договорах, згоду на обов’язковість яких надано:
Якщо громадянин України вчинив злочин за її межами і там зазнав за нього
покарання:
Громадянин України, який вчинив злочин за її межами:
Іноземець за вчинений за межами України злочин:
Особа без громадянства, що не проживає постійно в Україні, за вчинений за її межами
злочин:
Особи без громадянства, які вчинили злочин на території України:
Якщо самим законом про кримінальну відповідальність не передбачений час вступу
його в силу, він набирає чинності:

Згідно з чинним Кримінальним кодексом України часом вчинення злочину визнається:
Особа, засуджена за діяння, караність якого законом про кримінальну відповідальність
усунена:
У разі набрання чинності законом про кримінальну відповідальність, що пом’якшує
покарання, призначена засудженому міра покарання, що перевищує санкцію нового
закону:
За
текстом
ст.
11
«Поняття злочину» Кримінального кодексу України
злочин – це:
Суспільна небезпечність – це:
Суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність) – це:
Відповідно до Кримінального кодексу України винність – це:
Відповідно до ст. 12 «Класифікація злочинів» Кримінального кодексу України злочини
залежно від ступеня тяжкості поділяються на:
Відповідно до ст. 12 «Класифікація злочинів» Кримінального кодексу України до
злочинів середньої тяжкості належить:
Відповідно до ст. 12 «Класифікація злочинів» Кримінального кодексу України до
тяжких злочинів відноситься:
Відповідно до ст. 12 «Класифікація злочинів» Кримінального кодексу України до
особливо тяжких злочинів відноситься:
Відповідно до чинного Кримінального кодексу України закінченим злочином
визнається:
Готування до злочину невеликої тяжкості:
Відповідно до Кримінального кодексу України замахом на злочин визнається:
За текстом статті 15 «Замах на злочин» Кримінального кодексу України замах
вважається незакінченим:
За текстом ст. 17 «Добровільна відмова при незакінченому злочині» Кримінального
кодексу України добровільною відмовою є:
Відповідно до Кримінального кодексу України особа, яка добровільно відмовилась від
доведення злочину до кінця, підлягає кримінальній відповідальності лише у тому разі:
Відповідно до Кримінального кодексу України за готування до вчинення якого злочину
особа не підлягає кримінальній відповідальності?
У якій відповіді названа ознака суб’єкта злочину?
Чи є суб’єктом злочину за Кримінальним кодексом України юридична особа?
Відповідно до Кримінального кодексу України осудність – це:
Відповідно до Кримінального кодексу України суб’єкт злочину – це:
Відповідно до Кримінального кодексу України спеціальний суб’єкт злочину – це:
За чинним Кримінальним кодексом України особа, яка вчинила злочин у стані
сп’яніння внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів або інших
одурманюючих речовин:
Мінімальний вік суб’єкта злочину за загальним правилом становить:
Чи визнається відповідно до Кримінального кодексу України суб’єктом злочину особа,
яка на час вчинення передбаченого ним суспільно небезпечного діяння досягла 14
років?
Відповідно до чинного Кримінального кодексу України вина це:
Як відповідно до Кримінального кодексу України називається вид вини, при якому
особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або
бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечні наслідки і бажала їх настання?
Як відповідно до Кримінального кодексу України називається вид вини, при якому
особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер своєї дії чи бездіяльності,
передбачала її суспільно небезпечні наслідки і хоча не бажала, але свідомо припускала
їх настання?
Як відповідно до Кримінального кодексу України називається вид вини, при якому
особа передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння
(дії або бездіяльності), але легковажно розраховувала на їх відвернення?

Як називається вид вини, при якому особа не передбачала можливості настання
суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), хоча повинна була
і могла їх передбачити?
У якій відповіді вказано один із видів необережності відповідно до ст. 25 Кримінального
кодексу України?
У якій відповіді вказано один із видів умислу відповідно до ст. 24 КК України?
Вкажіть, у якій із наведених відповідей названо суб’єкта, що не є співучасником
злочину:
Укажіть,
в
якій з
відповідей названо
вид співучасників злочину?
Укажіть відповідь, у якій міститься законодавче визначення підбурювача до вчинення
злочину:
Укажіть відповідь, у якій міститься законодавче визначення пособника у вчиненні
злочину:
Відповідно до Кримінального кодексу України виконавець злочину – це:
У якому з названих випадків організатор, підбурювач чи пособник не підлягають
кримінальній відповідальності при добровільній відмові: 1. припинення виконавцем
незакінченого злочину
Відповідно до Кримінального кодексу України сукупність злочинів – це:
Відповідно до Кримінального кодексу України вчинення двох або більше злочинів,
передбачених тією самою статтею або частиною статті Особливої частини
Кримінального кодексу України, – це:
Вчинення двох або більше злочинів, передбачених різними статтями Кримінального
кодексу України, визнається повторним:
Рецидивом злочинів відповідно до Кримінального кодексу України визнається:
Як у ст. 36 «Необхідна оборона» Кримінального кодексу України визначається
перевищення меж необхідної оборони?
Відповідно до ч. 1 ст. 40 Кримінального кодексу України не визнається злочином:
Нормативним актом, що визначає підстави та умови звільнення особи від кримінальної
відповідальності, є:
Особа без громадянства, що постійно проживає в Україні, за вчинений за її межами
злочин:
Згідно з Кримінальним кодексом України від кримінальної відповідальності може бути
звільнена лише особа, яка:
Відповідно до Кримінального кодексу України (ст. 45) звільнення особи від
кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям можливе, коли особа
вчинила наступне:
У якій відповіді названо передбачений Кримінальним кодексом України вид
звільнення особи від кримінальної відповідальності, однією з обов’язкових підстав
(умов) якого є клопотання колективу підприємства, установи чи організації?
Вкажіть відповідь, у якій названо передбачені Кримінальним кодексом України умови
звільнення особи від кримінальної відповідальності:
У разі порушення особою передбачених Кримінальним кодексом України умов
звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею цієї особи на
поруки:
Якщо особа, яка була звільнена від кримінальної відповідальності у зв’язку з
передачею її на поруки, не виправдала довіру колективу, ухиляється від заходів
виховного характеру або порушує громадський порядок, то:
У якій із відповідей вказано передбачений чинним Кримінальним кодексом України
строк давності, сплив якого є підставою для звільнення особи від кримінальної
відповідальності у разі вчинення нею злочину невеликої тяжкості, за який передбачене
покарання у виді громадських робіт?
У якій із відповідей вказано передбачений чинним Кримінальним кодексом України
строк давності, сплив якого є підставою для звільнення особи від кримінальної

відповідальності у разі вчинення нею злочину невеликої тяжкості, за який передбачене
покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі?
У якій із відповідей вказано передбачений чинним Кримінальним кодексом України
строк давності, сплив якого є підставою для звільнення особи від кримінальної
відповідальності у разі вчинення нею злочину середньої тяжкості?
У якій із відповідей вказано передбачений чинним Кримінальним кодексом України
строк давності, сплив якого є підставою для звільнення особи від кримінальної
відповідальності у разі вчинення нею тяжкого злочину?
У якій із відповідей вказано передбачений ч. 1 ст. 49 Кримінального кодексу України
строк давності, сплив якого є підставою для звільнення особи від кримінальної
відповідальності, у разі вчинення нею особливо тяжкого злочину?
Відповідно до ст. 49 «Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з
закінченням строків давності» Кримінального кодексу України перебіг давності
зупиняється, якщо:
Строк давності притягнення до кримінальної відповідальності обчислюється
відповідно до чинного
Кримінального кодексу України із:
Дія або бездіяльність є такою, яка лише формально містить ознаки будь-якого діяння,
передбаченого Кримінальним кодексом України, але через малозначність не становить
суспільної небезпеки, тільки тоді, якщо вона:
Особа, що вчинила передбачене Кримінальним кодексом України суспільно небезпечне
діяння до досягнення віку, з якого вона може бути суб’єктом злочину:
Відповідно до Кримінального кодексу України особа, яка вчинила злочин у стані
обмеженої осудності:
Відповідно до Кримінального кодексу України організатор організованої групи чи
злочинної організації підлягає кримінальній відповідальності:
У якій відповіді названа ознака покарання, визначена в Кримінальному кодексі
України?
Вкажіть, яке словосполучення зі ст. 50 Кримінального кодексу України пропущене в
наведеному законодавчому формулюванні: «Покарання має на меті не тільки кару, а й
…, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими
особами.»
Укажіть яке словосполучення зі ст. 50 Кримінального кодексу України пропущене в
наведеному законодавчому формулюванні: «Покарання має на меті не тільки кару, а
виправлення засуджених, а також … »
Які покарання за чинним Кримінальним кодексом України можуть призначатися
лише у якості додаткових?
Які покарання за чинним Кримінальним кодексом України можуть призначатися у
якості як основних, так і додаткових?
Вкажіть, яке словосполучення зі ст. 53 Кримінального кодексу України пропущене в
наведеному законодавчому формулюванні: «Штраф – це... стягнення, що накладається
судом у випадках і розмірі, встановлених в Особливій частині цього Кодексу …»:
Згідно з текстом ст. 53 «Штраф» Кримінального кодексу України розмір штрафу
визначається судом залежно від:
Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу
може бути призначене в разі засудження особи за:
Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю може бути
призначене як додаткове покарання на строк:
Вид громадських робіт, призначених судом як покарання, відповідно до КК України
визначають:
Особам, які стали непрацездатними після постановлення вироку суду, виправні роботи
суд може замінити:

Відповідно до Кримінального кодексу України із суми грошового забезпечення
засудженого до службового обмеження проводиться відрахування в доход держави у
розмірі:
Відповідно до тексту ст. 59 «Конфіскація майна» Кримінального кодексу України
конфіскація майна це:
За чинним Кримінальним кодексом України, якщо конфіскується частина майна, суд
обов’язково повинен зазначити:
У якій відповіді правильно вказано злочини, за вчинення яких за текстом ст. 59
«Конфіскація майна» Кримінального кодексу України може бути встановлено
покарання у виді конфіскації майна?
Конфіскація майна як вид покарання може бути призначена лише у випадках:
Відповідно до ст. 60 «Арешт» Кримінального кодексу України мінімальна та
максимальна межі покарання у виді арешту визначені:
За Кримінальним кодексом України арешт застосовується до осіб:
Згідно з текстом ст. 61 «Обмеження волі» Кримінального кодексу України покарання у
виді обмеження волі полягає у триманні особи:
Згідно з ст. 61 «Обмеження волі» Кримінального кодексу України мінімальна та
максимальна межі покарання у виді обмеження волі визначені:
За чинним Кримінальним кодексом України покарання у виді позбавлення волі на
певний строк полягає:
Відповідно до ч. 2 ст. 63 Кримінального кодексу України покарання у виді позбавлення
волі встановлюється на строк:
Відповідно до Кримінального кодексу України довічне позбавлення волі
встановлюється за вчинення:
Укажіть, за якої обов’язкової умови, передбаченої кримінальним законом, може бути
застосоване довічне позбавлення волі:
Відповідно до Кримінального кодексу України суд може призначити більш м’яке
покарання, ніж передбачено законом, за наявності:
При призначенні покарання за сукупністю злочинів суд, призначивши покарання за
кожний злочин окремо, визначає остаточне покарання шляхом:
Якщо засуджений після постановлення вироку, але до повного відбуття покарання
вчинив новий злочин, суд до покарання, призначеного за новим вироком:
Які мінімальна та максимальна межі іспитового строку встановлені у ст. 75
Кримінального кодексу України «Звільнення від відбування покарання з
випробуванням»?
За Кримінальним кодексом України суд ухвалює звільнити засудженого від відбування
призначеного покарання з випробуванням за умови:
Ким відповідно до Кримінального кодексу України здійснюється контроль за
поведінкою засуджених з числа цивільних осіб, яких звільнено від відбування
покарання з випробуванням?
Відповідно до Кримінального кодексу України особа визнається такою, що має
судимість, з дня:
Відповідно до Кримінального кодексу України особа визнається такою, що має
судимість:
Відповідно до Кримінального кодексу України зняття судимості допускається після
закінчення не менш як:
Відповідно до Кримінального кодексу України порядок зняття судимості
встановлюється:
Який з числа названих нижче заходів медичного характеру відповідно до
Кримінального кодексу України є примусовим заходом медичного характеру?
Яка з названих нижче цілей застосування примусових заходів медичного характеру
визначена Кримінальним кодексом України?
До кого з числа названих осіб не застосовуються примусові заходи медичного характеру
за Кримінальним кодексом України?

