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?
Ч. 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?
Т. разом із Л. вчинили грабіж. До цього злочину Т. вчинив ще хуліганські дії. Дії Л.
були кваліфіковані як грабіж вчинений за попередньою змовою групою осіб, а дії Т. 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:
П. 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). Який принцип кримінального права знайшов
реалізацію в даній ситуації?
За відповідною мотивацією Верховна Рада 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?
Г. і С. 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
Г. 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?
В. під час нападу на його будинок, захищаючи свою родину заподіяв тілесні
ушкодження середньої тяжкості одному із грабіжників. В. 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 міститься в чинному Кримінальному кодексі
України:
Текст чинного Кримінального кодексу України утворюють відносно самостійні
частини:
Закон України про кримінальну відповідальність становить:
Діючий Кримінальний кодекс України був прийнятий Верховною 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 Г. випадково доторкнувся до паяльника, з яким
працював Д. Від несподіваного опіку та болю Г. різко відсмикнув руку і наніс удар в
око Ф., який стояв поруч. Внаслідок травми Ф. втратив зір на одно око. Чи є дії Г.
злочином?
Президент України видав Указ про встановлення кримінальної відповідальності за
образу працівника правоохоронного органу. Чи можна вважати такі дії злочином?
10 річний О. вчинив крадіжку чужого майна на суму 2000 грн. Але кримінальне
провадження не порушили, оскільки визнали діяння О. як малозначне за ч. 2 ст. 11 КК
України. Чи законним є рішення?
С. 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 С. залежно від ступеня тяжкості
вчиненого?
М. заподіяв кілька ножових 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 М. 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?
М. у 14-річному віці проник у приміщення і викрав майно на суму 3500 грн. Щоб
встановити чи є в діях М. склад злочину, що передбачає відповідальність за таємне
викрадення чужого майна, потрібно звернутись :
У відповідь на скаргу П. 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:
І. не маючи постійного місця проживання і роботи викрав велосипед, який пізніше
продав. Дії І. були кваліфіковані за ч.1 ст. 185 КК України. До якого виду залежно від
ступеня суспільної небезпеки належить цей склад злочину?
В. обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 129 Кримінального
кодексу 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 З. 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:
Г. 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?
Д. 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?
Визначте, що є об’єктом і предметом крадіжки (ст. 185 ККУ)?
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?
Для якого із цих злочинів спосіб НЕ є обов’язковою ознакою складу злочину?
Б., 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 П., перебуваючи на службі в зоні АТО, піддавшись пропаганді був
завербований російською розвідкою. На замовлення російських спецслужб П. вивчив
матеріали про місця розташування таємних диверсійних українських груп та
переказав їх стороні-противнику. Якого виду дії вчинені П.?

Майор П., 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?
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 НЕ 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 НЕ 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 НЕ 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 Х. і Л. 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 Х. і Л.
нести кримінальну відповідальність?
Г. у стані сильного душевного хвилювання, спричиненого тяжкою образою з боку Р.,
вбив його. Від цього сам захворів на психічну хворобу, яка позбавила його можливості
усвідомлювати свої дії. Чи може Г. 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?
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 виступає 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:
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?
Знаючи, що Г. вирішив помститися Т. за те, що він спокусив його дружину, Т.
підкинув на поріг будинку останнього вогнепальну зброю. Г. знайшов підкинуту йому
зброю і, скориставшись нею, вчинив вбивство Т. Чи повинен Г. відповідати за
вчинення вбивства у 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 13річного
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.
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?
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.
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?
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?
Які 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?
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?
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?
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?
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?
Підприємець вперше вчинив незакінчений злочин невеликої тяжкості, а саме –
готування до нього. Злочин був некорупційний. Чи може бути звільнено підприємця
від кримінальної відповідальності?
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?
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?
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?
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 строк:
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 продовження 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?
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?

Яким органом держави, відповідно до Кримінального кодексу України,
застосовуються заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб?
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 років.
Яке 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 роботи
В 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 умовнодострокове 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 років.
Яке 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 роботи.
В 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 умовнодострокове 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:
Ш. 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 Ш.?
Які із вказаних злочинів є предметними?
Ш., 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?
Б., перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, проник у кімнату гуртожитку, де
проживала К., 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.

