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ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ 
 
Кримінальне право України є однією із фундаменталь-

них навчальних дисциплін при підготовці фахівців за спеціаль-
ністю “Правознавство”. Метою даної дисципліни є засвоєння 
студентами основних положень про злочин і покарання.  

Навчальна програма із Загальної частини кримінального 
права включає до себе поняття про: предмет, систему і ознаки 
кримінального права, вчення про кримінальний закон, криміналь-
ну відповідальність та її підстави, злочин, його види та стадії, 
склад злочину, його ознаки та елементи, співучасть у злочині, 
множинність злочинів, обставини, що виключають злочинність 
діяння, звільнення від кримінальної відповідальності та його ви-
ди, покарання, види покарань, призначення покарання, звільнен-
ня від покарання та його відбування, судимість, особливості 
кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх тощо. 

Знайомлячись з головними темами Загальної частини 
кримінального права, студенти мають засвоїти основні категорії 
та інститути кримінального права, навчитися тлумачити кримі-
нально-правові норми та правильно їх застосовувати при вирі-
шенні конкретних кримінальних справ. 

У результаті вивчення Загальної частини кримінального 
права студенти повинні: 

- знати структуру Кримінального кодексу України і 
структуру окремих статей кодексу; поняття, структуру, момент 
виникнення і припинення кримінально-правових відносин; їх 
місце і роль у механізмі правового регулювання; зміст і ознаки 
основних кримінально-правових категорій та інститутів, зокре-
ма, таких, як злочин, склад злочину, стадії злочину, співучасть 
у злочині, множинність злочинів, покарання, судимість тощо; 
стан наукових досліджень із ключових проблем науки криміна-
льного права; основні напрямки кримінально-правової політики 
і тенденції розвитку кримінального законодавства України; 

- уміти правильно тлумачити та застосовувати норми 
Загальної частини кримінального права; проводити розмежу-
вання суміжних понять та інститутів; використовувати для ви-
рішення завдань роз’яснення, надані у постановах пленумів 
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вищих судових інстанцій й узагальненнях судової практики з 
окремих категорій кримінальних справ; використовувати нау-
кові джерела із кримінального права для кращого засвоєння  
навчальної дисципліни;  

- вільно орієнтуватися у системі кримінального права 
та судовій практиці із кримінальних справ тощо. 

Оцінювання знань студентів із Загальної частини кримі-
нального права здійснюється на підставі результатів поточного 
модульного контролю (ПМК). Загальним об’єктом оцінювання 
знань студентів при проведенні ПМК є відповідні частини на-
вчальної програми (модулі), засвоєння яких перевіряється під 
час ПМК. 

Програмою передбачено шість ПМК, два з яких студенти 
виконують у першому семестрі і чотири – у другому. 

Модульний контроль здійснюється у формі виконання 
модульних тестових завдань за темами, які передбачені робо-
чою навчальною програмою. 

Об’єктом ПМК є рівень знань, умінь та навичок, які 
студенти здобули під час опрацювання відповідних тем Загаль-
ної частини кримінального права. 

Завдання ПМК – з’ясувати стан засвоєння навчального 
матеріалу, що входить до відповідного змістового модуля, здат-
ність студентів до осмислення відповідних тем та розділів на-
вчальної програми, наявність умінь застосовувати отримані тео-
ретичні знання та навички при вирішенні конкретних професій-
них завдань. 

У навчальному виданні містяться тести з відповідних 
тем навчальної дисципліни “Кримінальне право (Загальна час-
тина)”. Кожне питання має лише одну правильну відповідь і 
оцінюється в один бал. Якщо у тесті є правильна, але неповна 
відповідь, за наявності правильної повної відповіді неповна  
вважається неправильною. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
 

(Т е м а  1. Поняття, система, ознаки кримінального права. 
Т е м а  2. Кримінальна відповідальність та її підстави.  
Т е м а  3. Закон про кримінальну відповідальність. 

Т е м а  4. Чинність закону про кримінальну відповідаль-
ність у часі і просторі. Т е м а  5. Поняття злочину) 

 
1. Які ознаки включає визначення злочину, що міститься 

у ч. 1 ст. 11 КК України? Необхідно обрати варіант, у якому 
наведено вичерпний перелік таких ознак: 

a) передбаченість КК України, суспільна небезпечність, 
винність, вчинення суб’єктом злочину; 

б) суспільна небезпечність, протиправність, винність, 
караність; 

в) протиправність, винність, караність, вчинення 
суб’єктом злочину; 

г) суспільна небезпечність, передбаченість КК України, 
караність, вчинення суб’єктом злочину. 

 
2. У чому полягає суть принципу громадянства (ст. 7 

КК України) як принципу чинності кримінального закону в про-
сторі?  

а) громадяни України та особи без громадянства, що по-
стійно проживають в Україні, які вчинили злочин за її межами, 
не підлягають кримінальній відповідальності за КК України, 
якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, 
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України; 

б) громадяни України та особи без громадянства, що по-
стійно проживають в Україні, які вчинили злочин за її межами, 
підлягають кримінальній відповідальності за КК України тільки 
за їх згодою; 

в) громадяни України та іноземці, що постійно прожи-
вають в Україні, які вчинили злочин за її межами, підлягають 
кримінальній відповідальності за КК України, якщо інше не 
передбачено міжнародними договорами України, згода на обо-
в’язковість яких надана Верховною Радою України; 
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г) громадяни України та особи без громадянства, що по-
стійно проживають в Україні, які вчинили злочини за її межа-
ми, підлягають кримінальній відповідальності за КК України, 
якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, 
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

 
3. Оберіть, яка (які) з цих ознак не притаманна кримі-

нальному праву як галузі права: 
а) диспозитивність; 
б) загальнообов’язкова нормативність і державна забез-

печеність; 
в) формальна визначеність; 
г) наявність специфічного предмета (кримінально-

правові відносини) і методу (покарання) регулювання. 
 
4. На час вчинення злочину згідно з санкцією відповідної 

статті КК передбачалось наступне покарання: “позбавлення 
волі на строк від п’яти до семи років з конфіскацією майна”. 
Під час розгляду кримінальної справи санкцію цієї норми було 
змінено на “позбавлення волі на строк від трьох до десяти ро-
ків з конфіскацією майна або без такої”. А на момент винесен-
ня обвинувального вироку суду санкцією статті передбачалося 
покарання у виді “позбавлення волі на строк від трьох до вось-
ми років з конфіскацією майна”. В яких межах суд повинен при-
значити кримінальне покарання? 

а) позбавлення волі на строк від трьох до семи років з 
конфіскацією майна; 

б) позбавлення волі на строк від трьох до десяти років з 
конфіскацією майна або без такої; 

в) позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з 
конфіскацією майна; 

г) позбавлення волі на строк від трьох до семи років з 
конфіскацією майна або без такої. 

 
5. Кримінальному праву притаманний такий метод 

праворегулювання: 
а) диспозитивний; 
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б) імперативний; 
в) креативний; 
г) диспозитивно-імперативний. 
 
6. Кримінальний кодекс України має своїм завданням: 
а) правове забезпечення охорони прав і свобод людини і 

громадянина, власності, громадського порядку та громадської 
безпеки, довкілля, конституційного устрою України від зло-
чинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також 
запобігання злочинам; 

б) правове стимулювання підприємницької діяльності; 
в) забезпечення охорони прав і свобод людини і громадя-

нина, власності, громадського порядку та громадської безпеки; 
г) регулювання шлюбних правовідносин. 
 
7. Типи (способи) визначення поняття злочину (назвіть 

повний перелік): 
а) формально-діловий, матеріально-правовий; 
б) формальний, матеріальний, формально-матеріальний; 
в) вербально-формальний, матеріальний; 
г) матеріально-легітимний, формальний. 
 
8. Якщо після вчинення особою діяння, передбаченого 

КК України, закон про кримінальну відповідальність змінювався 
кілька разів, зворотну дію в часі має той закон, що: 

а) погіршує становище особи; 
б) відновлює становище особи; 
в) встановлює злочинність діяння, іншим чином погір-

шує становище особи; 
г) скасовує злочинність діяння, пом’якшує кримінальну 

відповідальність, іншим чином поліпшує становище особи.  
 
9. Дія або бездіяльність, яка хоча формально і містить 

ознаки будь-якого діяння, передбаченого КК України, але не за-
подіяла і не могла заподіяти істотної шкоди фізичній чи юри-
дичній особі, суспільству або державі, є: 

a) суспільно небезпечним діянням; 
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б) малозначним діянням; 
в) злочином невеликої тяжкості; 
г) підставою кримінальної відповідальності. 
 
10. Зворотна дія закону про кримінальну відповідаль-

ність у часі – це: 
а) заборона поширення нового кримінального закону, 

яким скасована злочинність діяння, пом’якшена кримінальна 
відповідальність або іншим чином поліпшене становище особи, 
на осіб, які вчинили злочини до набрання таким законом чин-
ності; 

б) поширення нового кримінального закону, яким скасо-
вана злочинність діяння, пом’якшена кримінальна відповідаль-
ність або іншим чином поліпшене становище особи, на усіх по-
тенційних злочинців;  

в) поширення нового кримінального закону, що встано-
влює злочинність діяння, посилює кримінальну відповідаль-
ність або іншим чином погіршує становище особи, на осіб, які 
вчинили злочини до набрання таким законом чинності; 

г) поширення нового кримінального закону, яким скасо-
вана злочинність діяння, пом’якшена кримінальна відповідаль-
ність або іншим чином поліпшене становище особи, на осіб, які 
вчинили злочини до набрання таким законом чинності. 

 
11. Назвіть, до якого з видів належить диспозиція ч.1 

ст. 122 КК України: “Умисне середньої тяжкості тілесне 
ушкодження, тобто умисне ушкодження, яке не є небезпечним 
для життя і не потягло за собою наслідків, передбачених у 
статті 121 цього Кодексу, але таке, що спричинило тривалий 
розлад здоров’я або значну стійку втрату працездатності 
менш як на одну третину”: 

а) проста; 
б) описова; 
в) бланкетна; 
г) відсилочна; 
д) змішана. 
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12. На час вчинення злочину згідно з санкцією відповід-
ної статті КК України передбачалося наступне покарання: 
“обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбав-
лення волі на строк від трьох до п’яти років”. Під час розгляду 
кримінальної справи санкцію цієї норми було змінено на “позба-
влення волі на строк від двох до п’яти років». А на момент ви-
несення обвинувального вироку суду санкцією статті передба-
чалося покарання у виді “обмеження волі на строк від двох до 
п’яти років або позбавлення волі від трьох до п’яти років”. В 
яких межах суд повинен призначити кримінальне покарання? 

а) позбавлення волі на строк від двох до п’яти років; 
б) обмеження волі на строк від двох до п’яти років або 

позбавлення волі від трьох до п’яти років; 
в) обмеження волі на строк від двох до п’яти років або 

позбавлення волі на строк від двох до п’яти років; 
г) обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або 

позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років. 
 
13. Кримінальний закон – це: 
а) форма вираження кримінального права; 
б) зміст кримінального права; 
в) сутність кримінального права; 
г) вид кримінального права. 
 
14. Кримінальна відповідальність носить: 
а) колективний характер; 
б) загальний характер; 
в) індивідуальний характер; 
г) сімейний характер. 
 
15. Часом вчинення злочину є: 
а) час звернення потерпілого до правоохоронних органів 

із заявою про злочин; 
б) час набуття чинності кримінальним законом; 
в) час настання наслідків злочину; 
г) час вчинення особою передбаченої законом про кри-

мінальну відповідальність дії або бездіяльності. 
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16. Згідно з ч. 1 ст. 11 КК України злочин – це: 
а) передбачене КК РФ суспільно небезпечне винне діян-

ня, вчинене суб’єктом злочину; 
б) суспільно небезпечне винне діяння (дія чи бездіяль-

ність), вчинене суб’єктом злочину; 
в) передбачене КК України суспільно небезпечне винне 

діяння (дія чи бездіяльність), вчинене суб’єктом злочину; 
г) передбачене КК України суспільно безпечне винне 

діяння (дія чи бездіяльність), вчинене суб’єктом злочину. 
 

17. Що є матеріальним критерієм класифікації злочинів 
за ступенем тяжкості? 

a) суспільна небезпечність; 
б) суспільна шкідливість; 
в) протиправність; 
г) караність. 
 

18. Вкажіть, чи можлива видача (екстрадиція) грома-
дянина України, який вчинив злочин поза межами України: 

а) громадянин України не може бути виданий іноземній 
державі для притягнення до кримінальної відповідальності та 
віддання до суду; 

б) громадянин України може бути виданий, якщо це пе-
редбачено міжнародними договорами України; 

в) громадянин України може бути виданий іноземній 
державі для притягнення до кримінальної відповідальності та 
віддання до суду тільки за його згодою; 

г) громадянин України завжди видається іноземній дер-
жаві для притягнення до кримінальної відповідальності та від-
дання до суду.  

 

19. Назвіть, до якого з видів належить диспозиція ч.1 
ст. 126 КК України: “Умисне завдання удару, побоїв або вчи-
нення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не 
спричинили тілесних ушкоджень”: 

а) проста;   г) відсилочна; 
б) описова;   д) змішана. 
в) бланкетна; 
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20. На час вчинення злочину згідно з санкцією відповід-
ної статті КК України передбачалося наступне покарання: 
“штраф від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян або громадські роботи на строк від 80 до 120 годин”. 
Під час розгляду кримінальної справи санкцію цієї норми було 
змінено на “громадські роботи на строк від 60 до 100 годин”. 
А на момент винесення обвинувального вироку суду санкцією 
статті передбачалось покарання у виді “штраф від 30 до 100 
неоподатковуваних мінімумів або громадські роботи на строк 
від 60 до 240 годин”. В яких межах суд повинен призначити 
кримінальне покарання? 

а) громадські роботи на строк від 60 до 100 год; 
б) штраф від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів 

або громадські роботи на строк від 60 до 100 год; 
в) штраф від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів 

або громадські роботи на строк від 60 до 240 год; 
г) штраф від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів до-

ходів громадян або громадські роботи на строк від 80 до 120 год. 
 
21. Злочинність і караність діяння, а також інші кри-

мінально-правові наслідки діяння визначаються (вкажіть загаль-
не правило): 

а) законом про кримінальну відповідальність, що набув 
чинності за 1 рік до вчинення діяння; 

б) законом про кримінальну відповідальність, що набув 
чинності через 10 днів після вчинення діяння; 

в) законом про кримінальну відповідальність, що поси-
лює відповідальність; 

г) законом про кримінальну відповідальність, що діяв на 
час вчинення цього діяння. 

 
22. Злочином невеликої тяжкості є злочин, за який: 
а) передбачене покарання у виді позбавлення волі на 

строк не більше п’яти років або інше, більш м’яке покарання, за 
винятком основного покарання у виді штрафу в розмірі понад 
три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

б) передбачене покарання у виді громадської догани;  
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в) передбачене покарання у виді позбавлення волі на 
строк не більше двох років або інше, більш м’яке покарання, за 
винятком основного покарання у виді штрафу в розмірі понад 
три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

г) не передбачене покарання у виді позбавлення волі. 
 

23. Чи можуть бути видані іноземній державі для при-
тягнення до кримінальної відповідальності та віддання до суду 
громадяни України та особи без громадянства, що постійно 
проживають в Україні: 

а) так; 
б) ні; 
в) можуть за наявності запиту; 
г) можуть, якщо є клопотання Мін’юсту запитуючої 

держави. 
 

24. Назвіть формальні критерії класифікації злочинів за 
ступенем тяжкості: 

a) тяжкість наслідків, заподіяних злочином; 
б) певний вид та розмір покарання, призначеного судом 

особі в обвинувальному вироку; 
в) певний вид та розмір покарання, передбачений у санк-

ції конкретної статті КК України; 
г) вид, характер і ступінь вини особи у вчиненні злочину. 
 

25. Вкажіть, у чому полягає реальний принцип чинності 
закону про кримінальну відповідальність у просторі (ст. 8 КК 
України): 

а) усі особи, що вчинили злочин за межами території 
України, підлягають відповідальності за КК України; 

б) тільки іноземці або особи без громадянства, які вчи-
нили злочин за межами території України, підлягають відпові-
дальності за КК України; 

в) іноземці або особи без громадянства, що не прожи-
вають постійно в Україні, які вчинили злочини за її межами, 
підлягають відповідальності за КК України, якщо вони вчинили 
передбачені цим Кодексом тяжкі або особливо тяжкі злочини 
проти прав і свобод громадян України або інтересів України; 
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г) усі особи, що вчинили злочин за межами території 
України, у жодному разі не підлягають відповідальності за КК 
України. 

 
26. Оберіть, до якого з видів належить диспозиція ч.1 

ст. 148 КК України: “Підміна чужої дитини, вчинена з корис-
ливих або інших особистих мотивів”: 

а) проста; 
б) описова; 
в) бланкетна; 
г) відсилочна; 
д) змішана. 
 
27. Територіальний принцип чинності кримінального за-

кону в просторі поширюється на: 
а) деяких осіб, які вчинили злочини на території України; 
б) усіх осіб, які вчинили злочини на території Росії; 
в) усіх осіб, які не вчиняли злочини; 
г) усіх осіб, які вчинили злочини на території України.  
 

28. Кримінальне право – це галузь: 
а) приватного права; 
б) публічного права; 
в) земельного права; 
г) конституційного права. 
 

29. Закон про кримінальну відповідальність, що частко-
во пом’якшує кримінальну відповідальність або іншим чином 
поліпшує становище особи, а частково посилює кримінальну 
відповідальність або іншим чином погіршує становище особи: 

а) має зворотну дію в часі лише в тій частині, що 
пом’якшує кримінальну відповідальність або іншим чином по-
ліпшує становище особи;  

б) цілком має зворотну дію; 
в) не має зворотної дії; 
г) має зворотну дію в часі лише в тій частині, що поси-

лює кримінальну відповідальність.  
 



14 

30. Злочин визнається вчиненим на території України 
(дайте повну відповідь): 

а) якщо його вчинили громадяни України; 
б) якщо його було почато і завершено на території України; 
в) якщо серед співучасників злочину не було іноземців; 
г) якщо його було почато, продовжено, закінчено або 

припинено на території України, якщо його виконавець або хо-
ча б один із співучасників діяв на території України. 

 

31. Залежно від ступеня тяжкості злочини поділяють-
ся на: 

а) злочини середньої тяжкості, високої тяжкості; 
б) злочини прості і складні; 
в) злочини невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяж-

кі та особливо тяжкі;  
г) злочини, кримінальні проступки та провини. 
 

32. Суспільна небезпечність як матеріальна ознака зло-
чину полягає в тому, що: 

a) дія або бездіяльність хоча формально і містить ознаки 
будь-якого діяння, передбаченого КК України, але не заподіяла 
і не могла заподіяти шкоди фізичній чи юридичній особі, сус-
пільству або державі; 

б) діяння передбачене кримінальним законом; 
в) діяння або заподіює шкоди відносинам, які охороня-

ються кримінальним законом, або містить у собі реальну мож-
ливість заподіяння такої шкоди; 

г) особа підлягає кримінальній відповідальності за вчи-
нене діяння тільки за наявності вини. 

 

33. Закон про кримінальну відповідальність не має зво-
ротної дії в часі, якщо: 

а) встановлює злочинність діяння, посилює кримінальну 
відповідальність або іншим чином погіршує становище особи; 

б) лише скасовує злочинність діяння; 
в) лише пом’якшує кримінальну відповідальність; 
г) скасовує злочинність діяння, пом’якшує кримінальну 

відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи. 
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34. Вкажіть, до якого з видів належить диспозиція ч.1 
ст. 152 КК України: “Зґвалтування, тобто статеві зносини із 
застосуванням фізичного насильства, погрози його застосу-
вання або з використанням безпорадного стану потерпілої 
особи”: 

а) проста; 
б) описова; 
в) бланкетна; 
г) відсилочна; 
д) змішана. 
 