Які заходи кримінально-правового характеру не можуть бути застосовані щодо
юридичних осіб за Кримінальним кодексом України?
Які з названих нижче заходів можуть застосовуватись щодо юридичних осіб лише як
основні?
Які з названих нижче заходів можуть застосовуватись щодо юридичних осіб лише як
додаткові?
Вкажіть підстави, за яких відповідно до Кримінального кодексу України допускається
застосування до неповнолітніх примусових заходів виховного характеру:
Відповідно до Кримінального кодексу України, які з перелічених нижче покарань
можуть бути застосовані до неповнолітніх лише як додаткові:
Відповідно до Кримінального кодексу України які з перелічених нижче покарань
можуть бути застосовані до неповнолітніх як основні і як додаткові:
Відповідно до Кримінального кодексу України штраф застосовується лише до
неповнолітніх:
Відповідно до Кримінального кодексу України громадські роботи можуть бути
призначені неповнолітньому у віці:
Відповідно до Кримінального кодексу України неповнолітньому громадські роботи
можуть бути призначені в межах:
Відповідно до Кримінального кодексу України виправні роботи можуть бути
призначені неповнолітньому:
Умисним убивством відповідно до ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України є:
З якого віку настає кримінальна відповідальність за вчинення умисного вбивства,
передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України:
Під убивством малолітньої дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України)
розуміється:
Відповідно до примітки ст. 364 Кримінального кодексу України «Зловживання владою
або службовим становищем» тяжкими наслідками визнаються такі наслідки, які:
З якого віку настає кримінальна відповідальність за умисне вбивство, вчинене в стані
сильного душевного хвилювання?
Для кваліфікації діяння за ст. 116 Кримінального кодексу України стан сильного
душевного хвилювання має бути викликаний:
З якого віку настає кримінальна відповідальність за умисне вбивство матір’ю своєї
новонародженої дитини?
З якого віку настає кримінальна відповідальність за вбивство через необережність?
В якому випадку дії особи можна кваліфікувати за п. 13 ч. 2 ст. 115 Кримінального
кодексу України (умисне вбивство, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне
вбивство)?
У якій відповіді названо обставину, що обтяжує покарання?
Суб’єктом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 Кримінального кодексу України
«Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим
становищем», може бути особа:
Істотною шкодою у ст. 364 Кримінального кодексу України «Зловживання владою або
службовим становищем» вважається шкода, яка:
Істотною шкодою у ст. 364-1 Кримінального кодексу України «Зловживання
повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від
організаційно-правової форми» вважається шкода, яка:
Істотною шкодою у ст. 365 Кримінального кодексу України «Перевищення влади або
службових повноважень працівником правоохоронного органу» вважається шкода,
яка:
Істотною шкодою у ст. 365-2 Кримінального кодексу України «Зловживання
повноваженнями особами, які надають публічні послуги» вважається шкода, яка:
Істотною шкодою у ст. 367 Кримінального кодексу України «Службова недбалість»
вважається шкода, яка:

В якій нормі визначено розмір істотної шкоди у складі злочину, передбаченому ст. 365-2
Кримінального кодексу України «Зловживання повноваженнями особами, які надають
публічні послуги»?
Тяжкими наслідками у ст. 364-1 Кримінального кодексу України «Зловживання
повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від
організаційно-правової форми» вважаються такі наслідки, які:
Тяжкими наслідками у ст. 365 Кримінального кодексу України «Перевищення влади
або службових повноважень працівником правоохоронного органу» вважаються такі
наслідки, які:
Тяжкими наслідками у ст. 365-2 Кримінального кодексу України «Зловживання
повноваженнями особами, які надають публічні послуги» вважаються такі наслідки,
які:
Тяжкими наслідками у ст. 367 Кримінального кодексу України «Службова недбалість»
вважаються такі наслідки, які:
Тяжкими наслідками у ст. 366 Кримінального кодексу України «Службове
підроблення» вважаються такі наслідки, які:
Заповніть пропущений фрагмент в диспозиції ст. 364 Кримінального кодексу України
«Зловживання владою або службовим становищем», який стосується вказівки на
суспільно небезпечні наслідки цього злочину: «...якщо воно завдало істотної шкоди
охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або
державним чи громадським інтересам, або ____»
Відповідно до Кримінального кодексу України суб’єктом злочину «Провокація
підкупу» за ч. 1 ст. 370 є:
Вкажіть
кваліфікуючу
ознаку
службового підроблення:
Вкажіть мету зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 Кримінального
кодексу України):
Кваліфікуючою ознакою якого злочину є дії, які супроводжувалися болісними і такими,
що ображають гідність потерпілого, діями, за відсутності ознак катування:
Кваліфікуючою ознакою якого зі злочинів у сфері службової діяльності є застосування
зброї?
Яке з наведених визначень відповідає визначенню неправомірної
вигоди
відповідно до
примітки
ст. 364-1 Кримінального кодексу України:
Складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів,
внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення
офіційних документів кваліфікується як:
Неправомірною вигодою у значному розмірі відповідно до ст. 368 Кримінального
кодексу України визнається вигода, що:
Вкажіть, як визначено в законі одну з ознак суб’єктивної сторони зловживання владою
або службовим становищем?
До умисних убивств за кваліфікуючих ознак, передбачених ч. 2 ст. 115 Кримінального
кодексу України, належить:
Безпосереднім
об’єктом
умисного
вбивства (ст. 115 Кримінального кодексу
України) є:
За чинним Кримінальним кодексом України об’єктивна сторона умисного вбивства (ч.
1 ст. 115 Кримінального кодексу України) полягає в:
Який(і) вид(и) вини можливі у складі умисного вбивства?
Умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння (ст. 121
Кримінального кодексу України), належить до числа:
Яка з наведених обставин є кваліфікуючою при заподіянні
тяжкого
тілесного
ушкодження
за
ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України?
Яке тілесне ушкодження належить до числа тих, що вчинені за пом’якшуючих
обставин?
За необережне заподіяння тілесного ушкодження якої тяжкості в Україні не
встановлено кримінальну відповідальність?

За наявності якої обставини відповідно до чинного закону погроза вбивством,
передбачена ст. 129 Кримінального кодексу України, визнається злочином?
Ознакою спеціального суб’єкта незаконного проведення аборту є:
Яка з названих обставин не входить до основного складу злочину, передбаченого ст. 138
Кримінального кодексу України «Незаконна лікувальна діяльність»?
Незаконне розголошення лікарської таємниці (ст. 145 Кримінального кодексу України)
визнається злочинним:
Яка ознака суб’єктивної сторони складу злочину передбачена ст. 148 Кримінального
кодексу України «Підміна дитини»?
Діяння, передбачене ст. 148 «Підміна дитини» Кримінального кодексу України,
віднесено законом до:
Діяння, передбачене ст. 149 «Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини»
Кримінального кодексу України, віднесено законом до:
До злочинів проти волі, честі та гідності особи (Розділ ІІІ Особливої частини
Кримінального кодексу України) належить:
До злочинів проти волі, честі та гідності особи (Розділ ІІІ Особливої частини
Кримінального кодексу України) належить:
Діяння, передбачене ст. 152 «Зґвалтування» Кримінального кодексу України, віднесено
законом до:
Діяння,
передбачене ст. 162
«Порушення
недоторканності
житла»
Кримінального
кодексу
України, віднесено законом до: 1. злочинів проти
власності
Діяння, передбачене ст. 163 «Порушення таємниці листування, телефонних розмов,
телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через
комп’ютер» Кримінального кодексу України, віднесено законом до:
Діяння, передбачене ст. 164 «Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей»
Кримінального кодексу України, віднесено законом до:
Діяння, передбачене ст. 171 «Перешкоджання законній професійній діяльності
журналістів» Кримінального кодексу України, віднесено законом до:
Діяння, передбачене ст. 174 «Примушування до участі у страйку або перешкоджання
участі у страйку» Кримінального кодексу України, віднесено законом до:
Діяння, передбачене ст. 188-1 «Викрадення електричної або теплової енергії шляхом її
самовільного використання» Кримінального кодексу України, віднесено законом до:
Діяння, передбачене ст. 194-1 «Умисне пошкодження об’єктів електроенергетики»
Кримінального кодексу України, віднесено законом до:
Діяння, передбачене ст. 200 «Незаконні дії з документами на переказ, платіжними
картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними
грошима, обладнанням для їх виготовлення» Кримінального кодексу України,
віднесено законом до:
Діяння, передбачене ст. 201 «Контрабанда» Кримінального кодексу України, віднесено
законом до:
Діяння, передбачене ст. 205-1 «Підроблення документів, які подаються для проведення
державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців» Кримінального
кодексу України, віднесено законом до:
Діяння, передбачене ст. 211 «Видання нормативноправових актів, що зменшують
надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону»
Кримінального кодексу України, віднесено законом до:
До злочинів у сфері господарської діяльності (Розділ VІІ Особливої частини
Кримінального кодексу України) не належить:
До злочинів проти довкілля (Розділ VІІІ Особливої частини Кримінального кодексу
України) належить:
До злочинів проти довкілля (Розділ VІІІ Особливої частини Кримінального кодексу
України) належить:

