Визначте види норм, які містяться в Особливій частині Кримінального кодексу України?
Що таке кваліфікація злочинів?
Вкажіть види норм, що застосовуються при кваліфікації злочинів?
Чи допускається аналогія при застосуванні кримінально-правових норм?
Що є критерієм об’єднання норм Особливої частини Кримінального кодексу України в
розділи?
Що є об’єктом кваліфікації?
Які є стадії кримінально-правової кваліфікації?
Яка структура норм Особливої частини Кримінального кодексу України?
Визначте елементи, що входять в структуру кримінально-правової кваліфікації?
Яка структура Особливої частини КК України?
Які норми в Особливій частині КК України є роз’яснюючими?
Які норми у Особливій частині КК України є заохочувальними?
Вкажіть, що є основним завданням кваліфікації злочинів?
Визначте, який із перелічених принципів характерний для кваліфікації злочинів?
Вкажіть, яка із перелічених дій НЕ входить в об’єктивну сторону державної зради?
Визначте характер дій, що є визначальним для кваліфікації посягань особи, спрямованих на
зміну чи повалення конституційного ладу, передбачених ст. 109 КК України?
Встановіть, який характер закликів до насильницької зміни чи повалення конституційного
ладу або до захоплення державної влади є характерним для кваліфікації діянь особи за
статтею 109 КК України?
Якими за формою вини можуть бути дії, що посягають на територіальну цілісність і
недоторканість України?
Назвіть умови, сукупність яких дає підстави для звільнення особи від кримінальної
відповідальності за державну зраду, що передбачені ч. 2 ст. 111 КК України?
Вкажіть, хто є суб’єктом державної зради?
Визначте суб’єктивну ознаку, яка є обов’язковою для кваліфікації діяння, передбаченого
статтею 112 КК України – «Посягання на життя державного чи громадського діяча»?
Назвіть умови, сукупність яких дає підстави для звільнення особи від кримінальної
відповідальності за шпигунство?
Що визнається метою диверсії?
Визначте, за яких умов передача або збирання з метою передачі іноземній державі, іноземній
організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю,
кваліфікується як шпигунство?
Визначте, за якою ознакою шпигунство як форма державної зради відрізняється від
шпигунства як самостійного складу злочину?
Назвіть, яке із запропонованих діянь містить ознаки злочину проти основ національної
безпеки України?
Визначте, яка із перелічених дій НЕ охоплюється об’єктивною стороною диверсії?
Визначте, яке із зазначених посягань НЕ належить до злочинів проти основ національної
безпеки України?
Визначте, які із перелічених дій утворюють об’єктивну сторону складу злочину,
передбаченого ст. 112 КК України – «Посягання на життя державного чи громадського
діяча»?
Вкажіть, що слід розуміти під умисним вбивством, відповідно до ст. 115 КК України?
Вкажіть, за якою ознакою слід відмежовувати умисне вбивство від умисного тяжкого
тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого?
Визначте, суб’єктом, якого із перелічених умисних вбивств є особа віком з 16 років?
Визначте, який із наслідків характерний для умисного тяжкого тілесного ушкодження?
Встановіть, яка із перелічених ознак свідчить про наявність середньої тяжкості тілесного
ушкодження?
Вкажіть ознаку, за допомогою якої катування відрізняють від мордування?
Визначте, яке із перелічених посягань є предметним?
Визначте момент закінчення злочину, передбаченого ст. 138 КК України – «Незаконна

лікувальна діяльність»?
Вкажіть, суб’єктом якого із перелічених складів злочинів виступає 14-річна особа?
Вкажіть, яке із перелічених вбивств НЕ відноситься до вбивств при обтяжуючих обставинах,
відповідно до ч. 2 ст. 115 КК України?
Визначте, хто є суб’єктом злочину, передбаченого ч. 1 ст.134 КК України (незаконне
проведення аборту)?
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ст. 117 КК України (умисне вбивство матір’ю своєї
новонародженої дитини)?
Визначте, за яких умов злочин, передбачений ч. 1. ст. 134 КК України (незаконне проведення
аборту) вважається закінченим?
Вкажіть форму вини, характерну для складу злочину, передбаченого ч. 1. ст. 134 КК України
(незаконне проведення аборту)?
Визначте, яка із перелічених видів мети є характерною ознакою злочину, передбаченого ч. 2
ст. 121 КК України – «Умисне тяжке тілесне ушкодження»?
Яке із вказаних посягань НЕ відноситься до злочинів проти волі, честі та гідності особи?
В чому полягає відмінність між незаконним позбавленням волі або викраденням людини та
захопленням заручників.
Вкажіть, суб’єктом якого злочину проти волі, честі та гідності особи може бути 14-річна
особа?
Визначте, яка мета торгівлі людьми, як злочину проти волі, честі і гідності особи?
Вкажіть суб’єктивні ознаки, що є характерними для складу злочину, передбаченого ст. 148
КК України – «Підміна дитини»?
Вкажіть, який спосіб із перелічених є характерним для торгівлі людьми (ст. 149 КК
України)?
Встановіть, хто із перелічених осіб є потерпілим при експлуатації дітей (ст. 150 КК
України)?
Хто виступає суб’єктом незаконного поміщення в психіатричний заклад (ст. 151 КК
України)?
Хто може бути потерпілим при незаконному поміщенні в психіатричний заклад?
Вкажіть, в яких злочинах проти волі, честі та гідності особи мета посягання є обов’язковою
ознакою суб’єктивної сторони злочину?
Визначте обов’язкові суб’єктивні ознаки складу злочину передбаченого ст. 150 КК України –
«Експлуатація дітей»?
Вкажіть, які із перелічених дій НЕ охоплюються об’єктивною стороною складу злочину,
передбаченого ст. 149 КК України – «Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо
людини»?
Вкажіть, що таке статева свобода як родовий об’єкт злочинів проти статевої свободи і
недоторканості особи ?
Визначте, що слід розуміти під абсолютною забороною вступати у статеві відносини з
особою, яка з різних причин не наділена статевою свободою?
Вкажіть, який мотив є домінуючим у статевих злочинах?
Вкажіть, який із вказаних складів НЕ належить до злочинів проти статевої свободи та
статевої недоторканості?
Визначте, що є безпосереднім об’єктом зґвалтування?
Вкажіть, що слід розуміти під правом повнолітньої і психічно здорової особи самостійно
обирати собі партнера для статевих стосунків, не допускаючи при цьому будь-якого
примусу?
Визначте, яка із перелічених дій є складовою об’єктивної сторони зґвалтування?
Визначте, що НЕ визнається особливо тяжким наслідком зґвалтування?
Визначте, суб’єктом якого із посягань проти статевої свободи та статевої недоторканості, є
16 річна особа?
Вкажіть, хто є потерпілим при розбещенні неповнолітніх?
Визначте ознаку, за якою зґвалтування відрізняється від насильницького задоволення
статевої пристрасті неприродним способом?

Визначте, суб’єктом якого із перелічених складів можуть бути батько, матір, мачуха, вітчим,
опікун чи піклувальник?
Вкажіть, які із перелічених осіб можуть бути потерпілими від зґвалтування?
Визначте, суб’єктом якого із посягань проти статевої свободи та недоторканості є особа, від
якої жінка або чоловік перебувають в матеріальній чи службовій залежності?
Вкажіть момент, з якого зґвалтування вважається закінченим злочином?
Визначте вид суспільних благ, які є родовим об’єктом злочинів проти виборчих, трудових та
інших особистих прав і свобод людини і громадянина?
Вкажіть, обов’язковою ознакою якого складу злочину є спосіб його вчинення?
Назвіть розмір мінімальної матеріальної шкоди, яка дає підстави для притягнення особи до
кримінальної відповідальності за порушення авторського права і суміжних прав?
Визначте, який мотив є обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони складу злочину,
передбаченого ст. 172 КК України – «Грубе порушення законодавства про працю»?
Назвіть склад злочину проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і
громадянина, для якого НЕ є характерним предмет посягання?
Визначте, який спосіб вчинення характерний для злочину, передбаченого ст. 173 КК України
– «Грубе порушення угоди про працю»?
Визначте, що слід розуміти під матеріальною шкодою в особливо великому розмірі при
порушенні авторського права і суміжних прав?
Вкажіть, диспозиція якої із перелічених норм проти виборчих, трудових та інших особистих
прав і свобод людини і громадянина містить заохочувальну норму?
Назвіть форму власності закладу охорони здоров’я, що характерна при порушенні права на
безоплатну медичну допомогу як злочину проти виборчих, трудових та інших особистих
прав і свобод людини і громадянина?
Визначте, який із зазначених складів злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих
прав і свобод людини і громадянина є формальним:
Назвіть, яке діяння НЕ охоплюється об’єктивною стороною складу злочину, передбаченого
ст. 182 КК України – «Порушення недоторканості приватного життя»?
Визначте, яка із перелічених дій НЕ охоплюється об’єктивною стороною складу злочину,
передбаченого ст. 176 КК України – «Порушення авторського права і суміжних прав»?
Назвіть, яка із кваліфікуючих ознак характерна для невиплати заробітної плати, стипендії,
пенсії чи інших установлених законом виплат, як необхідна умова притягнення особи до
кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 175 КК України?
Визначте, яка із перелічених дій НЕ охоплюється складом злочину, передбаченого ст. 162 КК
України – «Порушення недоторканості житла»?
Встановіть, що слід розуміти під неправомірною вигодою, яка є характерною ознакою складу
злочину, передбаченого ст. 160 КК України – «Підкуп виборця, учасника референдуму»?
Визначте, яка із перелічених ознак є обов’язковою для кваліфікації діяння, передбаченого ст.
159 КК України – «Порушення таємниці голосування»?
Вкажіть, яка із перелічених осіб визнається суб’єктом складу злочину, передбаченого ст. 162
КК України – «Порушення недоторканості житла»?
Що слід розуміти під поняттям «крадіжка»?
Що слід розуміти під крадіжкою, вчиненою у великих розмірах?
Що слід розуміти під крадіжкою, вчиненою в особливо великих розмірах?
Що слід розуміти під крадіжкою, яка завдала значної шкоди потерпілому?
Вкажіть, хто може бути суб’єктом крадіжки?
Що означає «таємний» спосіб викрадення чужого майна при вчиненні крадіжки?
Вкажіть, який вид злочину проти власності передбачає як кваліфікуючу ознаку
«проникнення у житло, інше приміщення чи сховище»?
Що слід розуміти під поняттям «грабіж»?
За якою ознакою грабіж відрізняється від крадіжки?
Яким є грабіж за конструкцією складу злочину?
Вкажіть, яка із вказаних ознак є кваліфікованим видом грабежу?
За якою ознакою насильницький грабіж відрізняється від розбою?

За якою ознакою насильницький грабіж відрізняється від розбою?
Що слід розуміти під поняттям «розбій»?
З якого моменту розбій вважається закінченим злочином?
Визначте, яким за конструкцією складу злочину є розбій?
Яка із вказаних ознак є кваліфікованим видом розбою?
Яка із кваліфікуючих ознак НЕ характерна для розбою?
Що є предметом вимагання?
Яка із вказаних дій характерна для вимагання?
Що слід розуміти під поняттям «шахрайство»?
Вкажіть, що може виступати предметом шахрайства?
Яка із вказаних форм заволодіння чужим майном характерна для шахрайства?
Що слід розуміти під заподіянням значної майнової шкоди шляхом обману або зловживання
довірою?
Що слід розуміти під заподіянням майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману або
зловживання довірою?
Яка із наведених форм об’єктивної сторони характерна для «заподіяння майнової шкоди
шляхом обману або зловживання довірою»?
Який розмір мінімальної матеріальної шкоди, яка дає підстави для притягнення особи до
кримінальної відповідальності за крадіжку?
Яка із вказаних ознак є кваліфікованим видом умисного знищення або пошкодження майна?
Який із вказаних складів злочину проти власності є усіченим?
Предметом якого злочину проти власності є право на майно?
Що є предметом злочинів проти власності?
Для якого із злочинів проти власності НЕ характерний корисливий мотив?
При вчиненні якого злочину проти власності суб’єктом НЕ може бути 14-річна особа?
Вкажіть, за якою ознакою вимагання відрізняється від шахрайства?
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ст. 190 КК України (Шахрайство)?
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ст. 192 КК України (Заподіяння майнової шкоди
шляхом обману або зловживання довірою)?
Що є предметом злочину, передбаченого ст. 194 КК України (Умисне знищення або
пошкодження майна)?
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна
або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)?Вкажіть, який із
перелічених складів НЕ належить до злочинів проти власності?
Вкажіть, що є об’єктом злочину, передбаченого ст. 199 КК України – «Виготовлення,
зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання
при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів
державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів»?
Визначте, що із переліченого НЕ може бути предметом злочину, передбаченого ст. 199 КК
України – «Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в
Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей,
державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи
голографічних захисних елементів»?
Вкажіть, хто може бути суб’єктом злочину, передбаченого ст. 199 КК України –
«Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з
метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних
цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних
захисних елементів»?
Вкажіть, що слід розуміти під підробкою грошей у великому розмірі, згідно із приміткою до ст.
199 КК України?
Вкажіть, який із названих предметів НЕ є предметом контрабанди за ст. 201 КК України?
Визначте обов’язкові об’єктивні ознаки злочину, передбаченого ст. 201 КК України –
«Контрабанда»?
Визначте що є об’єктом злочину, передбаченого ст. 201 КК України – «Контрабанда»?