35. На час вчинення злочину згідно з санкцією відповід-

ної статті КК України передбачалося наступне покарання: 
“обмеження волі на строк від двох до п’яти років”. Під час 
розгляду кримінальної справи санкцію цієї норми було змінено 
на “обмеження волі на строк від одного до п’яти років”. А на 
момент винесення обвинувального вироку суду санкцією стат-
ті передбачалося покарання у виді “обмеження волі на строк 
від двох до чотирьох років”. В яких межах суд повинен призна-
чити кримінальне покарання? 

а) обмеження волі на строк від двох до п’яти років; 
б) обмеження волі на строк від одного до п’яти років;  
в) обмеження волі на строк від одного до чотирьох років;  
г) обмеження волі на строк від двох до чотирьох років. 
 
36. Підставою кримінальної відповідальності є: 
а) вчинення юридичною особою суспільно небезпечного 

діяння, яке містить склад злочину, передбаченого КК України; 
б) невчинення особою суспільно небезпечного діяння, 

яке містить склад злочину, передбаченого КК України; 
в) вчинення особою суспільно небезпечного діяння, пе-

редбаченого як злочин у міжнародному договорі України; 
г) вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке 

містить склад злочину, передбаченого КК України. 
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37. Згідно з ч. 4 ст. 3 КК України застосування закону 
про кримінальну відповідальність за аналогією: 

а) дозволяється у виключних випадках; 
б) заборонено; 
в) широко застосовується; 
г) можливе у разі згоди обвинуваченого. 
 

38. Територіальний принцип чинності закону про кримі-
нальну відповідальність у просторі полягає в такому: 

а) особи, які вчинили злочини на території України, під-
лягають кримінальній відповідальності за КК України; 

б) особи, які вчинили злочини за межами України, під-
лягають кримінальній відповідальності за КК України; 

в) особи, які вчинили злочини на території України, під-
лягають кримінальній відповідальності за КК України, якщо це 
передбачено міжнародними договорами України; 

г) особи, які вчинили правопорушення на території 
України, підлягають кримінальній відповідальності в разі згоди 
держави, що запитує. 

 

39. У КК України закріплено такий спосіб (тип) визна-
чення поняття злочину: 

а) матеріальний; 
б) формально-матеріальний; 
в) процесуальний; 
г) формальний. 
 
40. Особливо тяжким злочином є злочин: 
а) за який передбачене покарання у виді позбавлення 

волі на строк не більше дев’яти років; 
б) за який передбачене покарання у виді позбавлення 

волі на строк не більше п’яти років, або інше, більш м’яке по-
карання; 

в) за який передбачене основне покарання у виді штра-
фу в розмірі понад двадцять п’ять тисяч неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад 
десять років або довічного позбавлення волі; 

г) злочин, за який передбачена смертна кара. 
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41. З якого моменту настає кримінальна відповідаль-
ність? 

a) із моменту виникнення наміру вчинити злочин; 
б) із моменту пред’явлення особі обвинувачення у вчи-

ненні злочину; 
в) із моменту винесення обвинувального вироку суду; 
г) із моменту набрання законної сили обвинувальним 

вироком суду. 
 
42. Згідно із законодавчою класифікацією злочинів за-

лежно від ступеня тяжкості до особливо тяжких злочинів на-
лежить: 

а) злочин, за який передбачене основне покарання у виді 
штрафу в розмірі понад двадцять п’ять тисяч неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк по-
над десять років або довічного позбавлення волі; 

б) злочин, за який передбачене основне покарання у ви-
ді штрафу в розмірі понад двадцять п’ять тисяч неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на 
строк не більше 20 років; 

в) злочин, за який передбачене основне покарання у виді 
штрафу в розмірі понад двадцять п’ять тисяч неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк 
понад 25 років ; 

г) злочин, за який передбачене основне покарання у виді 
штрафу в розмірі понад двадцять п’ять тисяч неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян або покарання не суворіше до-
вічного ув’язнення.  

 
43. Закон про кримінальну відповідальність приймається: 
a) Президентом України; 
б) Верховною Радою України; 
в) Верховним Судом України; 
г) Комітетом Верховної Ради України з питань законно-

сті та правопорядку. 
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44. До якого з видів належить диспозиція ч. 1 ст. 185 
КК України: “Таємне викрадення чужого майна (крадіжка)”? 

а) проста; 
б) описова; 
в) бланкетна; 
г) відсилочна; 
д) змішана. 
 

45. Основними функціями кримінального права є: 
а) диспозитивна і виховна; 
б) охоронна і регулятивна; 
в) правовідновлювальна і правовстановлююча; 
г) виховна і відновлююча. 
 

46. Не можуть бути видані іноземній державі для при-
тягнення до кримінальної відповідальності та віддання до суду: 

а) іноземці, які вчинили злочини на території України; 
б) особи без громадянства, що постійно не проживають 

на території України, які вчинили злочини поза межами Украї-
ни і перебувають на її території ; 

в) громадяни України та особи без громадянства, що по-
стійно проживають в Україні, які вчинили злочини поза межа-
ми України; 

г) жодна особа не може бути видана іноземній державі 
для притягнення до кримінальної відповідальності та віддання 
до суду. 

 
47. Ознаками малозначного діяння є такі (вказати по-

вний перелік): 
а) діяння формально містить ознаки злочину і не спри-

чинило значної шкоди; 
б) діяння формально містить ознаки злочину, не спри-

чинило шкоди чи спричинило незначну шкоду і внутрішньо не 
було спрямоване на заподіяння більшої шкоди; 

в) діяння не заподіяло шкоди суспільним відносинам; 
г) діяння схоже з ознаками певного діяння, передбаче-

ного КК України, і не заподіяло істотної шкоди. 
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48. Коло осіб, на яких поширюється зворотна дія кримі-
нального закону в часі: 

а) особи, які вчинили відповідні діяння після втрати та-
ким законом чинності; 

б) особи, які вчинили малозначні діяння; 
в) особи, які вчинили відповідні діяння до набрання та-

ким законом чинності, у тому числі особи, які відбувають пока-
рання або відбули покарання, але мають судимість; 

г) особи, які вчинили діяння, за вчинення яких згідно з 
новим законом посилена кримінальна відповідальність. 

 
49. Кримінальний кодекс України передбачає такі прин-

ципи чинності закону про кримінальну відповідальність у прос-
торі (вкажіть повний перелік): 

а) територіальний, реальний, міжнародний; 
б) громадянства та універсальний; 
в) універсальний, громадянства, реальний; 
г) територіальний, громадянства, універсальний, реаль-

ний.  
 
50. Завданням кримінального права відповідно до КК 

України є: 
a) визначення суспільно небезпечних діянь, які є кримі-

нальними проступками; 
б) визначення видів злочинців; 
в) правове забезпечення охорони найбільш важливих 

суспільних відносин; 
г) визначення підстав кримінальної відповідальності. 
 
51. Згідно із законодавчою класифікацією злочинів за-

лежно від ступеня тяжкості до злочинів середньої тяжкості 
відносять: 

а) злочин, за який передбачене основне покарання у виді 
штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не 
більше 2 років; 
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б) злочин, за який передбачене основне покарання у ви-
ді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не 
більше 3 років; 

в) злочин, за який передбачене основне покарання у виді 
штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не 
більше п’яти років; 

г) злочин, за який передбачене основне покарання у виді 
штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або покарання не суворіше обме-
ження волі.  

 
52. Структурний елемент статті Особливої частини 

КК України, в якому визначається вид і розмір покарання за 
злочин, називається: 

a) гіпотезою; 
б) диспозицією; 
в) санкцією; 
г) приміткою. 
 
53. До якого з видів належить диспозиція ч. 1 ст. 186 

КК України: “Відкрите викрадення чужого майна (грабіж)”? 
а) проста; 
б) описова; 
в) бланкетна; 
г) відсилочна; 
д) змішана. 
 
54. На час вчинення злочину згідно з санкцією відповід-

ної статті КК України передбачалося наступне покарання: 
“арешт на строк від двох до шести місяців”. Під час розгляду 
кримінальної справи санкцію цієї норми було змінено на “арешт 
на строк від одного до п’яти місяців”. А на момент винесення 
обвинувального вироку суду санкцією статті передбачалося 
покарання у виді “арешту на строк від трьох до чотирьох мі-
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сяців”. В яких межах суд повинен призначити кримінальне по-
карання? 

а) арешт на строк від трьох до чотирьох місяців; 
б) арешт на строк від одного до п’яти місяців; 
в) арешт на строк від одного до чотирьох місяців; 
г) арешт на строк від трьох до шести місяців. 
 
55. Як співвідносяться кримінальне право і криміналь-

ний закон:  
а) кримінальне право – це форма кримінального закону, 

а кримінальний закон – це зміст кримінального права; 
б) кримінальне право і кримінальний закон – це тотожні 

поняття; 
в) кримінальне право є змістом кримінального закону, а 

кримінальний закон є формою вираження кримінального права; 
г) кримінальний закон – це внутрішня риса криміналь-

ного права. 
 
56. Злочин відрізняється від інших правопорушень: 
а) за ступенем (або наявністю) суспільної небезпечності; 
б) за рівнем організаційної підготовки; 
в) не відрізняється; 
г) за суб’єктним складом. 
 
57. Оберіть, які із зазначених функцій є основними функ-

ціями кримінального права: 
а) охоронна і регулятивна; 
б) правовідновлювальна та фундаментальна; 
в) охоронна та виховна; 
г) регулятивна і гарантійна. 
 
58. Ознаки малозначного діяння: 
а) наявність у вчиненому діянні формально ознак діян-

ня, передбаченого КК України; діяння не заподіює шкоди охо-
ронюваним суспільним відносинам або заподіює їм явно незнач-
ну шкоду; діяння суб’єктивно не повинне бути спрямоване на 
заподіяння істотної шкоди; 
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б) діяння не становить суспільної небезпечності (тобто 
не заподіяло і не могло заподіяти істотної шкоди); 

в) винне діяння, яке формально містить ознаки злочину, 
передбаченого КК України; 

г) винне діяння, вчинене суб’єктом злочину, яке не за-
подіяло істотної шкоди, хоча і було суб’єктивно спрямоване на 
її заподіяння. 

  
59. Визначте, до якого з видів належить диспозиція ч. 1 

ст. 190 КК України: “Заволодіння чужим майном або придбан-
ня права на майно шляхом обману чи зловживання довірою 
(шахрайство)”: 

а) проста; 
б) описова; 
в) бланкетна; 
г) відсилочна; 
д) змішана. 
 
60. Кримінальне право – це: 
а) галузь публічного права України; 
б) галузь приватного права України; 
в) галузь світового права; 
г) галузь відновлювального права. 
 
61. Співвідношення суспільної небезпечності і проти-

правності діяння: 
а) кримінальна протиправність – юридична, правова оцін-

ка суспільної небезпечності, закріплена в законі; 
б) кримінальна протиправність – головна ознака злочи-

ну, суспільна небезпечність є другорядною ознакою; 
г) суспільна небезпечність – головна ознака злочину, 

кримінальна протиправність є другорядною ознакою; 
д) кримінальна протиправність та суспільна небезпеч-

ність виключають одна одну. 
 
 
 



23 

62. Назвіть, до якого з видів належить диспозиція ч. 1 
ст. 192 КК України: “Заподіяння значної майнової шкоди шля-
хом обману або зловживання довірою за відсутності ознак ша-
храйства”: 

а) проста; 
б) описова; 
в) бланкетна; 
г) відсилочна; 
д) змішана. 
 

63. На час вчинення злочину згідно з санкцією відповід-
ної статті КК України передбачалося наступне покарання: 
“арешт на строк від трьох до шести місяців”. Під час розгля-
ду кримінальної справи санкцію цієї норми було змінено на 
«арешт на строк від одного до шести місяців». А на момент 
винесення обвинувального вироку суду санкцією статті перед-
бачалося покарання у виді “арешту на строк від двох до чоти-
рьох місяців”. В яких межах суд повинен призначити криміна-
льне покарання? 

а) арешт на строк від трьох до шести місяців; 
б) арешт на строк від двох до шести місяців; 
в) арешт на строк від одного до трьох місяців; 
г) арешт на строк від одного до чотирьох місяців. 
 

64. Має зворотну дію в часі закон про кримінальну від-
повідальність, який: (вкажіть пункт, де міститься повний пе-
релік підстав): 

а) скасовує злочинність діяння та пом’якшує становище 
особи; 

б) пом’якшує кримінальну відповідальність; 
в) посилює кримінальну відповідальність; 
г) скасовує злочинність діяння, пом’якшує кримінальну 

відповідальність, іншим чином поліпшує становище особи. 
 
65. Кримінальні закони, які не мають зворотної дії: 
а) закони, які встановлюють злочинність діяння, поси-

люють кримінальну відповідальність, іншим чином погіршують 
становище особи; 
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б) закони, які скасовують злочинність діяння; 
в) закони, які поліпшують становище особи; 
г) закони, які втратили чинність. 
 
66. Кримінальне право складається з норм права, які 

об’єднуються у дві підсистеми: 
а) загальна і унікальна частини; 
б) Загальна і Особлива частини; 
в) проста і складна частини; 
г) основна і особлива частини. 
 
67. Превентивна функція закону про кримінальну відпо-

відальність полягає в тому, що він: 
a) утримує від вчинення злочинів осіб, які потенційно 

здатні їх вчинити; 
б) встановлює порядок та обсяги відшкодування завда-

ної злочином шкоди; 
в) визначає порядок судового провадження у криміналь-

них справах; 
г) спрямований на створення правового забезпечення 

захисту найважливіших суспільних відносин у країні. 
 
68. Закон про кримінальну відповідальність втрачає 

чинність, якщо: 
а) він був скасований або змінений іншим законом про 

кримінальну відповідальність; 
б) він замінений повністю чи частково новим законом 

без будь-якої вказівки про те в новому законі; 
в) у зв’язку із закінченням строку, на який був прийня-

тий закон;  
г) всі варіанти є вірними. 
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69. Вкажіть, до якого з видів належить диспозиція ч.1 
ст. 194 КК України: “Умисне пошкодження або руйнування 
об’єктів електроенергетики, якщо ці дії призвели або могли 
призвести до порушення нормальної роботи цих об’єктів, або 
спричинило небезпеку для життя людей”: 

а) проста; 
б) описова; 
в) бланкетна; 
г) відсилочна; 
д) змішана. 
 

70. Протиправність як нормативна ознака злочину по-
лягає в тому, що: 

a) відповідне діяння передбачене законом про криміналь-
ну відповідальність; 

б) відповідне діяння посягає на найбільш важливі суспіль-
ні відносини; 

в) відповідне діяння визнається злочином обвинуваль-
ним вироком суду; 

г) за відповідне діяння особа обов’язково відбуватиме 
покарання. 

 

71. Назвіть, хто є суб’єктом кримінально-правових від-
носин: 

а) особа, яка вчинила злочин, і держава в особі спеціаль-
них органів; 

б) суспільство і держава; 
в) особа, яка вчинила злочин, та потерпілий від злочину; 
г) потерпілий від злочину та держава.  
 

72. Оберіть, до якого з видів відносять диспозицію ч.1 
ст. 196 КК України: “Необережне знищення або пошкодження 
чужого майна, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження або 
загибель людей”: 

а) проста; 
б) описова; 
в) бланкетна; 
г) відсилочна; 
д) змішана. 
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73. На час вчинення злочину згідно з санкцією відповід-
ної статті КК України передбачалося наступне покарання: 
“виправні роботи на строк від одного року до вісімнадцяти 
місяців”. Під час розгляду кримінальної справи санкцію цієї но-
рми було змінено на “виправні роботи на строк від шести мі-
сяців до двох років”. А на момент винесення обвинувального 
вироку суду санкцією статті передбачалося покарання у виді 
“виправних робіт на строк від одного року до двох років”. В 
яких межах суд повинен призначити кримінальне покарання? 

а) виправні роботи на строк від шести місяців до двох 
років; 

б) виправні роботи на строк від одного року до двох ро-
ків; 

в) виправні роботи на строк від шести місяців до вісім-
надцяти місяців; 

г) виправні роботи на строк від шести місяців до одного 
року. 

 
74. Підстава кримінальної відповідальності: 
а) вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке 

містить склад злочину, передбаченого КК України; 
б) спричинення особою шкоди суспільним відносинам, 

які охороняються КК України; 
в) вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке 

завдало значної шкоди інтересам держави, людини та ін; 
г) вчинення особою суспільно небезпечного діяння, пе-

редбаченого КК України. 
 

75. Вирок суду іноземної держави, якщо особа була за-
суджена за злочин, вчинений нею за межами України, та знову 
вчинила злочин на території України : 

а) завжди повинен враховуватися судом; 
б) може бути врахований судом; 
в) не враховується судом;  
г) враховується судом залежно від ступеня тяжкості 

злочину. 
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76. На час вчинення злочину згідно з санкцією відповід-
ної статті КК України передбачалося наступне покарання: 
“тримання в дисциплінарному батальйоні на строк від одного 
року до вісімнадцяти місяців”. Під час розгляду кримінальної 
справи санкцію цієї норми було змінено на “тримання в дисцип-
лінарному батальйоні на строк від шести місяців до двох ро-
ків”. А на момент винесення обвинувального вироку суду санк-
цією статті передбачалося покарання у виді “тримання в дис-
циплінарному батальйоні на строк від одного року до двох ро-
ків”. В яких межах суд повинен призначити кримінальне пока-
рання? 

а) тримання в дисциплінарному батальйоні на строк від 
шести місяців до двох років; 

б) тримання в дисциплінарному батальйоні на строк від 
одного року до двох років; 

в) тримання в дисциплінарному батальйоні на строк від 
шести місяців до вісімнадцяти місяців; 

г) тримання в дисциплінарному батальйоні на строк від 
шести місяців до одного року. 

 
77. Оберіть, до якого виду диспозицій належить диспо-

зиція ч. 1 ст. 203 КК України такого змісту: “1. Зайняття ви-
дами господарської діяльності, щодо яких є спеціальна заборо-
на, встановлена законом, крім випадків, передбачених іншими 
статтями цього Кодексу, –”: 

a) описова; 
б) відсилочна; 
в) бланкетна; 
г) змішана (комбінована). 
 

78. Згідно із законодавчою класифікацією злочинів за-
лежно від ступеня тяжкості до злочинів невеликої тяжкості 
належить: 

а) злочин, за який передбачене покарання не суворіше 
обмеження волі або інше, більш м’яке покарання за винятком 
основного покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 
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б) злочин, за який передбачене покарання не більше 1,5 
року позбавлення волі або інше, більш м’яке покарання за ви-
нятком основного покарання у виді штрафу в розмірі понад три 
тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

в) злочин, за який передбачене покарання у виді позбав-
лення волі на строк не більше 3 років або інше, більш м’яке по-
карання за винятком основного покарання у виді штрафу в роз-
мірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян; 

г) злочин, за який передбачене покарання у виді позбав-
лення волі на строк не більше 2 років або інше, більш м’яке по-
карання за винятком основного покарання у виді штрафу в роз-
мірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. 

 

79. Під застосуванням закону про кримінальну відпові-
дальність за аналогією розуміється: 

a) застосування до злочину, вчиненого на території 
України, кримінального законодавства зарубіжної держави; 

б) використання судом при постановленні вироку поло-
жень вироку іншого суду, що був постановлений раніше; 

в) застосування до злочину, вчиненого на території 
України, положень міжнародного договору; 

г) застосування до діяння, не передбаченого КК Украї-
ни, статті КК, яка передбачає відповідальність за найбільш 
схоже діяння. 

 

80. Момент виникнення та закінчення кримінально-
правових відносин: 

а) момент виникнення – вчинення особою злочину; мо-
мент закінчення – погашення або зняття судимості; 

б) момент виникнення – вчинення особою злочину; мо-
мент закінчення –відбуття покарання;  

в) момент виникнення – винесення обвинувального ви-
року; момент закінчення – погашення або зняття судимості. 

г) момент виникнення – вступ в законну силу обвинуваль-
ного вироку; момент закінчення – погашення або зняття суди-
мості. 
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81. До якого з видів відносять диспозицію ч. 1 ст. 2582 
КК України: “Публічні заклики до вчинення терористичного 
акту, а також розповсюдження, виготовлення чи зберігання з 
метою розповсюдження матеріалів з такими закликами”?  