До злочинів проти довкілля (Розділ VІІІ Особливої частини
України) належить:
До злочинів проти довкілля (Розділ VІІІ Особливої частини
України) належить:
До злочинів проти довкілля (Розділ VІІІ Особливої частини
України) належить:
До злочинів проти довкілля (Розділ VІІІ Особливої частини
України) належить:
До злочинів проти довкілля (Розділ VІІІ Особливої частини
України) належить:
До злочинів проти довкілля (Розділ VІІІ Особливої частини
України) належить:
До злочинів проти довкілля (Розділ VІІІ Особливої частини
України) належить:
До злочинів проти довкілля (Розділ VІІІ Особливої частини
України) належить:
До злочинів проти довкілля (Розділ VІІІ Особливої частини
України) не належить:
До злочинів проти довкілля (Розділ VІІІ Особливої частини
України) не належить:
До злочинів проти довкілля (Розділ VІІІ Особливої частини
України) не належить:
До злочинів проти довкілля (Розділ VІІІ Особливої частини
України) не належить:
До злочинів проти довкілля (Розділ VІІІ Особливої частини
України) не належить:
До злочинів проти громадської безпеки (Розділ ІХ Особливої
кодексу України) не належить:
До злочинів проти громадської безпеки (Розділ ІХ Особливої
кодексу України) не належить:
До злочинів проти громадської безпеки (Розділ ІХ Особливої
кодексу України) не належить:
До злочинів проти громадської безпеки (Розділ ІХ Особливої
кодексу України) не належить:
До злочинів проти громадської безпеки (Розділ ІХ Особливої
кодексу України) не належить:
До злочинів проти громадської безпеки (Розділ ІХ Особливої
кодексу України) не належить:
До злочинів проти громадської безпеки (Розділ ІХ Особливої
кодексу України) не належить:
До злочинів проти громадської безпеки (Розділ ІХ Особливої
кодексу України) не належить:
До злочинів проти громадської безпеки (Розділ ІХ Особливої
кодексу України) не належить:
До злочинів проти громадської безпеки (Розділ ІХ Особливої
кодексу України) належить:
До злочинів проти громадської безпеки (Розділ ІХ Особливої
кодексу України) належить:
До злочинів проти громадської безпеки (Розділ ІХ Особливої
кодексу України) належить:
До злочинів проти громадської безпеки (Розділ ІХ Особливої
кодексу України) належить:
До злочинів проти громадської безпеки (Розділ ІХ Особливої
кодексу України) належить:
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До злочинів проти громадської безпеки (Розділ ІХ Особливої частини Кримінального
кодексу України) належить:
До злочинів проти громадської безпеки (Розділ ІХ Особливої частини Кримінального
кодексу України) належить:
До злочинів проти безпеки виробництва (Розділ Х Особливої частини Кримінального
кодексу України) не належить:
До злочинів проти безпеки виробництва (Розділ Х Особливої частини Кримінального
кодексу України) не належить:
До злочинів проти безпеки виробництва (Розділ Х Особливої частини Кримінального
кодексу України) не належить:
До злочинів проти безпеки виробництва (Розділ Х Особливої частини Кримінального
кодексу України) не належить:
До злочинів проти безпеки виробництва (Розділ Х Особливої частини Кримінального
кодексу України) не належить:
До злочинів проти безпеки виробництва (Розділ Х Особливої частини Кримінального
кодексу України) належить:
До злочинів проти безпеки виробництва (Розділ Х Особливої частини Кримінального
кодексу України) належить:
До злочинів проти безпеки виробництва (Розділ Х Особливої частини Кримінального
кодексу України) належить:
До злочинів проти безпеки виробництва (Розділ Х Особливої частини Кримінального
кодексу України) належить:
До злочинів проти безпеки виробництва (Розділ Х Особливої частини Кримінального
кодексу України) належить:
Діяння, передбачене ст. 284 «Ненадання допомоги судну та особам, що зазнали лиха»
Кримінального кодексу України, віднесено законом до:
Діяння, передбачене ст. 287 «Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних
засобів або інше порушення їх експлуатації» Кримінального кодексу України, віднесено
законом до:
Діяння, передбачене ст. 288 «Порушення правил, норм і стандартів, що стосуються
убезпечення дорожнього руху» Кримінального кодексу України, віднесено законом до:
Діяння, передбачене ст. 289 «Незаконне заволодіння транспортним засобом»
Кримінального кодексу України, віднесено законом до:
Діяння, передбачене ст. 290 «Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів
транспортного засобу» Кримінального кодексу України, віднесено законом до:
Діяння, передбачене ст. 291 «Порушення чинних на транспорті правил» Кримінального
кодексу України, віднесено законом до:
Діяння, передбачене ст. 294 «Масові заворушення» Кримінального кодексу України,
віднесено законом до:
Діяння, передбачене ст. 295 «Заклики до вчинення дій, що загрожують громадському
порядку» Кримінального кодексу України, віднесено законом до:
Діяння, передбачене ст. 296 «Хуліганство» Кримінального кодексу України, віднесено
законом до:
Діяння, передбачене ст. 297 «Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над
тілом померлого» Кримінального кодексу України, віднесено законом до:
Діяння, передбачене ст. 298 «Незаконне проведення пошукових робіт на об’єкті
археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної
спадщини» Кримінального кодексу України, віднесено законом до:
Діяння, передбачене ст. 298-1 «Знищення, пошкодження або приховування документів
чи унікальних документів Національного архівного фонду» Кримінального кодексу
України, віднесено законом до:
Діяння, передбачене ст. 299 «Жорстоке поводження з тваринами» Кримінального
кодексу України, віднесено законом до:

Діяння, передбачене ст. 300 «Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що
пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну
нетерпимість та дискримінацію» Кримінального кодексу України, віднесено законом
до:
Діяння, передбачене ст. 301 «Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження
порнографічних предметів» Кримінального кодексу України, віднесено законом до:
Діяння, передбачене ст. 302 «Створення або утримання місць розпусти і звідництво»
Кримінального кодексу України, віднесено законом до:
Діяння, передбачене ст. 303 «Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією»
Кримінального кодексу України, віднесено законом до:
Діяння,
передбачене ст. 304
«Втягнення
неповнолітніх
у
злочинну
діяльність» Кримінального кодексу України, віднесено законом до:
До злочинів проти громадського порядку та моральності (Розділ ХІІ Особливої частини
Кримінального кодексу України) належить:
Діяння, передбачене ст. 327 «Заготівля, перероблення або збут радіоактивно
забруднених продуктів харчування чи іншої продукції» Кримінального кодексу
України, віднесено законом до:
Діяння, передбачене ст. 326 «Порушення правил поводження з мікробіологічними або
іншими біологічними агентами чи токсинами» Кримінального кодексу України,
віднесено законом до:
Діяння, передбачене ст. 325 «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання
інфекційним захворюванням та масовим отруєнням» Кримінального кодексу України,
віднесено законом до:
Діяння, передбачене ст. 324 «Схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих
засобів»
Кримінального кодексу України, віднесено законом до:
Діяння, передбачене ст. 323 «Спонукання неповнолітніх до застосування допінгу»
Кримінального кодексу України, віднесено законом до:
Діяння, передбачене ст. 322 «Незаконна організація або утримання місць для вживання
одурманюючих засобів» Кримінального кодексу України, віднесено законом до:
Яке з перелічених нижче тверджень, що стосуються кваліфікуючих ознак умисного
вбивства, є правильним?
Яке з положень про умисне вбивство, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне
вбивство (п. 13 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України), є правильним?
У разі конкуренції норм, що передбачають відповідальність за вбивство при
перевищенні меж необхідної оборони (ст. 118 Кримінального кодексу України) та
вбивство у стані сильного душевного хвилювання (ст. 116 Кримінального кодексу
України), застосовується:
Якщо особа з наміром вбивства здійснила постріл в іншу людину, але схибила та
спричинила лише середньої тяжкості тілесне ушкодження, її дії слід кваліфікувати:
У складі злочину, передбаченому ст. 118 «Умисне вбивство при перевищенні меж
необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання
злочинця» Кримінального кодексу України, суб’єкт:
До привілейованих умисних убивств належить:
У ст. 146 «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини» Кримінального
кодексу України кваліфікуючою або особливо кваліфікуючою ознакою не є:
Захоплення заручників (ст. 147 Кримінального кодексу України) відмежовується від
позбавлення волі (ст. 146 Кримінального кодексу України):
У якій із запропонованих відповідей наведено повний перелік осіб, спонукання яких є
складовою мети у складі злочину, передбаченому ст. 147 «Захоплення заручників»
Кримінального кодексу України?
В яких формах може виражатися діяння як ознака об’єктивної сторони злочину,
передбаченого ст. 147 «Захоплення заручників» Кримінального кодексу України?

Статтею 147 «Захоплення заручників» Кримінального кодексу України не передбачено
такої кваліфікуючої ознаки:
Стаття 148 «Підміна дитини» Кримінального кодексу України містить вказівку на такі
суб’єктивні ознаки:
У складі злочину, передбаченому ст. 148 «Підміна дитини» Кримінального кодексу
України, суб’єкт злочину:
Частина 1 ст. 149 Кримінального кодексу України «Торгівля людьми або інша
незаконна угода щодо людини» містить вказівку на такі способи вчинення злочину:
Диспозиція ст. 149 «Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини»
Кримінального кодексу України містить вказівку на таку суб’єктивну ознаку:
Потерпілий від злочину, передбаченого ст. 150 «Експлуатація дітей» Кримінального
кодексу України, законом визначений як:
Серед кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак ст. 150 «Експлуатація дітей»
Кримінального кодексу України відсутня ознака:
Суб’єкти злочину, передбаченого ч. 1 ст. 150-1 «Використання малолітньої дитини для
заняття жебрацтвом» Кримінального кодексу України, визначені як:
Потерпілим від злочину, передбаченого ст. 151 «Незаконне поміщення в психіатричний
заклад» Кримінального кодексу України, законом визначено:
Відповідно до диспозиції ст. 151 «Незаконне поміщення в психіатричний заклад»
Кримінального кодексу України психічне відношення суб’єкта злочину до стану
психічного здоров’я потерпілої особи характеризується як:
В якому випадку особа, що вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, крім
корупційних злочинів, може бути за вироком суду звільнена від покарання?
При призначенні якого із названих покарань (крім випадків засудження за
корупційний злочин) суд може прийняти рішення про звільнення від відбування
покарання з випробуванням?
При призначенні якого із названих покарань (крім випадків засудження за
корупційний злочин) суд може прийняти рішення про звільнення від відбування
покарання з випробуванням?
При призначенні якого із названих покарань (крім випадків засудження за
корупційний злочин) суд може прийняти рішення про звільнення від відбування
покарання з випробуванням?
Яка мінімальна тривалість іспитового строку при звільненні особи від відбування
покарання з випробуванням на підставі ст. 75 Кримінального кодексу України?
Яка максимальна тривалість іспитового строку при звільненні особи від відбування
покарання з випробуванням на підставі ст. 75 Кримінального кодексу України?
Який із наведених обов’язків (зазначених у ст. 76 Кримінального кодексу України)
може покласти суд на засудженого у разі його звільнення від відбування покарання з
випробуванням?
Який із наведених обов’язків (зазначених у ст. 76 Кримінального кодексу України)
може покласти суд на засудженого у разі його звільнення від відбування покарання з
випробуванням?
Яке додаткове покарання може бути призначене особі у разі її звільнення від
відбування покарання з випробуванням?
Який із наведених обов’язків (зазначених у ст. 76 Кримінального кодексу України)
може покласти суд на засуджену у разі звільнення її від відбування покарання з
випробуванням в порядку, передбаченому для вагітних жінок і жінок, які мають дітей
віком до семи років?
Які правові наслідки виникають, коли особу було засуджено за діяння, караність якого
пізніше була усунена законом?
Відповідно до ч. 2 ст. 75 Кримінального кодексу України суд приймає рішення про
звільнення від відбування покарання з випробуванням у випадку затвердження угоди
про примирення або про визнання вини, якщо сторонами угоди узгоджено певний вид

покарання, а також узгоджено звільнення від відбування покарання з випробуванням.
Який із названих видів покарання може бути узгоджений сторонами угоди?
Яке з наведених діянь НЕ слід кваліфікувати за ст. 332 Кримінального кодексу України
«Незаконне переправлення осіб через державний кордон України»?
Яке з наведених діянь НЕ слід кваліфікувати за ст. 334 Кримінального кодексу України
«Порушення правил міжнародних польотів»?
У чому полягає суспільно небезпечне діяння, передбачене ст. 329 Кримінального
кодексу України «Втрата документів, що містять державну таємницю»?
За яке із зазначених діянь передбачена відповідальність статтями Розділу XIV
«Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів,
забезпечення призову та мобілізації» Особливої частини Кримінального кодексу
України?
Хто є суб’єктом злочину «Втрата документів, що містять державну таємницю» (ст. 329
Кримінального кодексу України)?
Який із перелічених злочинів НЕ належить до злочинів проти забезпечення призову та
мобілізації?
За яке із зазначених діянь НЕ передбачена відповідальність статтями Розділу ХІV
«Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів,
забезпечення призову та мобілізації» Особливої частини Кримінального кодексу
України?
За яке із зазначених діянь НЕ передбачена відповідальність статтями Розділу ХІV
«Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів,
забезпечення призову та мобілізації» Особливої частини Кримінального кодексу
України?
За яке із зазначених діянь передбачена відповідальність у Розділі ХІV «Злочини у сфері
охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення
призову та мобілізації» Особливої частини Кримінального кодексу України?
Який із зазначених способів втручання службової особи з використанням службового
становища у здійснення виборчою комісією чи комісією з референдуму їх повноважень,
установлених законом, передбачено ч. 4 ст. 157 Кримінального кодексу України?
Які діяння відносно виборчої документації передбачено ст. 158-2 Кримінального
кодексу України «Незаконне знищення виборчої документації або документів
референдуму»?
Яке діяння НЕ вважається порушенням таємниці голосування службовою особою з
використанням службового становища?
Який розмір суми грошей, вартість майна чи вигод майнового характеру в разі
вважається великим відповідно до ст. 159-1 «Порушення порядку фінансування
політичної партії, передвиборної агітації, агітації з всеукраїнського або місцевого
референдуму»?
Які діяння службової особи не передбачено ст. 162 Кримінального кодексу України
«Порушення недоторканності житла»?
Які діяння, вчинені службовою особою, становлять злочин, передбачений ст. 168
Кримінального кодексу України «Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння)»
Які діяння не передбачено ст. 169 Кримінального кодексу України «Незаконні дії щодо
усиновлення (удочеріння)»?
Яка матеріальна шкода, завдана порушенням авторського права і суміжних прав
службовою особою з використанням службового становища, вважається завданою в
значному розмірі?
Яка матеріальна шкода, завдана привласненням авторства на винахід службовою
особою з використанням службового становища, вважається завданою у великому
розмірі?
Яка матеріальна шкода, завдана привласненням авторства
на топографію
інтегральної мікросхеми службовою особою з використанням службового становища,
вважається завданою в особливо великому розмірі?