Вкажіть що є предметом злочину, передбаченого ст. 204 КК України – «Незаконне
виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів»?
Вкажіть, який із перелічених складів злочинів у сфері господарської діяльності за
конструкцією є матеріальним?
Визначте обов’язкову мету фіктивного підприємництва?
Що слід розуміти під ухиленням від сплати податків у великих розмірах?
Визначте, яким за конструкцією складу є злочин, передбачений ст. 212 КК України –
«Ухилення від сплати податків, зборів»?
Визначте, яка із перелічених дій НЕ входить в об’єктивну сторону незаконного обігу дисків
для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва?
Визначте, який суспільно небезпечний наслідок характерний для розголошення комерційної
або банківської таємниці?
Вкажіть, що слід розуміти під великою матеріальною шкодою, що заподіяна державі,
банкові, кредитним установам при вчиненні діяння, передбаченого ст. 205 КК України –
«Фіктивне підприємництво»?
Визначте, який із наведених складів НЕ відноситься до злочинів проти громадської безпеки?
Визначте, яка із зазначених дій НЕ характерна для об’єктивної сторони складу «Створення
злочинної організації»?
Вкажіть, яка обов’язкова мета характерна для злочину, передбаченого ст. 255 КК України –
«Створення злочинної організації»?
Вкажіть, суб’єктом якого із перелічених злочинів проти громадської безпеки є 14-річна
особа?
Назвіть склад злочину проти громадської безпеки, який за конструкцією є матеріальним?
Визначте, яка мета характерна для бандитизму?
Назвіть дію, яка НЕ передбачена ч. 2 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю,
бойовими припасами або вибуховими речовинами) і відповідно не тягне за собою
кримінальної відповідальності?
Визначте, яка із зазначених статей розділу Особливої частини, що регламентує кримінальну
відповідальність за злочини проти громадської безпеки НЕ містить заохочувальної норми?
Вкажіть, за якою ознакою слід проводити відмежування терористичного акту від завідомого
неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян?
Визначте дії, що НЕ характерні для складу «Сприяння вчиненню терористичного акту»?
Вкажіть, яка мета НЕ характерна для терористичного акту?
Що слід розуміти під майновою шкодою у великому розмірі при порушенні встановлених
законодавством вимог пожежної безпеки?
Вкажіть, яка дія охоплюється об’єктивною стороною бандитизму?
Визначте спосіб, який НЕ характерний при втягненні у вчинення терористичного акту?
Вкажіть, що слід розуміти під фінансуванням тероризму у великих розмірах?
Назвіть, які із перелічених дій НЕ утворюють складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК
України – «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими
речовинами»?
Вкажіть, яка із перелічених осіб підлягає кримінальній відповідальності за створення
злочинної організації?
Визначте, яким за конструкцією складу є злочин, передбачений cт. 264 КК України – недбале
зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів?
Визначте, який із перелічених предметів НЕ характерний для злочину, передбаченого cт. 262
КК України – викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів,
вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства
або зловживання службовим становищем?
Визначте, яка із перелічених дій НЕ охоплюється складом злочину, передбаченого ст. 262 КК
України – «Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів,
вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства
або зловживання службовим становищем»?
Вкажіть, який із злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту вчиняється

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

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров’я
населення може характеризуватись змішаною формою вини?
Визначте, які із перелічених суб’єктивних ознак є обов’язковими для встановлення вини
суб’єкта за діяння, що передбачене ст. 319 КК України – «Незаконна видача рецепта на право
придбання наркотичних засобів або психотропних речовин»?
Вкажіть, за якою ознакою проводиться відмежування статей 307 і 309 КК України про незаконне
виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних
засобів, психотропних речовин або їх аналогів?
Конкретизуйте, які із перелічених об’єктивних ознак є обов’язковими при кваліфікації
діяння, передбаченого ст. 314 КК України – «Незаконне введення в організм наркотичних
засобів, психотропних речовин або їх аналогів»?
Визначте момент, з настанням якого визнається закінченим злочин, передбачений ст. 307 КК
України – «Незаконне виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення,
пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів»?
Вкажіть, яким за конструкцією складу є злочин, передбачений ст. 308 КК України –
«Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх
аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим
становищем»?
Вкажіть, суб’єктом якого із перелічених складів злочинів у сфері обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів може бути 14-річна особа?
Вкажіть, яка із перелічених осіб НЕ вважається потерпілою від злочину, передбаченого ч. 3
ст. 314 КК України – «Незаконне введення в організм наркотичних засобів, психотропних
речовин або їх аналогів»?
Вкажіть категорію осіб, які НЕ визнаються суб’єктами злочину, передбаченого ст. 323 КК
України – «Спонукання неповнолітніх до застосування допінгу»?
Визначте, хто може бути суб’єктом розголошення державної таємниці (ст. 328 КК України)?
Визначте, яка із перелічених ознак є кваліфікуючою для розголошення державної таємниці?
Визначте, яке із перелічених діянь НЕ є кримінально караним?
Визначте, які із перелічених відомостей є предметом злочину, передбаченого ст. 330 КК
України – «Передача або збирання відомостей, що становлять...»?
Вкажіть, яка мета є обов’язковою ознакою складу злочину, передбаченого ст. 330 КК
України – «Передача або збирання відомостей, що становлять службову інформацію, зібрану
у процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни»?
Визначте вичерпний перелік дій, які утворюють об’єктивну сторону злочину, передбаченого
ст. 332 КК України – «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України»?
Вкажіть вичерпний перелік дій, які є ознакою об’єктивної сторони кримінально-караного
порушення правил міжнародних польотів?
Визначте, хто із перелічених осіб може бути суб’єктом злочину, передбаченого ст. 329 КК
України – «Втрата документів, що містять державну таємницю»?
Вкажіть, які товари підлягають державному експертному контролю, згідно ст. 333 КК
України?
Визначте суб’єктивну ознаку, що є обов’язковою при кваліфікації злочину, передбаченого ст.
332-1 КК України – «Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України
та виїзду з неї»?
Вкажіть, який із перелічених складів НЕ відноситься до злочинів проти авторитету органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочинів проти
журналістів?
Вкажіть, що НЕ є предметом наруги над державними символами?
Що слід розуміти під опором представникові влади, працівникові правоохоронного органу?
Визначте перелік об’єктивних ознак, які є обов’язковими для кваліфікації злочину,
передбаченого ст. 342 КК України – «Опір представникові влади, працівникові
правоохоронного органу, державному виконавцю, члену громадського формування з
охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві,
уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб»?

Вкажіть, що із переліченого НЕ вважається предметом злочинного посягання, передбаченого
ст. 341 КК України – «Захоплення державних або громадських будівель чи споруд»?
Хто може бути суб’єктом незаконного перешкоджання організації або проведенню зборів,
мітингів, походів і демонстрацій (ст. 340 КК України)?
Вкажіть категорію осіб, що визнаються потерпілими при втручанні у діяльність державного
діяча?
Вкажіть, що слід розуміти під насильством щодо журналіста у злочині, передбаченому ст.
345-1 – «Погроза або насильство щодо журналіста»?
Вкажіть, що НЕ охоплюється поняттям погрози у злочині, передбаченому ст. 345 КК України
– «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу»?
Вкажіть, суб’єктом якого із перелічених посягань проти авторитету органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочинів проти журналістів, є 14річна особа?
Визначте, яким за конструкцією складу є злочин, передбачений ст. 356 КК України –
«Самоправство»?
Визначте перелік суб’єктивних ознак, що є обов’язковими при кваліфікації діяння,
передбаченого ст. 358 КК України – «Підроблення документів, печаток, штампів та
бланків»?
Визначте структуру складу злочину, передбаченого ст. 348 КК України – «Посягання на
життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони
громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця»?
Які ознаки суб’єктивної сторони є обов’язковими при вчинені погрози або насильства щодо
працівника правоохоронного органу?
Головний лікар комунальної лікарні експлуатував працю підлеглих йому санітарів, шляхом
використання їхньої сили у робочий час на будівництві свого заміського будинку. Чи можна
притягнути до кримінальної відповідальності головного лікаря?
Посадова особа міжнародної громадської організації здійснювала нецільове використання
транспорту цієї організації – протягом тривалого часу користувалася ним у приватних
справах, чим заподіяла шкоду, яка в 120 разів перевищує неоподатковуваний мінімум
доходів громадян. Чи підлягає зазначена посадова особа кримінальній відповідальності?
Працівник прокуратури умисно перевищив службові повноваження з метою помститися
особі, з якою мав конфлікт у минулому. Мети одержання неправомірної вигоди для себе чи
будь-кого іншого не переслідував. Його діями було завдано шкоду, яка в 50 разів перевищує
неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Чи підлягає працівник прокуратури
кримінальній відповідальності за перевищення влади або службових повноважень?
Нотаріус зловжив своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди для
своєї сестри. У результаті цього було завдано істотної шкоди охоронюваним законом
інтересам юридичної особи. Чи підлягає нотаріус кримінальній відповідальності за
зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги?
Бухгалтер приватного підприємства умисно частково змінила зміст офіційного документа
шляхом підчищення та дописок у ньому, виправивши у документі відомості, що
відповідають дійсності. Такими діями було завдано істотної шкоди охоронюваним законом
громадським інтересам. Чи підлягає кримінальній відповідальності бухгалтер за службове
підроблення?
Директор департаменту фінансів обласної державної адміністрації, готуючи декілька
офіційних документів, через неуважність припустився помилок у розрахунках та, не
помітивши їх, видав офіційний документ з неправдивими відомостями. Внаслідок цього було
завдано шкоду державним інтересам, яка в 20 разів перевищує неоподатковуваний мінімум
доходів громадян. Чи підлягає директор департаменту кримінальній відповідальності?
Начальником управління охорони здоров’я міської ради у зв’язку з неналежним виконанням
ним своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них було завдано істотної
шкоди громадським інтересам. Чи підлягає начальник управління кримінальній
відповідальності за вчинення службової недбалості?

Службова особа прийняла усну пропозицію неправомірної вигоди за не вчинення нею в
інтересах третьої особи певної дії з використанням наданої їй влади. Проте самої
неправомірної вигоди так і не було надано. Чи можна притягнути зазначену службову особу
до кримінальної відповідальності за прийняття пропозиції неправомірної вигоди?
Службова особа одержала за вчинення в інтересах третьої особи певних дій з використанням
свого службового становища неправомірну вигоду, що в 50 разів перевищує
неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Чи підлягає ця службова особа кримінальній
відповідальності за одержання неправомірної вигоди у значному розмірі?
Прем’єр-міністр України передав колишньому однокласнику активи, законність підстав
набуття яких не підтверджено доказами, у розмірі, що становив 500 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян. Чи підлягає Прем’єр-міністр України кримінальній
відповідальності за незаконне збагачення?
Службовій особі юридичної особи приватного права підприємець пообіцяв надати
неправомірну вигоду за вчинення нею бездіяльності з використанням наданих їй
повноважень в інтересах цього підприємця. Розмір неправомірної вигоди повинен був
скласти 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Чи підлягає підприємець
кримінальній відповідальності за підкуп службової особи юридичної особи приватного
права?
Пенсіонер пообіцяв неправомірну вигоду службовій особі юридичної особи приватного
права за вчинення нею певних дій в його інтересах. Але одразу після цього злякався
відповідальності, прийшов до прокурора та добровільно завив про те що сталося, а також
активно сприяв розкриттю злочину особою, яка прийняла обіцянку. До цієї заяви дана
інформація відповідними органами з інших джерел не отримувалася. Чи підлягає пенсіонер
звільненню від кримінальної відповідальності за підкуп службової особи юридичної особи
приватного права?
Службова особа юридичної особи приватного права умисно створила умови, за яких студент
вимушений надати неправомірну вигоду з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо
своїх прав і законних інтересів. Чи підлягає службова особа кримінальній відповідальності за
вчинення злочину «Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно
від організаційно-правової форми»?
Помічник судді господарського суду запропонував арбітражному керуючому надати йому
неправомірну вигоду за вчинення цим арбітражним керуючим бездіяльності в інтересах
судді. Арбітражний керуючий прийняв таку пропозицію. Чи підлягає арбітражний керуючий
кримінальній відповідальності за вчинення злочину «Підкуп особи, яка надає публічні
послуги»?
Заступник голови фракції Президента в парламенті запропонував підприємцю надати йому
неправомірну вигоду за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання
функцій держави, – Президентом України. Чи підлягає заступник голови фракції
кримінальній відповідальності?
Визначте, яка із перелічених осіб є суб’єктом завідомо незаконного затримання, приводу,
домашнього арешту або тримання під вартою (ст. 371 КК України)?
Вкажіть ступінь тяжкості злочину, що дає підстави притягнути особу до кримінальної
відповідальності за діяння, передбачене ст. 396 КК України – «Приховування злочину?
Вкажіть, яка із перелічених суб’єктивних ознак характерна для складу злочину,
передбаченого ст. 376 КК України – «Втручання в діяльність судових органів»?
Визначте форму вини, встановлення якої є обов’язковим при притягненні особи до
кримінальної відповідальності за невжиття заходів безпеки щодо осіб, взятих під захист?
Вкажіть, яким за конструкцією складу є злочин, передбачений ст. 393 КК України (втеча з
місця позбавлення волі або з-під варти)?
Що слід розуміти під посяганням на життя судді, народного засідателя чи присяжного у
зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя?
Вкажіть, яким за конструкцією складу є злочин, передбачений ст. 381 КК України
(розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист)?