а) проста; 
б) описова; 
в) бланкетна; 
г) відсилочна; 
д) змішана. 
 
82. Суб’єктами кримінально-правових відносин є: 
а) держава і потерпілий; 
б) держава і система правосуддя; 
в) злочинець і держава; 
г) злочинець і потерпілий; 
 
83. Територіальний принцип чинності кримінального за-

кону в просторі поширюється на: 
а) деяких осіб, які вчинили злочини на території України; 
б) всіх осіб, які вчинили злочини на території Росії; 
в) всіх осіб, які не вчиняли злочини; 
г) всіх осіб, які вчинили злочини на території України.  
 
84. Охоронна функція закону про кримінальну відповідаль-

ність полягає в тому, що він: 
a) утримує від вчинення злочинів осіб, які потенційно 

здатні їх вчинити; 
б) встановлює порядок та обсяги відшкодування завда-

ної злочином шкоди; 
в) спрямований на створення правового забезпечення 

захисту найважливіших суспільних відносин у країні; 
г) визначає статус потерпілого від злочину та порядок 

реалізації ним своїх прав. 
 
85. Не є формою реалізації кримінальної відповідальності: 
а) засудження винного, не пов’язане з призначенням 

йому покарання;  
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б) звільнення від кримінальної відповідальності з пере-
дачею особи на поруки колективу підприємства, установи або 
організації; 

в) засудження особи, пов’язане з призначенням пока-
рання, але без його реального відбування; 

г) відбування призначеного судом покарання. 
  
86. До якого з видів відносять диспозицію ч. 1 ст. 260 

КК України: “Створення не передбачених законами України 
воєнізованих формувань або участь у їх діяльності”? 

а) проста; 
б) описова; 
в) бланкетна; 
г) відсилочна; 
д) змішана. 
 
87. Якщо після прийняття КК України законодавець 

приймає новий закон про кримінальну відповідальність, то цей 
новий закон:  

a) включається до КК України після набрання ним чин-
ності; 

б) діє як окремий нормативно-правовий акт; 
в) за рішенням Верховної Ради Украни може діяти як окре-

мий нормативно-правовий акт або включатися до КК України; 
г) виступає в якості додатка до КК України. 
 
88. Оберіть визначення, яке містить усі характерні 

ознаки кримінальної відповідальності: 
а) кримінальна відповідальність – це реалізація санкції 

кримінально-правової норми; 
б) кримінальна відповідальність – це міра державного 

примусу, що застосовується до особи, яка вчинила злочин; 
в) кримінальна відповідальність – це вимушене зазнаван-

ня особою, яка вчинила злочин, державного осуду, а також пе-
редбачених КК України обмежень особистого, майнового або 
іншого характеру, що визначаються обвинувальним вироком су-
ду і покладаються на винного спеціальними органами держави; 
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г) кримінальна відповідальність – це правовий наслідок, 
результат застосування норм кримінального права до особи, 
котра вчинила злочин, що втілюється в осуді від імені держави 
винної особи за вчинення злочину. 

 
89. Має зворотну дію в часі закон про кримінальну від-

повідальність, який: (вкажіть пункт, де міститься повний пе-
релік підстав): 

а) скасовує злочинність діяння; 
б) пом’якшує кримінальну відповідальність; 
в) посилює кримінальну відповідальність; 
г) скасовує злочинність діяння, пом’якшує кримінальну 

відповідальність, іншим чином поліпшує становище особи. 
 
90. Відсилочною називається така диспозиція статті 

Особливої частини КК України, в якій для встановлення окре-
мих ознак злочину здійснюється відсилання до: 

a) іншої статті або частини статті самого КК України; 
б) будь-якого іншого нормативно-правового акта; 
в) положень Конституції України чи міжнародних дого-

ворів України; 
г) вироків та постанов Верховного Суду України. 
 
91. Назвіть, яка галузь права є формою, в якій знахо-

дить своє застосування кримінальне право як матеріальна га-
лузь права: 

а) кримінально-процесуальне право; 
б) кримінально-виконавче право; 
в) конституційне право; 
г) міжнародне право. 
 
92. Вкажіть, до якого з видів належить диспозиція ч. 1 

ст. 269 КК України: “Незаконне перевезення на повітряному 
судні вибухових або легкозаймистих речовин”: 

а) проста;   г) відсилочна; 
б) описова;   д) змішана. 
в) бланкетна; 
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93. Санкції в КК України розподіляють на такі види: 
а) абсолютно визначені, відносно визначені, альтерна-

тивні, абсолютно невизначені; 
б) суворі, відносно суворі, невизначені; 
в) відносно-визначені та альтернативні; 
г) бланкетні, описові, альтернативні та прості. 
 

94. Ознаки малозначного діяння (ч. 2 ст. 11 КК України): 
а) винне діяння, вчинене суб’єктом злочину, яке не за-

подіяло істотної шкоди, хоча і було суб’єктивно спрямоване на 
її заподіяння; 

б) діяння не становить суспільної небезпечності (тобто 
не заподіяло і не могло заподіяти істотної шкоди); 

в) винне діяння, яке формально містить ознаки злочину, 
передбаченого КК України; 

г) наявність у вчиненому діянні формально ознак діян-
ня, передбаченого КК; діяння не заподіює шкоди охоронюва-
ним суспільним відносинам або заподіює їм явно незначну 
шкоду; діяння суб’єктивно не повинне бути спрямоване на за-
подіяння істотної шкоди. 

  
95. Наука кримінального права – це: 
а) система наукових ідей, теорій, поглядів, понять, 

пов’язаних із кримінальним правом як галуззю права; 
б) система норм, що встановлює, які суспільно небезпе-

чні діяння є злочинами і які покарання застосовуються до осіб, 
що їх вчинили; 

в) сукупність наукових концепцій, що мають своїм пред-
метом практику застосування кримінального законодавства; 

г) сукупність наукових поглядів видатних криміналістів 
минулого. 

 

96. До якого з видів відносять диспозицію ч. 1 ст. 278 
КК України: “Угон або захоплення залізничного рухомого скла-
ду, повітряного, морського чи річкового судна”? 

а) проста;   г) відсилочна; 
б) описова;   д) змішана. 
в) бланкетна; 
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97. Положення КК України про те, що кримінальний за-
кон, який встановлює злочинність діяння, покарання або іншим 
чином погіршує становище особи, не поширюється на осіб, які 
вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, 
означає, що: 

а) кримінальний закон у даному випадку має зворотну 
дію в часі; 

б) при певних умовах суд може посилити покарання 
злочинцю; 

в) кримінальний закон гуманний по відношенню до осо-
би, яка вчинила злочин; 

г) кримінальний закон в даному випадку зворотної дії в 
часі не має. 

 
98. Що розуміється під принципом суб’єктивного став-

лення у вину в кримінальному праві: 
а) це підстава кримінальної відповідальності; 
б) кримінальна відповідальність за невинне заподіяння 

шкоди; 
в) наявність у діянні ознак складу конкретного злочину; 
г) кримінальна відповідальність лише за наявності вини.  
 
99. Відсилочною диспозицією є: 
a) диспозиція, що називає злочинне діяння без розкриття 

його ознак; 
б) диспозиція, де описуються найбільш істотні ознаки 

діяння; 
в) диспозиція, котра, не називаючи конкретних ознак 

злочину або називаючи тільки частину із них, відсилає для 
встановлення змісту ознак злочину до інших нормативних ак-
тів, які не є законами про кримінальну відповідальність; 

г) диспозиція, котра відсилає до кримінально-правової 
норми або її окремого положення, які містяться в іншій статті 
або іншій частині цієї ж статті КК України, де називається від-
повідний злочин або описуються його ознаки. 
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100. Кримінальне право як галузь права – це: 
а) система юридичних норм, що встановлюють, які сус-

пільно небезпечні діяння є злочинами і які покарання підляга-
ють застосуванню до осіб, що їх вчинили; 

б) сукупність юридичних норм, спрямованих на бороть-
бу з організованою злочинністю; 

в) сукупність наукових ідей, уявлень про злочин і пока-
рання; 

г) система особливих процедур, що визначають порядок 
застосування норм кримінального права. 

 
101. Назвіть, до якого з видів належить диспозиція ч. 1 

ст. 291 КК України: “Порушення чинних на транспорті правил, 
що убезпечують рух, якщо це спричинило загибель людей або 
інші тяжкі наслідки”: 

а) проста; 
б) описова; 
в) бланкетна; 
г) відсилочна; 
д) змішана. 
 
102. Диспозиція ч. 1 ст. 186 КК України такого змісту: 

“Відкрите викрадення чужого майна (грабіж) –” є: 
a) простою; 
б) описовою; 
в) відсилочною; 
г) бланкетною. 
 
103. Згідно з реальним принципом дії закону про кримі-

нальну відповідальність у просторі іноземці або особи без гро-
мадянства підлягають відповідальності в Україні, якщо вони 
вчинили наступні за ступенем тяжкості злочини проти прав і 
свобод громадян України або інтересів України: 

а) усі, які передбачені КК України; 
б) тяжкі або особливо тяжкі; 
в) лише особливо тяжкі; 
г) середньої тяжкості, тяжкі або особливо тяжкі. 
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104. На час вчинення злочину згідно з санкцією відповід-
ної статті КК України передбачалося наступне покарання: 
“обмеження волі на строк від двох до п’яти років”. Під час 
розгляду кримінальної справи санкцію цієї норми було змінено 
на “обмеження волі на строк від одного до п’яти років”. А на 
момент винесення обвинувального вироку суду санкцією стат-
ті передбачалося покарання у виді “обмеження волі на строк 
від двох до чотирьох років”. В яких межах суд повинен призна-
чити кримінальне покарання? 

а) обмеження волі на строк від двох до п’яти років; 
б) обмеження волі на строк від одного до п’яти років;  
в) обмеження волі на строк від одного до чотирьох років;  
г) обмеження волі на строк від двох до чотирьох років. 
 
105. Що розуміється під суб’єктивним ставленням у 

вину в кримінальному праві? 
а) підстава кримінальної відповідальності; 
б) кримінальна відповідальність за невинне заподіяння 

шкоди; 
в) наявність у діянні ознак складу конкретного злочину; 
г) кримінальна відповідальність лише за наявності вини.  
 
106. Якщо при офіційному оприлюдненні закону про кри-

мінальну відповідальність не визначений день набуття ним 
чинності, то такий закон набуває чинності: 

a) з дня його офіційного оприлюднення; 
б) через десять днів з дня його офіційного оприлюднення; 
в) з 1-го числа наступного місяця; 
г) з дня, який буде додатково вказаний законодавцем. 
 
107. Тлумачення, що полягає в з’ясуванні змісту кримі-

нально-правової норми шляхом етимологічного або синтаксич-
ного аналізу її тексту, а також дослідженні значення і змісту 
слів, термінів, понять, що застосовуються в законі про кримі-
нальну відповідальність, називається: 

а) систематичним;   в) буквальним; 
б) граматичним;   г) історичним. 
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108. Назвіть, до якого з видів належить диспозиція ч. 1 
ст. 196 КК України: “Необережне знищення або пошкодження 
чужого майна, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження”: 

а) проста; 
б) описова; 
в) бланкетна; 
г) відсилочна; 
д) змішана. 
 

109. Закон про кримінальну відповідальність, який має 
зворотну дію в часі, поширюється: 

a) тільки на осіб, що вчинили відповідні діяння до на-
брання таким законом чинності і ще не засуджені судами; 

б) тільки на осіб, що вчинили відповідні діяння до на-
брання таким законом чинності і або ще не засуджені судами, 
або вже засуджені і відбувають покарання; 

в) на всіх осіб, що вчинили відповідні діяння до набран-
ня таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають 
покарання або відбули покарання, але мають судимість; 

г) на всіх осіб, що вчинили відповідні діяння до набран-
ня таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають 
покарання або відбули покарання, але мають судимість, а також 
осіб, судимість яких вже погашена чи знята. 

 

110. Тлумачення, яке має місце при неспівпаданні текс-
ту і змісту кримінально-правової норми, коли її значення більш 
вузьке за словесне вираження, називається: 

а) науковим; 
б) буквальним; 
в) обмежувальним; 
г) поширювальним. 
 

111. Вкажіть, до якого з видів належить диспозиція ч. 
1 ст. 115 КК України: “Вбивство, тобто умисне протиправне 
заподіяння смерті іншій людині”: 

а) проста;   г) відсилочна; 
б) описова;   д) змішана. 
в) бланкетна; 
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112. Якщо громадянин України, який вчинив злочин за її 
межами, за цей злочин зазнав кримінального покарання за межа-
ми України, то після повернення в Україну він за цей же злочин: 

a) притягується до кримінальної відповідальності на за-
гальних засадах; 

б) притягується до кримінальної відповідальності, однак 
до призначеного йому покарання зараховується розмір (строк) 
покарання, відбутого за межами України; 

в) може бути притягнутий до кримінальної відповідаль-
ності тільки на підставі міжнародного договору України з тією 
країною, де був вчинений злочин; 

г) не може бути притягнений до кримінальної відпові-
дальності. 

 
113. Тлумачення кримінального закону, що дається нау-

ковими і навчальними юридичними установами, окремими вче-
ними і практиками в монографіях, підручниках, навчальних по-
сібниках, статтях, науково-практичних коментарях, експерт-
них висновках, називається: 

а) судовим;                           
б) філологічним;                  
в) легальним; 
г) науковим. 
 
114. Назвіть, до якого з видів належить диспозиція ч. 1 

ст. 122 КК України: “Умисне середньої тяжкості тілесне 
ушкодження, тобто умисне ушкодження, яке не є небезпечним 
для життя і не потягло за собою наслідків, передбачених у 
статті 121 цього Кодексу, але таке, що спричинило тривалий 
розлад здоров’я або значну стійку втрату працездатності 
менш як на одну третину”: 

а) проста; 
б) описова; 
в) бланкетна; 
г) відсилочна; 
д) змішана. 
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115. Закон про кримінальну відповідальність, який част-
ково пом’якшує відповідальність, а частково її посилює: 

a) має зворотну дію в часі в повному обсязі; 
б) не має зворотної дії в часі; 
в) має зворотну дію в часі лише у тій частині, яка пом’як-

шує відповідальність; 
г) може мати зворотну дію в часі, лише якщо це спеціаль-

но в ньому зазначено. 
 
116. Тлумачення, що має місце при неспівпаданні текс-

ту і змісту кримінально-правової норми, коли її значення шир-
ше за текстуальне словесне вираження, називається: 

а) буквальним; 
б) обмежувальним; 
в) поширювальним; 
г) систематичним. 
 
117. Загальнообов’язковим є тлумачення закону про кри-

мінальну відповідальність, яке здійснюється: 
a) Верховною Радою України; 
б) Верховним Судом України; 
в) Конституційним Судом України; 
г) всіма вище названими суб’єктами. 
 
118. Серед названих варіантів набуття чинності зако-

ном про кримінальну відповідальність оберіть помилковий: 
а) через десять днів з дня його офіційного оприлюднен-

ня, якщо законом не визначено строк набрання ним чинності, 
але не раніше дня його опублікування; 

б) з будь якого строку, який у ньому зазначений; 
в) з дня його опублікування в офіційному друкованому 

виданні; 
г) через десять днів з дня його офіційного оприлюднення. 
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119. Іноземні громадяни та особи без громадянства під-
лягають кримінальній відповідальності за КК України, якщо 
вони вчинили за межами України: 

a) будь-які злочини проти прав і свобод громадян Укра-
їни або інтересів України; 

б) будь-які злочини проти прав і свобод громадян Укра-
їни або інтересів України, крім злочинів невеликої тяжкості; 

в) особливо тяжкі злочини проти прав і свобод громадян 
України або інтересів України; 

г) тяжкі або особливо тяжкі злочини проти прав і свобод 
громадян України або інтересів України. 

 

120. Види санкцій у статтях Особливої частини КК 
України: 

а) бланкетні та альтернативні; 
б) описові та відносно визначені; 
в) відносно визначені та альтернативні; 
г) усі вищезазначені. 
 
121. Оберіть, до якого з видів належить диспозиція ч. 1 

ст. 152 КК України: “Зґвалтування, тобто статеві зносини із 
застосуванням фізичного насильства, погрози його застосуван-
ня або з використанням безпорадного стану потерпілої особи”: 

а) проста; 
б) описова; 
в) бланкетна; 
г) відсилочна; 
д) змішана. 
 

122. Бланкетною диспозицією є: 
a) диспозиція, в якій називається злочинне діяння без 

розкриття його ознак; 
б) диспозиція, в якій описуються найбільш істотні озна-

ки діяння; 
в) диспозиція, в якій не називаються конкретні ознаки 

злочину або тільки частина із них, для встановлення змісту 
ознак злочину здійснюється відсилка до інших нормативних 
актів, які не є законами про кримінальну відповідальність; 
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г) диспозиція, в якій здійснюється відсилка до криміналь-
но-правової норми або її окремого положення, які містяться в 
іншій статті або іншій частині цієї ж статті КК, де називається 
відповідний злочин або описуються його ознаки. 

 

123. За якої умови можуть бути притягнуті до кримі-
нальної відповідальності за КК України іноземці або особи без 
громадянства, що не проживають постійно в Україні, які за її 
межами вчинили злочини, передбачені міжнародними догово-
рами, чи якщо вони вчинили тяжкі або особливо тяжкі злочини 
проти прав і свобод громадян України або інтересів України? 

a) можуть бути притягнуті незалежно від будь-яких 
умов; 

б) можуть бути притягнуті лише у разі наявності на це 
згоди держави, громадянами якої вони є; 

в) можуть бути притягнуті, якщо про це надійшло про-
хання від держави, на території якої вони вчинили злочин; 

г) у такому випадку ці особи взагалі не можуть бути 
притягнуті до кримінальної відповідальності за КК України. 

 
124. Оберіть правильне визначення кримінального закону: 
а) це письмовий нормативно-правовий акт, що прийма-

ється Верховною Радою України за спеціальною законодавчою 
процедурою і визначає, які суспільно небезпечні діяння є злочи-
нами і якій відповідальності підлягають особи, що їх вчинили; 

б) це письмовий документ, що приймається виключно 
шляхом всенародного голосування (референдумом) і опубліко-
ваний в установленому законодавством України порядку; 

в) це письмовий правовий акт, що приймається Прези-
дентом України або Верховною Радою України і формулює 
кримінально-правові наслідки вчинення злочину; 

г) це документ, що відповідає Конституції України і за-
гальновизнаним принципам та нормам міжнародного права і 
окреслює коло адміністративних деліктів. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II 
 

(Т е м а  6. Склад злочину. Т е м а  7. Об’єкт злочину. 
Т е м а  8. Об’єктивна сторона злочину. Т е м а  9. Суб’єкт 

злочину. Т е м а  10. Суб’єктивна сторона злочину. 
Т е м а  11. Стадії вчинення злочину) 

 
1. Вкажіть, в якому співвідношенні знаходяться по-

няття “злочин” і “склад злочину”: 
а) у співвідношенні цілого та частини;  
б) склад злочину є соціальною характеристикою злочину;  
в) ці поняття ніяк не співвідносяться; 
г) злочин – це конкретне суспільно небезпечне діяння; 

склад злочину – юридичне поняття про злочин певного виду.  
 
2. Визначте поняття “об’єкт злочину”: 
а) об’єкт – це певні матеріальні блага, яким при вчинен-

ні злочину завдається шкода; 
б) об’єкт – це будь-які речі матеріального світу, з пев-

ними властивостями яких Кримінальний кодекс пов’язує на-
стання кримінальної відповідальності; 

в) об’єкт – це суспільні відносини, на які посягає зло-
чин, завдаючи їм певної шкоди, і які поставлені під охорону 
закону про кримінальну відповідальність; 

г) об’єкт – це норма КК України, на яку посягає злочин і 
якій завдається шкода. 