Які діяння, вчинені службовою особою з використанням службового становища, НЕ є
кримінально караним порушення прав на об’єкти промислової власності, вчиненим?
Що може бути предметом злочину, передбаченого ст. 201 Кримінального кодексу
України «Контрабанда»?
Який суспільно небезпечний наслідок у складі злочину, передбаченого ч. 1 ст. 223-2
«Порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів»?
Що є предметом злочину, передбаченого ст. 209 Кримінального кодексу України
«Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом»?
Який розмір бюджетних коштів згідно із приміткою до ст. 210 Кримінального кодексу
України «Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи
надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх
перевищенням» є особливо великим при виданні нормативно-правових актів, що
зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону?
За яке діяння НЕ передбачена кримінальна відповідальність статтями Розділу VІІ
«Злочини у сфері господарської діяльності» Особливої частини Кримінального кодексу
України?
З якого дня особа визнається такою, що має судимість?
З якого дня особа визнається такою, що НЕ має судимості?
Який правовий статус мають особи, які відбули покарання за діяння, злочинність і
карність якого усунута законом?
Коли особи, засуджені до основного покарання у вигляді позбавлення права обіймати
певні посади, визнаються такими, що НЕ мають судимості?
Коли особи, засуджені до обмеження волі, визнаються такими, що НЕ мають судимості?
Коли особи, засуджені до позбавлення волі або основного покарання у виді штрафу за
тяжкі злочини, визнаються такими, що НЕ мають судимості, якщо вони?
З якого дня обчислюються строки погашення?
Чи допускається зняття судимості до закінчення визначених законом строків її
погашення у випадку засудження особи за корупційні злочини?
Після закінчення якої частини строку погашення судимості допускається допускається
її зняття?
Яким нормативно-правовим актом встановленопорядок зняття судимості?
Що визнається співучастю у злочинів відповідно до Кримінального кодексу України?
Хто із зазначених суб’єктів НЕ є співучасником у злочині?
До якого виду співучасників злочину належить особа, яка забезпечувала фінансування
злочинної діяльності організованої групи?
Хто, відповідно до Кримінального кодексу України є підбурювачем?
Хто, відповідно до Кримінального кодексу України є пособником?
До якого виду співучасників злочину належить особа, яка сприяла вчиненню злочину
шляхом усунення перешкод?
Яким співучасником визнається особа, яка заздалегідь НЕ обіцяла, але переховувала
злочинця?
Які дії відповідно до положень Кримінального кодексу України НЕ є співучастю у
злочині?
Який злочин, відповідно до ст. 28 Кримінального кодексу України, вважається таким,
що його вчинила група осіб?
Кому можуть ставитись у вину ознаки, що характеризують особу окремого
співучасника?
Яким чином вирішується питання про кримінальну відповідальність співучасників в
разі вчинення виконавцем незакінченого злочину?
За які злочини підлягає кримінальній відповідальності організатор організованої
групи?
За які злочини підлягають кримінальній відповідальності учасники організованої
групи (за винятком організатора)?

У якому із наведених випадків організатор, підбурювач чи пособник НЕ підлягають
кримінальній відповідальності за співучасть у злочині?
Які кваліфікуючі ознаки передбачено ст. 191 Кримінального кодексу України
«Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим
становищем»?
В яких випадках крадіжка вважається вчиненою повторно?
Хто може бути потерпілим у складі злочину «Вимагання»?
Шкода в якому розмірі визнається значною, відповідно до ст. 197-1 Кримінального
кодексу України «Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво»?
Які розміри привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання
службовим становищем (ст. 191 Кримінального кодексу України) вважаються
великими?
Який злочин Розділу VІ («Злочини проти власності») Особливої частини
Кримінального кодексу України вчиняється шляхом зловживання довірою?
У якому разі привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання
службовим становищем вважається вчиненим за попередньою змовою групою осіб?
Яким чином буде вирішуватися питання про кримінальну відповідальність
дипломатичного представника іноземної держави у разі здійснення ним фінансування
дій на території України, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення
конституційного ладу або захоплення державної влади (ч. 2 ст. 110-2 Кримінального
кодексу України)?
Яку кваліфікуючу ознаку, що характеризує суб’єкта злочину, передбачено у ч. 2 ст. 110
Кримінального кодексу України (Посягання на територіальну цілісність і
недоторканність України)?
За які дії законодавець передбачив кримінальну відповідальність у ч. 2 ст. 109 (Дії,
спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на
захоплення державної влади) Кримінального кодексу України?
За які дії законодавець передбачив кримінальну відповідальність у ч. 1 ст. 109 (Дії,
спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на
захоплення державної влади) Кримінального кодексу України?
Кваліфікований склад (склади) якого злочину (злочинів) передбаченого (передбачених)
у Розділі І «Злочини проти основ національної безпеки України» Особливої частини
Кримінального кодексу України, містить кваліфікуючу ознаку «вчинення злочину
представником влади»?
Хто є потерпілим від злочину, передбаченого ст. 345-1 (Погроза або насильство щодо
журналіста) Кримінального кодексу України?
Хто є суб’єктом провокації підкупу відповідно до ст. 370 Кримінального кодексу
України?
Підбурення до вчинення яких діянь передбачено у ст. 370 «Провокація підкупу»
Кримінального кодексу України?
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ч. 2 ст. 370 «Провокація підкупу»
Кримінального кодексу України?
Яким чином визначено суспільно небезпечне діяння у ст. 370 «Провокація підкупу»?
Які суспільно небезпечні діяння передбачено у ч. 1 ст. 369-2 «Зловживання впливом»?
Яким чином описано суспільно небезпечні діяння у ч. 2 ст. 369-2 «Зловживання
впливом» Кримінального кодексу України?
Яка кваліфікуюча ознака міститься у ч. 3 ст. 369-2 «Зловживання впливом»
Кримінального кодексу України?
Яку кваліфікуючу ознаку зловживання владою або службовим становищем
передбачено у ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України?
Яку мету вчинення злочину передбачено у ст. 364 «Зловживання владою або службовим
становищем»?
Яким чином визначено істотну шкоду як ознаку, передбачену ст. 364 «Зловживання
владою або службовим становищем»?

Всупереч чиїм інтересам має бути використано службовою особою владу чи службове
становища, відповідно до ст. 364 Кримінального кодексу України «Зловживання
владою або службовим становищем»?
Де у Кримінальному кодексі України визначено поняття службової особи як суб’єкта
злочину, передбаченого ст. 368 цього Кодексу?
Яку кваліфікуючу ознаку містить ч. 2 ст. 364-1 «Зловживання повноваженнями
службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційноправової форми» Кримінального кодексу України?
Який склад злочину у сфері службової діяльності містить вказівку на дії, які явно
виходять за межі прав і повноважень певного суб’єкта?
Хто може бути суб’єктом прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної
вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою,
уповноваженою на виконання функцій держави, або пропозиції чи обіцянки здійснити
вплив за надання такої вигоди (ч. 2 ст. 369-2 «Зловживання впливом» Кримінального
кодексу України»)?
Коли вважається закінченим злочин, передбачений ч. 2 ст. 369-2 Кримінального
кодексу України «Зловживання впливом» (прийняття пропозиції, обіцянки або
одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття
рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, або пропозиції чи
обіцянки здійснити вплив за надання такої вигоди)?
Яку кваліфікуючу ознаку містить ч. 2 ст. 370 «Провокація підкупу» Кримінального
кодексу України?
Кваліфікуючою ознакою якого з перелічених злочинів у сфері службової діяльності та
професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, є погроза застосування
насильства?
Яка форма суспільно небезпечного діяння передбачена у складі злочину «Перевищення
влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу» (ст. 365
Кримінального кодексу України)?
Настання яких наслідків необхідно для наявності складу злочину, передбаченого ч. 1 ст.
365 «Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного
органу» Кримінального кодексу України?
Чиїм правам та інтересам завдається істотна шкода під час перевищення влади або
службових повноважень працівником правоохоронного органу відповідно до ч. 1 ст. 365
Кримінального кодексу України (вкажіть найбільш точну відповідь)?
Що визнається істотною шкодою при перевищенні влади або службових повноважень
працівником правоохоронного органу згідно із приміткою до ст. 364 Кримінального
кодексу України?
Хто із перелічених осіб є суб’єктом перевищення влади або службових повноважень
працівником правоохоронного органу (ст. 365 Кримінального кодексу України)?
Яка з названих кваліфікуючих ознак НЕ передбачена у ст. 365 «Перевищення влади або
службових повноважень працівником правоохоронного органу» Кримінального
кодексу України?
Хто може бути суб’єктом злочину, передбаченого ст. 366 Кримінального кодексу
України «Службове підроблення» (вкажіть найбільш повну відповідь)?
Яка з названих дій НЕ передбачена ст. 366 «Службове підроблення» Кримінального
кодексу України?
Що належить до тяжких наслідків службового підроблення згідно із приміткою до ст.
364 Кримінального кодексу України?
У якій формі вчиняється службове підроблення (ст. 366 Кримінального кодексу
України)?
Хто є суб’єктом злочину «Декларування недостовірної інформації» (ст. 366-1
Кримінального кодексу України)?
В якому з названих діянь виявляється декларування недостовірної інформації (ст. 366-1
Кримінального кодексу України)?