Ш., проникнувши в квартиру Т., викрав гладкоствольну мисливську рушницю. Що в
даній ситуації виступає основним безпосереднім об’єктом?
Ш., проникнувши в квартиру Т., викрав два пістолети та набої до них. Що в даній
ситуації виступає основним безпосереднім об’єктом?
М., 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?
А., Щ. і М. домовилися вчинити кілька нападів на квартири громадян. Для реалізації
свого плану, Щ., маючи ліцензію на носіння вогнепальної зброї, придбав бойовий
пістолет, А. та М. придбали кастет та військовий бойовий ніж. Однак при спробі
вчинити напад, були затримані. Що є основним безпосереднім об’єктом злочину?
А. і М. 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?
П. придбав у невстановленої особи 10 тонн етилового спирту, з якого у власному
гаражі виготовляв «горілку», розбавляючи спирт водою з водогону. На пляшки з
«горілкою» П. наклеював придбані у Г. незаконно виготовлені марки акцизного збору
та етикетки відомих виробників горілчаних виробів. Виготовлену «горілку» П.
передавав для реалізації приватним підприємцям С. та А., 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
П. 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?
Ш. таємно проник до квартири С. 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 Ш.?
Г. взяв в борг у К. 3000 грн. на три місяці. Однак, зі спливом обумовленого строку, Г.
відмовився повертати борг К.. Тоді Ко. вирішив власними силами повернути борг,
таємно проник у квартиру Г., знайшов там схованку, де було 5000 грн., взяв 3000 грн., і
вже покидаючи приміщення, був затриманий. Що є основним безпосереднім об’єктом
злочину, вчиненого К.?
Перед трамваєм, у забороненому для переходу пішоходів місці, швидко перебігала
вулицю 8-річна О.. 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 М. не мав можливості об’їхати трамвай, оскільки спереду біля бровки хідника
стояла автомашина «Москвич». Дівчинка раптово з’явилася перед автомашиною, і
хоч М. загальмував своєчасно, не вдалося уникнути наїзду. О. попала під колеса і була
смертельно травмована. Чи є у поведінці М. ознаки об’єктивної сторони злочину,
передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України?
Між К. і Ш. в квартирі останнього виникла сварка, під час якої Ш. вдарив К. 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 К. 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 Ш. за вбивство К.?
І., зайшовши до ресторану, побачив там П., який танцював зі своєю знайомою. П. був у
неприязних стосунках з І.. Вихопивши пістолет, І. з відстані 7 метрів тричі вистрілив у
П., заподіявши тому смертельні поранення. Вироком суду дії І. були кваліфіковані за
п. 5 ч. 2 ст. 115 КК. Чи правильно судом визначено спосіб вчинення злочину?
К. і четверо його товариші їхали автомобілем, який належав К.. За шість км. до
райцентру на узбіччі вони побачили перевернутий автомобіль, біля якого знаходилися
тяжко травмований С. та його дружина, яка почала просити підвезти потерпілого до
лікарні. К. відмовився це зробити. Приїхавши в райцентр, К. зателефонував до лікарні
й повідомив про ДТП і тяжкий стан потерпілого. Обидва авто швидкої допомоги були
на викликах, тому С. був доставлений до лікарні лише через годину, де невдовзі помер
від втрати великої кількості крові. За висновком судово-медичної експертизи, життя
потерпілого було б урятоване, якщо б К. довіз його до лікарні. Чи є в діянні К. та його
товаришів ознаки складу злочину, передбаченого ст. 135 КК України (Залишення в
небезпеці)?
П. під час сварки з матір’ю своєї дружини С. на ґрунті неприязних стосунків завдав їй
молотком два удари по голові, спричинивши закриті переломи кісток склепіння й
основи черепа, від чого С. через 25 днів померла в лікарні. За висновком судовомедичної експертизи, смерть С. 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 П. і смертю С.?
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?
В. 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 П.,
спричинивши тому середньої тяжкості тілесні ушкодження. Чим буде в даній ситуації
пляшка?
К. завдала Т., який спав, чотири удари сокирою по голові і з метою приховати вчинене
підпалила будинок, в якому знаходився Т.. Судово-медична експертиза встановила,
що смерть Т. 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?
Ш., перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, рухався із дозволеною швидкістю,
однак не помітив вчасно пішохода і здійснив наїзд. Побачивши що свідки події
відсутні, Ш. 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. було засуджено за порушення правил безпеки
дорожнього руху. Адвокат родичів загиблого наполягав на притягненні до
відповідальності і за залишення в небезпеці (ст. 135 ККУ). Чи правильно апелює
адвокат?
Ш., використавши ключ-відмичку, таємно проник до квартири Р., 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?
П., 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?
15-річний Р., проводжаючи додому своїх однокласниць Л. і М., знайшов на вулиці
дрібнокаліберний пістолет. Під мостом він випробував його, зробивши кілька
пострілів, Марина пожартувала, що, можливо, Рудяк їх застрелить. Рудяк випадково
натис на гачок, пролунав постріл, яким було тяжко поранено Людмилу. Рудяка було
засуджено за умисне тяжке тілесне ушкодження. Захисник подав апеляцію на вирок,
вимагаючи закриття кримінальної справи. Чи підлягає апеляція задоволенню?
20 травня П. на святкування свого 14-річчя запросив на 7-му годину вечора
найближчих друзів. Вони випили, і вирішили інсценувати розстріл з використанням
малокаліберної гвинтівки. Першим випробував себе П., в якого опівночі з останнім
ударом курантів вистрілив Ш.. Куля пройшла біля самого вуха П. Через 2 хвилини в
Ш. вже стріляв М., однак куля влучила в голову і смертельно поранила Ш. П.
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 Є., попросила його відвезти їхнього сина на заняття шахової секції.
Наступного дня Є. придбав в аптеці дві упаковки снодійного, заїхав удень за сином,
дав хлопчикові велику дозу снодійного і привіз його в дім колишньої дружини.
Хлопчик швидко заснув, а через два дні помер від отруєння. Було проведено судовопсихіатричну експертизу, яка визнала, що в Є психічне захворювання у формі
шизофренії і діяння він вчинив у хворобливому стані. Ухвалою суду кримінальну
справу проти Є. в обвинуваченні в умисному вбивстві було закрито. Прокурор подав
апеляцію на ухвалу суду, вказавши, що висновок суду зроблено на недостатньо
досліджених матеріалах справи. Чи підлягає апеляція прокурора задоволенню?
В., 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 В. виник стан сильного душевного хвилювання і вона вдарила
його в груди ножем, яким у цей момент чистила огірок. Ніж ушкодив серце, чоловік
помер. В. засуджено за умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного
хвилювання. Захисник оскаржив вирок, вважаючи, що злочин вчинено в стані
неосудності. Чи підлягає скарга задоволенню?
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.?
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:

С. і К., які перебували у неприязних стосунках із П., 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° П. 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?
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?
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?
В. і Д. домовилися про спільне вчинення крадіжки з квартири Б.. Ввечері, вважаючи,
що в квартирі нікого немає, проникли до неї через вікно. Проте там був Б., який спав.
В. мовчки витягнув із-за пазухи ніж і показав його Д.. Д. кивнув В. і, сівши верхи на Б.,
схопив його за руки і тримав, у той час як В. наносив удари ножем потерпілому,
внаслідок яких останній помер на місці. Після цього вони заволоділи майном Б. і
покинули його квартиру. Суд визнав В. і Джафарова співвиконавцями розбою,
вчиненого за попередньою змовою групою осіб, а також В. виконавцем, а Д.
пособником умисного вбивства, вчиненого групою осіб без попередньої змови. Чи
правильним є рішення суду?
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?
К. дізнався від С., 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 К. продаватиме їх на ринку. Після
того, як С. погодився, К. домовився із З., яка працювала провідницею, що вона за
винагороду буде брати цигарки у С. і ввозити їх в Україну, приховавши у своєму
вагоні. У такий спосіб З. протягом двох місяців перемістила цигарок загальною
кількістю 5 тис. пачок. К. купив у свого знайомого М. 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)?
Б., раніше судимий, після відбуття покарання зустрівся із своїми товаришами та
запропонував їм вчиняти квартирні крадіжки. Б., П. та С. розробили єдиний план
вчинення злочинів та розподілили між собою функції. Спочатку група здійснила
крадіжку з квартири М., заподіявши йому шкоду на суму 42 тис.. Потім усі троє
проникли в квартиру Г., 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, Б., П. та С. збігли з валізами вниз, сіли в автомобіль, що
належав П., і втекли, але невдовзі були затримані. Частину майна, викраденого з
квартири М., вартістю 28 тис. Б. продав Ш., якого попередив, що це майно здобуте

внаслідок квартирної крадіжки. Яка має бути кримінально-правова оцінка дій Б., П.,
С. та Ш. 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:
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?
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?
А. 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?
В. позичив велику суму грошей у Б.. Останній неодноразово нагадував на повернення
боргу. З метою не повернення суми В. вбив Б. у нього вдома. Після заподіяння смерті,
він обшукав квартиру, забрав цінні речі і гроші. Чи має місце множинність злочинів?
Щ., раніше засуджений за розбійний напад, разом із К. відпочивав біля річки,
розпиваючи спиртні напої. Щ. згадав, що колись К. 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?
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 екс-правоохоронця. 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?
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 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?
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?
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?
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?
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?
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?
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?
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 суспільно-небезпечне 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:
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?

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?