 
3. Оберіть, які суспільні відносини можуть бути визна-

ні об’єктом злочину: 
a) ті, що поставлені під охорону закону про кримінальну 

відповідальність; 
б) ті, що передбачені в Конституції України; 
в) усі, що існують у суспільстві; 
г) ті, що регулюються усіма галузями права. 
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4. Предмет злочину – це: 
а) річ матеріального світу, з певними властивостями ко-

трої закон пов’язує наявність у діях особи ознак конкретного 
складу злочину; 

б) річ матеріального світу, за допомогою якої спричиня-
ється шкода безпосередньому об’єкту злочину; 

в) конкретні суспільні відносини, які поставлені під охо-
рону певної статті Особливої частини КК України; 

г) річ матеріального світу, на яку поряд із безпосереднім 
об’єктом посягає конкретний злочин. 

 
5. Ознаками складу злочину, які характеризують об’єк-

тивну сторону, є (оберіть найбільш повну відповідь): 
а) суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність), 

суспільно небезпечні наслідки, причинний зв’язок між діянням 
і суспільно небезпечними наслідками, місце, час, обстановка, 
спосіб, а також засоби вчинення злочину;  

б) суспільно небезпечне діяння; 
в) суспільно небезпечне діяння, суспільно небезпечні 

наслідки, час, місце, обстановка вчинення злочину; 
г) суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність), 

причинний зв’язок між діянням та наслідками. 
  
6. Суспільно небезпечний наслідок як ознака об’єктивної 

сторони – це:  
а) вид і розмір шкоди, що заподіюється суб’єкту злочину; 
б) негативні зміни у стані потерпілої особи; 
в) заподіяна злочинним діянням шкода (збиток) предме-

ту злочину; 
г) шкода (збиток), що заподіюється злочинним діянням 

суспільним відносинам, охоронюваним кримінальним законом, 
або реальна небезпека (загроза) заподіяння такої шкоди.  

 
7. Обстановкою як факультативною ознакою об’єктив-

ної сторони злочину вважаються: 
а) конкретні об’єктивно-предметні умови, у яких вчи-

нюється злочин; 
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б) час та місце вчинення злочину; 
в) конкретне приміщення, в якому вчинюється злочин; 
г) сукупність обставин, які сприяли вчиненню злочину. 
 

8. Місцем вчинення злочину є: 
a) приміщення, в якому було приховано злочинця або 

предмети, здобуті злочинним шляхом; 
б) певна територія або інше місце, де вчинюється суспіль-

но небезпечне діяння і настають його суспільно небезпечні нас-
лідки;  

в) територія, на якій було затримано злочинця; 
г) територія України. 
 

9. Спеціальним суб’єктом злочину в кримінальному пра-
ві виступає: 

a) фізична осудна особа, що вчинила у віці, з якого може 
наставати кримінальна відповідальність, злочин, суб’єктом яко-
го може бути лише певна особа; 

б) фізична чи юридична особа, яка вчинила певний зло-
чин; 

в) юридична особа, яка вчинила суспільно небезпечне 
діяння, передбачене в КК України;  

г) малолітня чи неповнолітня особа, що вчинила суспіль-
но-небезпечне діяння, передбачене в КК України.  

 
10. Відповідальність за злочини, вчинені у стані фізіоло-

гічного сп’яніння: 
a) стан фізіологічного сп’яніння є медичним критерієм 

неосудності, і особа у такому стані не підлягає кримінальній 
відповідальності; 

б) вчинення злочину особою, що знаходиться у стані фі-
зіологічного сп’яніння, є обставиною, що пом’якшує покарання;  

в) вчинення злочину особою, що знаходиться у стані фі-
зіологічного сп’яніння, є обставиною, що за загальним прави-
лом обтяжує покарання; 

г) за злочин, вчинений у стані фізіологічного сп’яніння, 
особі замість покарання призначаються примусові заходи ме-
дичного характеру. 
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11. Обов’язковими (ою) ознаками (ою) суб’єктивної сто-
рони є: 

a) вина, мотив та мета; 
б) мотив та мета; 
в) вина та емоційний стан суб’єкта злочину; 
г) мотив. 
 
12. Оберіть правильне визначення поняття “непрямий 

умисел”: 
a) непрямим є умисел, якщо особа усвідомлювала суспіль-

но небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), 
передбачала його суспільно небезпечні наслідки і бажала їх на-
стання; 

б) непрямим є умисел, якщо особа усвідомлювала сус-
пільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльнос-
ті), передбачала його суспільно небезпечні наслідки і хоча не 
бажала, але свідомо припускала їх настання; 

в) непрямим є умисел, якщо особа усвідомлювала сус-
пільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльнос-
ті), передбачала його суспільно небезпечні наслідки, але легко-
важно розраховувала на їх відвернення; 

г) непрямим є умисел, якщо особа усвідомлювала суспіль-
но небезпечний характер свого діяння, але не передбачала його 
суспільно небезпечних наслідків. 

 
13. Помилкою у кримінальному праві вважають: 
a) різне психічне ставлення особи у формі умислу чи 

необережності до різних об’єктивних ознак одного й того само-
го злочину; 

б) неправильне уявлення особи про юридичні властиво-
сті або фактичні ознаки вчинюваного нею діяння; 

в) ставлення особи до вчиненого нею діяння та його на-
слідків, за якого особа не передбачала можливості настання сус-
пільно небезпечних наслідків свого діяння, хоча повинна була і 
могла їх передбачити; 

г) ставлення особи до вчиненого нею діяння та його на-
слідків, за якого наслідки, що настали, перебувають у причин-



45 

ному зв’язку із вчиненим діянням, однак особа не тільки не пе-
редбачала можливості їх настання, а й не могла їх передбачити. 

 
14. Вкажіть, з яким видом вини вчиняється замах: 
а) з прямим умислом; 
б) з будь-яким видом; 
в) зі злочинною самовпевненістю та непрямим умислом; 
г) зі злочинною недбалістю та злочинною самовпевненістю. 
 
15. Назвіть елементи складу злочину: 
a) об’єкт злочину, об’єктивна сторона злочину, суб’єкт 

злочину, суб’єктивна сторона злочину; 
б) протиправність, суспільна небезпечність, винність та 

караність; 
в) діяння, наслідки, мета та мотив; 
г) об’єкт злочину, діяння, вина, фізична осудна особа. 
 
16. Кваліфікацією злочину називають: 
а) точне встановлення відповідності вчиненого винним 

суспільно небезпечного діяння складу конкретного злочину, 
закріпленого в кримінальному законі; 

б) розподіл злочинів на групи залежно від ступеня сус-
пільної небезпечності; 

в) розподіл складів злочину на групи залежно від момен-
ту закінчення злочинів; 

г) розподіл злочинів на особливо тяжкі, тяжкі, середньої 
тяжкості та невеликої тяжкості. 

 
17. Оберіть, де правильно наведена структура суспіль-

них відносин як об’єкта злочину: 
а) суб’єкти (носії), соціальний зв’язок між ними, пред-

мет суспільних відносин; 
б) об’єкт, суб’єкт, предмет; 
в) об’єкт, суб’єкт, об’єктивна сторона, суб’єктивна сто-

рона; 
г) суб’єкт, суб’єктивна сторона, предмет. 
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18. Значення предмета у складі конкретного злочину: 
a) предмет є самостійним елементом складу злочину; 
б) предмет є ознакою складу злочину, що існує поряд з 

об’єктом;  
в) предмет є обов’язковою ознакою злочину; 
г) предмет злочину завжди співпадає з предметом зло-

чинного впливу. 
 
19. Назвіть обов’язкові ознаки об’єктивної сторони 

складу злочину: 
а) суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність), 

суспільно небезпечні наслідки, причинний зв’язок між діянням 
і суспільно небезпечними наслідками, місце, час, обстановка, 
спосіб, а також засоби вчинення злочину, які виражають внут-
рішню і зовнішню сторону злочину; 

б) суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність), 
суспільно небезпечні наслідки, причинний зв’язок між діянням 
і суспільно небезпечними наслідками; 

в) суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність);  
г) суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність), 

суспільно небезпечні наслідки.  
 
20. Причинний зв’язок за наявності особливих умов на 

боці потерпілого має місце, коли: 
а) потерпілий має вади у своєму фізичному чи психіч-

ному стані, які є каталізаторами (прискорювачами) настання 
наслідків; 

б) потерпілий має особливий правовий статус; 
в) потерпілий є недієздатною особою;  
г) потерпілий не є громадянином України.  
 
21. Умови кримінальної відповідальності за злочинну 

бездіяльність:  
а) це можливість відвернути наслідки від вчинених дій; 
б) це обов’язок вчинити певні дії, який може випливати 

із службових функцій, договору, родинних відносин, попере-
дньої небезпечної поведінки особи;  
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в) це обов’язок діяти зазначеним чином та наявність ре-
альної можливості виконати обов’язок, покладений на особу; 

г) це обов’язок передбачити суспільно небезпечні нас-
лідки діяння. 

 
22. У кримінальному праві суспільно небезпечними нас-

лідками визнаються: 
а) наслідки матеріального характеру та наслідки нема-

теріального характеру;  
б) лише матеріальні наслідки;  
в) лише нематеріальні наслідки; 
г) лише фізична шкода. 
 
23. Обов’язкові ознаки суб’єкта злочину: 
a) досягнення 18 років, осудність, громадянство; 
б) досягнення 16 років, фізична особа, визнання своєї 

вини у злочині; 
в) досягнення 14 років, винність, фізична особа, осуд-

ність; 
г) фізична особа, осудність, досягнення віку, з якого 

може наставати кримінальна відповідальність.  
 

24. Ознаки спеціального суб’єкта: 
a) фізична особа, осудність, досягнення віку, з якого 

може наставати кримінальна відповідальність, додаткова озна-
ка, визначена в законі; 

б) юридична особа, що спричинила шкоду правоохоро-
нюваним відносинам; 

в) фізична особа, неосудність, наявність психічної хво-
роби;  

г) громадянство, досягнення певного віку, осудність, 
посадова особа.  

 

25. Факультативними ознаками суб’єктивної сторони є: 
a) вина та мотив; 
б) вина та мета; 
в) мотив та мета; 
г) мета та осудність. 
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26. Прямий умисел відмежовується від непрямого за: 
a) об’єктом заподіяної шкоди; 
б) вольовою ознакою; 
в) інтелектуальною і вольовою ознаками; 
г) інтелектуальною ознакою. 
 
27. Вплив юридичної помилки на кримінальну відповідаль-

ність полягає у тому, що: 
a) її наявність виключає можливість притягнення особи 

до кримінальної відповідальності; 
б) особа притягується до кримінальної відповідальності 

згідно із її уявленням про злочинність діяння, його караність та 
кваліфікацію злочину; 

в) особа притягується до кримінальної відповідальності 
за злочин, вчинений з необережності; 

г) за загальним правилом не впливає на кримінальну від-
повідальність та покарання. 

 
28. Добровільна відмова на стадії закінченого замаху 

можлива, якщо: 
а) особа добровільно з’явилася із зізнанням до право-

охоронних органів і повідомила про вчинений нею злочин; 
б) між діянням і наслідком є певний проміжок часу, протя-

гом якого особа може втрутитися в розвиток причинного зв’язку і 
перешкодити настанню суспільно небезпечних наслідків; 

в) особа відмовилася від повторення спроби вчинити 
злочин; 

г) наслідки не настали з причин, що не залежать від волі 
винного. 

 
29. Визначте обов’язкові ознаки складу злочину: 
a) об’єктивні ознаки, що включаються в об’єкт злочину 

та об’єктивну сторону злочину, та суб’єктивні ознаки, що вклю-
чаються в суб’єкт злочину та суб’єктивну сторону злочину; 

б) обов’язкові ознаки, що включають протиправне діян-
ня та суспільно небезпечні наслідки, та факультативні ознаки, 
що вміщують суб’єктивну сторону та суб’єкт злочину; 
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в) основні ознаки (об’єктивна сторона, суб’єктивна сто-
рона) та додаткові ознаки (об’єкт, суб’єкт); 

г) об’єктивні ознаки ( дія, місце, час, засоби, мета, мотив, 
умисел, необережність) та суб’єктивні ознаки (фізична, осудна 
особа, що досягла 16 років, а в деяких випадках 14 років). 

 
30. Назвіть привілейований склад злочину: 
а) склад із такими ознаками, які обтяжують або 

пом’якшують відповідальність і впливають на кваліфікацію; 
б) склад, що характеризується обставинами, які істотно 

підвищують суспільну небезпечність та караність злочину; 
в) склад із такими ознаками, які впливають на кваліфі-

кацію та покарання; 
г) склад, що характеризується обставинами, які істотно 

знижують суспільну небезпечність та караність злочину. 
 
31. Класифікація (види) об’єктів злочину: 
a) загальний, видовий, родовий, типовий, безпосередній; 
б) загальний, груповий, факультативний; 
в) загальний, родовий, безпосередній; 
г) обов’язковий, видовий, родовий, типовий. 
  

32. Оберіть повне визначення поняття “об’єктивна 
сторона злочину”:  

а) юридичні ознаки, що характеризують суспільно небез-
печне діяння (дію або бездіяльність) 

б) сукупність юридичних ознак, які визначають внутрі-
шню сторону злочину; 

в) зовнішня сторона злочину, що характеризується сус-
пільно небезпечним діянням (дією або бездіяльністю), суспіль-
но небезпечними наслідками, причинним зв’язком між діянням 
і суспільно небезпечними наслідками, місцем, часом, обстанов-
кою, способом, а також засобами вчинення злочину;  

г) сукупність об’єктивних та суб’єктивних ознак, які ха-
рактеризують вчинене суб’єктом злочину діяння як злочин.  
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33. Факультативні ознаки об’єктивної сторони складу 
злочину: 

а) суспільно небезпечні наслідки, причинний зв’язок 
між діянням і суспільно небезпечними наслідками, місце, час, 
обстановка, спосіб і засоби вчинення злочину;  

б) ознаки, які передбачені в диспозиції норми закону 
про кримінальну відповідальність; 

в) суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність), 
суспільно небезпечні наслідки, причинний зв’язок між діянням 
і суспільно небезпечними наслідками;  

г) ознаки, які характеризують вчинене суспільно небез-
печне діяння як злочин, але вони не передбачені в диспозиції 
статті закону про кримінальну відповідальність. 

 
34. Оберіть серед наведених вірне визначення поняття 

“суб’єкт злочину” у кримінальному праві: 
a) це фізична або юридична особа, що вчинила злочин; 
б) це фізична осудна особа, що вчинила злочин у віці, з 

якого настає кримінальна відповідальність; 
в) це осудна особа, якій призначено покарання; 
г) це фізична осудна особа, яка підлягає кримінальній 

відповідальності.  
 

35. Значення непереборної сили для вирішення питання 
про кримінальну відповідальність: 

а) виключає кримінальну відповідальність у випадках, 
передбачених у статтях Особливої частини КК України; 

б) не виключає кримінальної відповідальності;  
в) не виключає кримінальної відповідальності за вчине-

не діяння, але пом’якшує покарання; 
г) виключає кримінальну відповідальність у будь-якому 

випадку. 
 

36. Злочин з матеріальним складом – це такий злочин, в 
якому: 

а) суспільно небезпечні наслідки є факультативною 
ознакою об’єктивної сторони;  
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б) суспільно небезпечні наслідки є обов’язковою озна-
кою об’єктивної сторони;  

в) наслідки злочину є виключно матеріальною шкодою; 
г) суспільно небезпечні наслідки не впливають на ква-

ліфікацію злочину.  
 
37. Значення факультативних ознак об’єктивної сто-

рони (час, місце, спосіб, обстановка, засоби): 
а) якщо вони прямо вказані (описані) у диспозиції статті 

Особливої частини КК України, то вони є обов’язковими і 
впливають на кваліфікацію злочину; 

б) не мають ніякого значення для об’єктивної сторони 
злочину; 

в) впливають на момент закінчення злочину; 
г) потрібні для встановлення причинного зв’язку. 
 
38. Фізична особа як обов’язкова ознака суб’єкта: 
a) це фізична особа – підприємець;  
б) це громадянин України; 
в) це людина; 
г) це будь-яка жива істота. 
 
39. Загальний вік кримінальної відповідальності.  
а) особі до вчинення злочину повинно виповнитися 

шістнадцять років; 
б) особі до вчинення злочину повинно виповнитися ві-

сімнадцять років;  
в) особі до вчинення злочину повинно виповнитися два-

надцять років;  
г) особі до винесення вироку повинно виповнитися чо-

тирнадцять років. 
 
40. Оберіть вірне визначення поняття “вина”: 
a) вина – це психічне ставлення особи до вчинюваної дії 

чи бездіяльності; 
б) вина – це психічне ставлення особи до наслідків вчи-

неного діяння; 
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в) вина – це психічне ставлення особи до вчинюваної дії 
чи бездіяльності, передбаченої КК України, та її наслідків, ви-
ражене в формі умислу або необережності; 

г) вина – це єдина підстава кримінальної відповідальності. 
 
41. За часом виникнення умисел поділяється на: 
a) прямий та непрямий; 
б) заздалегідь обдуманий і той, що виник раптово; 
в) визначений та невизначений; 
г) простий та альтернативний. 
 
42. Фактична помилка – це: 
a) неправильна кваліфікація слідчим вчиненого злочину; 
б) неправильне уявлення особи про фактичні ознаки 

вчинюваного нею діяння; 
в) усвідомлення особою фактичної сторони свого діяння 

при відсутності усвідомлення його протиправності; 
г) вчинення злочину внаслідок обману. 
 
43. Підставою виключення кримінальної відповідально-

сті при добровільній відмові від злочину є: 
а) відмова від подальшої спроби вчинити злочин;  
б) не доведення злочину до кінця; 
в) остаточне припинення особою за своєю волею готу-

вання до злочину або замаху на злочин, якщо при цьому вона 
усвідомлювала можливість доведення злочину до кінця; 

г) осуд особою вчиненого злочину. 
 
44. Об’єкт як елемент складу злочину, його структура: 
a) об’єкт – це певні матеріальні блага, яким спричиня-

ється шкода при вчиненні злочину. Структура об’єкта: загаль-
ний, родовий, безпосередній; 

б) об’єкт – це будь-які речі матеріального світу, із пев-
ними властивостями яких Кримінальний кодекс України 
пов’язує настання кримінальної відповідальності. Структура 
об’єкта: загальний, родовий, безпосередній; 

в) об’єкт – це суспільні відносини, яким спричиняється 



53 

шкода при вчиненні злочину і які поставлені під охорону кри-
мінального закону. Структура об’єкта: учасники відносин, пред-
мет, із приводу якого існують відносини, соціальний зв’язок; 

г) об’єкт – це певне благо, на яке посягає злочин. Струк-
тура об’єкта: місце, час та обстановка вчинення злочину. 

 
45. Визначте особливо кваліфікований склад злочину: 
а) склад з особливо обтяжуючими обставинами, які на-

дають злочину особливої суспільної небезпечності; 
б) склад із декількома пом’якшуючими обставинами, які 

зменшують суспільну небезпечність злочину; 
в) склад з двома або більше пом’якшуючими або обтя-

жуючими обставинами; 
г) склад із кваліфікуючими ознаками, тобто з такими, 

які обтяжують чи пом’якшують відповідальність та впливають 
на кваліфікацію. 

 
46. Загальний об’єкт злочину: 
а) сукупність всіх суспільних відносин, що поставлені 

під охорону чинним Кримінальним кодексом України; 
б) сукупність тотожних чи однорідних за своєю соціаль-

ною і економічною сутністю суспільних відносин, які через це 
повинні охоронятися єдиним комплексом взаємозалежних кри-
мінально-правових норм; 

в) конкретні суспільні відносини, які поставлені під 
охорону певної статті Особливої частини Кримінального кодек-
су України; 

г) вся сукупність суспільних відносин, що складаються 
в країні. 

 
47. Об’єктивна сторона складу злочину має значення:  
а) для встановлення осудності особи; 
б) для кваліфікації, відмежування суміжних злочинів, 

оцінки суспільної небезпечності; 
в) для визначення поняття “злочин”; 
г) для визначення меж дії закону про кримінальну від-

повідальність у часі і просторі. 
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48. Обмежена осудність – це: 
a) нездатність особи під час вчинення злочину розуміти 

характер своїх дій через наявність тимчасового розладу психіч-
ної діяльності; 

б) нездатність особи під час вчинення злочину через на-
явний у неї психічний розлад повною мірою усвідомлювати 
свої дії ( бездіяльність) та (або) керувати ними; 

в) нездатність особи під час вчинення злочину керувати 
своїми діями внаслідок вживання алкоголю чи наркотичних 
засобів; 

г) нездатність особи під час вчинення злочину передба-
чати суспільно небезпечні наслідки свого діяння через наяв-
ність у неї психічної хвороби. 