На який нормативно-правовий акт робиться посилання в примітці до ст. 366-1
«Декларування недостовірної інформації» Кримінального кодексу України щодо
визначення суб’єкта декларування недостовірної інформації?
Хто з названих осіб НЕ може бути суб’єктом декларування недостовірної інформації (ст.
366-1 Кримінального кодексу України)?
Яку з названих ознак прямо передбачено ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України
«Службова недбалість»?
Яким чином визначено службову недбалість у ст. 367 Кримінального кодексу України?
Яка з кваліфікуючих ознак названа в ч. 2 ст. 367 «Службова недбалість»
Кримінального кодексу України?
Якою є шкода, визначена відповідно до ч. 1 ст. 367 «Службова недбалість»
Кримінального кодексу України?
Як визначена істотна шкода, що спричинена службовою недбалістю (ч. 1 ст. 367
Кримінального кодексу України)?
Яка з названих осіб НЕ може бути суб’єктом службової недбалості (ч. 1 ст. 367
Кримінального кодексу України)?
Яка неправомірна вигода визнається вигодою у значному розмірі згідно з п. 1 примітки
до ст. 368 «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди
службовою особою» Кримінального кодексу України?
Яке із зазначених діянь НЕ передбачено у ч. 1 ст. 368 «Прийняття пропозиції, обіцянки
або одержання неправомірної вигоди службовою особою» Кримінального кодексу
України?
В якому разі «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди
службовою особою» (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України) вважається вчиненим
повторно відповідно до примітки до ст. 354 Кримінального кодексу України?
Яка неправомірна вигода вважається вигодою у великому розмірі згідно з п. 1 примітки
до ст. 368 «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди
службовою особою» Кримінального кодексу України?
Яка неправомірна вигода вважається вигодою в особливо великому розмірі згідно з п. 1
примітки до ст. 368 «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної
вигоди службовою особою» Кримінального кодексу України?
Яка із вказаних ознак передбачена в ч. 3 ст. 368 «Прийняття пропозиції, обіцянки або
одержання неправомірної вигоди службовою особою» Кримінального кодексу України?
Спричинення яких наслідків передбачено ч. 1 ст. 365-2 «Зловживання повноваженнями
особами, які надають публічні послуги» Кримінального кодексу України?
До якої категорії суб’єктів злочину віднесено аудитора (якщо він не виконує
організаційно-розпорядчих функцій)?
Який розмір істотної шкоди як ознаки зловживання повноваженнями особами, які
надають публічні послуги (ст. 365-2 Кримінального кодексу України), передбачено у
Кримінальному кодексі України?
Де в Кримінальному кодексі України розкривається зміст поняття «істотна шкода» як
ознаки зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги (ст. 365-2
Кримінального кодексу України)?
У чому полягає зміст тяжких наслідків як ознаки кваліфікованого зловживання
повноваженнями особами, які надають публічні послуги (ст. 365-2 Кримінального
кодексу України)?
До якої категорії суб’єктів злочину віднесено осіб, які не є державними службовцями,
посадовими особами місцевого самоврядування, але здійснюють професійну діяльність,
пов’язану з наданням послуг експерта (під час виконання цих функцій)?
До якої категорії суб’єктів злочинів віднесено осіб, які не є державними службовцями,
посадовими особами місцевого самоврядування, але здійснюють професійну діяльність,
пов’язану з наданням послуг незалежного посередника (під час виконання цих
функцій)?

До якої категорії суб’єктів злочинів віднесено осіб, які не є державними службовцями,
посадовими особами місцевого самоврядування, але здійснюють професійну діяльність,
пов’язану з наданням послуг третейського судді (під час виконання цих функцій)?
До якої категорії суб’єктів злочинів віднесено нотаріуса, якщо він не виконує
організаційно-розпорядчих функцій?
До якої категорії суб’єктів злочинів віднесено оцінювача, якщо він не виконує
організаційно-розпорядчих функцій?
До якої категорії суб’єктів злочинів віднесено приватного виконавця, якщо він не
виконує організаційно-розпорядчих функцій?
Де у Кримінальному кодексі України розкривається зміст поняття «тяжкі наслідки» як
ознаки кваліфікованого складу злочину «Зловживання повноваженнями особами, які
надають публічні послуги» (ч. 3 ст. 365-2 Кримінального кодексу України)?
До якої категорії суб’єктів злочинів віднесено осіб, які не є державними службовцями,
посадовими особами місцевого самоврядування, але здійснюють професійну діяльність,
пов’язану з наданням послуг арбітражного керуючого (під час виконання цих
функцій)?
До якої категорії суб’єктів злочинів віднесено осіб, які не є державними службовцями,
посадовими особами місцевого самоврядування, але здійснюють професійну діяльність,
пов’язану з наданням послуг члена трудового арбітражу (під час виконання цих
функцій)?
Набуття якого мінімального розміру активів, законність підстав набуття якого не
підтверджено доказами, утворює склад злочину, передбаченого ст. 368-2 «Незаконне
збагачення» Кримінального кодексу України?
Який мінімальний розмір неправомірної вигоди передбачено у ст. 368-4 «Підкуп особи,
яка надає публічні послуги»?
Де в Кримінальному кодексі України передбачено спеціальний вид звільнення від
кримінальної відповідальності за злочин, зазначений у частинах 1, 2 ст. 368-4
Кримінального кодексу України «Підкуп особи, яка надає публічні послуги»?
Де в Кримінальному кодексі України передбачено спеціальний вид звільнення від
кримінальної відповідальності за злочин, зазначений у частинах 3, 4 ст. 368-4
Кримінального кодексу України «Підкуп особи, яка надає публічні послуги»?
Який мінімальний розмір неправомірної вигоди передбачено у ст. 365-2 «Зловживання
повноваженнями особами, які надають публічні послуги» Кримінального кодексу
України?
Який мінімальний розмір неправомірної вигоди передбачено у ст. 368-3 «Підкуп
службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційноправової форми» Кримінального кодексу України?
Який мінімальний розмір неправомірної вигоди передбачено у ст. 369 «Пропозиція,
обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» Кримінального кодексу
України?
Де в Кримінальному кодексі України передбачено спеціальний вид звільнення від
кримінальної відповідальності за злочин, зазначений у ст. 369 «Пропозиція, обіцянка
або надання неправомірної вигоди службовій особі»?
Де в Кримінальному кодексі України передбачено спеціальний вид звільнення від
кримінальної відповідальності за злочин, зазначений у ст. 365-2 «Зловживання
повноваженнями особами, які надають публічні послуги» Кримінального кодексу
України?
Де в Кримінальному кодексі України передбачено спеціальний вид звільнення від
кримінальної відповідальності за злочин, зазначений у частинах 1, 2 ст. 368-3 «Підкуп
службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційноправової форми»?
Де в Кримінальному кодексі України передбачено спеціальний вид звільнення від
кримінальної відповідальності за злочин, зазначений у частинах 3, 4 ст. 368-3 «Підкуп

службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційноправової форми»?
У якій відповіді вказано одну із загальних засад призначення покарання згідно зі ст. 65
Кримінального кодексу України?
Чи може суд при призначенні покарання визнати пом’якшуючими обставини, які не
зазначені в ч. 1 ст. 66 Кримінального кодексу України?
В якій відповіді названо одну з обставин, що пом’якшують покарання, передбачену ст.
66 Кримінального кодексу України?
Який варіант найбільш повно визначає обставини, які суд враховує при призначенні
покарання за незакінчений злочин?
Який із варіантів відповідей найбільш повно відображає обставини, які суд враховує
при призначенні покарання за злочин, вчинений у співучасті?
Чи можуть до основного покарання, призначеного за сукупністю злочинів, бути
приєднані додаткові покарання, призначені судом за злочини, у вчиненні яких особу
було визнано винною?
В якому випадку засудженому за вчинення злочину може бути призначене покарання
за сукупністю вироків?
Як при складанні покарань за сукупністю злочинів та сукупністю вироків
співвідносяться покарання у виді позбавлення волі та у виді громадських робіт?
У якому випадку в Кримінальному кодексі України передбачено обчислення строків
покарання у днях?
Хто може бути суб’єктом злочину, передбаченого в ст. 372 «Притягнення завідомо
невинного до кримінальної відповідальності»?
Хто може бути суб’єктом злочину, передбаченого ст. 374 Кримінального кодексу
України «Порушення права на захист»?
Яким може бути мотив у складі злочину, передбаченого ч. 1 ст. 374 «Порушення права
на захист»?
Яка мета вчинення злочину, передбачена у ч. 1 ст. 376 «Втручання в діяльність судових
органів» Кримінального кодексу України?
Яку кваліфікуючу ознаку передбачено у ст. 379 «Посягання на життя судді, народного
засідателя чи присяжного у зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною із здійсненням
правосуддя» Кримінального кодексу України?
За відмову давати які показання особа не підлягає відповідальності за ст. 385 «Відмова
свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання
покладених на них обов’язків» Кримінального кодексу України?
Яким може бути мотив вчинення злочину, передбаченого ст. 391 «Злісна непокора
вимогам адміністрації установи виконання покарань»?
Хто може бути суб’єктом злочину, передбаченого у ст. 393 «Втеча з місця позбавлення
волі або з-під варти» Кримінального кодексу України?
Який мотив може бути при вчиненні злочину, передбаченого в ст. 396 Кримінального
кодексу України «Приховування злочину»?
Яку кваліфікуючу ознаку передбачено в ст. 378 «Умисне знищення або пошкодження
майна судді, народного засідателя чи присяжного» Кримінального кодексу України?
Яку кваліфікуючу ознаку передбачено в ст. 381 «Розголошення відомостей про заходи
безпеки щодо особи, взятої під захист», Кримінального кодексу України?
Приховування якого злочину є караним відповідно до ст. 396 Кримінального кодексу
України?
Яким чином визначено підставу кримінальної відповідальності у ст. 2 Кримінального
кодексу України?
Що відповідно до ст. 1 Кримінального кодексу України є одним із його завдань?
Коли особа вважається винуватою у вчиненні злочину?
Яким (якими) нормативно-правовим актом (актами) визначається (визначаються)
караність та інші кримінально-правові наслідки корупційного злочину?

Чи підлягає громадянин України, який вчинив корупційний злочин за її межами,
кримінальній відповідальності за Кримінальним кодексом України?
Що є часом вчинення злочину згідно з Кримінальним кодексом України?
Які особи можуть бути видані іноземній державі для притягнення до кримінальної
відповідальності?
В яких випадках в Україні можливе виконання вироку іноземного суду чи міжнародної
судової установи відповідно до ст. 10 Кримінального кодексу України?
Яка з наведених нижче ознак є ознакою поняття злочину, передбаченого Кримінальним
кодексом України?
Що з наведеного нижче є підставою для застосування до юридичної особи заходів
кримінально-правового характеру?
Яке діяння визначено у ч. 2 ст. 11 Кримінального кодексу України як малозначне?
Як відповідно до положень ст. 12 Кримінального кодексу України визначається ступінь
тяжкості злочину, за вчинення якого одночасно передбачене основне покарання у виді
штрафу та позбавлення волі?
Яким злочином є діяння, що містить усі ознаки складу злочину, передбаченого
відповідною статтею Особливої частини Кримінального кодексу України?
Готування до злочину якого ступеня тяжкості тягне за собою кримінальну
відповідальність?
З якою формою вини та видом умислу може вчинятися замах відповідно до ч. 1 ст. 15
Кримінального кодексу України?
Яке діяння вчинила особа, яка виконала усі дії, що вважала необхідними для доведення
злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від її волі?
Яке діяння вчинила особа, яка з причин, що не залежали від її волі, не вчинила усіх дій,
які вважала необхідними для доведення злочину до кінця?
Яким чином слід кваліфікувати діяння особи, яка усвідомлювала можливість
доведення злочину до кінця, але прийняла остаточне рішення про припинення за своєю
волею готування до злочину або замаху на злочин?
Якщо особа добровільно відмовилася від доведення злочину до кінця, але фактично
вчинене нею діяння містить склад іншого злочину, то як слід кваліфікувати її
поведінку?
Як у Кримінальному кодексі України визначено поняття покарання?
Яку мету покарання передбачено Кримінальним кодексом України?
Який вид покарання НЕ належить до основних?
Які із зазначених видів покарань є додатковими?
Які із зазначених видів покарань відповідно до Кримінального кодексу України можуть
застосовуватися як основні, так і додаткові?
За вчинення якого злочину може бути призначене покарання у виді позбавлення
військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу?
На який строк призначається покарання у виді позбавлення права обіймати певні
посади як додаткове покарання у справах, передбачених Законом України «Про
очищення влади»?
У чому полягають громадські роботи як вид покарання?
Де відбувається покарання у виді виправних робіт?
Чи може бути застосоване покарання у виді виправних робіт до прокурорів?
На який строк може призначатися покарання у виді арешту згідно зі ст. 60
Кримінального кодексу України?
На який строк згідно зі ст. 60 Кримінального кодексу України може призначатися
покарання у виді арешту до осіб віком до шістнадцяти років, вагітних жінок та до
жінок, які мають дітей віком до семи років?
Чи може бути застосоване покарання у виді виправних робіт до суддів?
До яких із зазначених категорій осіб не застосовується покарання у виді обмеження
волі?