Визначте форму вини, встановлення якої є обов’язковим при притягненні особи до
кримінальної відповідальності за діяння, передбачене ст. 374 КК України (порушення права
на захист)?
Вкажіть, хто може бути потерпілими від злочину, передбаченого ст. 398 КК України (погроза
або насильство щодо захисника чи представника особи)?
Вкажіть, яким за конструкцією складу є злочин, передбачений ст. 396 КК України
(приховування злочину)?
Вкажіть, які із перелічених об’єктивних ознак характерні для складу злочину, передбаченого
ст. 384 КК України (завідомо неправдиве показання)?
Вкажіть, яким за конструкцією складу є злочин, передбачений ст. 383 КК України (завідомо
неправдиве повідомлення про вчинення злочину)?
Визначте форму вини, встановлення якої є обов’язковим при притягненні особи до
кримінальної відповідальності за діяння, передбаченого ст. 373 КК України (примушування
давати показання)?
Вкажіть, яка із перелічених об’єктивних ознак характерна для складу злочину,
передбаченого ст. 373 КК України (примушування давати показання)?
Визначте форму вини, встановлення якої є обов’язковим при притягненні особи до
кримінальної відповідальності за діяння, передбаченого ст. 371 КК України (завідомо
незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою)?
Вкажіть, якими нормативно-правовими актами передбачені ознаки злочинів проти миру,
безпеки людства та міжнародного правопорядку?
Визначте, який із злочинів має найвищий ступінь небезпеки для мирного співіснування
держав?
Визначте, які із перелічених посягань загрожують основам міжнародного правопорядку?
Вкажіть, який із перелічених складів є злочином проти безпеки людства?
Встановіть форму та вид вини, що характерна при вчиненні злочинів проти миру, безпеки
людства та міжнародного правопорядку?
Визначте склад злочину проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку,
обов’язковою ознакою якого є потерпіла особа?
Вкажіть категорію осіб, що визнаються потерпілим від геноциду?
Визначте, який із перелічених злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного
правопорядку є предметним?
Визначте, предметом якого із перелічених злочинів проти з миру, безпеки людства та
міжнародного правопорядку, є морське чи річкове судно?
Визначте, обов’язковою ознакою якого із перелічених складів злочинів проти миру, безпеки
людства та міжнародного правопорядку, є мета вчинення?
Вкажіть, обов’язковою ознакою якого із перелічених складів злочинів проти миру, безпеки
людства та міжнародного правопорядку, є мета вчинення?
Визначте, обов’язковою ознакою якого із перелічених складів злочинів проти миру, безпеки
людства та міжнародного правопорядку, є мета вчинення?
Встановіть форму та вид вини, що характерна при вчиненні злочину, передбаченого ст. 441
КК України – «Екоцид»?
Вкажіть, яка із зазначених дій охоплюється складом злочину, передбаченого ст. 446 КК
України – «Піратство»?
Громадянин України А., залишившись дома наодинці, розпочав в кімнаті перед дзеркалом
репетицію своєї промови на завтрашньому мітингу в с. М… Під час промови лунали заклики
до насильницької зміни конституційного ладу в Україні. Б. та Г., повернувшись за забутими
в квартирі А. речами, випадково почули зміст промови А., що містив такі заклики. Дії А.
було кваліфіковано за ч. 2 ст. 109 КК України. Чи правильно кваліфіковані дії А.?
Назвіть, які із запропонованих діянь містять ознаки державної зради?
До офісу громадянина України Л. зайшов народний депутат України Т. разом з великою
кількістю громадських активістів. Під гасла «Ганьба!», «Не чіпати народного депутата
України!», «Народний депутат – недоторканий!» народний депутат Т. почав примушувати Л.
написати заяву на звільнення з займаної посади. Під час суперечки Т. почав наносити удари

в обличчя Л. і кричати «Бандит!», «Злодюга!», «Ти ганьбиш український народ!».
Захищаючись, Л. наніс Т. удар кулаком в обличчя. Т. впав і від удару до підлоги помер. Дії
Л. були кваліфіковані за ст. 112 КК України. Чи правильно кваліфіковані дії Л.?
Однією з форм диверсії є вчинення її суб’єктом таких дій, як руйнування або пошкодження
об’єктів, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення. Диверсія
відрізняється від інших злочинів, пов’язаних із знищенням чи пошкодженням майна,
оскільки у суб’єкта, який вчиняє диверсію:
Назвіть, яке із запропонованих діянь містить ознаки шпигунства, передбаченого ст. 114 КК
України?
Громадянин України К. на мирному зібрані з нагоди святкування Дня Незалежності України
під час привітання лідера однієї із політичних партій кинув у бік виступаючого,
заготовленого раніше ножа. Ніж попав у груди іншої особи, представника громадської
організації, чим спричинив тяжкі тілесні ушкодження. При цьому було встановлено, що К.
мав намір убити керівника політичної партії через неприязні стосунки. Як кваліфікувати дії
К.?
З Горлівського художнього музею (м. Горлівка, Донецької обл.) викрали 28 робіт Миколи
Реріха, та роботи Тропініна, Венеціанова та ін. (всього 159 робіт), Під час спецоперації
українськими військовими були затримані громадяни Росії М.,У., Д.,А, та К., які зізнались,
що воюють на стороні ДНР та викрали експонати із музею і переправили їх з окупованих
територій до Москви. Як кваліфікувати дії М.,У., Д.,А, та К.,?
Слідчий Тимоня, проводячи оперативні дії за фактом розкрадання запасних частин зі складу
графітного комбінату, незаконно, без відповідного оформлення документів, затримав
Мусіяку за підозрою в розкраданні запасних частин. Як слід кваліфікувати дане діяння?
Зайчук подала в прокуратуру заяву про те, що Пишний вступив у статеві зносини з її 13річною дочкою Катрею. Прокурор порушив кримінальну справу проти Пишного за ч. 1 ст.
155 КК України. Слідчий Москалюк, якому було передано справу для розслідування,
відчуваючи особисту неприязнь до Пишного, під час допиту використав гіпноз для
отримання всієї необхідної інформації по обставинам даної справи. Як слід кваліфікувати
дане діяння?
Кропив’янський вчинив крадіжку майна з квартири Давидової і під час розслідування справи
не зізнавався у вчиненні цього злочину. Щоб поліпшити показники роботи, слідчий
районного відділу внутрішніх справ Синиця, під час допиту погрожував Кропив’янському
позбавленням їжі і переведенням у карцер. Як слід кваліфікувати дане діяння?
Справа щодо обвинувачення Рощенка за ч. 2 ст. 189 КК України надійшла до суду і була
прийнята до провадження суддею Баранчиковою. Під час розгляду цієї справи на доньку
Баранчикової було вчинено замах на вбивство. Як слід кваліфікувати дане діяння?
Суддя Бояров одержав матеріали про факт дрібного хуліганства, вчиненого Лященком, з
яким перебував у неприязних стосунках. З почуття помсти він не допустив до останнього
захисника. Як слід кваліфікувати дане діяння?
Народний засідатель Наришкін приймав участь у розгляді справи про умисне вбивство
Колоткова, що працював водієм маршрутного таксі його колегою Сурковим. Перед
черговим судовим засіданням Наришкін отримав листа з погрозою вбивства його матері,
якщо він буде наполягати на винуватості Суркова. Як слід кваліфікувати дане діяння?
Порошина, здійснюючи переклад під час досудового розслідування, з особистих мотивів
через неприязні стосунки з підозрюваним Міллером, завідомо неправильно перевела його
покази. Міллера було притягнуто до кримінальної відповідальності за вчинення хуліганства
.Як слід кваліфікувати дане діяння?
У процесі розслідування справи щодо обвинувачення Каплюка у вчиненні злочину,
передбаченого ч. 2 ст. 121 КК, було призначено судово-медичну експертизу. Експерт
Напалков дав завідомо неправдивий висновок про причину смерті потерпілого. Повторна
експертиза спростувала його висновок. Як було з’ясовано в процесі слідства, Напалкова
підкупив родич обвинуваченого – Лопата. Як слід кваліфікувати дане діяння?

Син міського голови Потапенка побив неповнолітнього Цвіркуна, котрого було
госпіталізовано. За наполяганням батька Потапенка завідувач відділення лікарні виписав
Цвіркуна на 20-й день перебування його в лікарні, хоча він потребував лікування протягом
ще принаймні тижня. Судово-медичний експерт Іванчук, якому також дзвонив батько
обвинуваченого, дав висновок, що потерпілому було заподіяно легке тілесне ушкодження,
що спричинило короткочасний розлад здоров’я, хоча це явно не відповідало дійсності.
Повторна експертиза, призначена слідчим, дала висновок, що неповнолітньому Цвіркуну
було заподіяно середньої тяжкості тілесне ушкодження. Як слід кваліфікувати дане діяння?
Реп’ях біля свого будинку зустрів Чубченка, який попросив приділити йому кілька хвилин.
Чубченко пояснив, що він є родичем Павлюка, який чотири місяці тому завдав Реп’яху
тяжкого тілесного ушкодження. Він також пояснив, що старі батьки Павлюка у разі
засудження сина залишаться одні, оскільки у них інших дітей немає. Чубченко просив
Реп’яха бути поблажливим і дати в суді показання, які б полегшили долю Павлюка. При
цьому Чубченко передав Реп’яху 3 тис. гривень. Реп’ях у судовому засідання давав
показання, що свідчили про менший ступінь суспільної небезпечності дій Павлюка. Як слід
кваліфікувати дане діяння?
Митрохін вчинив замах на вбивство товариша по чарці, в зв’язку з чим був взятий під варту.
Доставлений зі слідчого ізолятора УВС області до кімнати для затриманих РВВС Митрохін
попросився в туалет і, скориставшись неуважністю працівника міліції, втік. Як слід
кваліфікувати дане діяння?
Заклунний, відбуваючи покарання у виправній колонії, на робочому об’єкті напав на
вільнонайманого майстра Пилякіна і завдав йому середньої тяжкості тілесних ушкоджень.
Напад був вчинений через те, що майстер на законній підставі не виписував бригаді, в якій
працював Заклунний, додаткового пайка, оскільки та не виконувала норм виробітку. Як слід
кваліфікувати дане діяння?
Засуджені за ч. 2 ст. 296 КК України Григор’єв, Капустін і Балабух побили члена ради
колективу ув’язненого Гасанова за його активну роботу зі зміцнення дисципліни. Вони
неодноразово погрожували розправитися з іншими членами ради колективу колонії за
участь у підтриманні порядку. Як слід кваліфікувати дане діяння?
Ревнуючи дружину, Корнієнко вирішив з нею розправитись. У себе на квартирі він облив її
окропом, що спричинило опіки І-ІІ ступеня, після чого завдав численних ударів гайковим
ключем по голові, від яких потерпіла померла. Як слід кваліфікувати дане діяння?
Оленюк мав відомості, що у Верченко, яка проживає одна, є багато грошей, що їх вона
виграла в лотерею. Він запропонував Іванчуку здійснити напад і обікрасти Верченко. Вночі
вони через вікно проникли до її хати і почали шукати гроші. Коли Верченко прокинулась і
закричала, Оленюк двома ударами ножа в шию і груди вбив її. У приміщенні злочинці
знайшли лише 580 грн., які й забрали. Як слід кваліфікувати дане діяння?
З метою розпиття спиртних напоїв Пустовіт і Радосюк пізно ввечері зайшли до будинку
Степанова, де крім останнього знаходилися також Макогон та Федоров. На ґрунті ревнощів
до Макогон, сожительки Пустовіта, яка прийшла в дім до Степанова зі своїм знайомим
Федоровим, Пустовіт прогнав останнього і здійняв сварку з Макогон та вирішив її убити.
Реалізуючи свій намір, Пустовіт, нібито проводячи її додому, разом із Радосюк довів
Макогон до водойми, з допомогою Радосюк зв’язав їй руки і почав завдавати ударів
кухонним ножем у різні частини тіла. Всього він завдав 24 ножових поранення черевної
порожнини та грудної клітки. Від одержаних поранень Макогон померла. З висновку судовомедичної експертизи видно, що кожне із 9 проникаючих поранень, завданих потерпілій
Пустовітом, саме по собі призвело б до настання смерті. Як слід кваліфікувати дане діяння?
Дудник разом з Качковським, який мав допомагати йому у виконанні будівельних робіт,
розпивав спиртні напої. Коли Дудник відлучився, Качковський сам випив горілку, що
залишилася, після чого заснув на подвір’ї. Дудник намагався розбудити Качковського, але
той нецензурно вилаявся на його адресу і продовжував дрімати. Обурившись і згадавши, що
Качковський сам випив частину горілки, а, крім того, не повернув йому давній борг, Дудник
вирішив вбити його. Він вилив на одяг Качковського бачок гасу і підпалив, а сам втік з місця
вчинення злочину. Потерпілий від одержаних опіків через два тижні помер. Як слід

кваліфікувати дане діяння?
Гольцев зійшовся з Пановою, вони обоє зловживали спиртними напоями, сварилися, при
цьому Гольцев неодноразово погрожував Пановій вбивством. Під час чергової сварки
Гольцев збив Панову на підлогу і завдав їй ногою, взутою у черевик, удару в груди в ділянку
серця. Вважаючи, що Панова лише непритомна та бажаючи довести свій злочинний намір до
кінця, Гольцев наніс ще сорок п’ять ножових поранень. За висновком судово-медичної
експертизи було встановлено, що смерть особи настала в результаті розриву лівого шлуночка
серця, внаслідок тупої травми грудної клітини. Як слід кваліфікувати дане діяння?
Кримський з метою заволодіння автомашиною ГАЗ-24 «Волга», що належала львівській
геологорозвідувальній експедиції, вчинив напад на водія цієї машини Титла, в процесі якого
мисливським ножем (він постійно носив його з собою, хоч і не був мисливцем) завдав два
удари у шию і спину. Від одержаних ушкоджень Титло помер. Підробивши дорожнього
листа, Кримський намагався перегнати автомашину в іншу область, але був затриманий. Як
слід кваліфікувати дане діяння?
Машиніст Ш., через неприязні стосунки з дружиною брата К, вислідив її ввечері, вдарив
молотком і труп кинув у колодязь. Потерпіла була на 4-му місяці вагітності близнюками. Як
слід кваліфікувати дане діяння?
Ж. і Г. зібралися на квартирі у Н. у зв’язку з днем народження Г. Іменинник поводив себе
непристойно: викинув подаровані йому квіти, бив посуд, лаявся. Виник конфлікт. В один із
моментів, коли Г. і Ж. залишилися на кухні самі, продовжуючи конфліктувати, Ж. не
втримавшись ударив ножем Г. в шию, після чого перетяг до кімнати, де завдав численні
удари в різні частини тіла взятими на кухні шампурами, а також ножицями. Всього Ж. завдав
понад 60 ударів різними предметами. Від численних поранень Г. помер на місці вчинення
злочину. Як слід кваліфікувати дане діяння?
Увечері Д. зайшов на садову ділянку Ш. і почав збирати в кошик полуниці. Ш. його прогнав,
завдавши кілька ударів. Щоб помститися, п’яний Д. уночі підійшов до садового будиночка
Ш. і, переконавшись, що той спить, вбив останнього, облив бензином двері й підпалив. Як
слід кваліфікувати дане діяння?
Між подружжям Татаркових склалися неприязні стосунки. Татаркова після чергової сварки
вирішила вбити чоловіка. Для виконання задуманого вона залучила Шальнева, пообіцявши
йому заплатити 10 тис. грн. Шальнев, прийшовши додому до подружжя Татаркових, убив
чоловіка, який спав, за допомогою сокири. Як слід кваліфікувати дане діяння?
Г. у стані сп’яніння зайшов до квартири Д., зламавши її опір, зґвалтував. Д. кричала, що
таких як він треба знищувати і що вона його «посадить». Злякавшись погрози й того, що на
крик можуть прийти люди із сусідніх квартир, Г. кинув Д. на ліжко і кількома ударами
сокирою по голові вбив її. Як слід кваліфікувати дане діяння?
Г., проводжаючи після кіносеансу В. додому, в лісопарку намагався вступити з нею в
статевий зв’язок. В. вчинила опір. Тоді він вийняв ножа і почав погрожувати. В. закричала,
намагалася втекти. Г. наздогнав її і зґвалтував, а потім завдав три ножові поранення у груди,
від яких потерпіла померла. Як слід кваліфікувати дане діяння?
У сім’ї Попових часто виникали сварки. При цьому Попов бив дружину, погрожував убити її
й сина. Під час чергової сварки Попов, перебуваючи у стані сп’яніння, схопив пістолет і
почав його перезаряджати. Злякавшись, дружина забігла до туалету та покликала туди сина.
Попов вирішив убити їх обох. Він зробив спочатку два постріли в дружину і один у сина, від
чого вони померли. Як слід кваліфікувати дане діяння?
Н. у зв’язку з неправильною поведінкою брата вирішив його вбити. Він підійшов до будинку
брата і викликав його на веранду. Коли брат увімкнув світло, Н. з відстані 1 м. двома
пострілами з рушниці вбив його. Як слід кваліфікувати дане діяння?
Проходячи вулицею селища, п’яні Д. і Ш. зустріли Г., теж п’яного. Останній почав
нацьковувати на них собаку. Тоді Д і Ш. виламали з паркана по штахеті, якими вбили собаку,
а потім стали бити Г. по голові й животу. Г. втратив свідомість. У лікарні він помер. Як слід
кваліфікувати дане діяння?