 
49. Значення непереборного фізичного примусу для ви-

рішення питання про кримінальну відповідальність (дію чи без-
діяльність): 

а) виключає кримінальну відповідальність у випадках, 
передбачених у статтях Особливої частини КК України; 

б) не виключає кримінальної відповідальності;  
в) не виключає кримінальної відповідальності за вчине-

не діяння, але пом’якшує покарання; 
г) виключає кримінальну відповідальність у будь-якому 

випадку. 
 
50. Злочин із формальним складом – це такий злочин: 
а) суспільно небезпечні наслідки в якому є факультатив-

ною ознакою об’єктивної сторони; 
б) суспільно небезпечні наслідки є обов’язковою озна-

кою об’єктивної сторони; 
в) суспільно небезпечні наслідки якого мають значення 

у випадку прямого передбачення їх у диспозиції статті Особли-
вої частини КК; 

г) суспільно небезпечні наслідки не мають матеріально-
го характеру. 
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51. Види необхідних причинних зв’язків, що мають кри-
мінально-правове значення і зустрічаються найчастіше:  

а) випадковий, безпосередній, опосередкований; 
б) причинний зв’язок при так званому безпосередньому 

спричиненні, опосередкований необхідний причинний зв’язок, 
необхідний причинний зв’язок при співучасті, необхідний при-
чинний зв’язок за наявності особливих умов на боці потерпілого;  

в) випадковий, необхідний причинний зв’язок при спів-
участі, необхідний причинний зв’язок за наявності особливих 
умов на боці потерпілого; 

г) причинний зв’язок, коли діяння не передує наслідкам у 
часі; причинний зв’язок, коли діяння передує наслідкам у часі.  

 
52. Юридична особа в кримінальному праві: 
a) не визнається суб’єктом злочину; 
б) може визнаватися суб’єктом окремих злочинів; 
в) визнається суб’єктом злочину, але не підлягає кримі-

нальному покаранню; 
г) визнається суб’єктом злочину, але не підлягає кримі-

нальній відповідальності. 
 
53. Знижений вік кримінальної відповідальності: 
a) особі до вчинення злочину повинно виповнитися 

шістнадцять років; 
б) особі до винесення вироку повинно виповнитися чо-

тирнадцять років;  
в) особі до вчинення злочину повинно виповнитися два-

надцять років; 
г) особі до вчинення злочину повинно виповнитися чо-

тирнадцять років. 
 
54. Формами вини є: 
a) прямий та непрямий умисел; 
б) злочинна самовпевненість та злочинна недбалість; 
в) умисел та необережність; 
г) непрямий умисел та злочинна недбалість. 
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55. Залежно від спрямованості та ступеня конкрети-
зації наслідків умисел поділяється на: 

a) заздалегідь обдуманий і той, що виник раптово; 
б) визначений та невизначений; 
в) прямий та непрямий; 
г) простий та складний. 
 

56. При відхиленні дії чи удару особа: 
a) заподіює шкоду одній людині, помилково сприйнятій 

за іншу; 
б) заподіює удари не в ті частини тіла, в які планувала 

до початку вчинення злочину; 
в) спрямовує свої дії на заподіяння шкоди людині, але з 

причин, які від неї не залежать, шкоди їй не заподіює; 
г) спрямовує свої дії на заподіяння шкоди одній людині, 

але з причин, які від неї не залежать, заподіює шкоду іншій. 
 

57. Вкажіть, на якій стадії вчинення злочину завжди 
можлива добровільна відмова: 

а) на стадії закінченого злочину; 
б) на стадії готування і незакінченого замаху 
в) при виявленні наміру вчинити злочин; 
г) на стадії закінченого замаху, якщо між діянням і нас-

лідком відсутній проміжок часу і особа не може перешкодити 
настанню суспільно небезпечних наслідків. 

 

58. Об’єктивна сторона як елемент складу злочину, її 
ознаки: 

а) це зовнішня сторона злочину. Ознаками об’єктивної 
сторони є: діяння, наслідки, причинний зв’язок, спосіб, місце, 
обстановка, засоби, час вчинення злочину; 

б) це зовнішня сторона злочину. Ознаками об’єктивної 
сторони є: протиправність, суспільна небезпечність; 

в) це внутрішня сторона злочину. Ознаками об’єктивної 
сторони є : діяння, наслідки, причинний зв’язок, спосіб, місце, 
обстановка, засоби, час скоєння злочину; 

г) це внутрішня сторона злочину. Ознаками об’єктивної 
сторони є: вина, мета, мотив. 
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59. Дайте визначення поняття “кваліфікований склад 
злочину”: 

а) це склад з кваліфікуючими ознаками, тобто з такими, 
які пом’якшують відповідальність та впливають на кваліфіка-
цію; 

б) це склад з кваліфікуючими ознаками, тобто з такими, 
які обтяжують або пом’якшують відповідальність, але не впли-
вають на кваліфікацію; 

в) це склад з кваліфікуючими ознаками, тобто з такими, 
які обтяжують або пом’якшують відповідальність та впливають 
на кваліфікацію; 

г) це склад з кваліфікуючими ознаками, тобто з такими, 
які обтяжують відповідальність та впливають на кваліфікацію.  

 
60. Суспільно небезпечне діяння як ознака об’єктивної 

сторони складу злочину: 
а) це намір вчинити злочин; 
б) це усвідомлений акт поведінки людини;  
в) це суспільно небезпечний, протиправний, конкрет-

ний, усвідомлений і вольовий акт поведінки людини; 
г) це суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяль-

ність), передбачене в диспозиції статті Особливої частини КК 
України, що є підставою кримінальної відповідальності. 

 
61. Види суб’єкта злочину: 
a) основний та безпосередній; 
б) простий та складний; 
в) осудний, неосудний та обмежено осудний; 
г) загальний та спеціальний. 
 
62. Значення переборного фізичного примусу для вирі-

шення питання про кримінальну відповідальність: 
а) виключає кримінальну відповідальність у будь-якому 

випадку; 
б) виключає кримінальну відповідальність тільки у ви-

падках, коли відповідає умовам стану крайньої необхідності; 



58 

в) виключає кримінальну відповідальність лише у випад-
ках, передбачених статтею Особливої частини КК України; 

г) у жодному випадку не виключає кримінальної відпо-
відальності. 

 
63. Причинний зв’язок у кримінальному праві: 
а) це факультативна ознака об’єктивної сторони злочи-

ну, яка пов’язує діяння (дію або бездіяльність) з іншими озна-
ками складу злочину;  

б) це об’єктивно існуючий зв’язок між суспільно небез-
печним діянням (дією або бездіяльністю) і суспільно небезпеч-
ним наслідком, за якого дія або бездіяльність викликає (поро-
джує) настання саме такого суспільно небезпечного наслідку;  

в) це обов’язкова ознака об’єктивної сторони злочину з 
формальним складом;  

г) це випадковий зв’язок між суспільно небезпечною ді-
єю і суспільно небезпечним наслідком.  

 
64. Вирішення в науці кримінального права питання про 

причинний зв’язок між дією чи бездіяльністю і суспільно небез-
печним наслідком ґрунтується на: 

а) теорії причинності, розробленій філософією;  
б) на теорії про явища та їх наслідок, розробленій у со-

ціології; 
в) теорії відносності;  
г) теорії співвідношення цілого та частки.  
 
65. Осудність як обов’язкова ознака суб’єкта злочину: 
a) це здатність особи під час вчинення злочину розуміти 

протиправність свого діяння; 
б) це здатність особи під час вчинення злочину усвідом-

лювати своє діяння або керувати ним; 
в) це здатність особи вчинити злочин і нести криміналь-

ну відповідальність; 
г) це здатність особи під час вчинення злочину усвідом-

лювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними. 
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66. Особливості визначення віку кримінальної відповідаль-
ності за відсутності офіційних даних, що його підтверджують: 

a) у цих випадках вік визначається згідно з довідкою із 
пологового будинку; 

б) у цих випадках вік визначається згідно з довідкою з 
місця проживання; 

в) у цих випадках призначається судово-медична експер-
тиза;  

г) у цих випадках вік визначається зі слів особи. 
 
67. Оберіть вірне визначення поняття “прямий уми-

сел”: 
a) прямим є умисел, якщо особа передбачала суспільно 

небезпечні наслідки свого діяння; 
б) прямим є умисел, якщо особа передбачала суспільно 

небезпечні наслідки свого діяння та бажала їх настання; 
в) прямим є умисел, якщо особа усвідомлювала суспіль-

но небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), 
передбачала його суспільно небезпечні наслідки і бажала їх на-
стання; 

г) прямим є умисел, якщо особа бажала настання суспіль-
но-небезпечних наслідків. 

 
68. Критерієм розподілу умислу на визначений та неви-

значений є: 
a) співвідношення інтелектуальних та вольових ознак; 
б) спрямованість та ступінь конкретизації бажаних нас-

лідків; 
в) момент виникнення умислу; 
г) характер передбачення наслідків; 
 
69. “Казус” відмежовується від злочинної недбалості за:  
a) об’єктивним або суб’єктивним критерієм;  
б) вольовою ознакою; 
в) інтелектуальною та вольовою ознакою; 
г) інтелектуальною ознакою. 
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70. Особа, яка добровільно відмовилася від доведення 
злочину до кінця: 

а) не підлягає кримінальній відповідальності взагалі; 
б) підлягає кримінальній відповідальності за готування 

або замах на злочин, від доведення до кінця якого вона в подаль-
шому відмовилася; 

в) підлягає кримінальній відповідальності лише в тому 
разі, якщо фактично вчинене нею діяння містить склад іншого 
злочину; 

г) підлягає кримінальній відповідальності, однак добро-
вільна відмова враховується при призначенні покарання як 
пом’якшуюча обставина. 

 

71. Суб’єкт як елемент складу злочину, його ознаки: 
а) суб’єкт – це особа, яка вчинила злочин. Ознаки 

суб’єкта: фізична, дієздатна особа, що досягла певного віку, з 
якого може наставати кримінальна відповідальність;  

б) суб’єкт – це особа, яка вчинила злочин. Ознаки 
суб’єкта: фізична, осудна особа, що досягла певного віку, з яко-
го може наставати кримінальна відповідальність; 

в) суб’єкт – це особа, що вчинила злочин. Ознаки 
суб’єкта: фізична, дієздатна особа, що досягла певного віку, з 
якого може наставати кримінальна відповідальність; 

г) суб’єкт – це особа, що вчинила злочин. Ознаки 
суб’єкта: фізична, дієздатна, правоздатна особа. 

 

72. Визначте поняття “основний склад злочину”: 
а) це склад, що містить у собі ознаки одного суспільно 

небезпечного діяння, що посягає на один об’єкт; 
б) це склад, що містить у собі основні ознаки злочину і 

не містить ні обтяжуючих, ні пом’якшуючих обставин; 
в) це склад, що містить у собі ознаки одного суспільно 

небезпечного діяння, що посягає на один об’єкт та має одну або 
декілька кваліфікуючих ознак; 

г) це склад, що містить у собі пом’якшуючу чи обтяжу-
ючу ознаку.  
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73. Безпосередній об’єкт злочину: 
а) це конкретні суспільні відносини, що поставлені під 

охорону певної статті Особливої частини Кримінального кодексу 
України; 

б) це річ матеріального світу, на яку посягає конкретний 
злочин; 

в) це певна річ, за допомогою якої спричиняється шкода 
суспільним відносинам; 

г) це певна сукупність суспільних відносин, що постав-
лені під охорону чинним Кримінальним кодексом України. 

 

74. Суспільно небезпечна дія як форма вчинення діяння:  
а) це рух тіла, у тому числі рефлекторний рух тіла, що 

відбувається поза контролем свідомості; 
б) це реакція організму на заподіяну злочином шкоду; 
в) це активна або пасивна поведінка суб’єкта, яка з фі-

зичної сторони може бути простою і складною;  
г) це є активна, свідома, вольова, суспільно небезпечна, 

протиправна поведінка суб’єкта злочину, що має конкретний 
характер. 

 

75. Загальний суб’єкт злочину в кримінальному праві: 
a) суб’єкт – це осудна особа, якій призначено покарання; 
б) суб’єкт – це фізична осудна особа, яка підлягає кри-

мінальній відповідальності;  
в) суб’єкт – це фізична або юридична особа, що вчинила 

злочин; 
г) суб’єкт – це фізична осудна особа, що вчинила злочин 

у віці, з якого може наставати кримінальна відповідальність; 
 

76. Значення психічного примусу для вирішення питання 
про кримінальну відповідальність: 

а) виключає кримінальну відповідальність у будь-якому 
випадку; 

б) виключає кримінальну відповідальність тільки у ви-
падках, коли відповідає умовам стану крайньої необхідності; 

в) виключає кримінальну відповідальність лише у випад-
ках, передбачених статтею Особливої частини КК України; 
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г) у жодному випадку не виключає кримінальної відпо-
відальності. 

 
77. Значення осудності: 
a) є обов’язковою підставою для призначення покарання; 
б) є обов’язковою ознакою суб’єкта і передумовою вини; 
в) є обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони злочину; 
г) не має ніякого значення. 
 
78. Критерії встановлення в законі зниженого віку кри-

мінальної відповідальності: 
a) здатність особи усвідомлювати фактичні ознаки і сус-

пільну небезпечність злочинів, перелічених у ч. 2 ст. 22 КК 
України; їх розповсюдженість серед підлітків; підвищена сус-
пільна небезпечність (тяжкість) більшості з цих злочинів; 

б) підвищена суспільна небезпечність (тяжкість) всіх 
злочинів, перелічених у ч.2 ст. 22 КК України;  

в) здатність неповнолітнього усвідомлювати фактичні 
ознаки і суспільну небезпечність злочинів, перелічених у ч. 2 
ст. 22 КК України, та його спроможність керувати своїми діями 
під час їх вчинення;  

г) цей перелік довільно визначений законодавцем. 
 
79. Види необережної форми вини: 
a) злочинна самовпевненість та злочинна халатність;  
б) злочинна недбалість і непрямий умисел; 
в) злочинна самовпевненість та злочинна недбалість; 
г) казус та злочинна халатність. 
 
80. Помилка в об’єкті – це: 
a) неправильне уявлення особи про предмет, на який во-

на посягає; 
б) неправильне уявлення особи про характер суспільних 

відносин, на які посягає її діяння; 
в) неправильне уявлення особи щодо наявності в її діян-

ні ознак, що утворюють об’єктивну сторону конкретного скла-
ду злочину; 
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г) неправильне уявлення особи про дійсний розвиток 
причинного зв’язку між її діянням та суспільно небезпечними 
наслідками. 

 
81. Ознакою дійового каяття є: 
а) активна поведінка особи, яка свідчить про щирий 

осуд вчиненого нею злочину і про прагнення усунути його нас-
лідки; 

б) як активна, так і пасивна поведінка особи; 
в) не доведення злочину до кінця з власної волі особи; 
г) наявність у особи усвідомлення можливості довести 

злочин до кінця. 
 
82. Суб’єктивна сторона як елемент складу злочину, її 

ознаки: 
а) внутрішня сторона злочину. Ознаки: мета та мотив; 
б) зовнішня сторона злочину. Ознаки: умисел та необ-

ережність; 
в) зовнішня сторона злочину. Ознаки: вина, мета і мо-

тив, емоційний стан; 
г) внутрішня сторона злочину. Ознаки: вина в формі 

умислу або необережності, мета і мотив. 
 
83. Види складів злочину за ступенем суспільної небез-

печності (тяжкості): 
а) простий (основний), кваліфікований, особливо квалі-

фікований, особливо привілейований склад; 
б) простий (основний), кваліфікований, особливо квалі-

фікований склад; 
в) простий (основний), кваліфікований, привілейований 

склад; 
г) привілейований, простий (основний), кваліфікований, 

особливо кваліфікований склад. 
 
84. Безпосередній додатковий обов’язковий об’єкт зло-

чину: 
а) це конкретні суспільні відносини, які поставлені під 
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охорону певної статті Особливої частини Кримінального кодек-
су України; 

б) це річ матеріального світу, на яку поряд з безпосере-
днім об’єктом посягає конкретний злочин; 

в) це такий об’єкт, якому завжди заподіюється шкода в 
кожному випадку вчинення певного злочину; 

г) це той об’єкт, яким спричиняється шкода безпосеред-
ньому об’єкту. 

 
85. Ознаки суспільно небезпечної дії у кримінальному 

праві (вкажіть пункт, де зазначені всі ознаки): 
а) суспільна небезпечність, винність, передбаченість у 

КК України, караність; 
б) протиправність, активність, караність, суспільна не-

безпечність, свідомість, вольовий характер; 
в) конкретність, активність, усвідомлений і вольовий 

акт поведінки людини, суспільна небезпечність, протиправ-
ність;  

г) активність, протиправність, суспільна небезпечність. 
 
86. Суспільно небезпечні наслідки є: 
а) обов’язковою ознакою об’єктивної сторони злочину; 
б) факультативною ознакою об’єктивної сторони злочину;  
в) обов’язковою ознакою об’єктивної сторони злочину з 

формальним складом; 
г) факультативною ознакою об’єктивної сторони злочи-

ну з матеріальним складом. 
 
87. Об’єктивний характер причинного зв’язку обумов-

люється тим, що він: 
а) передбачений як ознака складу злочину в диспозиції 

статті Особливої частини КК України; 
б) причинний зв’язок не існує в об’єктивній реальності;  
в) існує об’єктивно як факт реальної дійсності поза сві-

домістю і волею людини;  
г) існує у свідомості суб’єкта злочину.  
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88. Засоби як факультативна ознака об’єктивної сто-
рони злочину: 

a) це речі матеріального світу, на які посягає злочин; 
б) це речі матеріального світу, які застосовуються зло-

чинцем при вчиненні суспільно небезпечного діяння; 
в) це речі матеріального світу, яким завдається шкода 

при вчиненні злочину; 
г) це речі матеріального світу, які злочинець обертає на 

свою користь при вчиненні злочину. 
 
89. Неосудність особи за кримінальним правом України – це: 
a) нездатність особи розуміти свої дії під час вчинення 

злочину; 
б) нездатність особи передбачати суспільно небезпечні 

наслідки вчиненого діяння через наявну в неї психічну хворобу; 
в) нездатність особи під час вчинення суспільно небез-

печного діяння усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керу-
вати ними внаслідок хронічного психічного захворювання, 
тимчасового розладу психічної діяльності, недоумства або ін-
шого хворобливого стану психіки 

г) нездатність особи розуміти характер вчиненого діян-
ня внаслідок психічного розладу 

 
90. Злочини, за вчинення яких у кримінальному законі 

встановлено знижений вік відповідальності: 
a) це злочини проти основ національної безпеки, влас-

ності, громадського порядку та моральності; 
б) це насильницькі й майнові злочини, вичерпний пере-

лік яких міститься в КК України; 
в) це злочини проти життя та здоров’я особи; 
г) це всі особливо тяжкі злочини. 
 
91. Злочинна самовпевненість – це: 
a) вид умислу; 
б) форма вини; 
в) вид необережності; 
г) ознака суб’єктивної сторони. 
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92. Помилка в особі потерпілого – це: 
a) неправильне уявлення особи про об’єкт, на який вона 

посягає; 
б) неправильне уявлення особи про характер суспільних 

відносин, на які посягає її діяння; 
в) заподіяння шкоди одній людині, помилково прийня-

тій за іншу; 
г) неправильне уявлення особи щодо наявності в її діян-

ні ознак, що утворюють об’єктивну сторону конкретного скла-
ду злочину. 

 

93. Демченко вирішив обікрасти касу одного з підпри-
ємств. Для цього він виготовив і придбав необхідне знаряддя. 
Уночі він відключив сигналізацію, зробив пролом у стіні і про-
ник у приміщення, де знаходився сейф. Після кількох спроб Дем-
ченко зрозумів, що сейф відкрити він не зможе, і зник з місця 
події. Визначте стадію вчинення злочину: 

а) незакінчений замах; 
б) готування до злочину; 
в) закінчений замах; 
г) добровільна відмова. 
 