У чому полягає покарання у виді позбавлення волі на певний строк відповідно до ст. 63
Кримінального кодексу України?
Які межі покарання у виді позбавлення на певний строк встановлено для повнолітніх
осіб у ст. 63 Кримінального кодексу України?
Який розмір відрахувань із заробітку засудженого в доход держави може бути
встановлено вироком суду при призначенні покарання у виді службового обмеження?
Яким чином визначено поняття вини у Кримінальному кодексі України?
Як відповідно до Кримінального кодексу України називається вид вини, коли особа,
яка вчинила злочин, усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії
або бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечні наслідки і бажала їх
настання?
Як відповідно до Кримінального кодексу України називається вид вини, коли особа,
яка вчинила злочин, усвідомлювала суспільно небезпечний характер своєї дії чи
бездіяльності, передбачала її суспільно небезпечні наслідки і хоча не бажала, але
свідомо припускала їх настання?
Як відповідно до Кримінального кодексу України називається вид вини, коли особа,
яка вчинила злочин, передбачала можливість настання суспільно небезпечних
наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), але легковажно розраховувала на їх
відвернення?
Як відповідно до Кримінального кодексу України називається вид вини, коли особа,
яка вчинила злочин, не передбачала можливості настання суспільно небезпечних
наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), хоча повинна була і могла їх
передбачити?
У якій відповіді вказано один із видів необережності за Кримінальним кодексом
України?
Як згідно з Кримінальним кодексом України називається вчинення двох або більше
злочинів, передбачених тією самою статтею або частиною статті Особливої частини
Кримінального кодексу України?
В яких випадках вчинення двох або більше злочинів, передбачених різними статтями
Кримінального кодексу України, визнається повторним?
Як у Кримінальному кодексі України визначено рецидив злочинів?
У якій відповіді названо передбачений Кримінальним кодексом України вид
звільнення особи від кримінальної відповідальності, однією з умов застосування якого є
повне відшкодування завданих особою збитків або усунення нею заподіяної шкоди?
У якій відповіді названо передбачений Кримінальним кодексом України вид
звільнення особи від кримінальної відповідальності, однією з умов застосування якого є
клопотання колективу підприємства, установи чи організації?
Який орган держави може звільнити особу від кримінальної відповідальності за
наявності передбачених законом підстав?
Які правові наслідки настають у разі порушення особою передбачених Кримінальним
кодексом України умов звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з
передачею цієї особи на поруки?
Які правові наслідки настають у разі, якщо особа, яка була звільнена від кримінальної
відповідальності у зв’язку з передачею її на поруки, не виправдала довіру колективу
або ухиляється від заходів виховного характеру, або порушує громадський порядок?
Який строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за злочин
невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі?
Який строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за злочин
середньої тяжкості?
При вчиненні яких злочинів особу не може бути звільнено від кримінальної
відповідальності у зв’язку з закінченням строків давності (оберіть найбільш повну
відповідь)?
На який вид звільнення особи від кримінальної відповідальності не поширюється
обмеження щодо звільнення від неї особи, яка вчинила корупційний злочин?

Який строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за злочин
невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення
волі?
Який строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за тяжкий злочин?
Який строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за особливо
тяжкий злочин?
Яким чином у Кримінальному кодексі України визначено поняття «суб’єкт злочину»?
Яким чином у Кримінальному кодексі України визначено поняття «спеціальний
суб’єкт злочину» (оберіть найбільш точну відповідь)?
Яка особа може бути суб’єктом злочину відповідно до ст. 18 «Суб’єкт злочину»
Кримінального кодексу України?
Чи підлягає кримінальній відповідальності особа, яка під час вчинення суспільно
небезпечного діяння, передбаченого Кримінальним кодексом України, перебувала в
стані обмеженої осудності?
Чи може суд застосувати до особи, яка під час вчинення суспільно небезпечного діяння,
передбаченого Кримінальним кодексом України, перебувала в стані неосудності,
примусові заходи медичного характеру?
Які правові наслідки виникають, коли особа, яка вчинила злочин у стані осудності, до
постановлення вироку захворіла на психічну хворобу, що позбавляє її можливості
усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними?
Які заходи суд може застосувати до особи, яка вчинила злочин у стані осудності, але до
постановлення вироку захворіла на психічну хворобу, що позбавляє її можливості
усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними?
Чи підлягає кримінальній відповідальності особа, яка під час вчинення злочину через
наявний у неї психічний розлад не була здатна повною мірою усвідомлювати свої дії
(бездіяльність) та (або) керувати ними?
Які правові наслідки визнання особи, яка злочин, обмежено осудною?
Вчинення яких із зазначених злочинів є підставою для застосування до юридичної
особи заходів кримінально-правового характеру?
Який строк давності застосування до юридичної особи заходів кримінально-правого
характеру у разі вчинення її уповноваженою особою злочину невеликої тяжкості?
Хто є уповноваженою особою юридичної особи згідно із приміткою до ст. 96-3
Кримінального кодексу України (оберіть повну відповідь)?
В яких випадках злочини визнаються вчиненими в інтересах юридичної особи (оберіть
найбільш повну відповідь)?
Який строк давності застосування до юридичної особи заходів кримінально-правого
характеру у разі вчинення її уповноваженою особою тяжкого злочину?
Який строк давності застосування до юридичної особи заходів кримінально-правого
характеру у разі вчинення її уповноваженою особою особливо тяжкого злочину?
Який строк давності застосування до юридичної особи заходів кримінально-правого
характеру у разі вчинення її уповноваженою особою злочину середньої тяжкості?
Який захід кримінально-правового характеру може бути застосовано судом до
юридичної особи?
У якій відповіді правильно і вичерпно зазначено заходи кримінально-правового
характеру, що можуть бути застосовані судом до юридичних осіб:
Який захід кримінально-правового характеру може бути застосовано судом до
юридичної особи?
Який захід кримінально-правового характеру може бути застосовано судом до
юридичної особи лише як додатковий?
Які із зазначених заходів кримінально-правового характеру можуть бути застосовані
судом до юридичної особи лише як основні?
У якому розмірі судом встановлюється штраф для юридичної особи, якщо внаслідок
вчинення злочину її уповноваженою особою було одержано неправомірну вигоду?

Що таке конфіскація майна як захід кримінально-правового характеру, який
застосовується до юридичної особи (оберіть найбільш точну відповідь)?
Яка із названих ознак характеризує суб’єкта злочину?
Що із зазначеного характеризує стан неосудності?
Як визначаються законом кримінально-правові наслідки встановлення судом стану
обмеженої осудності особи?
Якими є кримінально-правові наслідки вчинення діяння, ознаки якого передбачені ч. 1
ст. 185 Кримінального кодексу України (максимальний строк покарання – три роки
позбавлення волі) 15-річним підлітком, який внаслідок розумової відсталості, НЕ
пов’язаної із розладом психічної діяльності, не міг усвідомлювати фактичний характер
та суспільну небезпеку вчиненого?
В який момент особа, яку притягують до кримінальної відповідальності, має досягти
віку, з якого може наставати така відповідальність?
Яку особу із числа названих можна визнати службовою особою?
На яких стадіях злочину можлива добровільна відмова від вчинення злочину
відповідно до Кримінального кодексу України?
Що є критерієм розмежування закінченого та незакінченого замаху на злочин згідно з
положеннями Кримінального кодексу України?
На якій стадії злочину відповідно до Кримінального кодексу України є можливою
добровільна відмова пособника у злочині?
Що визнається співучастю у злочині згідно зі ст. 26 Кримінального кодексу України?
У чому відповідно до Кримінального кодексу України може полягати пособництво у
вчиненні злочину?
За яких умов згідно із Кримінальним кодексом України злочин визнається вчиненим
групою осіб?
Як кваліфікувати дії співучасника, в яких вбачаються ознаки і співвиконавця (ч. 2 ст.
27 Кримінального кодексу України), і підбурювача (ч. 4 ст. 27 Кримінального кодексу
України)?
Як впливає ознака, що характеризує особу окремого співучасника, на відповідальність
іншого співучасника згідно з Кримінальним кодексом України?
Які форми множинності злочинів може утворити вчинення особою двох умисних
злочинів, передбачених однією і тією ж частиною однієї і тієї ж статті Особливої
частини Кримінального кодексу України, за один з яких особа була засуджена?
Що саме згідно із Кримінальним кодексом України визнається сукупністю злочинів?
Що саме згідно із Кримінальним кодексом України визнається одиничним
продовжуваним злочином?
Що саме згідно із Кримінальним кодексом України НЕ може утворювати рецидив
злочинів як форму їх множинності?
Суб’єкт вчинив два злочини, передбачені однією і тією ж статтею Особливої частини
Кримінального кодексу України. Чи виключається можливість поєднання двох різних
форм множинності злочинів, передбачених статтями 32–34 цього Кодексу, у такому
випадку?
Які з передбачених статтями 32–24 Кримінального кодексу України форм множинності
злочинів виключають одна одну?
Які форми множинності злочинів може утворити вчинення особою двох умисних
злочинів, передбачених однією і тією ж частиною однієї і тієї ж статті Особливої
частини Кримінального кодексу України, за жоден з яких особа НЕ була засуджена?
Що НЕ передбачено в Кримінальному кодексі України як обставина, яка виключає
злочинність діяння?
У чому полягає мета заподіяння шкоди при необхідній обороні відповідно до
Кримінального кодексу України?
У яких випадках відповідно до Кримінального кодексу України перевищення меж
необхідної оборони може потягнути кримінальну відповідальність?

В яких випадках відповідно до Кримінального кодексу України уявна оборона
виключає кримінальну відповідальність за заподіяну шкоду?
В яких випадках відповідно до Кримінального кодексу України перевищення заходів,
необхідних для затримання особи, що вчинила злочин, може потягнути кримінальну
відповідальність?
У чому відповідно до Кримінального кодексу України полягає безпосередня мета
заходів, необхідних для затримання особи, що вчинила злочин?
Заподіяння якої шкоди при крайній необхідності визнається правомірним?
Як відповідно до Кримінального кодексу України враховується перевищення меж
крайньої необхідності при вирішенні питання про кримінальну відповідальність особи?
Як відповідно до Кримінального кодексу України вирішується питання про
кримінальну відповідальність особи, яка зазнала психічного примусу, за заподіяння
шкоди правоохоронюваним інтересам?
Як враховувати при призначенні покарання вчинення злочину особою, яка виконувала
спеціальне завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої
групи чи злочинної організації?
З якого моменту відповідно до Рішення Конституційного суду України від 27 жовтня
1999 року щодо офіційного тлумачення положень частини третьої статті 80 Конституції
України
(справа про депутатську недоторканність) настає кримінальна
відповідальність?
Яка сукупність наведених заходів кримінально-правового впливу охоплюється
поняттям «Форми реалізації кримінальної відповідальності»?
Якою є кримінально-правова природа спеціальної конфіскації, передбаченої Розділом
XIV Загальної частини Кримінального кодексу України?
Який із наведених заходів кримінально-правового характеру застосовується тільки в
межах кримінальної відповідальності особи?
Що є матеріальною підставою кримінальної відповідальності?
Який із названих заходів відносять до заохочувальних заходів кримінально-правового
впливу?
Який із наведених заходів є заходом кримінально-правового впливу, що застосовується
в межах кримінальної відповідальності особи?
Чим за своїм змістом є кримінально-правовий компроміс?
Яким суб’єктом здійснюється звільнення від кримінальної відповідальності у випадках,
передбачених законом про кримінальну відповідальність?
Які ознаки у сукупності характеризують зміст звільнення від кримінальної
відповідальності щодо особи, яка вчинила злочин?
Вчинення якого злочину вперше уможливлює звільнення особи від кримінальної
відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям?
На підставі яких джерел кримінального законодавства України особа може бути
звільнена від кримінальної відповідальності?
Вчинення якого злочину вперше є необхідною умовою звільнення від кримінальної
відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям відповідно до Кримінального кодексу
України?
Який із наведених нижче видів звільнення від кримінальної відповідальності,
передбачених нормами Загальної частини Кримінального кодексу України, НЕ
передбачає такої умови, як вчинення особою злочину вперше?
Застосування якого з передбачених Кримінальним кодексом України видів звільнення
від кримінальної відповідальності НЕ є обов’язком суду?
Яку мету переслідує застосування покарання відповідно до Кримінального кодексу
України?
Які з названих видів покарань передбачені Кримінальним кодексом України?
Яке з названих покарань відповідно до Кримінального кодексу України є додатковим?
Які з названих покарань пов’язані із обмеженнями у свободі обрання місця
проживання?