Під час з’ясування стосунків між К. і Б., якому К. дорікав за надмірну цікавість до його
дружини, виникла бійка. К. кухонним ножем ударив Б. спричинивши проникаюче поранення
грудної клітки і м’язів серця з масивною внутрішньою кровотечою, внаслідок чого
потерпілий помер. Як слід кваліфікувати дане діяння?
Водій, керуючи автомобілем «ЗАЗ 110308-44» вчинив наїзд на пішохода, який перетинав
автодорогу по пішохідному переходу. В результаті дорожньо-транспортної пригоди пішохід
отримав тілесні ушкодження, з якими був госпіталізований. Згідно з висновком судовомедичної експертизи, смерть потерпілого настала від тупої травми з множинними
переломами ребер зліва, застійної пневмонії, інтоксикації, а також смерті сприяло
захворювання яке малось – цироз печінки. Як слід кваліфікувати дане діяння?
У пологовому будинку медсестра висунула вимогу до вагітної жінки та її чоловіка надати їй
особисто 100 дол. США за якісний медичний догляд за нею протягом часу перебування у
пологовому будинку. Чи підлягає зазначена медсестра кримінальній відповідальності за
вчинення корупційного злочину?
Приватний підприємець пообіцяв посадовій особі міжнародної організації надати їй 300 дол.
США за забезпечення йому переваги при виборі вказаною організацією постачальника
товарів. Проте одразу після такої обіцянки злякався відповідальності, прийшов у
прокуратуру та добровільно заявив про те, що сталося, а також активно сприяв розкриттю
цього злочину. До зазначеної заяви дана інформація правоохоронними органами з інших
джерел не отримувалася. Чи підлягає приватний підприємець звільненню від кримінальної
відповідальності за вчинення корупційного злочину?
Заступник декана з міжнародних зв’язків національного університету, який працює на
громадських засадах, одержав від викладача цього ж факультету за сприяння у відправленні
останнього на стажування за кордон грошові кошти у розмірі, що дорівнює 150
неоподатковуваним мінімумам доходів громадян. Чи підлягає зазначений заступник декана
кримінальній відповідальності за вчинення корупційного злочину?
Завідувач відділенням комунальної поліклініки неналежно виконав свої професійні
обов’язки по лікуванню внаслідок несумлінного ставлення до них, що спричинило тяжкі
наслідки для хворого. Чи підлягає зазначений завідувач відділенням кримінальній
відповідальності за вчинення службової недбалості?
Інспектор патрульної поліції стала свідком того, як її колега по екіпажу явно неправомірно
застосував силу до водія транспортного засобу. Хоча зазначена працівниця патрульної
поліції нічим колезі не допомагала, проте жодних заходів по перешкоджанню йому у
вчиненні неправомірної діяльності також не вжила, а про саму ситуацію нікому не
повідомила. Чи підлягає зазначена інспектор патрульної поліції кримінальній
відповідальності за «Перевищення влади або службових повноважень працівником
правоохоронного органу»?
В. знайшов у лісі патрони (24 шт.) нарізної вогнепальної зброї. Через кілька годин був
затриманий працівниками поліції, які при ньому знайшли відповідні боєприпаси.
Кваліфікуйте діяння В.:
О. під час вагітності заздалегідь спланувала позбутися дитини, оскільки була незаміжньою і
не мала коштів на її утримання. Одразу після пологів, які відбулися вдома, втопила дитину у
ванній, потім викинула у смітник. Кваліфікуйте діяння О.:
Особа Т., керуючи транспортним засобом, була зупинена працівниками поліції за проїзд на
червоне світло. Під час перевірки документів у кишені Т. був знайдений фінський ніж.
Кваліфікуйте діяння Т.:
Громадянин К. підмовив друзів з метою збагачення вчиняти збройні напади на окремих осіб
задля заволодіння їх майном та з подальшим оберненням його на свою користь. Кваліфікуйте
діяння громадянина К.:
З. постійно сварився з дружиною через ревнощі. Після чергової сварки З. на очах у дружини
вдарив головою об двері новонароджену дитину, внаслідок чого немовля померло. Як
кваліфікувати дії З.?
В. на автомобілі привіз вантаж на подвір’я власного господарства і почав його
розвантажувати. Під час розвантаження негашеного вапна, кинув лопату із сумішшю, не

переконавшись, що поряд нікого не має. Вапно потрапило в обличчя сина, який грався у
дворі, і заподіяло опік, що призвело до втрати зору на одне око. Кваліфікуйте діяння В.:
С., прогулюючись по у парку, попросив у незнайомого Д. дати цигарку, на що останній
відповів відмовою, оскільки не палив. С. обурився, вживаючи нецензурну лайку, вихопив
ножа і заподіяв смерть потерпілому. Після цього обшукав останнього і забрав з кишені
гаманець. Як кваліфікувати діяння С.?
Громадянин Т., при проведенні робіт з ремонту покрівлі козирка будівлі товариства «Оксі»,
порушив встановленні законодавством вимоги пожежної безпеки, після чого виникла
пожежа і заподіяла майнову шкоду на суму, яка в 400 разів перевищує неоподатковуваний
мінімум доходів громадян. Чи буде Т. нести кримінальну відповідальність ?Громадянин Ц.
зайшов на борт літака, тримаючи у руці особистий, порожній чемодан і повідомив
бортпровідниці про наявність у його валізі бомби. Після цього виліт літака був відкладений,
а пасажири, що знаходились на борту змушені були його покинути. Через деякий час Ц. було
затримано працівниками поліції, а порожній чемодан вилучено. Як кваліфікувати діяння Ц.?
Паршин вистежив співробітника міліції Фролова, який повертався після чергування.
Напередодні той склав протокол за розпиття спиртних напоїв у невстановленому місці. З
криком «Вб’ю!» і з ножем в руці Паршин напав на Фролова. Фролову вдалося попередити
удар і обеззброїти Паршина. Кваліфікуйте дії Паршина.
Ленько, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, знаходячись в приміщенні
приймального відділення центральної районної лікарні, діючи умисно, з особистої неприязні,
наніс удар головою оперуповноваженому майору міліції Ткаченко, який був викликаний до
лікарні для виконання своїх службових обов’язків, а саме доставляння Ленько до слідчого.
Внаслідок дій Ленько Ткаченкові спричинені легкі тілесні ушкодження. Як кваліфікувати дії
Ленько?
Дубенко знав, що громадянка Журай хворіє на психічне захворювання, часто лікується в
психіатричних лікарнях. Скориставшись цим, він вчинив з нею статевий акт. Згідно з
висновком судово-психіатричної експертизи Журай на той час не могла усвідомлювати свої
дії та керувати ними. Чи є у діях Дубенка склад зґвалтування, передбаченого ч. 1 ст. 152 КК
України?
Громадянин С. протягом тривалого часу, на прибудинковій ділянці біля гуртожитку №7,
організовував та проводив змагання собак бійцівських порід, приймаючи грошові ставки на
одну з двох тварин. В ході проведення даного заходу С. знімав собачі бої на відеокамеру в
телефоні та виставляв зйомку в мережу Інтернет. В залежності від результатів бою, 70%
прибутку отримував С., а 30% власник собаки. Як слід кваліфікувати дане діяння?
Лікар Кононов С., будучи завідуючим травматологічного відділення, був проінформований
лікуючим лікарем про стан здоров’я гр. Давиденко С., яка потрапила до травматологічного
відділення внаслідок дорожньо-транспортної пригоди та була важко травмована.
Виступаючи на прес-конференції з приводу вказаної ситуації, лікар Кононов С. повідомив
журналістам характер та ступінь отриманих ушкоджень, хто навідує пацієнтку Давиденко С.,
які речі були при ній на момент прибуття в приймальний покій лікарні, та підтвердив ряд
наявних у останньої хронічних захворювань. За заявою гр. Давиденко С. було відкрите
кримінальне провадження стосовно зав. відділом травматології Кононова С. Як слід
кваліфікувати дане діяння?
Особа скориставшись нагодою, а саме відчиненим вікном у квартирі, що знаходилась на
першому поверху багатоповерхівки та відсутністю людей, за допомогою спеціально
заготовленого знаряддя викрала з кімнати жіночу сумочку, що лежала на журнальному
столику неподалік вікна. Кваліфікуйте дії особи:
Сантехнік, який за викликом господаря відремонтував у ванній кімнаті водопровідний кран,
покидаючи квартиру прихопив із собою ювелірні прикраси, що лежали на поличці біля
дзеркала у коридорі квартири. Кваліфікуйте дії сантехніка:
Особа, з метою заволодіння чужим майном, проникла на склад, де зберігалась промислова
продукція. Заволодівши необхідними предметами, злодій покинув приміщення, однак,
рухаючись до виходу потрапив на охоронця, який спробував затримати порушника.
Останній, намагаючись уникнути затримання двічі ударив охоронця, заподіявши легке

тілесне ушкодження, що не призвело до розладу здоров’я і втік з місця події. Кваліфікуйте
дії особи:
Особа близько 00 год. 30 хв. з метою заволодіння чужим майном, демонструючи рукою
предмет схожий на ніж та висловлюючи погрозу застосуванням насильства, щодо
потерпілого, яка ним була сприйнята як реальна, відібрала ліхтарик, вартістю 25 гр., після
чого з місця події зникла в невідомому напрямку. Кваліфікуйте дії винної особи:
Громадянин Росії К. на мирному зібрані з нагоди святкування Дня Незалежності України під
час привітання Посла Росії кинув у бік виступаючого, заготовленого раніше ножа. Ніж попав
у груди громадянина України, представника громадської організації, чим спричинив тяжкі
тілесні ушкодження. При цьому було встановлено, що К. мав намір убити Посла Росії, з
метою ескалації бойових бій на Сході України. Як кваліфікувати дії К.?
Н. вирішив організувати групу для вчинення злочинних нападів на банківські установи. На
його пропозицію дали згоду З. і Р. Для здійснення злочинних нападів Н. виготовив пістолет,
який передав З. і Р. Однак цим особам не вдалося здійснити жодних нападів, тому що вони
були викриті та притягнуті до кримінальної відповідальності. Як кваліфікувати діяння Н.?
Ж. кілька років був активним учасником партії «Екосоюз», працюючи в одному з науководослідних інститутів та маючи допуск до таємних документів, одного разу повідомив
однопартійців про незадовільний стан довкілля та техногенні аварії, що стались за минулий
рік. Ці дані стали відомі йому у зв’язку з виконанням своїх обов’язків. Чи є в даних діях
склад злочину?
Під час полювання П. і Р. не поділивши підстрелену кимось із них лисицю, посварилися.
Сварка перейшла у бійку, під час якої П. умисно вистрелив у Р. Від пострілів Р. одразу
помер. Побачивши, що Р. мертвий, П. з метою приховування злочину, розчленував труп, а
потім його закопав. Кваліфікуйте дії П.
О. здійснив напад на Т., з метою заволодіння його грошима. Т. учинив опір. Тоді О. наніс
йому декілька ударів ножом у груди, а потім обшукав Т. Нічого не знайшовши, О. зник з
місця події. Від отриманих поранень Т. помер. Як кваліфікувати діяння О.?
Начальник відділу комп’ютерних технологій копіювального центру в після робочий час за
допомогою сучасних сканера і принтера виготовив шість грошових купюр номіналом 100
грн. кожна. Того ж дня йому, у вечірній час, користуючись неуважністю громадян, вдалось
збути три підроблених купюри. Кваліфікуйте дії винної особи:
Водій, керуючи автомобілем, перевищив допустиму швидкість чим порушив правила
безпеки дорожнього руху. В результаті таких дій було здійснено наїзд на пішохода, котрий
від отриманих травм помер по дорозі до лікарні. Водій з місця пригоди втік. Кваліфікуйте дії
водія:
Леонід в день свого 16-ти річчя, вживаючи алкогольні напої в компанії своїх старших
товаришів, добровільно погодився на статеві відносини із своїм знайомим Олексієм. Вкажіть,
чи є в діях Олексія склад злочину?
17-ти річна Тетяна, будучи введена в оману, погодилась на неприродний статевий зв’язок із
34-х річним Костянтином. Вкажіть, чи є в діях Костянтина склад злочину?
В. запросив Л. до себе в будинок для перегляду фільму. В ході перегляду, В. почав
залицятись до Л., яка спочатку була не проти таких дій, але згодом почала опиратись.
Погрожуючи вбивством, В. спробував подолати опір Л. для вчинення статевого акту та
зірвав з неї футболку. Однак, Л. вдалось відштовхнути В. і втекти. Як слід кваліфікувати дії
В.?
14-ти річний Ю. і його товариш, 17-ти річний О. прогулювали уроки. Йдучи вздовж
залізничної колії, вони вирішили зняти одну з рейок і покласти на її місце колоду.
Недочекавшись потягу, вони забрали рейку з собою і пішли назад в село. Внаслідок дій Ю. і
О., потяг, який перевозив танки, зійшов з рейок, що вплинуло на проведення бойових дій в
районі АТО. Кваліфікуйте дії Ю. та О.
Шпак поводила себе аморально, у зв’язку з чим суд позбавив її прав материнства. 7-річного
її сина помістили в школу-інтернат і на його утримання стягли аліменти. Аліментів Шпак не
платила, виїхала до іншого міста і не давала про себе знати два роки. Коли у Шпак