94. Ознаки складу злочину залежно від їх ролі в харак-
теристиці загального поняття складу злочину поділяються на: 

a) обов’язкові та факультативні; 
б) основні і додаткові; 
в) центральні і субсидіарні; 
г) змістовні і доповнюючі. 
 

95. Безпосередній додатковий факультативний об’єкт: 
а) це такий об’єкт, який при вчиненні певного злочину 

може існувати поряд з основним, а може бути відсутнім; 
б) це такий об’єкт, якому в будь-якому випадку вчинен-

ням певного злочину спричиняється шкода; 
в) це річ матеріального світу, на яку поряд із безпосеред-

нім об’єктом може посягати конкретний злочин; 
г) це конкретні суспільні відносини, які поставлені під 

охорону певної статті Особливої частини КК України. 
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96. Родовий об’єкт злочину визначається як: 
а) сукупність усіх суспільних відносин, що поставлені 

під охорону чинним КК України; 
б) сукупність тотожних чи однорідних за своєю соціаль-

ною і економічною сутністю суспільних відносин, які через це 
повинні охоронятися єдиним комплексом взаємозалежних кри-
мінально-правових норм;  

в) це конкретні суспільні відносини, які поставлені під 
охорону певної статті Особливої частини КК України; 

г) це такий об’єкт, якому при вчиненні даного злочину 
завжди спричиняється шкода. 

 
97. Поняття “суспільно небезпечна бездіяльність” у 

кримінальному праві розуміється як: 
а) активна або пасивна поведінка особи, яка вчинила 

злочин; 
б) обов’язок особи в певних умовах діяти певним чином 

і в певний спосіб; 
в) пасивна поведінка суб’єкта злочину, який не виконав 

покладений на нього обов’язок і вчинив протиправні дії; 
г) пасивна форма поведінки особи, що полягає в не вчи-

ненні нею конкретної дії (дій), яку вона повинна була і могла 
вчинити в конкретних умовах.  

 
98. Вимоги, що ставляться для встановлення необхідно-

го причинного зв’язку між суспільно небезпечним діянням і сус-
пільно небезпечними наслідками: 

а) суспільно небезпечний наслідок іноді може породжу-
ватися цим діянням; 

б) наслідок зумовлюється діянням;  
в) причина (діяння) повинна: у часі передувати наслідку, 

зумовлювати наслідок, бути визначальною умовою (фактором) 
настання суспільно небезпечних наслідків, неминуче викликати 
(породжувати) настання саме такого наслідку; 

г) достатньо, щоб діяння передувало наслідку в часі. 
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99. Медичний (біологічний) критерій неосудності: 
a) наявність у особи під час вчинення суспільно небез-

печного діяння, передбаченого у КК України, хронічного пси-
хічного захворювання, тимчасового розладу психічної діяльно-
сті, недоумства або іншого хворобливого стану психіки; 

б) захворювання особи після вчинення злочину на пси-
хічну хворобу, яка позбавляє її можливості усвідомлювати свої 
дії та керувати ними; 

в) наявність у особи від народження недоумства (оліго-
френії); 

г) наявність у особи під час вчинення злочину тяжкої чи 
невиліковної хвороби. 

 
100. Суб’єктивна сторона – це: 
a) головний елемент складу злочину; 
б) ознака злочину; 
в) обов’язковий елемент складу злочину, що характери-

зує зовнішню сторону злочину; 
г) внутрішня сторона злочину, тобто психічна діяльність 

особи, що відображає ставлення її свідомості та волі до суспі-
льно небезпечного діяння і його наслідків. 

 
101. Злочинна недбалість – це: 
a) форма вини; 
б) вид необережності; 
в) вид умислу; 
г) ознака суб’єктивної сторони. 
 
102. При непрямому невизначеному умислі діяння квалі-

фікується за: 
a) характером передбачення наслідків; 
б) за ознаками об’єкта; 
в) за спрямованістю умислу; 
г) за наслідками, що фактично настали. 
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103. Левченко, яка мешкала в комунальній квартирі, ви-
рішила позбутися сусідки Зотової і заволодіти її кімнатою. З 
цією метою вона підсипала Зотовій у їжу отруту. Тяжкі 
страждання потерпілої унаслідок отруєння вплинули на Левчен-
ко, вона викликала швидку допомогу і повідомила лікарю, яку 
отруту використала. Завдяки своєчасно вжитим заходам Зо-
това повністю одужала. У діях Левченко має місце: 

а) незакінчений замах; 
б) дійове каяття; 
в) закінчений замах; 
г) добровільна відмова  
 
104. Значення складу злочину: 
a) допомагає здійснювати регулювання суспільних від-

носин;  
б) допомагає здійснювати спеціальне попередження 

вчинення злочинів; 
в) є єдиною, необхідною і достатньою підставою кримі-

нальної відповідальності;  
г) визначає особистий характер кримінальної відповідаль-

ності. 
 
105. Значення медичного критерію для визнання особи 

неосудною: 
a) є обов’язковою підставою для встановлення юридич-

ного критерію; 
б) є передумовою вини особи; 
в) є підставою для застосування примусових заходів ме-

дичного характеру; 
г) немає ніякого значення. 
 
106. До інтелектуальних ознак злочинної самовпевненос-

ті належать: 
a) передбачення можливості настання суспільно небез-

печних наслідків свого діяння (дії або бездіяльності); 
б) відсутність передбачення можливості настання суспіль-

но небезпечних наслідків свого діяння (дії або бездіяльності); 
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в) легковажний розрахунок на відвернення суспільно 
небезпечних наслідків; 

г) усвідомлення неможливості настання суспільно небез-
печних наслідків свого діяння. 

 
107. Випадком (казусом) є ставлення особи до вчиненого 

нею діяння та його наслідків, при якому: 
a) від вчиненого діяння наслідки не настали взагалі; 
б) наслідки, що настали, не перебувають у причинному 

зв’язку із вчиненим діянням; 
в) наслідки, що настали, перебувають у причинному 

зв’язку із вчиненим діянням, проте особа не передбачала, хоча 
повинна була і могла передбачити їх настання; 

г) наслідки, що настали, перебувають у причинному 
зв’язку із вчиненим діянням, однак особа не тільки не передба-
чала можливості їх настання, а й не могла їх передбачити. 

 

108. Добровільна відмова ніколи не можлива на стадії: 
a) готування до злочину; 
б) закінченого замаху; 
в) незакінченого замаху; 
г) закінченого злочину. 
 

109. Злочин із матеріальним складом – це такий злочин, 
в якому: 

а) суспільно небезпечні наслідки є факультативною 
ознакою об’єктивної сторони;  

б) суспільно небезпечні наслідки є обов’язковою озна-
кою об’єктивної сторони;  

в) наслідки злочину є виключно матеріальною шкодою; 
г) суспільно небезпечні наслідки не впливають на ква-

ліфікацію злочину.  
 

110. Значення необхідного причинного зв’язку: 
а) є обов’язковою ознакою об’єктивної сторони злочину 

з матеріальним складом;  
б) є обов’язковою ознакою об’єктивної сторони всіх 

злочинів;  
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в) впливає на суспільну небезпечність злочину;  
г) враховується при призначенні покарання.  
 

111. Час вчинення злочину як ознака об’єктивної сторо-
ни складу злочину: 

a) конкретна дата вчинення злочину; 
б) час доби (ранок, день, вечір, ніч), коли було вчинено 

злочин; 
в) певний відрізок (проміжок) часу, протягом якого вчи-

нюється суспільно небезпечне діяння;  
г) час набрання чинності кримінальним законом. 
 

112. Юридичний (психологічний ) критерій неосудності: 
a) нездатність особи розуміти характер своїх дій під час 

вчинення злочину; 
б) нездатність особи усвідомлювати суспільну небезпеч-

ність вчиненого діяння; 
в) нездатність особи під час вчинення суспільно небез-

печного діяння, передбаченого у КК України, усвідомлювати 
свої дії (бездіяльність) або керувати ними; 

г) нездатність особи розуміти факт засудження і при-
значення їй покарання.  

 

113. Злочинну самовпевненість відмежовують від не-
прямого умислу за: 

a) інтелектуальними ознаками; 
б) інтелектуальними та вольовими ознаками; 
в) вольовою ознакою; 
г) інтелектуальною ознакою. 
 
114. Що із зазначеного можна вважати готуванням до 

злочину:  
а) змова на вчинення злочину; 
б) оприлюднення наміру вчинити злочин; 
в) наявність умислу на вчинення злочину; 
г) діяння, яке містить всі ознаки складу злочину, перед-

баченого відповідною статтею Особливої частини Криміналь-
ного кодексу. 
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115. Підшукування або пристосування засобів чи зна-
рядь, підшукування співучасників або змова на вчинення злочи-
ну, усунення перешкод, а також інше умисне створення умов 
для вчинення злочину, – це визначення: 

a) готування до злочину; 
б) виникнення умислу на вчинення злочину; 
в) незакінченого замаху на вчинення злочину; 
г) закінченого замаху на вчинення злочину. 
 
116. Відмінність об’єкта від предмета злочину: 
a) об’єкт злочину – це суспільні відносини, предмет 

злочину – це певне благо; 
б) об’єкт злочину – це певна річ матеріального світу, 

предмет злочину – це те, на що посягає злочин; 
в) об’єкт злочину – це суспільні відносини, предмет 

злочину – це річ матеріального світу, з приводу якої вчинюєть-
ся злочин; 

г) об’єкт – це суспільні відносини, предмет злочину – це 
річ матеріального світу, за допомогою якої спричиняється шко-
да об’єкту злочину. 

 
117. Значення об’єктивної сторони складу злочину: 
а) для кваліфікації, призначення покарання; 
б) для кваліфікації, відмежування суміжних злочинів, 

оцінки суспільної небезпечності; 
в) для визначення поняття злочину, кваліфікації, оцінки 

суспільної небезпечності; 
г) для відмежування суміжних злочинів, оцінки суспіль-

ної небезпечності. 
 
118. Злочин з формальним складом – це такий злочин: 
а) суспільно небезпечні наслідки в якому є факультатив-

ною ознакою об’єктивної сторони; 
б) суспільно небезпечні наслідки є обов’язковою озна-

кою об’єктивної сторони;  
в) наслідки якого є обов’язковою ознакою у випадку пе-

редбачення їх у диспозиції статті Особливої частини КК України; 
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г) суспільно небезпечні наслідки якого не мають матері-
ального характеру. 

 
119. Ознаки юридичного критерію неосудності: 
a) основна та додаткова; 
б) обов’язкова і факультативна; 
в) інтелектуальна і вольова; 
г) загальна і спеціальна. 
 
120. Готування до якого злочину не тягне за собою кри-

мінальної відповідальності? 
а) до тяжкого злочину; 
б) до злочину, вчинюваного вперше; 
в) готування до злочину невеликої тяжкості; 
г) готування до злочину невеликої або середньої тяжкості. 
 
121. Вчинення особою з прямим умислом діяння (дії або 

бездіяльності), безпосередньо спрямованого на вчинення злочи-
ну, передбаченого відповідною статтею Особливої частини КК 
України, якщо при цьому злочин не було доведено до кінця з 
причин, що не залежали від її волі, – це визначення: 

a) закінченого злочину; 
б) готування до злочину; 
в) добровільної відмови від доведення злочину до кінця; 
г) замаху на злочин. 
 
122. В якому випадку предмет злочину є обов’язковою 

ознакою злочину: 
a) у будь-якому випадку; 
б) якщо він передбачений у диспозиції статті Особливої 

частини КК України; 
в) якщо він передбачений у Загальній частині КК України; 
г) ніколи предмет злочину не може бути обов’язковою 

ознакою. 
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123. Спосіб як факультативна ознака об’єктивної сто-
рони злочину – це: 

а) знаряддя та інші предмети матеріального світу, що 
використовуються при вчиненні злочину;  

б) внутрішні спонукання, якими керується винний;  
в) конкретні об’єктивно-предметні умови, у яких вчи-

нюється злочин;  
г) це сукупність (система) прийомів і методів, що вико-

ристовуються при вчиненні злочину. 
 
124. Значення юридичного критерію неосудності: 
a) є єдиною підставою для визнання особи неосудною; 
б) визначає дійсний зміст неосудності і межі чинності 

медичного критерію; 
в) не має ніякого значення; 
г) впливає на кримінальну відповідальність особи. 
 
125. Змішаною формою вини визнається: 
a) різне психічне ставлення особи у формі умислу і не-

обережності до вчинюваного нею діяння; 
б) різне психічне ставлення особи у формі умислу і не-

обережності до наслідків вчиненого нею діяння; 
в) різне психічне ставлення особи у формі умислу і не-

обережності до різних об’єктивних ознак одного і того самого 
злочину; 

г) різне психічне ставлення особи до об’єкта і потерпі-
лого.  

 
126. Вкажіть ознаку замаху на злочин: 
а) злочин доведений до кінця; 
б) об’єктивна сторона злочину ще не виконувалася; 
в) злочин не доведено до кінця з причин, що не залежа-

ли від волі винного; 
г) злочин не доведено до кінця у зв’язку з добровільною 

відмовою особи. 
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127. Видами незакінченого злочину згідно з ч.2 ст.13 КК 
України є: 

a) виникнення умислу і виявлення умислу на вчинення 
злочину; 

б) підбурювання і пособництво до вчинення злочину; 
в) готування до злочину і замах на злочин; 
г) переховування злочинця і усунення слідів вчиненого 

злочину. 
 

128. Оберіть вірне визначення поняття “суб’єктивна 
сторона злочину”.  

а) юридичні ознаки, що характеризують суспільно не-
безпечне діяння (дію або бездіяльність); 

б) внутрішня сторона злочину, ознаками якої є осуд-
ність суб’єкта та досягнення ним віку, з якого настає криміна-
льна відповідальність; 

в) внутрішня сторона злочину, ознаками якої є вина, мо-
тив та мета; 

г) сукупність об’єктивних та суб’єктивних ознак, які ха-
рактеризують вчинене суб’єктом діяння як злочин. 

 

129. Структура суспільних відносин як об’єкта злочину: 
а) суб’єкти (носії), соціальний зв’язок між ними, пред-

мет суспільних відносин; 
б) об’єкт, суб’єкт, предмет суспільних відносин; 
в) об’єкт, суб’єкт, об’єктивна сторона, суб’єктивна сторона; 
г) суб’єкт, суб’єктивна сторона, соціальний зв’язок між 

ними. 
 

130. Співвідношення юридичного та медичного критері-
їв неосудності: 

a) для визначення неосудності необхідно встановити всі 
ознаки медичного критерію і всі ознаки юридичного критерію;  

б) єдиним визначальним критерієм є юридичний; 
в) для визначення неосудності необхідно встановити 

хоча б одну ознаку медичного критерію і хоча б одну ознаку 
юридичного критерію; 

г) єдиним визначальним критерієм є медичний. 
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131. З яких причин замах на злочин не доводиться до кінця? 
а) у зв’язку з відсутністю потреби доводити злочин до 

кінця; 
б) у зв’язку з проханням потерпілого; 
в) з причин, що не залежать від волі винного; 
г) у зв’язку зі щирим каяттям особи. 
 

132. Злочин, який є закінченим з моменту настання сус-
пільно небезпечних наслідків, – це злочин: 

a) з формальним складом; 
б) з матеріальним складом; 
в) з усіченим складом; 
г) з привілейованим складом. 
 
133. Наслідки визнання особи неосудною: 
a) неосудна особа звільняється від покарання; 
б) покарання, призначене неосудній особі, замінюється 

примусовими заходами медичного характеру; 
в) неосудна особа не підлягає кримінальній відповідаль-

ності; 
г) покарання неосудній особі призначається після її ви-

дужання. 
 
134. Що є підставою кримінальної відповідальності за 

готування до злочину: 
а) стаття Загальної частини КК України;  
б) невідворотність відповідальності за вчинене діяння; 
в) вина у вчиненні готування до злочину; 
г) вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке 

містить склад готування, до злочину. 
 

135. Критерієм класифікації злочинів на злочини з ма-
теріальним та формальним складом є: 

a) ступінь суспільної небезпечності; 
б) особливості об’єкта злочину; 
в) момент закінчення злочину; 
г) повнота реалізації умислу особи у його фактичному 

діянні. 
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136. Значення обмеженої осудності: 
a) обмежено осудна особа звільняється від покарання; 
б) визнання особи обмежено осудною враховується су-

дом при призначенні покарання і може визнаватися підставою 
для застосування примусових заходів медичного характеру;  

в) обмежено осудна особа обов’язково звільняється су-
дом від покарання і до неї застосовуються примусові заходи 
медичного характеру;  

г) обмежено осудна особа звільняється від кримінальної 
відповідальності. 

 

137. Мотив і мета є факультативними ознаками 
суб’єктивної сторони складу злочину. Це означає, що вони: 

a) ніколи не зазначаються в диспозиції статті Особливої 
частини КК України; 

б) зазначаються у диспозиції деяких статей Особливої 
частини КК України, проте не впливають на вирішення питання 
про наявність у діянні особи ознак складу злочину; 

в) зазначаються у диспозиції окремих статей Особливої 
частини КК України, у такому випадку їх відсутність виключає 
можливість притягнення особи до кримінальної відповідальності; 

г) притаманні будь-якому складу злочину. 
 

138. Що є підставою кримінальної відповідальності за 
замах на злочин: 

а) невідворотність відповідальності за вчинене діяння; 
б) стаття Загальної частини КК України;  
в) вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке 

містить склад замаху на злочин; 
г) вина у вчиненні замаху на злочин. 
 

139. Особливість злочинів з усіченим складом полягає в 
тому, що: 

a) вони є закінченими з моменту настання суспільно не-
безпечних наслідків; 

б) момент закінчення злочину переноситься на законо-
давцем на попередню стадію, коли винний ще не виконав усіх 
дій для заподіяння шкоди об’єкту; 
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в) вони безперервно здійснюються (тривають) протягом 
невизначеного часу; 

г) вони складаються з двох або більше тотожних злочин-
них дій, які мають єдиний злочинний намір (єдиний умисел та 
загальну мету) й утворюють у своїй сукупності єдиний злочин. 

 
140. У загальному понятті “склад злочину” предмет 

злочину відіграє роль: 
a) основної ознаки; 
б) обов’язкової ознаки;  
в) факультативної ознаки; 
г) не має ніякого значення. 
 
141. Ознаки суспільно небезпечної бездіяльності у кри-

мінальному праві (вкажіть варіант, де зазначені всі ознаки): 
а) суспільна небезпечність, винність, пасивний характер, 

караність; 
б) пасивність, караність, суспільна небезпечність, сві-

домість, вольовий характер; 
в) суспільно небезпечний, протиправний, конкретний, 

пасивний, усвідомлений, вольовий акт поведінки людини; 
г) пасивний характер, протиправність, суспільна небез-

печність, винність, караність. 
 

142. Незакінчений злочин може бути вчинений лише: 
a) із непрямим умислом чи прямим умислом; 
б) із прямим умислом; 
в) зі злочинною самовпевненістю і непрямим умислом; 
г) зі злочинною недбалістю. 
 

143. Визначити обов’язкові ознаки складу злочину: 
a) основні ознаки (об’єктивна сторона, суб’єктивна сто-

рона) та додаткові ознаки (об’єкт, суб’єкт); 
б) обов’язкові ознаки, що включають до себе протипра-

вне діяння та суспільно небезпечні наслідки, та факультативні 
ознаки, що включають до себе суб’єктивну сторону та суб’єкт 
злочину; 
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в) об’єктивні ознаки, що включаються до об’єкта злочину 
та об’єктивної сторони злочину, та суб’єктивні ознаки, що вклю-
чаються до суб’єкта злочину та суб’єктивної сторони злочину; 

г) об’єктивні ознаки (дія, місце, час, засоби, мета, мотив, 
умисел, необережність) та суб’єктивні ознаки (фізична, осудна 
особа, що досягла 16 років, а в деяких випадках 14 років). 