Що з перерахованого відноситься до загальних засад призначення покарання?
Яка із зазначених обставин НЕ є обставиною, що обтяжує покарання?
У якому випадку суд при призначенні покарання може вийти за межі, встановлені
санкцією статті (частини статті) Особливої частини Кримінального кодексу України?
Яку із зазначених обставин відповідно до Кримінального кодексу України суд враховує
при призначенні покарання за злочин, вчинений у співучасті?
Якою є межа остаточного покарання, призначуваного за сукупністю злочинів при
складанні покарань?
В яких межах, згідно з роз’ясненням Пленуму Верховного Суду України щодо
призначення покарання за незакінчений злочин, може призначатися менш суворе
основне покарання, обране судом із числа передбачених у санкції відповідної статті
(частини статті) за замах на злочин?
Чим за своєю природою є примусові заходи медичного характеру?
До яких із названих категорій осіб згідно з Кримінальним кодексом України можуть
бути застосовані примусові заходи медичного характеру?
Що із зазначеного є видом примусових заходів медичного характеру?
Яке рішення згідно з роз’ясненням Пленуму Верховного Суду України з приводу
практики застосування судами примусових заходів медичного характеру має прийняти
суд при розгляді справи про злочин, вчинений у стані обмеженої осудності особою, яка
потребує застосування до неї примусових заходів медичного характеру?
Що із зазначеного згідно з Кримінальним кодексом України є підставою примусового
лікування?
У якому випадку відповідно до Кримінального кодексу України застосовується
спеціальна конфіскація майна?
Що із зазначеного є заходом кримінально-правового характеру, що може
застосовуватися щодо юридичної особи?
Що із зазначеного є заходом кримінально-правового характеру, що може
застосовуватися щодо юридичної особи як додатковий захід?
Які особливості передбачають Мінімальні стандартні правила ООН, що стосуються
відправлення правосуддя щодо неповнолітніх (1985) та Рекомендація Ради Європи з
проблем суспільної реакції на злочинність серед неповнолітніх (1987)?
Які існують особливості заохочувальних заходів кримінально-правового впливу щодо
неповнолітніх?
Які види покарань відповідно до Кримінального кодексу України НЕ застосовуються
до неповнолітніх?
Чи застосовується відповідно до Кримінального кодексу України щодо неповнолітніх
позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю?
Якому неповнолітньому згідно з Кримінальним кодексом України НЕ може бути
призначене позбавлення волі?
Укажіть максимальний строк позбавлення волі для неповнолітнього згідно із
Кримінальним кодексом України?
Якими згідно з Кримінальним кодексом України є строки погашення і зняття
судимості для неповнолітніх?
До яких категорій осіб згідно з Кримінальним кодексом України НЕ можуть
застосовуватися ні громадські роботи, ні виправні роботи?
Назвіть категорії осіб, до яких згідно з Кримінальним кодексом України НЕ
застосовується довічне позбавлення волі?
Чи може бути відповідно до закону переборений дипломатичний, президентський,
депутатський, суддівський імунітет?
Чи є відповідно до закону обмеженим час дії дипломатичного, президентського,
депутатського, суддівського імунітету?
За яких умов діяння, яке вчинив суб’єкт злочину, слід кваліфікувати як умисне
вбивство двох або більше осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України)?

Який, з точки зору теоретичних правил кваліфікації злочину, варіант, зазначений
нижче, є правильним, коли під час хуліганства було заподіяно смерть потерпілого з
необережності?
Згідно з правовою позицією Пленуму Верховного суду України, зазначеною у постанові
№2 від 7 лютого 2003 року «Про судову практику в справах про злочини проти життя
та здоров’я особи», ким може бути визнаний замовник умисного вбивства (п. 11 ч. 2. ст.
115 Кримінального кодексу України), залежно від конкретних обставин справи?
Яке з наведених нижче формулювань зазначене у статті 116 Кримінального кодексу
України як умова визнання умисного вбивства вчиненим в стані сильного душевного
хвилювання?
Про яке саме умисне вбивство, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство,
йдеться у диспозиції п. 13 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України?
Який з зазначених елементів складу злочину є критерієм для відмежування вбивства
через необережність від умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило
смерть потерпілого?
До якого виду тілесних ушкоджень за ступенем тяжкості Кримінальний кодекс України
відносить тілесне ушкодження, яке НЕ є небезпечним для життя, але таке, що
спричинило тривалий розлад здоров’я або значну стійку втрату працездатності менш
як на одну третину?
За якої умови завдання удару, побоїв, вчинення інших насильницьких дій утворюють
склад злочину, передбаченого ст. 126 Кримінального кодексу України «Побої і
мордування»?
У чому може проявитися об’єктивна сторона «Катування» (ст. 127 Кримінального
кодексу України)?
Чим характеризується суб’єктивна сторона злочину «Зараження венеричною
хворобою» (ст. 133 Кримінального кодексу України)?
За яких умов злочин, передбачений ст. 135 Кримінального кодексу України
«Залишення в небезпеці», визнається закінченим злочином?
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ст. 136 Кримінального кодексу України
«Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані»?
У чому може проявлятися об’єктивна сторона злочину «Порушення встановленого
законом порядку трансплантації органів або тканин людини» (ст. 143 Кримінального
кодексу України)?
Що є обов’язковою ознакою складу злочину, передбаченого ст. 146 Кримінального
кодексу України у формі незаконного позбавлення волі?
Що розуміється під поняттям «захоплення заручника» в контексті ст. 147
Кримінального кодексу України «Захоплення заручників»?
Згідно з правовою позицією Пленуму Верховного суду України, сформульованою у його
постанові №2 від 7 лютого 2003 року «Про судову практику в справах про злочини
проти життя та здоров’я особи», дії особи, яка вчинила злочин, передбачений ст. 147
Кримінального кодексу України і умисно вбила заручника, мають кваліфікуватися за
ч. 2 цієї статті за ознакою спричинення тяжких наслідків і за п. 3 ч. 2 ст. 115
Кримінального кодексу України. Чи можна вважати цю правову позицію правильною?
У чому може виражатися об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 149
Кримінального кодексу України «Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо
людини»?
Що виступає обов’язковою ознакою складу злочину «Експлуатація дітей» (ст. 150
Кримінального кодексу України)?
Що є предметом злочину, передбаченого ст. 150-1 Кримінального кодексу України
«Використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом»?
У чому полягає об’єктивна сторона злочину «Контрабанда» (ст. 201 Кримінального
кодексу України)?
Чи має значення для кваліфікації контрабанди (ст. 201 Кримінального кодексу
України) вартість предметів, які переміщаються через державний кордон України?

Контрабанду якого із зазначених предметів слід кваліфікувати за спеціальними
нормами, передбаченими ст. 305 Кримінального кодексу України?
Що із наведеного може бути предметом злочину «Контрабанда» відповідно до ст. 201
Кримінального кодексу України?
Що із наведеного нижче переліку НЕ може вважатись незаконним переміщенням
предметів поза митним контролем при вчиненні контрабанди (ст. 201 Кримінального
кодексу України)?
Яке діяння є кримінально караним за змістом ст. 212 Кримінального кодексу України?
Хто може бути суб’єктом злочину «Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових
платежів)» (ст. 212 Кримінального кодексу України)?
Які вчинені на території України діяння відповідно до ст. 209 Кримінального кодексу
України можуть бути предикатними діяннями, що передують легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом?
Особа одержала доходи злочинним шляхом, вчинивши певне предикатне діяння.
Згодом ця ж особа вчиняє легалізацію (відмивання) одержаних доходів. Який варіант
відповіді найбільш точно відображає особливості кримінальної відповідальності та
кваліфікації дій такої особи?
Які форми вчинення злочину передбачає склад злочину «Бандитизм» (ст. 257
Кримінального кодексу України)
Який із наведених варіантів найбільш точно характеризує кваліфікацію дії осіб, що
організували озброєну банду (ст. 257 Кримінального кодексу України), але НЕ встигли
здійснити жодного із запланованих нападів?
Які особливості кваліфікації нападів, вчинених озброєною бандою (ст. 257
Кримінального кодексу України), відповідно до домінуючих правозастосовчих
підходів?
Який варіант відповіді найбільш точно відображає особливості озброєності банди (ст.
257 Кримінального кодексу України)?
Як слід кваліфікувати дії особи, яка не була членом банди (ст. 257 Кримінального
кодексу України), але брала безпосередню участь у вчинюваному нею нападі?
Як слід кваліфікувати дії особи, яка незаконно придбала вогнепальну зброю (ч. 1 ст. 263
Кримінального кодексу України) з метою її подальшого незаконного збуту (ч. 1 ст. 263
Кримінального кодексу України)?
Як слід кваліфікувати незаконне придбання бойової гранати?
Як слід кваліфікувати перетворення гладкоствольної мисливської рушниці в обріз?
Як слід кваліфікувати дії особи, яка незаконно виготовила вогнепальну зброю (ч. 1 ст.
263-1 Кримінального кодексу України) з метою її подальшого незаконного збуту (ч. 1 ст.
263 Кримінального кодексу України)?
Як слід кваліфікувати використання працівником підприємства закріпленого за ним
транспортного засобу?
Як слід кваліфікувати незаконне заволодіння транспортним засобом (ст. 289
Кримінального кодексу України), поєднане із заподіянням потерпілому умисної
середньої тяжкості тілесного ушкодження?
Які діяння можуть визнаватись предикатними діяннями, що передують легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, відповідно до ст. 209
Кримінального кодексу України?
З кого моменту шахрайство з фінансовими ресурсами без обтяжуючих обставин (ч. 1 ст.
222 Кримінального кодексу України) вважається закінченим злочином?
В якому з варіантів дії особи слід кваліфікувати як шахрайство з фінансовими
ресурсами (ст. 222 Кримінального кодексу України)?
Як слід кваліфікувати незаконне придбання патронів до гладкоствольної мисливської
зброї?
Як слід кваліфікувати таємне викрадення завідомо для винного несправної
вогнепальної зброї?