«заговорила совість», вона нишком забрала сина зі школи-інтернату. Як кваліфікувати дії
Шпак?
Ув’язнені Карпо та Терен розробили план втечі з виправної колонії і почали його
здійснювати. Вони напали на лікаря медчастини Немиш та медсестру Левак, зв’язали їх,
забарикадувались у приміщенні медчастини і під загрозою позбавлення життя медиківбранців зажадали від адміністрації надання в їх розпорядження заправленої автомашини із
запасними бензобаками. Їхні вимоги були задоволені. Після виїзду Карпо та Терен з колонії,
коли Немиш та Левак були звільнені, втікачів вдалося затримати й обеззброїти. Кваліфікуйте
діяння Карпо та Терен.
Бурлака на залізничному вокзалі міста зустрів братів Кошлатих – 15-річного Колю та 14річного Васю, які вели бродячий спосіб життя. Пообіцявши дати їм заробити грошей,
Бурлака привіз хлопців до себе на садибу на околиці міста. Протягом двох місяців він
використовував їх для виконання хатньої роботи. На ніч Бурлака замикав хлопців у сараї,
сковуючи їх наручниками. Як кваліфікувати дії Бурлаки?
За домовленістю з громадянином Македонії Урсул, громадянин України Карпенко за гроші
постачав йому дівчат, у тому числі неповнолітніх, з України. Обіцяючи влаштування
офіціантками, хатніми робітницями, няньками тощо, він вивозив дівчат за їх згодою в
Македонію. Там Урсул відбирав у дівчат паспорти і погрозами змушував надавати
сексуальні послуги клієнтам підпільних публічних будинків. Як кваліфікувати дії Карпенка?
Шпак, мати-одиначка, народила третю дитину. Не маючи змоги утримувати трьох дітей і
бажаючи виправити своє матеріальне становище, вона продала свою новонароджену дитину
подружжю Крудс, яке не мало своїх дітей. Чи є в діях Шпак ознаки злочину?
Учень художнього технікуму Палій намалював два банківських білети вартістю 100 грн.
кожний. При спробі збути один з них його було затримано. Надайте кримінально-правову
кваліфікацію діям Палія:
При митному огляді прибулого з-за кордону в Одесу риболовецького траулера було виявлено
1237 футболок на суму 60 тис. грн., а також гладкоствольну рушницю вартістю 6 тис. грн. Їх
привіз, сховавши в машинному відділенні, матрос Краковний, маючи намір продати на
ринках Одеси. Чи є в діях Краковного ознаки складу злочину «контрабанда»?
Коли умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) за ст. 212 КК
України є закінченим злочином?
Перед трамваєм, у забороненому для переходу пішоходів місці, швидко перебігала вулицю
8-річна школярка. Поряд із трамваєм у напрямку його руху зі швидкістю близько 40 км за
годину (при дозволеній – 60 км за годину) їхала автомашина «Вольво», водій якої Мамалига
не мав можливості об’їхати трамвай, оскільки спереду біля бровки хідника стояла
автомашина «Москвич». Дівчинка раптово з’явилася перед автомашиною, і хоч Мамалига
загальмував своєчасно, не вдалося уникнути наїзду. школярка попала під колеса і була
смертельно травмована. Чи є у поведінці Мамалиги ознаки об’єктивної сторони злочину,
передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України?
Г. і В. вночі проникли до магазину ТОВ «Ірис», зв’язали сторожа К. і викрали товарів на
суму 18 тис. грн. В який спосіб було вчинено розкрадання чужого майна?
З., перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, рухався із дозволеною швидкістю, однак не
помітив вчасно пішохода і здійснив наїзд. Побачивши що свідки події відсутні, З. втік з
місця події. Через годину водій авто, що їхав тією ж дорогою, помітив потерпілого і доставив
до лікарні. По дорозі потерпілий повідомив номера авто, що його збило. Через отримані
травми та невчасну медичну допомогу, потерпілий помер в лікарні.
Ш. вирішив викрасти зі стоянки автомобіль АУДІ. Власнику, який знаходився у автомобілі,
під час викрадення було заподіяно тяжкі тілесні ушкодження. Кваліфікуйте дії Ш.?
Г., проникнувши в квартиру Т, викрав гладкоствольну мисливську рушницю. Що в даній
ситуації виступає основним безпосереднім об’єктом?
Р., проникнувши в квартиру Ю, викрав два пістолети та набої до них. Що в даній ситуації
виступає основним безпосереднім об’єктом?
Громадянка Т. близько 3 години ночі, розпиваючи спиртні напої у квартирі свого знайомого,
перебуваючи в нетверезому стані, непомітно для інших, умисно заволоділа мобільним

телефоном Samsung EDGE, вартістю 10000 грн., що належав власнику квартири.
Кваліфікуйте дії Т.:
В якому із зазначених злочинів проти життя і здоров’я особи обов’язковою ознакою складу є
потерпіла особа?
Вкажіть, обов’язковою суб’єктивною ознакою якого із перелічених злочинів проти виборчих,
трудових і інших особистих прав і свобод людини і громадянина, є особисті мотиви?
Визначте, які із перелічених способів вчинення злочину є обов’язковими при кваліфікації
діяння, передбаченого ч. 1 ст. 157 КК України – «Перешкоджання здійсненню виборчого
права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії…»?
Визначте, яке діяння із перелічених охоплюється об’єктивною стороною злочину,
передбаченого ч. 1 ст. 159 КК України – «Порушення таємниці голосування»?
Вкажіть, чи завжди незаконне звільнення з роботи працівника тягне за собою кримінальну
відповідальність за ст. 172 КК України?
Вкажіть, які із наведених способів вчинення злочину є обов’язковою ознакою об’єктивної
сторони діяння, що передбачене ч. 1 ст. 173 КК України – «Грубе порушення угоди про
працю»?
Визначте, який із перелічених способів НЕ є об’овязковим при кваліфікації злочину,
передбаченого ч. 1 ст. 173 КК України – «Грубе порушення угоди про працю»?
Вкажіть, який із перелічених складів злочинів проти виборчих, трудових і інших особистих
прав і свобод людини і громадянина, передбачає заохочувальну норму?
Вкажіть, який із перелічених складів злочинів проти виборчих, трудових і інших особистих
прав і свобод людини і громадянина, є предметним?
Громадянка І., будучи в стані алкогольного сп’яніння, перебуваючи в квартирі своєї матері,
на ґрунті конфлікту, що раптово виник між ними, двічі умисно нанесла останній удар ножом
в ліву частину спини, де розміщені життєво важливі органи, після чого залишила
помешкання матері, викинувши по дорозі ніж у смітник. За висновками судово-медичної
експертизи потерпілій було спричинено легке тілесне ушкодження, що спричинило
короткочасний розлад здоров’я. Як потрібно кваліфікувати дії громадянки І.?
Громадян Х., перебуваючи в неприязних стосунках із своєю тещею, громадянкою Я.,
вирішив її вбити. З цією метою він, озброївшись мисливською гвинтівкою, прийшов до
помешкання останньої. Глянувши у вікно, громадянин Х. помітив, що поряд із тещею сидить
її сусідка. Не звертаючи на це уваги, усвідомлюючи, що в результаті посягання можна
постраждати і інша людина, маючи намір вбити обидвох, Х вистрілив двічі із гвинтівки в
напрямку жінок. В результаті пострілів було вбито сусідку, а теща залишилась
неушкодженою. Як кваліфікувати дії громадянина Х.?
Вкажіть, як слід кваліфікувати дії особи, яка маючи намір позбавити життя трьох осіб, вбила,
з незалежних від неї причин, лише двох потерпілих?
Громадянин Р., перебуваючи в кафетерії та знаходячись в стані алкогольного сп’яніння,
умисно, маючи намір незаконного збагачення за рахунок чужого майна, вирішив заволодіти
мобільним телефоном» потерпілого. Реалізовуючи свій злочинний намір громадянин Р.,
шляхом зловживання довірою потерпілого попросив у останнього мобільний телефон, для
того щоб зателефонувати. Потерпілий добросовісно помиляючись в правдивості слів
громадянина Р., передав йому свій мобільний телефон. Під виглядом телефонної розмови
громадянин Р., вийшов на вулицю і зник з місця скоєння злочину. Дайте оцінку діям
громадянина Р.:
Особа умисно, з корисливих намірів, вихопила з руки неповнолітньої потерпілої особи
мобільний телефон і втекла. Як кваліфікувати дії такої особи:
Громадянин М., перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, пересвідчившись у відсутності
сторонніх осіб, наздогнав потерпілу особу та, маючи злочинний намір на заволодіння чужим
майном, застосував до неї насильство (завдав удару кулаком у голову), в результаті якого
особа втратила свідомість і, непомітно заволодівши гаманцем потерпілої, зник в невідомому
напрямку. За висновками судово-медичної експертизи потерпілій було спричинено легке
тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я. Як кваліфікувати дії
особи?

Громадянин М., в компанії громадянина Л., та С., близько 04 години 45 хвилин, перебуваючи
у стані алкогольного сп’яніння, попередньо домовившись між собою про заволодіння чужим
майном, напали на потерпілого та, застосувавши насильство, що не є небезпечним для життя
чи здоров’я, викрали у останнього золотий ланцюжок. Як кваліфікувати дії громадян М., Л.
та С.?
Зловмисник, представившись працівником поліції, пізно в вечорі подзвонив потерпілій,
повідомивши в розмові, що її сином було скоєно ДТП. Також він повідомив, що якщо
потерпіла особа бажає допомогти синові, вона має передати працівникам поліції, які до неї
під’їдуть протягом 30 хв., 16000 тис. гривень. Перелякана потерпіла, не додзвонившись до
сина, передала гроші, так як і домовлялись. Кваліфікуйте дії зловмисника:
Які з нижченазваних наслідків виступають кваліфікуючою чи особливо кваліфікуючою
ознакою злочинів проти здоров’я?
Водій вантажного автомобіля, порушуючи правила дорожнього руху, не пересвідчившись у
відсутності перешкод та не увімкнувши правий поворот, здійснив переїзд в праву,
паралельну смугу, якою рухався скутерист. В результаті такого несподіваного маневру водія
вантажного автомобіля, скутерист, намагаючись уникнути зіткнення, різко загальмував,
вивернув кермо, однак не впоравшись із керуванням, вилетів у кювет. В наслідок цього
потерпілій особі було заподіяне легке тілесне ушкодження, що призвело до короткочасного
розладу здоров’я, а також пошкоджено скутер. Вкажіть, чи буде притягнутий водій
вантажного автомобіля до кримінальної відповідальності?
Громадянка І., працюючи згідно типового договору про розповсюдження білетів державних
лотерей, укладеного з ТзОВ «М.С.Л.» та, будучи матеріально-відповідальною особою,
виконуючи обов’язки по розповсюдженню білетів державних лотерей на ринку міста
умисно, з метою незаконного збагачення, одержані грошові кошти від реалізації вказаних
білетів державних лотерей в сумі 1000 грн. в касу товариства не внесла, а використала на
власний розсуд. Як слід кваліфікувати дії громадянки І?
Громадянин П., будучи в стані алкогольного сп’яніння, перебуваючи у квартирі своєї
співмешканки К., із якою спільно проживали понад 1 рік, скориставшись відсутністю
сторонніх осіб, з метою задовільнити свою статеву пристрасть, погрожуючи фізичним
насильством, вчинив дії, спрямовані на зґвалтування неповнолітньої дочки співмешканки,
про що остання повідомила в правоохоронні органи. На досудовому слідстві підозрюваний
П. заявив, що нікого він не ґвалтував, статеві зносини з потерпілою вчинялись не вперше і
були добровільними, а про неповнолітній вік дівчини він не знав. Вкажіть, чи містять дії
громадянина П. ознаки злочину?
Громадянин Х, будучи в стані алкогольного сп’яніння, рухаючись в сторону населеного
пункту на своєму автомобілі, зупинився біля громадянина К., який йшов додому, вийшов із
автомобіля та почав виражатися нецензурною лайкою до останнього та наносити йому без
видимих на те причин удари по різним частинам тіла предметом, який заздалегідь був
заготовлений для таких цілей. Потерпілий отримав струс головного мозку, забій грудної
клітки та був госпіталізований. За висновками судово-медичної експертизи зазначені
ушкодження були віднесенні до категорії легких. Кваліфікуйте дій громадянина Х.
Громадянин Ю. близько 3 год. 40 хв., перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння в кафе, що
розташоване на пероні залізничного вокзалу, з хуліганських спонукань, став вимагати у
потерпілого купити йому пива, а коли останній відмовився, почав ображати його, брутально
висловлюватися в його адресу і вимагати вийти на вулицю та поговорити наодинці.
Вийшовши на вулицю підозрюваний, нічого не пояснюючи, став бити потерпілого кулаками
в обличчя та по тулубу. Останній прохав заспокоїтися, намагався захищатися, кричав, кликав
на допомогу, а коли потерпілий впав на землю громадянин Ю. вхопив скляну пляшку, що
лежала поряд на пероні і наніс нею удар по голові жертви. В результаті побиття потерпілій
особі були заподіяні тяжкі тілесні ушкодження. Як кваліфікувати дії громадянина Ю.?
В якій відповіді названа ознака об’єктивної сторони злочину «Побої і мордування»
В якій відповіді, названі види тілесних ушкоджень, виділені за ступенем тяжкості?
Кваліфікуючою ознакою якого із злочинів проти здоров’я особи названо в КК України
смерть потерпілого?