 
144. Відмінність готування до злочину від виявлення 

умислу полягає в тому, що: 
a) якщо виявлення умислу – це лише прояв особою в той 

чи інший спосіб наміру вчинити певний злочин, то готування 
завжди являє собою певне суспільно небезпечне діяння на під-
кріплення такого наміру; 

б) виявлення умислу є підставою кримінальної відпові-
дальності лише у випадках, прямо передбачених Особливою 
частиною КК України, на відміну від готування до злочину; 

в) за виявлення умислу для особи встановлено більш 
пільгові умови кримінальної відповідальності, ніж за готування 
до злочину; 

г) за готування до злочину встановлено більш пільгові 
умови кримінальної відповідальності, ніж за виявлення умислу. 

 
145. Формула неосудності: 
a) для визначення неосудності необхідно встановити всі 

ознаки медичного критерію і всі ознаки юридичного критерію;  
б) єдиним визначальним критерієм є юридичний; 
в) для визначення неосудності необхідно встановити 

хоча б одну ознаку медичного критерію і хоча б одну ознаку 
юридичного критерію; 

г) єдиним визначальним критерієм є медичний. 
 
146. Видами готування до злочину, передбаченими у ч. 1 

ст. 14 КК, є (обрати лише один варіант, де закріплений повний 
перелік таких видів): 

a) підшукування або пристосування засобів чи знарядь, 
підшукування співучасників або змова на вчинення злочину, а 
також виявлення наміру; 
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б) підшукування або пристосування засобів чи знарядь, 
підшукування співучасників або змова на вчинення злочину, 
усунення перешкод, а також інше умисне створення умов для 
вчинення злочину; 

в) підшукування співучасників або змова на вчинення 
злочину; виявлення наміру вчинити злочин; усунення перешкод, 
а також інше умисне створення умов для вчинення злочину; 

г) змова на вчинення злочину, усунення перешкод, а та-
кож інше умисне створення умов для вчинення злочину. 

 
147. Іванцов та Хоменко вирішили викрасти гроші з  

сейфа магазину побутової техніки, що був розташований на 
першому поверсі житлового будинку. Розташувавшися у квар-
тирі на другому поверсі над приміщенням магазину, вони при-
дбали інструменти, необхідні для пролому підлоги та стелі. 
Проломивши підлогу та стелю, вони проникли до магазину, де 
були затримані працівниками міліції. Визначте стадію вчинен-
ня злочину: 

a) готування до злочину; 
б) незакінчений замах на злочин; 
в) закінчений замах на злочин; 
г) закінчений злочин. 
 
148. Касир “Мегабанку” Петрова з метою збагачення 

вилучила з каси 15500 грн. На другий день, дізнавшись про те, 
що наближається ревізія, вона повернула гроші. Однак право-
охоронними органами цей факт було з’ясовано, а Петрову за-
тримано. Яким чином вирішується питання про кримінальну 
відповідальність Петрової? 

a) відповідальність за незакінчений замах на злочин; 
б) відповідальність за закінчений замах на злочин; 
в) звільняється від кримінальної відповідальності у 

зв’язку з добровільною відмовою; 
г) відповідальність за закінчений злочин. 
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149. Валієв і Кравченко вирішили заволодіти автомобі-
лем Чуєва. Вони зірвали гаражний замок, проникли всередину і 
запустили двигун. Почавши рух, виявили, що обидві шини задніх 
коліс спущені. Тоді вони пішли з гаража і направилися на авто-
бусну зупинку, де й були затримані. Яким чином вирішується в 
цій ситуації питання про кримінальну відповідальність Валієва 
і Кравченка?  

a) відповідають за замах на злочин; 
б) відповідають за готування до злочину; 
в) не підлягають кримінальній відповідальності у 

зв’язку з добровільною відмовою; 
г) відповідають за закінчений злочин. 
 
150. Загальний об’єкт злочину: 
а) сукупність всіх суспільних відносин, що поставлені 

під охорону чинним КК України; 
б) сукупність тотожних чи однорідних за своєю соціаль-

ною і економічною сутністю суспільних відносин, які через це 
повинні охоронятися єдиним комплексом взаємозалежних кри-
мінально-правових норм;  

в) це конкретні суспільні відносини, які поставлені під 
охорону певної статті Особливої частини КК України; 

г) це сукупність всіх суспільних відносин, що існують у 
державі; 

 
151. До інтелектуальних ознак злочинної недбалості на-

лежать: 
a) не передбачення можливості настання суспільно не-

безпечних наслідків свого діяння; 
б) передбачення можливості настання суспільно небез-

печних наслідків свого діяння; 
в) усвідомлення суспільної небезпечності вчинюваного 

діяння; 
г) небажання настання суспільно небезпечних наслідків 

вчинюваного діяння. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ III 
 

(Т е м а  12. Співучасть у злочині. Т е м а  13. Повторність, 
сукупність і рецидив злочинів) 

 

1. Вкажіть, які із зазначених злочинів відносять до про-
стих одиничних: 

а) продовжувані; 
б) триваючі; 
в) злочини з альтернативними діями; 
г) злочини з похідними наслідками. 
 

2. Назвіть, у яких випадках має місце невдале підбурю-
вання: 

а) потенційний співучасник відхилив пропозицію взяти 
участь у вчиненні злочину; 

б) виконавцю не вдалося вчинити закінчений злочин, до 
якого його схилив підбурювач;  

в) виконавець вчинив злочин, який не охоплювався ні 
прямим, ні непрямим умислом підбурювача; 

г) підбурювач схилив до злочину співучасника з метою 
його подальшого викриття. 

 

3. Особа, яка забезпечувала фінансування злочинної діяль-
ності організованої групи або злочинної організації, є: 

а) виконавцем (співвиконавцем); 
б) організатором; 
в) підбурювачем; 
г) пособником. 
 
4. Оберіть, які із зазначених діянь можуть бути визнані 

як інтелектуальне пособництво: 
а) заздалегідь надана обіцянка переховати злочинця;  
б) схилення до вчинення злочину умовлянням; 
в) обіцяне до закінчення вчинення злочину неповідом-

лення про достовірно відомий підготовлюваний або вчинюва-
ний злочин; 

г) усунення перешкод вчиненню злочину. 
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5. Видами множинності злочинів за чинним КК України є: 
а) продовжуваний, триваючий та складений злочини; 
б) повторність, сукупність та рецидив злочинів; 
в) повторність, складений злочин і сукупність злочинів; 
г) повтореність злочинів і сукупність злочинів. 
 
6. Вкажіть, який із зазначених випадків не є співучастю у 

злочині: 
а) обіцяне до закінчення вчинення злочину приховуван-

ня злочину; 
б) обіцяне до закінчення вчинення злочину придбання 

чи збут майна, здобутого злочинним шляхом; 
в) обіцяне до закінчення вчинення злочину неповідом-

лення про достовірно відомий підготовлюваний або вчинюва-
ний злочин; 

г) обіцяне до закінчення вчинення злочину перехову-
вання злочинця, знарядь і засобів вчинення злочину, слідів зло-
чину чи предметів, здобутих злочинним шляхом. 

 
7. Злочин визнається вчиненим за попередньою змовою 

групою осіб, якщо декілька осіб домовилися про спільне його 
вчинення: 

а) на стадії готування до злочину; 
б) на стадії незакінченого замаху на злочин; 
в) на стадії закінченого замаху на злочин; 
г) на стадії закінченого чи незакінченого замаху на злочин. 
 
8. Яка з наведених ознак не є обов’язковою для організо-

ваної групи: 
а) стійкість; 
б) ієрархічність; 
в) наявність не менше трьох осіб у її складі; 
г) наявність єдиного плану, відомого всім співучасникам. 
 
9. Співучастю у злочині є: 
а) умисна спільна участь декількох осіб у вчиненні 

будь-якого злочину; 
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б) спільна участь декількох суб’єктів злочину у вчинен-
ні злочину; 

в) умисна спільна участь декількох суб’єктів злочину у 
вчиненні умисного злочину; 

г) умисна спільна участь декількох суб’єктів злочину у 
вчиненні будь-якого злочину. 

 

10. У разі добровільної відмови виконавця від вчинення 
злочину інші співучасники: 

а) звільняються від кримінальної відповідальності; 
б) звільняються від кримінальної відповідальності у ра-

зі, якщо вони знали про добровільну відмову виконавця і не на-
полягали на вчиненні ним злочину; 

в) підлягають кримінальній відповідальності за спів-
участь у незакінченому злочині; 

г) підлягають кримінальній відповідальності за готуван-
ня до того злочину або замах на той злочин, від вчинення якого 
добровільно відмовився виконавець. 

 

11. Посереднім заподіянням (посередньою винністю) ви-
знається: 

а) використання для вчинення злочину інших осіб, які 
відповідно до закону не підлягають кримінальній відповідаль-
ності за вчинене; 

б) використання для вчинення злочину інших осіб; 
в) використання для вчинення злочину тварин чи комах; 
г) використання для вчинення злочину спеціальних тех-

нічних пристроїв чи знарядь. 
 
12. Рецидив злочинів – це: 
а) вчинення нового злочину особою, яка має судимість 

за тяжкий або особливо тяжкий злочин; 
б) вчинення нового злочину особою, яка визнана реци-

дивістом; 
в) вчинення нового злочину особою, яка раніше вчиняла 

злочин; 
г) вчинення нового умисного злочину особою, яка має 

судимість за умисний злочин. 
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13. Вчинення особою двох або більше злочинів, передба-
чених різними статтями або різними частинами однієї стат-
ті Особливої частини КК України, за жоден з яких її не було 
засуджено, визнається: 

а) повторністю злочинів; 
б) сукупністю злочинів; 
в) рецидивом злочинів; 
г) складеним злочином. 
 
14. Визначте, чи можлива співучасть у вчиненні необ-

ережного злочину: 
а) можлива завжди; 
б) можлива, якщо цей злочин є тяжким чи особливо  

тяжким; 
в) можлива, якщо хоча б один із співучасників злочину 

діє умисно; 
г) неможлива. 
 
15. Злочин, який складається з двох або більше тотож-

них діянь, об’єднаних єдиним злочинним наміром, визнається: 
а) повторюваним злочином; 
б) складеним злочином; 
в) триваючим злочином; 
г) продовжуваним злочином. 
 
16. Назвіть, яка ознака не є обов’язковою для співучасті у 

злочині: 
а) участь у вчиненні злочину декількох суб’єктів злочину; 
б) спільність участі декількох суб’єктів злочину у вчи-

ненні злочину; 
в) спільність умислу співучасників злочину; 
г) розподіл ролей між співучасниками злочину. 
 
17. Вкажіть, які із зазначених діянь можуть бути від-

несені до фізичного пособництва: 
а) схилення до вчинення злочину із застосуванням примусу; 
б) надання порад і вказівок; 
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в) усунення перешкод вчиненню злочину; 
г) фінансування злочинної діяльності організованої гру-

пи або злочинної організації. 
 
18. Назвіть, для якої форми співучасті мета безпосере-

днього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів є 
обов’язковою ознакою: 

а) для групи осіб; 
б) для групи осіб за попередньою змовою; 
в) для організованої групи; 
г) для злочинної організації. 
 
19. Ідеальна сукупність має місце, якщо: 
а) злочин вчинено спільними зусиллями декількох осіб; 
б) одним діянням вчинено два або більше злочинів; 
в) різними діяннями вчинено два або більше злочинів; 
г) вчинено декілька тотожних злочинних діянь, об’єдна-

них єдиним злочинним наміром. 
 
20. Вкажіть, який із цих видів причетності до злочину 

не є злочином: 
а) заздалегідь не обіцяне приховування злочину; 
б) заздалегідь не обіцяні придбання чи збут майна, здо-

бутого злочинним шляхом; 
в) заздалегідь не обіцяне потурання злочину; 
г) заздалегідь не обіцяне неповідомлення про вчинення 

злочину. 
 
21. Зазначте, у яких випадках має місце проста спів-

участь у злочині: 
а) всі співучасники є співвиконавцями злочину; 
б) для вчинення злочину створено організовану групу; 
в) для вчинення злочину створено злочинну організацію; 
г) у вчиненні злочину поряд із виконавцем бере участь 

інший співучасник злочину (організатор, підбурювач або посо-
бник).  
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22. У разі вчинення виконавцем незакінченого злочину 
інші співучасники: 

а) не підлягають кримінальній відповідальності; 
б) підлягають кримінальній відповідальності за спів-

участь у незакінченому злочині; 
в) підлягають кримінальній відповідальності за спів-

участь у закінченому злочині; 
г) підлягають кримінальній відповідальності лише в то-

му разі, якщо фактично вчинені ними діяння містять склад ін-
шого злочину. 

 
23. Вчинення двох або більше злочинів, передбачених ті-

єю самою статтею або частиною статті Особливої частини 
КК України, визнається: 

а) повторністю злочинів; 
б) сукупністю злочинів; 
в) рецидивом злочинів; 
г) складеним злочином. 
 
24. Якщо одне діяння одночасно підпадає під ознаки де-

кількох кримінально-правових норм, то має місце: 
а) спеціальна повторність; 
б) конкуренція кримінально-правових норм; 
в) ідеальна сукупність; 
г) колізія кримінально-правових норм. 
 
25. Одиничний злочин має місце, якщо:  
а) він вчинений однією особою; 
б) він передбачений КК України як самостійний склад 

злочину; 
в) склад такого злочину містить лише одну кваліфікую-

чу ознаку; 
г) у санкції статті Особливої частини КК України за ньо-

го передбачено один вид покарання. 
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26. Складна співучасть має місце, якщо: 
а) всі співучасники є співвиконавцями злочину; 
б) у вчиненні злочину беруть участь три і більше спів-

учасників, які є співвиконавцями; 
в) у вчиненні злочину беруть участь три і більше спів-

виконавців, які виконують різні за своїм характером функції; 
г) злочин вчинюється виконавцем у співучасті з органі-

затором, підбурювачем чи пособником. 
 

27. Ексцесом виконавця визнається: 
а) вчинення виконавцем необережного злочину;  
б) вчинення виконавцем лише менш тяжкого злочину, 

ніж було задумано співучасниками;  
в) вчинення виконавцем такого злочину, який не охоп-

лювався ні прямим, ні непрямим умислом співучасників; 
г) відмова виконавця від вчинення злочину, задуманого 

співучасниками. 
 

28. Організатор організованої групи чи злочинної орга-
нізації підлягає кримінальній відповідальності: 

а) за всі злочини, вчинені організованою групою чи зло-
чинною організацією, якщо вони охоплювалися його умислом; 

б) за всі злочини, вчинені організованою групою чи зло-
чинною організацією, незалежно від того, чи охоплювалися во-
ни його умислом; 

в) тільки за вчинені організованою групою чи злочин-
ною організацією тяжкі та особливо тяжкі злочини;  

г) тільки за ті злочини, у вчиненні яких він безпосеред-
ньо брав участь. 

 
29. Множинність злочинів – це: 
а) вчинення особою двох або більше самостійних зло-

чинів; 
б) вчинення особою двох або більше злочинів, за які во-

на не була засуджена; 
в) вчинення декількома особами двох або більше злочинів; 
г) вчинення особою двох або більше злочинів, за умови 

засудження за попередні. 
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30. Злочин, вчинений виконавцем, підлягає кваліфікації: 
а) за статтею Особливої частини КК України; 
б) за статтею Особливої частини КК України з посилан-

ням на ст. 26 КК, в якій дається поняття “співучасть”; 
в) за статтею Особливої частини КК України з посилан-

ням на ч. 1 ст. 27 КК України, в якій називаються види співучас-
ників; 

г) за статтею Особливої частини КК України з посилан-
ням на ч. 2 ст. 27 КК України, в якій дається поняття “викона-
вець (співвиконавець)”. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IV 
 

(Т е м а  14. Поняття, ознаки та види обставини,  
що виключають злочинність діяння. Т е м а  15. Звільнення 

від кримінальної відповідальності) 
 
1. Межі шкоди, що заподіюється злочинцю при його 

затриманні, повинні відповідати:  
а) тільки небезпечності посягання; 
б) небезпечності посягання і обстановці затримання 

злочинця; 
в) небезпечності посягання або обстановці затримання 

злочинця; 
г) тільки обстановці затримання злочинця. 
 
2. Особа, яка видала явно злочинний наказ: 
а) підлягає кримінальній відповідальності як і особа, яка 

його виконала, на загальних підставах; 
б) підлягає кримінальній відповідальності лише у випад-

ках, спеціально передбачених КК України; 
в) звільняється від кримінальної відповідальності; 
г) не підлягає кримінальній відповідальності. 
 
3. Підстава крайньої необхідності складається з нас-

тупних елементів: 
а) суспільно небезпечного посягання та бажання того, 

хто захищається, його припинити; 
б) небезпеки, що загрожує охоронюваним законом інте-

ресам особи, суспільства або держави, і неможливості усунення 
цієї небезпеки в даній обстановці іншими засобами, крім запо-
діяння шкоди цим інтересам; 

в) небезпеки, що загрожує охоронюваним законом інте-
ресам особи, суспільства або держави, і бажання її негайного 
усунення; 

г) наявності екстремальної ситуації та заподіяння шкоди 
іншим особам будь-яким способом. 
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4. Підстава необхідної оборони складається з наступ-
них елементів: 

а) суспільно небезпечного посягання та бажання того, 
хто захищається, його припинити; 

б) небезпеки, що загрожує охоронюваним законом інте-
ресам особи, суспільства або держави, і неможливості усунення 
цієї небезпеки іншими засобами, крім заподіяння шкоди цим 
інтересам; 

в) суспільно небезпечного посягання і необхідності в 
його негайному відверненні; 

г) суспільно небезпечного посягання та наявності у того, 
хто захищається, засобів для його припинення. 

 

5. Перевищенням меж вимушеного заподіяння шкоди 
при виконанні спеціального завдання з попередження чи роз-
криття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної 
організації є вчинення: 

а) будь-якого тяжкого або особливо тяжкого злочину; 
б) особливо тяжкого злочину, вчиненого умисно і поєд-

наного з насильством над потерпілим, або тяжкого злочину, 
вчиненого умисно і пов’язаного із спричиненням тяжкого тілес-
ного ушкодження потерпілому чи настанням інших тяжких або 
особливо тяжких наслідків; 

в) лише особливо тяжких злочинів, пов’язаних із спри-
чиненням майнової шкоди в особливо великих розмірах; 

г) лише тяжких чи особливо тяжких злочинів, пов’яза-
них із спричиненням майнової шкоди в особливо великих роз-
мірах. 

 

6. Вимушене заподіяння шкоди особою при виконанні 
спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної 
діяльності організованої групи або злочинної організації, якщо 
вона перевищила межі такого заподіяння, визнається: 

а) обставиною, яка виключає злочинність діяння; 
б) підставою звільнення від кримінальної відповідаль-

ності; 
в) обставиною, що пом’якшує покарання; 
г) обставиною, що обтяжує покарання. 
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7. Вимушене заподіяння потерпілому легких тілесних 
ушкоджень особою, яка діяла при виконанні спеціального за-
вдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності ор-
ганізованої групи або злочинної організації: 

а) тягне кримінальну відповідальність у випадках, спеці-
ально передбачених у статтях Особливої частини КК України; 

б) є обставиною, що пом’якшує покарання; 
в) не є кримінально караним; 
г) тягне адміністративну відповідальність. 
 
8. Об’єктом заподіяння шкоди при виконанні спеціаль-

ного завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльно-
сті організованої групи або злочинної організації є: 

а) інтереси особи, суспільства та держави, що поставле-
ні під охорону закону; 

б) інтереси особи, що виконує спеціальне завдання з по-
передження чи розкриття злочинної діяльності організованої 
групи чи злочинної організації; 

в) інтереси спеціальних підрозділів по боротьбі з органі-
зованою злочинністю, які залучають осіб до виконання спеціаль-
ного завдання; 

г) інтереси у сфері злочинної діяльності організованої 
групи чи злочинної організації, до складу якої входить особа, 
яка виконує спеціальне завдання. 