Як слід кваліфікувати таємне викрадення несправної вогнепальної зброї, яку винний
помилково вважав справною?
Як слід кваліфікувати таємне викрадення комплекту складових частин, деталей та
вузлів, який дозволяє виготовити придатну для використання вогнепальну зброю?
Хто є суб’єктом злочину «Порушення правил безпеки руху або експлуатації транспорту
особами, які керують транспортним засобом» (ст. 286 Кримінального кодексу
України)?
Який варіант відповіді найбільш точно характеризує можливе ставлення винного до
наслідків у вигляді шкоди життю або здоров'ю потерпілого при вчиненні злочину
«Порушення правил безпеки руху або експлуатації транспорту особами, які керують
транспортним засобом» (ст. 286 Кримінального кодексу України)
Який варіант відповіді найбільш точно характеризує момент, з якого незаконне
заволодіння транспортним засобом (ст. 289 Кримінального кодексу України), що
перебуває в нерухомому стані, вважається закінченим злочином?
Хто може бути звільненим від кримінальної відповідальності за злочин «Створення
злочинної організації» (ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України) за умови
добровільного повідомлення про створення злочинної організації чи участь в ній та
активного сприяння її розкриттю?
Від кримінальної відповідальності за який із зазначених злочинів особа за жодних умов
НЕ може бути звільнена на підставі спеціального положення, передбаченого Особливою
частиною Кримінального кодексу України?
Хто може бути звільненим від кримінальної відповідальності за злочин «Створення не
передбачених законом воєнізованих або збройних формувань» (ст. 260 Кримінального
кодексу України) за умови добровільного виходу з такого формування та повідомлення
органів державної влади чи органів місцевого самоврядування про його існування?
Якою метою згідно із ст. 258 Кримінального кодексу України НЕ може
характеризуватися терористичний акт?
Якою метою згідно із ст. 258 Кримінального кодексу України НЕ може
характеризуватися терористичний акт?
Яке із зазначених діянь закон НЕ визнає окремим злочином проти громадської
безпеки?
З якими наслідками закон пов’язує кримінальну, а НЕ адміністративну,
відповідальність за порушення правил безпеки руху або експлуатації транспорту
особами, які керують транспортним засобом (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу
України)?
В якому із варіантів відповіді дії особи слід кваліфікувати як незаконне заволодіння
транспортним засобом, поєднане з насильством, що НЕ є небезпечним для життя чи
здоров’я потерпілого (ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України)?
Як слід кваліфікувати умисне вбивство особи під час незаконного заволодіння
транспортним засобом?
Заклики до яких дій, що загрожують громадському порядку, є кримінально караними?
Які дії можуть бути проявами хуліганства без обтяжуючих та пом’якшуючих обставин?
Який із названих предметів є предметом особ¬ливо злісного хуліганства?
У чому може проявлятися жорстоке поводження з тваринами як злочин згідно з
Кримінальним кодексом України?
Які з названих предметів віднесені Кримінальним кодексом України до
порнографічних?
У якому випадку згідно з роз’ясненням Пленуму Верховного Суду України щодо
застосування законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у
злочинну чи іншу антигромадську діяльність така відповідальність повинна
наставати?
Які з названих проявів є проявами сутенерства як злочину?
Які з названих дій охоплюються поняттям «незаконне придбання наркотичних
засобів»?

Які дії будуть утворювати збут психотропних речовин як кримінально каране діяння,
відповідно до роз’яснення Пленуму Верховного Суду України у справах про злочини у
сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів?
Яка особа звільняється від кримінальної відповідальності за незаконне виробництво
наркотичних засобів без мети їх збуту?
За якої із названих обставин незаконне введення наркотичних засобів в організм іншої
особи визнається злочином?
В якому із названих випадків рецепт на право придбання наркотичних засобів або
психотропних речовин виписано із порушенням встановлених правил?
Що саме із зазначеного охоплює поняття «тяжкі наслідки» як кваліфікуючу ознаку
спонукання неповнолітніх до застосування допінгу?
В якому із вказаних випадків заготівля радіоактивно забруднених продуктів
харчування тягне кримінальну відповідальність
За умови наявності яких наслідків несанкціоноване втручання в роботу електроннообчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж
чи мереж електрозв’язку (ст. 361 Кримінального кодексу України) визнається
злочином?
Чим характеризується суб’єктивна сторона злочину «Створення з метою
використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів,
їх розповсюдження або збут» (ст. 361-1 Кримінального кодексу України)?
Злочином з яким складом є основний склад злочину «Несанкціоновані збут або
розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електроннообчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних
мережах або на носіях такої інформації» (ст. 361-2 Кримінального кодексу України)?
Що із зазначеного виступає об’єктом злочину «Несанкціоновані дії з інформацією, яка
обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих
системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації» (ст. 362
Кримінального кодексу України)?
За сукупності яких ознак зловживання владою або службовим становищем,
передбачене ст. 364 Кримінального кодексу України, визнається злочином?
Поняття яких саме службових осіб визначене у пункті 1 примітки до статті 364
Кримінального кодексу України?
Чим характеризується суб’єктивна сторона злочину «Декларування недостовірної
інформації» (стаття 366-1 Кримінального кодексу України)?
Якими є ознаки перевищення влади або службових повноважень, як вони визначені в
постанові Пленуму Верховного суду України «Про судову практику у справах про
перевищення влади або службових повноважень» від 26 грудня 2003 року №15?
Якій сукупності ознак має відповідати діяння, щоби бути визнаним корупційним
злочином?
Які особи є суб’єктом злочину «Зловживання владою або слу-жбовим становищем»
(стаття 364 Кримінального кодексу України)?
Який із зазначених предметів є предметом злочину, передбаченого статтею 369-2
Кримінального кодексу України «Зловживання впливом»?
За яких обставин особа, яка здійснює функції представника влади чи місцевого
самоврядування, відповідно до закону визнається службовою?
За яких умов особі НЕ можна інкримінувати «Одержання неправомірної вигоди»
(частина 1 статті 368 Кримінального кодексу України)?
Яка із зазначених обставин передбачає незаконне збагачення особи, уповноваженої на
виконання функцій держави чи місцевого самоврядування, визначене у статті 368-2
Кримінального кодексу України?
Чи можливе звільнення від кримінальної відповідальності за надання неправомірної
вигоди за статтею 369 Кримінального кодексу України?
Укажіть, які злочини вважаються корупційними злочинами відповідно до
Кримінального кодексу України?

Що із зазначеного є предметом злочину, передбаченого статтею 368-4 Кримінального
кодексу України «Підкуп особи, яка надає публічні послуги»?
Що із названого НЕ є обов’язковою ознакою злочину «Зло-вживання владою або
службовим становищем» (стаття 364 Кримінального кодексу України)?
Висловлення наміру про що саме слід розуміти у статті 368-3 і статті 368-4
Кримінального кодексу України під обіцянкою неправомірної вигоди?
Хто може бути потерпілим у злочині «Завідомо незаконні затримання, привід, арешт
або тримання під вартою» (ст. 371 Кримінального кодексу України)?
Хто може бути суб’єктом злочину «притягнення завідомо невинного до кримінальної
відповідальності» (ст. 372 Кримінального кодексу України)?
Що є моментом притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, в
контексті злочину, передбаченого ст. 372 Кримінального кодексу України, згідно з
Рішенням Конституційного суду України №9-рп/99 від 27.10.1999 року (справа про
депутатську недоторканість…)?
Чим характеризується суб’єктивна сторона злочину «Примушування давати
показання» (ст. 373 Кримінального кодексу України)?
У чому може виражатись об’єктивна сторона «порушення права на захист» відповідно
до змісту ст. 374 Кримінального кодексу України?
Коли є закінченим злочином постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного
вироку, рішення, ухвали або постанови (ст. 375 Кримінального кодексу України)?
За якої із вказаних умов діяння особи може бути кваліфіковане як посягання на життя
судді, народного засідателя чи присяжного у зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною із
здійсненням правосуддя (ст. 379 Кримінального кодексу України)?
Яка з наведених нижче ознак є обов’язковою ознакою об’єктивної сторони введення
суду в оману, поєднаного зі штучним створенням доказів обвинувачення (ч. 2 ст. 384
Кримінального кодексу України)?
Яким злочином є за своїм складом «Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт,
заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації» (ст. 388
Кримінального кодексу України)?
Що із зазначеного виступає основним безпосереднім об’єктом злочину «Умисне
знищення або пошкодження майна захисника чи представника особи» (ст. 399
Кримінального кодексу України)?
Який із названих злочинів НЕ належить до злочинів проти основ національної безпеки
України?
Що із названого є об’єктом злочину, передбаченого ст. 109 Кримінального кодексу
України («Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу
або захоплення державної влади»)?
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ст. 109 Кримінального кодексу України («Дії,
спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення
державної влади»)?
Що із названого є обов’язковим додатковим об’єктом злочину, передбаченого ст. 112
Кримінального кодексу України?
Що із названого є обов’язковим основним об’єктом злочину, передбаченого ст. 113
(«Диверсія»)?
У чому із зазначеного може виявлятися об’єктивна сторона диверсії?
В якій із відповідей правильно названо злочин, що відноситься до злочинів проти основ
національної безпеки України?
Суб’єктом основних складів яких злочинів проти основ національної безпеки України є
службова особа (крім представника влади)?
Які із зазначених осіб можуть бути визнані потерпілими від злочину «Посягання на
життя державного чи громадського діяча»?
В яких із вказаних статей про злочини проти основ національної безпеки України
передбачена відповідальність за спричинення шкоди конкретному виду потерпілих?
Які із названих осіб підпадають під ознаки суб’єкта злочину «Шпигунство»?

Які із названих діянь охоплюються поняттям «Посягання на життя» згідно із ст. 348
Кримінального кодексу України?
Яка із названих осіб підпадає під ознаки суб’єкта злочину «Державна зрада»?
Які дії є ознакою злочину «Державна зрада»?
Яким ознакам повинні відповідати певні відомості для того, щоб бути визнаними
державною таємницею, розголошення якої визнається злочином?
В яких діях полягає шпигунство з об’єктивної сторони?
Які з названих ознак є кваліфікуючими ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110
Кримінального кодексу України («Посягання на територіальну цілісність і
недоторканність України»)?
За наругу над якими символами передбачена відповідальність у ст. 338 Кримінального
кодексу України?
За наругу над якими державними символами іноземної держави встановлена
відповідальність у ст. 338 Кримінального кодексу України?
За вчинення опору яким потерпілим передбачена відповідальність у ст. 342
Кримінального кодексу України?
Які із названих ознак є ознаками об’єктивної сторони опору представникові влади
згідно із ст. 342 Кримінального кодексу України?
За яких із зазначених обставин настає кримінальна відповідальність за опір
працівникові правоохоронного органу?
За яку погрозу щодо працівника правоохоронного органу встановлена відповідальність
згідно із ст. 342 Кримінального кодексу України?
Чим характеризується суб’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 344
Кримінального кодексу України («Втручання в діяльність державного діяча»)?
У чому полягає перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата
місцевої ради згідно зі ст. 351 Кримінального кодексу України?
Якою є мета погрози або насильства щодо службової особи, за наявності якої настає
кримінальна відповідальність згідно зі ст. 350 Кримінального кодексу України?
За які дії, що вчиняються щодо майна, належного працівникові правоохоронного
органу, у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків, передбачена
відповідальність згідно зі ст. 345 Кримінального кодексу України?
Який час вчинення опору члену громадського формування з охорони громадського
порядку є обов’язковою ознакою злочину, передбаченого ст. 342 Кримінального
кодексу України?
Заподіяння яких наслідків є умовою застосування ст. 356 Кримінального кодексу
України «Самоправство»?
Коли вважається закінченим злочин «Захоплення державних або громадських будівель
і споруд»?
Відсутність ознак якого злочину є умовою застосування статті 355 Кримінального
кодексу України «Примушування до виконання або невиконання цивільно-правових
зобов’язань»?
За умови вчинення яких дій «Незаконне перешкоджання організації або проведенню
зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій» є злочином?
У чому полягає перешкоджання діяльності депутата місцевої ради згідно із ст. 351
Кримінального кодексу України?
За які дії щодо заручника – представника влади або працівника правоохоронного
органу – передбачена відповідальність у ст. 349 Кримінального кодексу України?
З якою формою вини може бути вчинено замах на умисне вбивство осіб, зазначених у
диспозиції ст. 348 Кримінального кодексу України згідно з Постановою Пленуму
Верховного суду України від 26.06.1992 року «Про застосування судами законодавства,
що передбачає відповідальність за посягання на життя, здоров’я, гідність та власність
суддів і працівників правоохоронних органів»?
У чому відповідно до ст. 38 Кримінального кодексу України полягає безпосередня мета
заходів, необхідних для затримання особи, що вчинила злочин?

У чому може проявитися об’єктивна сторона «Катування» (ст. 127 Кримінального
кодексу України)?
Всупереч чиїм інтересам має бути використано службовою особою владу чи службове
становища, відповідно до ст. 364 Кримінального кодексу України «Зловживання
владою або службовим становищем»?