У якій із відповідей правильно охарактеризовано ознаки складу злочину «Зараження вірусом
імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби» (ч. 1 ст. 130 КК
України)?
Кримінальна відповідальність за порушення обов’язків щодо охорони майна (ст. 197 КК
України) настає за умови, якщо були:
Щодо суспільно небезпечних наслідків злочину, передбаченого ст. 197 КК України
(порушення обов’язків щодо охорони майна), може бути:
В якій відповіді правильно названий предмет одного із злочинів проти виборчих прав
громадян?
Кримінально каране порушення таємниці голосування полягає в:
Злочин, передбачений ст. 197 КК України (порушення обов’язків щодо охорони майна),
викладений законодавцем таким чином:
Обов’язковою ознакою якого злочину є «обман», «зловживання довірою»?
У якій відповіді названо один з предметів злочинного порушення авторського права і
суміжних прав?
Вкажіть, хто є суб’єктом злочину, передбачених ст. 165 КК України – «Ухилення від сплати
коштів на утримання непрацездатних батьків»?
Вкажіть, у якому випадку звільнення працівника з роботи є незаконним і тягне кримінальну
відповідальність?
За конструкцією об’єктивної сторони – Порушення авторського права і суміжних прав
відноситься до:
Кримінальні відповідальність за «Порушення чинних на транспорті правил» (ст. 291 КК
України) настає:
Вкажіть, який з цих злочинів вчиняється спеціальним суб’єктомВкажіть, обов’язковою
ознакою яких із перелічених складів є напад?
Вкажіть, за наявності якої шкоди умисне знищення чужого майна (ст. 194 КК України) є
кримінально караним?
Суспільно-небезпечне діяння у складі злочину «Незаконне переправлення осіб через
державний кордон України» НЕ може бути вчинено у такій формі:
Громадянин Туреччини Р. намагався перетнути україно-польський кордон у недозволеному
для цього місці. Однак, під час цієї спроби він був затриманий прикордонним патрулем.
Дайте кримінально-правову кваліфікацію діям Р.:
«Ухилення від призову на строкову військову службу» є закінченим злочином:
Хто є суб’єктом військових злочинів?
Хто НЕ є суб’єктом військових злочинів?
Незаконне заволодіння транспортним засобом є закінченим:
В якій відповіді названо військовий злочин, який вчиняється з необережності?
В якій відповіді названий злочин, що НЕ відноситься до військових?
Порушення законів та звичаїв війни полягає у:
Назвіть ознаку зброї масового знищення, яка закріплена у Кримінальному кодексі України.
Геноцид – це:
В якій відповіді правильно вказано, за підміну якої дитини встановлена кримінальна
відповідальність?
За незаконне поміщення в психіатричний заклад якої особи встановлена кримінальна
відповідальність?
В статті про який злочин проти волі особи «діти», «малолітні», чи «неповнолітні» НЕ названі
як потерпілі?
Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини здійснюється з метою (яка є
обов’язковою ознакою складу відповідного злочину)?
Спонукання державної установи до вчинення чи утримання будь-якої дії є ознакою складу
такого злочину:
Вчинення яких діянь охоплюється поняттям «Експлуатація людини»?
У якій із відповідей правильно охарактеризовано ознаки складу злочину, передбаченого ст.
147 КК України «Захоплення заручників»?

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

Суб’єктом якого злочину проти безпеки руху та експлуатації транспорту у диспозиціях
відповідних статей КК України названо капітана судна?
Порушення чинних на транспорті правил, які забезпечують безпеку (ст. 291 КК України),
вважається закінченим у разі:
Незаконне заволодіння транспортним засобом є злочином проти:Диференціація кримінальної
відповідальності за злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту проведена в
залежності:
Який із перелічених злочинів НЕ належить до злочинів проти авторитету органів державної
влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян?
Громадянин підробив посвідчення працівника Державної виконавчої служби. Пред’явивши
це посвідчення громадянці І., він вилучив у останньої відеомагнітофон, телевізор і гроші у
сумі 2000 грн. Дайте кримінально-правову оцінку діям особи:
Як кваліфікувати дії особи, яка присвоїла владні повноваження або звання службової особи і
вчиняла суспільно корисні діяння?
Що є предметом злочину, передбаченого ст. 354 КК України «Підкуп працівника
підприємства, установи чи організації»?
Вимога у «Примушуванні до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань»
полягає у:
За конструкцією об’єктивної сторони самоправство відноситься до:
«Самоправство» є закінченим з моменту:
В якій із відповідей правильно названий предмет злочину «Втрата документів, що містять
державну таємницю»?
Назвіть суспільно небезпечні діяння у складі злочину «Порушення правил міжнародних
польотів»?
Предметом якого злочину у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних
кордонів, забезпечення призову та мобілізації є державна таємниця?
О. підробив посвідчення працівника Державної виконавчої служби. Пред’явивши це
посвідчення громадянці І., він вилучив у останньої відеомагнітофон, телевізор і гроші у сумі
2000 грн. Дайте кримінально-правову оцінку діям О.
Під транспортними засобами в ст. 286, 287, 289, 290 КК України слід розуміти:
Втягування неповнолітніх у злочинну діяльність(ст. 304 КК України) буде у разі:
Особа визнається службовою:
Суб’єктом випуску в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше
порушення правил їх експлуатації (ст. 287 КК України) є:
Порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху (ст. 288
КК України), є злочином:
Самовільне без нагальної потреби зупинення поїзда (ст. 283 КК України) є злочином із:
Кваліфікуючими ознаками масових заворушень (ст. 294 КК України) є:
Групове порушення громадського порядку (ст. 293 КК України) відрізняється від масових
заворушень (ст. 294 КК України) тим, що (укажіть найбільш повну відповідь) дії,
передбачені ст. 293 КК України:
Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів – це:
Об’єктивна сторона приховування злочину (ст. 396 КК України) виражається:
Форми приховування злочину (ст. 396 КК України):
Особи, які НЕ підлягають кримінальній відповідальності за заздалегідь не обіцяне
приховування злочину (ст. 396 КК України):
Злочин, передбачений ст. 340 КК України (незаконне перешкоджання організації або
проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій) вважається закінченим із моменту:
Суб’єкт завідомо неправдивого показання (ст. 384 КК України):
Предметом злочину, передбаченого ст. 341 КК України (захоплення державних або
громадських будівель чи споруд), є:
Предмет втрати документів, що містять державну таємницю (ст. 329 КК України), є:
Під втратою документів, що містять державну таємницю (ст. 329 КК України), розуміють:

Безпосереднім об’єктом ухилення від призову на строкову військову службу (ст. 335 КК
України) виступають:
Об’єктивна сторона ухилення від призову на строкову військову службу (ст. 335 КК
України) полягає у:
Мотив ухилення від призову на строкову військову службу (ст. 335 КК України):
Самоправство (ст. 356 КК України) – це:
Потерпілими від дій, що дезорганізують роботу установ виконання покарань (ст. 392 КК
України), є:
Кінцевим моментом життя як об’єкта посягання при вбивстві вважається:
Відповідно до Правил судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень
під тривалим слід розуміти розлад здоров’я:
Ф. вирішив вбити свого сусіда по комунальній квартирі Д., з метою зайняти кімнату в якій
той мешкав. Розробивши план вбивства, він напоїв його й задушив, а тіло втопив в озері.
Однак кімнату зайняти не зміг, бо на неї була оформлена дарча на тітку Д. Про це Ф. нічого
не знав. Дії Ф. мають бути кваліфіковані як:
Суб’єктом державної зради (ст. 111 КК України) може бути:
Безпосереднім об’єктом шпигунства (ст. 114 КК України) є:
Під стійкою втратою працездатності менше як на одну третину слід розуміти втрату
загальної працездатності:
Мотиви та мета державної зради (ст. 111 КК України):
Назвіть види умисних вбивств за обставин, що пом’якшують відповідальність
(привілейоване вбивство):
Л. посварився з дружиною через ревнощі. В неї на очах він з силою вдарив головою об стіну
їх новонароджену дитину, від чого немовля миттєво померло. Дії Л. мають бути
кваліфіковані як умисне вбивство:
Мотив диверсії (ст. 113 КК України):
Під час сварки Р. наніс Д. удар ножем у руку, внаслідок чого Д. знаходився на лікарняному
протягом 21-го дня. Дії Р. мають бути кваліфіковані за:
Визнання погрози реальною при вчиненні злочину, передбаченого ст. 129 КК України
(погроза вбивством) залежить від:
Х., проводжаючи ввечері Д. додому, в парку намагався схилити її вступити з ним у статевий
зв’язок. Д. не погодилася, вчинила опір й нецензурно його облаяла. Х. обурився, вийняв
ножа й наніс з помсти два ножових поранення в груди, від яких потерпіла померла. Для того,
щоб приховати вчинене, Х. розчленив труп Д. і частини його сховав у різних місцях під
листям. Дії Х. мають бути кваліфіковані як:
Які види умисного легкого тілесного ушкодження (ст. 125 КК України) передбачені
законом?
Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 ст. 120 КК України (доведення до
самогубства), полягає в:
До тілесних ушкоджень, заподіяних при пом’якшуючих обставинах, закон відносить:
Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109 КК (дії, спрямовані на насильницьку
зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), здійснюється
в таких формах, як:
Л. вирішила помститися своєму колишньому чоловіку, за те що той її кинув. Вона
звернулася до свого знайомого М. з проханням знайти їй “професійних вбивць”. М.
організував зустріч Л. із Ж. який взяв в неї завдаток у 1000 доларів США за вбивство її
чоловіка. Однак, оскільки Ж. раніше ніколи нікого не вбивав, про що не було відомо, ані М.,
ані Л., він злякався й заявив в поліцію. Дайте кримінально-правову оцінку діям Ж:
Умовою застосування ст. 123 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне в
стані сильного душевного хвилювання) є сильне душевне хвилювання:
Початковим моментом життя як об’єкта посягання при вбивстві вважається:
Перехід на бік ворога як форма об’єктивної сторони державної зради (ст. 111 КК України)
може полягати в наступних діях:
Диверсія (ст. 113 КК України) визнається закінченою:

З об’єктивної сторони катування (ст. 127 КК України) полягає в заподіянні:
В якій відповіді названі ознаки злочину «Погроза вбивством»?
Назвіть ознаки суб’єктивної сторони умисних вбивств:
Які з перелічених ознак відносяться до кваліфікуючих ознак умисного вбивства?
Тілесне ушкодження якого ступеня тяжкості визначається залежно від ступеня втрати
працездатності від 10 до 33%?
Вкажіть найбільшу втрату працездатності (в процентах) за якої ще має місце легке тілесне
ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я або незначну втрату
працездатності:
Ухиленні від сплати аліментів на утримання дітей є закінченим:
Обов’язковими ознаками об’єктивної сторони складу злочину «Порушення недоторканності
житла» є:
Порушення недоторканності житла може полягати у:
«Порушення права на безоплатну медичну допомогу» може полягати у:
О. попросив свого брата В. зареєструвати на своє ім’я приватне підприємство з метою
«заниження» податків шляхом укладення фіктивних угод з іншими підприємствами. В.
погодився, подав необхідні документи в Управління реєстрації міської ради і зареєстрував
підприємство. Дайте оцінку діям В.
Як кваліфікувати подання неправдивої інформації органам державної влади щодо права на
пільги щодо податків, якщо внаслідок таких дій не сплачено платежів на суму 6000
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян?
З якого моменту, злочин передбачений ст. 201 КК України «Контрабанда» вважається
закінченим?
Назвіть, які з положень, що стосуються суб’єктивних ознак складу злочину «Контрабанда» є
правильними:
Вкажіть об’єктивні ознаки складу злочину «Фіктивне підприємництво»:
Вкажіть відповіді, в яких названі способи вчинення злочину «Ухилення від сплати податків,
зборів (обов’язкових платежів)»:
Вкажіть, хто може бути суб’єктом злочину «Доведення банку до неплатоспроможності» ст.
2181 КК України?
Назвіть злочин проти громадської безпеки, способом вчинення якого є використання
уразливого стану особи:
Створення яких злочинних об’єднань НЕ становить злочин проти громадської безпеки?
Підставою звільнення особи від кримінальної відповідальності за створення не передбачених
законами України воєнізованих або збройних формувань чи участь у їх діяльності є:
Назвіть, що із переліченого НЕ є предметом злочину «Незаконне поводження зі зброєю,
бойовими припасами або вибуховими речовинами»:
Які з наведених дій НЕ є ознакою об’єктивної сторони складу злочину незаконного
поводження з холодною зброєю?
Поняття терористичної організації визначено:
Які з наведених діянь щодо вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових
припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів (ст. 262 КК України) утворюють
склад злочину проти громадської безпеки?
Назвіть які з наведених діянь вважаються незаконним зберіганням вогнепальної зброї (крім
гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових
пристроїв:
Матеріали, які містять радіонукліди і для яких питома активність та сумарна активність
вантажу перевищують межі, установлені нормами, правилами і стандартами з ядерної та
радіаційної безпеки визнаються:
Які з наведених діянь щодо радіоактивних матеріалів утворюють склад злочину проти
громадської безпеки?
В якій відповіді суб’єкт злочину «Порушення вимог законодавства про охорону праці»
названий відповідно до тексту закону?

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

Вбивство за 115 КК України – це :
Відмінність між незаконним позбавленням волі або викраденням людини та захопленням
заручників полягає:
Визначте, що є основним безпосереднім об’єктом зґвалтування?
Який із вказаних складів НЕ належить до злочинів проти статевої свободи та статевої
недоторканості?
Визначте родовий об’єкт злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і
свобод людини і громадянина:
Крадіжка – це:
Визначте, яке із перелічених діянь утворює склад злочину, передбачений КК України?
Вкажіть, який із названих предметів НЕ є предметом контрабанди за ст. 201 КК України?
Визначте, яка із перелічених ознак є обов’язковою при порушенні правил екологічної
безпеки?
Вкажіть, що є предметом злочину, передбаченого ст. 238 КК України – «Приховування або
перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення»?
Визначте, який із наведених складів НЕ відноситься до злочинів проти громадської безпеки?
Визначте, яка із зазначених дій НЕ характерна для об’єктивної сторони складу «Створення
злочинної організації»?
Вкажіть, який із перелічених складів НЕ відноситься до злочинів проти безпеки
виробництва?
Що є основним безпосереднім об’єктом злочинів проти безпеки виробництва?
Визначте родовий об’єкт злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту?
Вкажіть, який із злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту вчиняється
виключно шляхом активної дії?
Визначте, яке із перелічених діянь НЕ тягне за собою кримінальної відповідальності?
Назвіть склад злочину проти громадського порядку і моральності, суб’єктом якого є 14-річна
особа?
Визначте родовий об’єкт злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин,
їх аналогів або прекурсорів?
Перелічіть обов’язкові ознаки об’єктивної сторони контрабанди наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів?
Назвіть діяння, яке НЕ тягне за собою кримінальної відповідальності?
Г., перебуваючи у психоемоційному стані зумовленому пологами, піддалася під вплив своєї
свекрухи О. і сильно здушила шию новонародженій дитині. Внаслідок механічної асфіксії
дитина задихнулася. Дайте кримінально-правову оцінку діям Г.
Назвіть склад злочину, який НЕ відноситься до злочинів проти авторитету органів державної
влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян?
Визначте, що НЕ є предметом наруги над державними символами?
Визначте, з якого моменту несанкціоноване втручання в роботу ЕОМ, автоматизованих
систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку вважається закінченим злочином?
Вкажіть, що слід розуміти під значною шкодою матеріального характеру, яка передбачена ч.
2 ст. 361-1 КК України – «Створення з метою використання, розповсюдження або збуту
шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут»?
Вкажіть, який із перелічених злочинів, що передбачений у ХVІІ розділі Особливої частини
КК України характеризується формальним складом?
Вкажіть, який із перелічених злочинів, що передбачений у ХVІІ розділі Особливої частини
КК Українихарактеризується матеріальним складом
Вкажіть, хто НЕ виступає суб’єктом завідомо незаконного затримання, приводу або арешту
(ст. 371 КК України)?
Визначте, хто НЕ підлягає кримінальній відповідальності за завідомо неправдиве показання?
Визначте діяння, яке можна вважати непокорою (ст. 402 КК України)?
Визначте склад злочину проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку,
обов’язковою ознакою якого є мета вчинення?

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

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

Назвіть наслідки, характерні для несанкціонованого втручання в роботу ЕОМ,
автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку?
Визначте, хто із перелічених осіб НЕ вважається службовою особою?
Що слід розуміти під істотною шкодою матеріального характеру при перевищенні влади або
службових повноважень?
Визначте, що слід вважати порушенням права на захист?
Назвіть ознаку суб’єктивної сторони, що характерна для втручання в діяльність судових
органів?
Назвіть мотив злочину, що характерний при погрозі або насильстві щодо начальника?
Визначте, яка із зазначених дій утворює склад злочину, передбачений ст. 439 КК України –
застосування зброї масового знищення?
У якій відповіді правильно названа ознака суб’єкта злочинів проти життя особи?
Назвіть мету як ознаку суб’єктивної сторони злочину «Терористичний акт»:
Виберіть із поданих статей КК України ту, яка містить в собі заохочувальну норму:
Середньої тяжкості тілесне ушкодження - це:
Вкажіть на ознаку, за допомогою якої відрізняють катування від мордування?
Суб’єктом складу злочину «Фальсифікація виборчих документів, документів референдуму
чи фальсифікація підсумків голосування», який вчиняється шляхом підробки виборчих
документів виступає:
При експлуатації дітей потерпілою є:
Вкажіть хто є потерпілим при розбещенні неповнолітніх?
Суб’єктом якого злочину є особа, від якої жінка або чоловік матеріально чи службово
залежні?
Визначте, що являє собою матеріальна шкода в особливо великому розмірі при порушенні
авторського права і суміжних прав:
Вкажіть, диспозиція якої із перелічених статей містить заохочувальну норму?
Предметом шахрайства може бути:
Визначте, яка із кваліфікуючих ознак НЕ характерна для розбою?
Вкажіть, який із перелічених складів злочинів у сфері господарської діяльності за
конструкцією є матеріальним?
Визначте, яка із ознак НЕ є кваліфікуючою ознакою незаконного полювання?
Визначте, що НЕ є предметом складу «Знищення або пошкодження об’єктів рослинного
світу»?
Назвіть дію, яка НЕ передбачена ч. 2 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю,
бойовими припасами або вибуховими речовинами)?
Визначте, яка із зазначених статей НЕ містить заохочувальної норми?
Вкажіть обов’язкові ознаки об’єктивної сторони порушення правил безпеки під час
виконання робіт з підвищеною небезпекою?
Визначте, хто може бути суб’єктом злочину, передбаченого ст. 272 КК України –
«Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою»
Потерпілими від злочину, передбаченого ст. 284 КК України «Ненадання допомоги судну та
особам, що зазнали лиха», є:
Вкажіть, який із зазначених складів злочинів містить заохочувальну норму?
Вкажіть, хто підлягає кримінальній відповідальності за масові заворушення?
Вкажіть, в якому випадку кримінальна відповідальність за посів або вирощування
снотворного маку чи конопель настає за ч. 2 ст. 310 КК України?
Визначте, якою ознакою складу злочину, передбаченого ст. 314 КК України – «Незаконне
введення в організм наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів», слід
вважати ці предмети?
Вкажіть, яким за конструкцією є склад злочину, передбачений ст. 334 КК України –
«Порушення правил міжнародних польотів»?
Визначте особу, яка НЕ може бути суб’єктом ухилення від призову на строкову військову
службу?

Визначте, хто може бути суб’єктом незаконного перешкоджання організації або проведенню
зборів, мітингів, походів і демонстрацій (ст. 340 КК України)?
Вкажіть особу, яка НЕ вважається потерпілою при втручанні у діяльність державного діяча?
Визначте обов’язкові ознаки суб’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 361-1
КК України (Створення шкідливих програмних чи технічних засобів)?
Вкажіть, яка із перелічених дій НЕ входить в об’єктивну сторону несанкціонованих дій з
інформацією, яка обробляється в ЕОМ, автоматизованих системах, комп’ютерних мережах
або зберігається на носіях такої інформації?
Що слід розуміти під тяжкими наслідками при зловживанні владою або службовим
становищем?
Що слід розуміти під активами у значному розмірі при незаконному збагаченні?
Яка форма вини характерна для невжиття заходів безпеки щодо осіб, взятих під захист?
Вкажіть, яка із перелічених дій НЕ утворює склад злочину, що передбачений ст. 392 КК
України «Дії, що дезорганізують роботу установ виконання покарань»?
Вкажіть діяння, яке НЕ являється самовільним залишенням військової частини?
Вкажіть, яка форма вини характерна для екоциду?
Поняттям «Фальсифікація виборчих документів» охоплюється виконання при вчиненні
злочину таких діянь:
Кримінально каране порушення порядку фінансування виборчої кампанії кандидата,
політичної партії (блоку) полягає в:
Що слід розуміти під терміном „посягання” при посяганні на життя державного чи
громадського діяча (ст. 112 КК України)?
Вкажіть, хто із цих осіб є суб’єктом державної зради (ст. 111 КК України)?
Визначте, обов’язковою ознакою якого із названих посягань є предмет злочину?
Незаконна лікувальна діяльність вважається закінченим злочином:
Суб’єктом незаконного поміщення в психіатричний заклад може бути:
При незаконному поміщенні в психіатричний заклад потерпілою може бути:
Суб’єктом, якого кваліфікованого складу злочину є батько, матір, мачуха, вітчим, опікун чи
піклувальник?
Назвіть форму власності закладу охорони здоров’я, що характерна при порушенні права на
безоплатну медичну допомогу?
Визначте, який із зазначених складів злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих
прав і свобод людини і громадянина є формальним:
Вкажіть, для якого із злочинів проти власності НЕ характерний корисливий мотив?
Назвіть, при вчиненні якого злочину проти власності суб’єктом НЕ може бути 14-річна
особа?
Звільнення від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків допускається:
Вкажіть, яким за конструкцією є склад злочину «Незаконна порубка лісу»?
Виділіть ознаки, які властиві об’єктивній стороні знищення або пошкодження об’єктів
рослинного світу?
Визначте, яка конструкція складу злочину характерна для злочинів проти безпеки
виробництва?
Яка форма вини характерна при порушенні правил безпеки під час виконання робіт з
підвищеною небезпекою?
Вкажіть, який із перелічених складів злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту
НЕ є матеріальним?
Вкажіть, які ознаки об’єктивної сторони характерні при порушенні правил безпеки
дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними
засобами?
Вкажіть, хто може бути суб’єктом складу злочину, передбаченого ст. 304 КК України –
«Втягнення неповнолітніх в злочинну діяльність»?
Назвіть, що НЕ слід вважати втягненням неповнолітніх в злочинну діяльність (ст. 304 КК
України)?

Назвіть суб’єкта, який НЕ характерний для ст. 323 КК України – «Спонукання неповнолітніх
до застосування допінгу»?
Вкажіть, який із зазначених складів злочинів у сфері обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, є матеріальним?
Визначте, який із злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних
кордонів, забезпечення призову та мобілізації може характеризуватись як умисною, так і
необережною формою вини?
Назвіть обов’язкові ознаки об’єктивної сторони незаконного переправлення осіб через
державний кордон України?
Вкажіть, що слід розуміти під насильством щодо працівника правоохоронного органу?
Визначте, яка із погроз НЕ характерна для складу злочину, передбаченого ст. 345 КК
України – «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу»?
Визначте, яким за структурою є склад злочину, що передбачений ст. 361 КК України –
«Несанкціоноване втручання в роботу ЕОМ, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж
чи мереж електрозв’язку»?
Визначте, яка із перелічених норм НЕ відноситься до злочинів в сфері службової діяльності
та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг?
Вкажіть, яка із перелічених осіб НЕ вважається суб’єктом злочину, що передбачений ст. 3652 КК України – «Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги»?
Назвіть склад злочину у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з
наданням публічних послуг, обов’язковою ознакою якого є мета викриття злочинця?
Втеча з місць позбавлення волі за структурою складу є:
Визначте, що є предметом злочину, передбаченого ст. 388 КК України.
Визначте ознаку, за якою слід відмежовувати дезертирство від самовільного залишення
військової частини?
Хто НЕ вважається потерпілим від геноциду?
Мотив шпигунства (ст. 114 КК України):
У ч. 1 ст. 115 КК України наведено поняття вбивства як:
У складі диверсії (ст. 113 КК України) мета ослаблення держави, тобто заподіяння шкоди її
економічній системі, обороноздатності, внутрішній безпеці є:
Як має бути кваліфіковане вбивство на замовлення, що зумовлено виплатою винагороди або
іншими матеріальними благами?
Відповідальність за вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі
перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця (ст. 118 КК України) настає:
У якій із відповідей правильно названо злочин, що відноситься до злочинів проти основ
національної безпеки України?
Яка з нижче вказаних осіб названа в законі як потерпіла від злочину «Посягання на життя
державного чи громадського діяча»:
В яких з вказаних статей про злочини проти основ національної безпеки передбачена
відповідальність за спричинення шкоди конкретному виду потерпілих?
Які з вказаних осіб підпадають під ознаки суб’єкта злочину «Шпигунство»?
Які діяння охоплюються поняттям «посягання на життя»?
Які з нижче вказаних осіб підпадають під ознаки суб’єкта злочину «Державна зрада»?За які
посягання на державних діячів НЕ передбачена кримінальна відповідальність в окремій
статті Особливої частини КК?
Які дії становлять собою ознаки злочину «Державна зрада»?
Які дії НЕ становлять собою ознаки злочину «Державна зрада»?
Яким з вказаних ознак повинні відповідати певні відомості для того, щоб бути визнаними
державною таємницею?
У якій із відповідей вказана одна із ознак, якій повинні відповідати певні відомості для того,
щоб бути визнаними державною таємницею?
Під посяганням на життя слід розуміти:
Вкажіть форми державної зради, які передбачені у диспозиції відповідної статті КК України:
Які дії НЕ вказані у диспозиції відповідної статті КК як форми державної зради?

Які з положень про умисне вбивство, вчинене повторно є правильними?
35-річний громадянин Х. передав керування транспортним засобом своєму 16-річному сину
Л.. Останній, порушивши правила безпеки дорожнього руху, допустив зіткнення з іншим
автомобілем, в результаті якого громадянці І. було заподіяно середньої тяжкості тілесне
ушкодження. Дайте кримінально-правову оцінку вчиненого.
Яка із перелічених видів мети є обов’язковою для злочину, передбаченого ст. 370 КК
України –«Провокація підкупу»?
Який із наведених суб’єктів підлягає кримінальній відповідальності за зловживання владою
(ст. 364 КК України)?
Що слід розуміти під неправомірною вигодо у нормах Особливої частини кримінального
закону України, згідно із приміткою до ст. 364-1 КК України?
Вкажіть, хто є суб’єктом злочину, передбаченого ст.365 КК України – «Перевищення влади
або службових повноважень»?
Яке із перелічених діянь містить ознаки злочину, передбаченого ст. 364 КК України –
«Зловживання владою або службовим становищем»?
Яка із наведених ознак є обов’язковою при здійсненні кримінально-правової оцінки діяння,
передбаченого ст. 364 КК України – «Зловживання владою або службовим становищем»?
Кваліфікуючою ознакою якого із наведених злочинів у сфері службової діяльності та
професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, є "особливо відповідальне
становище" його суб'єкта?
Надайте кримінально-правову оцінку діям службової особи юридичної особи публічного
права, яка після одержання неправомірної вигоди за видання незаконного дозволу, злякалася,
що про її порушення хтось дізнається та з метою запобігання шкідливим наслідкам,
наступного дня добровільно повідомила про вчинене Національну поліцію та активно
сприяла розкриттю злочину.
Як слід кваліфікувати дії службової особи з підбурення іншої особи на пропонування,
обіцянку чи надання неправомірної вигоди, щоб потім викрити того, хто пропонував, обіцяв,
надав неправомірну?
Яким за конструкцією є склад злочину, що передбачає службову недбалість (ч. 1 ст. 367
Кримінального кодексу України)?
Що слід розуміти під істотною шкодою, яка заподіяна під час зловживання владою або
службовим становищем?
Що слід розуміти під тяжкими наслідками, які можуть бути заподіяні під час зловживання
владою або службовим становищем?
Визначте, яка із перелічених видів мети є обов’язковою ознакою злочину, передбаченого ст.
364-1 КК України – «Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи
приватного права незалежно від організаційно-правової форми»?
Кваліфікуючою ознакою якого із злочинів у сфері службової діяльності є застосування зброї?
Вкажіть, що слід розуміти під неправомірною вигодою у значному розмірі відповідно до ч.2
ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки, або одержання неправомірної вигоди
службовою особою)?
Вкажіть, що слід розуміти під неправомірною вигодою у великому розмірі відповідно до ч.3
ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки, або одержання неправомірної вигоди
службовою особою)?
Вкажіть, що слід розуміти під неправомірною вигодою в особливо великому розмірі
відповідно до ч.4 ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки, або одержання
неправомірної вигоди службовою особою)?
Яка з наведених дефініцій відповідає поняттю неправомірної вигоди відповідно до примітки,
що закріплена у статті 364-1 Кримінального кодексу України?
Вкажіть, яка із наведених осіб НЕ вважається суб’єктом злочину, передбаченого ст. 368-4 КК
України – «Підкуп особи, яка надає публічні послуги»?
Котру із наведених осіб кримінальний закон України визначає суб’єктом злочину,
передбаченого ст. 368-4 КК України – «Підкуп особи, яка надає публічні послуги»?
Що таке незаконне збагачення як злочин, передбачений статтею 368-2 КК України?

Вкажіть, що слід розуміти під активами у значному розмірі при кваліфікації злочину,
передбаченого ст. 368-2 КК України – «Незаконне збагачення»?
Вкажіть, які із перелічених альтернативних дій характерні для об’єктивної сторони злочину,
що передбачений ст. 366 КК України – «Службове підроблення»?
Що є предметом складу злочину, передбаченого ст. 366 КК України– «Службове
підроблення»?
Працюючи у поліції, П. охороняв приміщення банку. Порушуючи посадові інструкції, він
покинув свій пост, щоб пообідати в підсобному приміщенні. Його відсутністю скористались
п’ять озброєних членів злочинної організації, які, погрожуючи зброєю, примусили касира
передати їм десять тисяч гривень. Як слід кваліфікувати дії П.?
Вкажіть, яка із перелічених ознак складу злочину НЕ є обов’язковою при кваліфікації діяння,
передбаченого ст. 364 КК України – «Зловживання владою або службовим становищем»?
Вкажіть, яке із перелічених умисних вбивств відноситься до привілейованих складів?
Вкажіть чи підлягає кримінальній відповідальності за КК України особа, яка здійснила
еутаназію?
Як необхідно кваліфікувати позбавлення лікарем життя безнадійно хворої людини?
Умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння належить до:
Яка з наведених обставин є кваліфікуючою при заподіянні умисного тяжкого тілесного
ушкодження, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України?
Х. здійснив напад на Ю. і заволодів її грошима. У результаті завданого тяжкого тілесного
ушкодження потерпіла померла. Як правильно кваліфікувати дії Х?
Ч. позичив Ш. і Х. 100 000 гривень для розвитку бізнесу, однак в обумовлений строк
позичальники відмовилися повертати борг. Суд позикодавець програв. Бажаючи помститися
за те, що знайомі його обманули, Ч. вбив Ш. на початку грудня, а Х. – лише в березні, після
чого був затриманий. Як кваліфікувати дії Ч.?
Сірко прийшов до Вовка забрати 5 000 гривень, які останній позичив ще рік тому, хоч обіцяв
повернути одразу ж. У останнього грошей не було і тому виникла сварка, у ході якої Сірко
схопив ніж і вдарив в шию Вовка, спричинивши смерть. Після цього, розуміючи що він один
в будинку і може «повернути» свої гроші з відсотками, він знайшов у шафі 10 000 гривень і
заволодів ними. Як кваліфікуйте дії Сірка?
Під час бійки вночі біля багатоквартирного будинку на ґрунті неприязних стосунків
громадянин Барбоскін заподіяв потерпілому численні удари руками і ногами в голову та по
інших частинах тіла, внаслідок яких останній з часом помер в лікарні. Коли Барбоскін
покидав місце вчинення злочину, потерпілий був ще живим і продовжував викрикувати
образливі слова на його адресу. Як потрібно кваліфікувати дії громадянина Барбоскіна?
Вкажіть, в якому із наведених варіантів передбачене умисне вбивство, вчинене з особливою
жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК)?
Яке із перелічених тяжких тілесних ушкоджень, згідно КК України, належить до числа тих,
що вчинені за пом’якшуючих обставин?
За наявності якої обставини відповідно до чинного закону погроза вбивством, передбачена
ст. 129 Кримінального кодексу України, визнається злочином?
Яка із нищенаведених осіб є суб’єктом незаконного проведення аборту, згідно з ч.1 ст. 134
КК України?
Вкажіть, яка із наведених ознак є визначальною при притягненні особи до кримінальної
відповідальності за незаконну лікувальну діяльність (ст.138 КК України)?
За якої умови незаконне розголошення лікарської таємниці (ст. 145 КК України) визнається
злочином?
Вкажіть, як слід кваліфікувати випадки вбивства свідка або іншої особи з метою знищення
доказів?
Вкажіть, як слід кваліфікувати умисне тяжке тілесне ушкодження, внаслідок якого настала
смерть потерпілого, щодо якої має місце необережна форма вини?
Щоб не сплачувати аліменти на утримання своєї малолітньої доньки О., Г. вирішив вбити
колишню дружину та дочку. З цією метою пошкодив тяги рульового управління та гальма
автомобіля дружини. Повертаючись людними вулицями міста з дочкою О. зі школи на

своєму автомобілі, дружина не з могла виконати необхідний маневр. Машина з’їхала в
кювет, перекинулася кілька разів і загорілася. Дружина Г. і дочка О. загинули. Як слід
кваліфікувати дії Г.?
Як кваліфікувати дії особи, яка заподіяла іншій людині смерть, маючи на меті спричинити їй
тяжке тілесне ушкодження, при тому, що не бажала позбавити жертву життя, хоча й свідомо
допускала настання смерті?
Що слід розуміти під вбивством малолітньої дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України)?
З якого віку настає кримінальна відповідальність за умисне вбивство, вчинене в стані
сильного душевного хвилювання?
Для кваліфікації діяння за ст. 116 Кримінального кодексу України стан сильного душевного
хвилювання має бути зумовлений:
Яка з факультативних ознак об’єктивної сторони складу злочину має обов’язкове значення
для кваліфікації діяння, передбаченого ст. 117 Кримінального кодексу України (умисне
вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини)?
Назвіть, який із елементів складу злочину лежить в основі відмежування умисного вбивство
(ст.115 Кримінального кодексу України) і вбивства через необережність (ст. 119
Кримінального кодексу України?
Назвіть, яка із поданих класифікацій умисного вбивства є вірною?
Як слід кваліфікувати дії особи, яка прагнучи вбити іншу особу, здійснила постріл, але і
промахнулася і заподіяла жертві тяжке тілесне ушкодження?
Яке із наведених вбивств відноситься до привілейованих згідно з КК України?
Що із наведеного вказує на ознаки, які характерні для побоїв або мордування?
Визначте, яка із наведених ознак лежить в основі відмежування злочинів, передбачених
статтями 135 і 136 КК України (Залишення в небезпеці та Ненадання допомоги особі, яка
перебуває в небезпечному для життя стані)?
Як слід кваліфікувати дії матері, яка залишила без допомоги свою новонароджену дитину, не
перебуваючи в обумовленому пологами стані, що призвело до смерті дитини?
Вкажіть, яка із перелічених видів мети є обов’язковою ознакою катування (ст. 127 КК
України)?
Вкажіть, яка із перелічених видів мети НЕ є обов’язковою ознакою катування (ст. 127 КК
України)?
Які види умисного легкого тілесного ушкодження (ст. 125 КК України) передбачені
законом?
18 річний Т., проводжаючи ввечері додому свою однолітку Ю., в сквері намагався схилити її
вступити з ним у статевий зв’язок. Ю. не погодилася, вчинила опір й нецензурно його
облаяла. Т. обурився, вийняв ножа, насильно вступив у статевий акт із потерпілою, в процесі
вчинення якого наніс їй три ножових поранення в груди, від яких остання померла. Для того,
щоб приховати вчинене, Т. розчленив труп Ю. і частини його сховав у різних місцях під
листям. Як слід кваліфікувати дії Т.?
Вкажіть, котре із перелічених видів умисних вбивств належить до кваліфікованих, що
передбачені ч.2 ст. 115 КК України?
Вкажіть, котре із перелічених видів умисних вбивств НЕ належить до вбивств при
обтяжуючих обставинах, що передбачені ч.2 ст. 115 КК України?
14 річна Ф., яка перебувала в стані вагітності та ретельно приховувала це від близьких їй
осіб, заздалегідь вирішила позбутися дитини, яка у неї народиться. У день коли відбулися
пологи, прагнучи приховати це, Ф. задушила немовля і викинула його на смітник. Дайте
кримінально-правову оцінку дій Ф:
Громадянин Злидень посварився із своєю дружиною через ревнощі. Будучи дуже збудженим,
він в неї на очах схопив та із силою двічі вдарив головою об стіну їх новонароджену дитину,
від чого немовля миттєво померло. Як слід кваліфікувати дії громадянина Злидня?
Ж. вирішив вбити свого сусіда по комунальній квартирі Д., з метою зайняти кімнату в якій
той мешкав. Розробивши план вбивства, він напоїв його й задушив, а тіло втопив в озері.
Однак кімнату зайняти не зміг, бо на неї була оформлена дарча на тітку. Ж. про це нічого не
знав. Як слід кваліфікувати дії Ж?

А. звернувся на безлюдній вулиці до незнайомого йому С., з проханням дати цигарку, на що
останній відповів відмовою, бо взагалі не палив. А., обурившись на відмову, зі словами:
“Мені Тебе шкода!”, вихопив ножа й вбив С. Потім обшукав його кишені і забрав 115
гривень. Як слід кваліфікувати дії А.?
Що слід розуміти під умисним тяжким тілесним ушкодженням, згідно ч.1 ст. 121 КК
України?
Що із переліченого є умовами притягнення особи до кримінальної відповідальності за
залишення в небезпеці (ст. 135 КК України)?
За якими ознаками здійснюється відмежування складу злочину залишення в небезпеці (ст.
135 КК України) від суміжного складу злочину, передбаченого ст. 136 КК України
(ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані)?
За яке діяння встановлена відповідальність у ч.1 ст. 136 КК України (ненадання допомоги
особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані)?
Вихователька молодшої групи приватного дитячого садка С., під час прогулянки
відволіклася телефонною розмовою по мобільному телефону і залишила дітей без нагляду.
Спускаючись із металевої гірки, трирічний хлопчик зачепився шарфом за виступ на бортику
і став задихатися. Діти спочатку намагалися допомогти йому власноруч, а потім побігли за
вихователькою. Однак вже було пізно – дитина померла від механічної асфіксії. Як належить
кваліфікувати вчинене С. діяння?
Як слід кваліфікувати умисні тілесні ушкодження, в результаті яких мала місце втрата
потерпілою особою репродуктивної здатності?
К., маючи намір завдати фізичного болю А., вдарив його в обличчя, від чого А. впав. Під час
падіння А. вдарився головою об край столу і від отриманого ушкодження помер за кілька
хвилин. Як кваліфікувати дії К.?
Вкажіть, який із наведених суспільно небезпечних наслідків НЕ характерний як
кваліфікуюча ознака злочину, передбаченого ч.2 ст. 134 КК України (Незаконне проведення
аборту)?
Що із наведеного охоплюється поняттям зґвалтування (ст. 152 КК України)?
З якого моменту зґвалтування (ст. 152 КК України) визнається закінченим злочином?
Що слід розуміти під зґвалтуванням, вчиненим групою осіб (ч. 3 ст. 152 КК України)?
Як кваліфікувати умисне заподіяння легких тілесних ушкоджень (ст. 125 КК України) при
зґвалтуванні (ст. 152 КК України)?
Як за КК України слід кваліфікувати насильницькі статеві зносини чоловіка з іншою особою
чоловічої статі, яка перебуває у матеріальній залежності від суб’єкта і не досягла 16 річного
віку?
Яка із ознак НЕ належить до переліку кваліфікуючих, передбачених ч. 2 ст. 156 КК України
(Розбещення неповнолітніх)?
Вкажіть, яка із перелічених осіб вважається потерпілою від злочину, передбаченого ч. 1 ст.
156 КК України – Розбещення неповнолітніх?
Що слід розуміти під зґвалтуванням відповідно до ст. 152 КК України?
Як слід кваліфікувати дії тридцятилітнього Ю., який вступив в статеві зносини з
тринадцятирічною А., що досягла статевої зрілості, але не усвідомлювала характеру і
значення вчинюваних з нею дій?
Щоб зґвалтувати свою однокурсницю, Ф. запросив її до себе в кімнату гуртожитку нібито
для перегляду фільму. У кімнаті Ф. був його приятель П. Ф. повалив дівчину. на ліжко та
почав знімати з неї одяг. Оскільки вона намагалася вирватися, Ф. попросив П. потримати її
руки. П., на прохання Ф., тримав руки дівчини., доки Ф. вчиняв з нею статевий акт. Після
скоєного Ф. запропонував П. вступити з жертвою. в статевий акт, але той відмовився. Як слід
кваліфікувати дії П.?
Як слід кваліфікувати дії двох осіб, спрямованих на зґвалтування кількох потерпілих, якщо
вони діяли узгоджено, хоча кожен із них мав на меті і зґвалтував лише одну потерпілу особу?
Визначте момент, до якого можлива добровільна відмова від зґвалтування (ст. 152 КК
України)?

В яких із наведених випадків виключається кримінальна відповідальність за зґвалтування,
вчинено повторно (ч. 2 ст. 152 КК України)?
Вкажіть, який із перелічених суспільно небезпечних наслідків НЕ охоплюється поняття
«тяжкі наслідки» при зґвалтуванні, що передбачені ч.4 ст. 152 КК України?
Як слід кваліфікувати заподіяння при вчиненні зґвалтування тяжкого тілесного ушкодження,
що спричинило смерть потерпілої особи?
З якого моменту порушення авторського права і суміжних прав набуває ознак кримінальнокараного діяння (ст. 176 КК України)?
Вкажіть, які із наведених діянь утворюють об’єктивну сторону злочину, передбаченого ст.
162 КК України – «Порушення недоторканості житла»?
За яких умов особа звільняється від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, що
передбачений ст. 175 КК України (невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших
установлених законом виплат)?
А. заподіяв середньої тяжкості тілесне ушкодження Б. з метою заволодіння його майном, але
у зв’язку з відсутністю у Б. цього майна при собі пред’явив вимогу передати його через два
дні, погрожуючи вбивством. Як належить кваліфікувати дії А.?
За якою ознакою насильницький грабіж відрізняється від розбою?
Який злочин проти власності описаний в Кримінальному кодексі України як «відкрите
викрадення чужого майна»?
Вкажіть, які діяння із перелічених вказують на повторність розбою, відповідно до ч. 2 ст. 187
КК України?
14-річна С. зайшла у магазин і, скориставшись тим, що продавець відволіклася та будучи
переконаною, що її дії ніхто не помічає, таємно заволоділа жилетом із хутра. Однак у
приміщенні магазину було встановлено відеоспостереження і дії неповнолітньої помітив
охоронець. Дайте кримінально-правову оцінку дій 14-річної С.:
К., з метою помсти своєму знайомому Ф., вночі підпалив його дачний будинок. При цьому
він знав, що в будинку перебуває теща Ф., однак сподівався, що остання встигне
врятуватися, хоча допускав і протилежне. Жінка спала, а тому врятуватись їй не вдалось. Як
слід кваліфікувати дії К.?
Вкажіть, як кваліфікувати дії осіб, які під час заволодіння майном, виявивши охоронця, який
спав, зв'язали йому руки клейкою стрічкою і продовжили викрадати майно, а після
заволодіння майном втекли?
Вкажіть, яке із перелічених діянь НЕ є кваліфікуючою ознакою розбою (ст. 187 КК України)?
Який вид погрози НЕ вказаний у ч. 1 ст. 189 КК України (Вимагання)?