 
9. Межі заподіяння шкоди при виправданому ризику ви-

значаються: 
а) суспільно корисною метою, яку ставить особа в умо-

вах виправданого ризику; 
б) обстановкою, в якій опинилася особа; 
в) межі заподіяння шкоди при вчинені діяння, пов’яза-

ного з ризиком, у КК України не передбачені; 
г) небезпекою посягання. 
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10. Підставою заподіяння шкоди при виконанні спеціаль-
ного завдання з попередження чи розкриття злочинної діяль-
ності організованої групи або злочинної організації є: 

а) реальна можливість заподіяння такої шкоди; 
б) вимушеність заподіяння шкоди; 
в) сприятлива обстановка для заподіяння шкоди; 
г) дозвіл уповноваженої відповідно до закону особи на 

заподіяння шкоди. 
 

11. Особа, яка перевищила межі заподіяння шкоди при 
виконанні спеціального завдання з попередження чи розкриття 
злочинної діяльності організованої групи або злочинної органі-
зації: 

а) не може бути взагалі притягнута до кримінальної від-
повідальності; 

б) не може бути засуджена до позбавлення волі та до 
довічного позбавлення волі; 

в) не може бути засуджена до довічного позбавлення 
волі, а покарання у виді позбавлення волі не може бути призна-
чене їй на строк, більший, ніж половина максимального строку 
позбавлення волі, передбаченого законом за цей злочин; 

г) не може бути притягнута до кримінальної відповідаль-
ності без згоди органу, чиє завдання з попередження чи роз-
криття злочинної діяльності організованої групи або злочинної 
організації вона виконувала. 

 

12. Звільнення від кримінальної відповідальності є: 
а) правом суду; 
б) правом або обов’язком суду залежно від виду звіль-

нення від кримінальної відповідальності; 
в) обов’язком суду; 
г) правом правоохоронних органів. 
 

13. Метою участі особи в організованій групі чи злочин-
ній організації, коли ця особа вимушена заподіювати шкоду 
правоохоронюваним інтересам, є: 

а) протидія вчиненню злочинів злочинними об’єднан-
нями шляхом відкритої підривної діяльності такої особи; 
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б) усунення небезпеки, що безпосередньо загрожує пра-
воохоронюваним інтересам; 

в) можливість уникнення кримінальної відповідальності 
за вчинення злочинів у складі такого злочинного об’єднання; 

г) попередження чи розкриття злочинної діяльності ор-
ганізованої групи або злочинної організації. 

 

14. Повне відшкодування завданих збитків або усунення 
заподіяної шкоди при дійовому каятті полягає в: 

а) примусовому задоволенні винним або іншими особа-
ми, зокрема, батьками чи близькими родичами, обґрунтованих 
претензій потерпілого щодо відшкодування заподіяної злочи-
ном майнової та моральної шкоди, загладжуванні її в інший 
спосіб, наприклад, шляхом прилюдного вибачення за завдану 
образу; 

б) добровільному задоволенні винним претензій органів 
дізнання або досудового слідства щодо відшкодування заподія-
ної злочином майнової та моральної шкоди, загладжуванні її в 
інший спосіб, наприклад, шляхом прилюдного вибачення за 
завдану образу; 

в) примусовому задоволенні винним обґрунтованих 
претензій потерпілого щодо відшкодування заподіяної злочи-
ном майнової та моральної шкоди, загладжуванні її в інший 
спосіб, наприклад, шляхом прилюдного вибачення за завдану 
образу; 

г) добровільному задоволенні винним або іншими осо-
бами, зокрема, батьками чи близькими родичами, обґрунтова-
них претензій потерпілого щодо відшкодування збитків або 
усунення шкоди, заподіяної злочином.  

 

15. Які із зазначених видів звільнення від кримінальної 
відповідальності є обов’язковими: 

а) звільнення від кримінальної відповідальності у 
зв’язку з передачею особи на поруки; 

б) звільнення від кримінальної відповідальності у 
зв’язку з примиренням винного з потерпілим; 

в) звільнення від кримінальної відповідальності у 
зв’язку зі зміною обстановки; 
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г) звільнення від кримінальної відповідальності непов-
нолітнього із застосуванням примусових заходів виховного ха-
рактеру. 

 
16. Підставою звільнення від кримінальної відповідаль-

ності у зв’язку з дійовим каяттям є: 
а) дійове каяття особи, яке характеризується щирим роз-

каянням, активним сприянням розкриттю злочину та повним 
відшкодуванням завданих збитків або усуненням заподіяної 
шкоди; 

б) щире розкаяння та прилюдне вибачення за завдану 
образу; 

в) активне сприяння розкриттю злочину; 
г) повне відшкодування завданих особою збитків або 

усунення заподіяної шкоди. 
 
17. Які із зазначених видів звільнення від кримінальної 

відповідальності є факультативними: 
а) звільнення від кримінальної відповідальності у 

зв’язку з передачею особи на поруки; 
б) звільнення від кримінальної відповідальності у 

зв’язку з примиренням винного з потерпілим; 
в) звільнення від кримінальної відповідальності у 

зв’язку з дійовим каяттям; 
г) звільнення від кримінальної відповідальності у 

зв’язку із закінченням строків давності. 
 
18. Метою затримання особи, що вчинила злочин, є: 
а) доставлення злочинця відповідним органам влади; 
б) позбавлення волі особи, яка вчинила злочин, з метою 

примусити її прилюдно вибачитися за завдану шкоду та від-
шкодувати завдані нею збитки;  

в) одержання винагороди за доставлення злочинця від-
повідним органам влади; 

г) прагнення власними силами покарати злочинця. 
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19. Найближчою метою затримання особи, що вчинила 
злочин, вважається: 

а) позбавлення злочинця особистої свободи; 
б) доставлення злочинця відповідним органам влади; 
в) одержання винагороди за доставлення злочинця від-

повідним органам влади; 
г) прагнення власними силами покарати злочинця. 
 
20. Кінцевою метою затримання особи, що вчинила зло-

чин, виступає: 
а) позбавлення злочинця особистої свободи; 
б) доставлення злочинця відповідним органам влади; 
в) одержання винагороди за доставлення злочинця від-

повідним органам влади; 
г) доставлення злочинця потерпілому. 
 

21. Уночі у двері будинку Солодовника хтось постукав. 
Відкривши двері, Солодовник побачив незнайому особу, яка від-
разу нанесла йому удар рукою по обличчю й без дозволу зайшла 
до будинку. Солодовник схопив сокиру й наніс незнайомцю удар 
у відповідь, яким позбавив його життя. Чи підлягає Солодов-
ник кримінальній відповідальності за вчинене? 

а) Солодовник підлягає відповідальності за перевищен-
ня меж необхідної оборони; 

б) Солодовник підлягає відповідальності на загальних 
підставах; 

в) відповідальності немає; є крайня необхідність; 
г) відповідальності немає; є спеціальний вид необхідної 

оборони. 
 

22. У випадку вчинення умисного вбивства з особливою 
жорстокістю особою (умисний особливо тяжкий злочин, поєд-
наний з насильством над потерпілим), яка виконувала спеціальне 
завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності 
організованої групи або злочинної організації, особа: 

а) підлягає кримінальній відповідальності у випадку, 
передбаченому у відповідній статті Особливої частини КК 
України; 
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б) підлягає кримінальній відповідальності на загальних 
підставах, при цьому вчинення злочину при виконанні спеціаль-
ного завдання визнається обставиною, яка обтяжує покарання; 

в) не підлягає кримінальній відповідальності; 
г) підлягає кримінальній відповідальності за перевищен-

ня меж заподіяння шкоди з урахуванням положень ч. 3 ст. 43 КК 
України, якщо вчинення такого діяння було вимушеним. 

 
23. До умовних видів звільнення від кримінальної відпові-

дальності належать: 
а) звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку 

з передачею особи на поруки та звільнення від кримінальної від-
повідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим; 

б) звільнення від кримінальної відповідальності у 
зв’язку зі зміною обстановки та звільнення від кримінальної 
відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки; 

в) звільнення від кримінальної відповідальності непов-
нолітнього із застосуванням примусових заходів виховного ха-
рактеру та звільнення від кримінальної відповідальності у 
зв’язку з примиренням винного з потерпілим; 

г) звільнення від кримінальної відповідальності у зв’яз-
ку з передачею особи на поруки та звільнення від кримінальної 
відповідальності неповнолітнього із застосуванням примусових 
заходів виховного характеру. 

 
24. Перебіг давності переривається, якщо до закінчення 

зазначених у КК України строків особа: 
а) ухилилася від слідства або суду; 
б) з’явилася із зізнанням до відповідного державного 

органу; 
в) вчинила новий злочин середньої тяжкості, тяжкий або 

особливо тяжкий злочин; 
г) вчинила будь-який новий злочин. 
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25. Звільнення від кримінальної відповідальності – це:  
а) відмова держави за наявності підстав, передбачених 

КК України, від застосування до особи покарання; 
б) відмова держави за наявності підстав, передбачених 

КК України, від державного осуду особи, що вчинила злочин, а 
також від покладання на неї обмежень особистого, майнового 
або іншого характеру, передбачених законом за вчинення пев-
ного злочину; 

в) правовий наслідок засудження особи вироком суду; 
г) правовий наслідок правомірного діяння. 
 

26. При звільненні від кримінальної відповідальності 
особа: 

а) вважається судимою; 
б) не вважається судимою; 
в) вважається судимою тільки у випадках, передбачених 

законом; 
г) вважається судимою у всіх випадках за виключенням 

звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закін-
ченням строків давності. 

 

27. Підставою звільнення від кримінальної відповідаль-
ності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим є: 

а) відшкодування завданих особою збитків або усунення 
заподіяної шкоди та укладення угоди між потерпілим і особою, 
яка вчинила злочин, про прощення злочинця; 

б) укладення угоди між потерпілим та особою, яка вчи-
нила злочин, про відшкодування завданих збитків; 

в) укладення угоди між потерпілим та особою, яка вчи-
нила злочин, про усунення заподіяної шкоди; 

г) укладення угоди між потерпілим та особою, яка вчи-
нила злочин, про активне сприяння розкриттю злочину. 

 

28. Щире розкаяння у вчиненому злочині при дійовому 
каятті означає: 

а) укладення угоди між потерпілим та особою, яка вчи-
нила злочин, про усунення заподіяної шкоди; 

б) активне сприяння розкриттю злочину; 
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в) відшкодування завданих особою збитків; 
г) визнання особою своєї провини, висловлення жалю з 

приводу вчиненого та бажання виправити ситуацію, що склалася. 
 

29. За характером діяння у стані крайньої необхідності 
може бути: 

а) тільки активною поведінкою; 
б) тільки пасивною поведінкою; 
в) як активною, так і пасивною поведінкою; 
г) як правило, активною поведінкою, однак можуть бути 

випадки, коли діяння у стані крайньої необхідності вчиняються 
шляхом бездіяльності, що зовні нагадує злочин. 

 

30. Суб’єктом виконання наказу як обставини, що ви-
ключає злочинність діяння, визнається: 

а) особа, яка зобов’язана виконати законний наказ; 
б) особа, яка має бажання виконати законний наказ; 
в) особа, яка видала законний наказ; 
г) особа, якій заподіюється шкода виконанням законно-

го наказу. 
 

31. Ізмайлов повертався пізно ввечері додому. Раптом 
він почув крик дівчини, яка благала про допомогу. Підійшовши 
ближче, він побачив, що двоє невідомих йому осіб намагаються 
зґвалтувати дівчину. Схопивши цеглину, Ізмайлов наніс цим  
двом невідомим удари, спричинивши середньої тяжкості тілесні 
ушкодження. 

 Суд визнав Ізмайлова винним у вчиненні злочину (заподі-
яння середньої тяжкості тілесних ушкоджень). Свою позицію 
суд аргументував тим, що, по-перше, Ізмайлов захищав не осо-
бисті права, а права зовсім невідомої йому дівчини. А, по-друге, 
поряд із місцем події знаходився наряд міліції й по справі було 
встановлено, що Ізмайлов був обізнаний про це й мав реальну 
можливість звернутися до працівників міліції за допомогою, які, 
зі свого боку, могли попередити вчинення зґвалтування. 

Вирішіть питання про відповідальність Ізмайлова.  
а) відповідальності немає; наявні ознаки спеціального 

виду необхідної оборони; 
б) рішення суду вірне; 
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в) відповідальності немає; наявні ознаки крайньої необ-
хідності; 

г) Ізмайлов підлягає відповідальності за перевищення 
меж необхідної оборони. 

 

32. Який із зазначених видів звільнення від кримінальної 
відповідальності є умовним: 

а) звільнення від кримінальної відповідальності у 
зв’язку з примиренням винного з потерпілим; 

б) звільнення від кримінальної відповідальності у 
зв’язку з передачею особи на поруки; 

в) звільнення від кримінальної відповідальності у 
зв’язку зі зміною обстановки; 

г) звільнення від кримінальної відповідальності у 
зв’язку з дійовим каяттям. 

 

33. Перевищенням заходів, необхідних для затримання 
злочинця, визнається: 

а) заподіяння особі, що вчинила злочин, тяжкої шкоди, 
яка явно не відповідає лише небезпечності посягання; 

б) умисне або необережне заподіяння особі, що вчинила 
злочин, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності по-
сягання або обстановці затримання злочинця; 

в) умисне заподіяння особі, що вчинила злочин, тяжкої 
шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або об-
становці затримання злочинця; 

г) заподіяння особі, що вчинила злочин, тяжкої шкоди, 
яка явно не відповідає лише обстановці захисту. 

 
34. Об’єктом заподіяння шкоди при виконанні законного 

наказу є: 
а) правоохоронювані інтереси особи, суспільства або 

держави; 
б) життя і здоров’я особи, яка зобов’язана виконати за-

конний наказ; 
в) життя і здоров’я особи, яка видала законний наказ; 
г) суспільні відносини в сфері проходження військової 

служби. 
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35. Кінцевим моментом обчислення строків давності 
при звільненні від кримінальної відповідальності у зв’язку із за-
кінченням строків давності є: 

а) день набрання законної сили обвинувальним вироком 
суду; 

б) день настання суспільно небезпечних наслідків; 
в) день притягнення особи до кримінальної відповідаль-

ності; 
г) день вчинення особою злочину. 
 
36. Правовим наслідком перевищення заходів, необхід-

них для затримання злочинця, є: 
а) адміністративна відповідальність; 
б) звільнення від кримінальної відповідальності; 
в) кримінальна відповідальність у випадках, спеціально 

передбачених Кримінальним кодексом України; 
г) виключення кримінальної відповідальності. 
 
37. Загальною підставою звільнення особи від криміналь-

ної відповідальності є: 
а) тільки певна поведінка особи після вчинення злочину, 

яку держава заохочує; 
б) тільки настання певної події; 
в) певна поведінка особи після вчинення злочину, яку 

держава заохочує, або настання певної події; 
г) необхідність зменшення кримінальної репресії. 
 
38. Обставини, що виключають злочинність діяння, пе-

редбачені: 
а) тільки Загальною частиною КК України; 
б) тільки Загальною та Особливою частинами КК України; 
в) тільки КК України та КУпАП; 
г) КК України та іншими нормативно-правовими актами. 
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39. Виправданий ризик як обставина, що виключає зло-
чинність діяння, – це вчинення діяння, пов’язаного із заподіян-
ням шкоди правоохоронюваним інтересам особи, суспільства 
або держави, для досягнення значної суспільно корисної мети, 
якщо: 

а) вжиті запобіжні заходи щодо запобігання шкоди пра-
воохоронюваним інтересам; 

б) наявні ознаки крайньої необхідності; 
в) ця мета в даній обстановці не могла бути досягнута 

неризикованою дією (бездіяльністю) і вжиті особою запобіжні 
заходи давали достатні підстави розраховувати на запобігання 
заподіянню шкоди; 

г) ця мета могла бути досягнута тільки цим шляхом за-
подіяння шкоди правоохоронюваним інтересам. 

 
40. Які із зазначених видів звільнення від кримінальної 

відповідальності є безумовними: 
а) звільнення від кримінальної відповідальності у 

зв’язку з передачею особи на поруки та звільнення від криміналь-
ної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потер-
пілим; 

б) звільнення від кримінальної відповідальності непов-
нолітнього із застосуванням примусових заходів виховного ха-
рактеру та звільнення від кримінальної відповідальності у 
зв’язку зі зміною обстановки; 

в) звільнення від кримінальної відповідальності у 
зв’язку з передачею особи на поруки та звільнення від криміналь-
ної відповідальності неповнолітнього із застосуванням приму-
сових заходів виховного характеру; 

г) звільнення від кримінальної відповідальності у 
зв’язку зі зміною обстановки та звільнення від кримінальної 
відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям. 

 
41. Своєчасність затримання особи, що вчинила зло-

чин, – це: 
а) затримання в момент або безпосередньо після вчи-

нення злочинного посягання; 
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б) швидке доставлення злочинця відповідним органам 
влади; 

в) доставлення злочинця відповідним органам влади 
протягом доби після вчинення злочину; 

г) затримання через якийсь час після вчинення злочин-
ного посягання. 

 
42. Переборним визнається фізичний примус: 
а) при якому відсутня така ознака, як вольовий характер 

діяння; 
б) при якому особа зберігає можливість керувати своїми 

вчинками; 
в) що створює стан крайньої необхідності; 
г) в умовах необхідної оборони. 
 
43. У разі порушення умов передачі на поруки: 
а) особі збільшується іспитовий строк; 
б) на особу покладаються додаткові зобов’язання під 

час відбування іспитового строку; 
в) суд зараховує це як негативну підставу, яка обтяжує 

кримінальну відповідальність; 
г) особа притягається до кримінальної відповідальності 

за вчинений нею злочин. 
 
44. Назвіть, яка з обставин, що виключають злочин-

ність діяння, не передбачена КК України: 
а) виконання наказу або розпорядження; 
б) фізичний або психічний примус; 
в) правомірне застосування зброї працівником міліції; 
г) виконання спеціального завдання з попередження чи 

розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочин-
ної організації. 

 
45. Звільнення від кримінальної відповідальності засто-

совується: 
а) після набуття законної сили обвинувальним вироком 

суду; 
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б) після відбуття особою половини строку покарання; 
в) після вчинення злочину і до моменту набуття закон-

ної сили обвинувальним вироком суду; 
г) після повного відбуття покарання. 
 

46. Загальною передумовою звільнення особи від кримі-
нальної відповідальності є: 

а) вчинення нею певного злочину, незалежно від того, 
закінчено його чи ні, а так само вчинення такого злочину інди-
відуально чи у співучасті; 

б) вчинення нею тільки закінченого злочину; 
в) вчинення нею тільки незакінченого злочину; 
г) вчинення нею злочину тільки одноособово. 
 
47. Вжиття особою запобіжних заходів для запобіган-

ня шкоди правоохоронюваним інтересам при виправданому ри-
зику належить до: 

а) ознак ризикованого діяння; 
б) меж заподіяння шкоди при виправданому ризику; 
в) підстави ризикованого діяння; 
г) своєчасності ризикованого діяння. 
 

48. Наявність небезпеки при крайній необхідності може 
бути зумовлена: 

а) лише злочинною діяльністю людини; 
б) лише суспільно небезпечною діяльністю людини; 
в) лише вчинками людини; 
г) різними джерелами (діяльністю людини, силами при-

роди, технологічними процесами тощо). 
 

49. У разі вчинення особливо тяжкого злочину особа зві-
льняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчи-
нення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили ми-
нули такі строки: 

а) сім років; 
б) десять років; 
в) п’ятнадцять років; 
г) двадцять років. 
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50. У разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який 
передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі, 
особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з 
дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної 
сили минули такі строки: 

а) два роки; 
б) три роки; 
в) чотири роки; 
г) п’ять років. 
 
51. У разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який 

передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі, осо-
ба звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня 
вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили 
минули такі строки: 

а) один рік; 
б) два роки; 
в) три роки; 
г) чотири роки. 
 
52. Звільнення від кримінальної відповідальності: 
а) свідчить про припинення кримінально-правових від-

носин; 
б) свідчить про виправдання особи; 
в) призупиняє застосування покарання; 
г) свідчить про відсутність вини особи. 
 
53. Особа має право на необхідну оборону: 
а) у випадку, коли немає можливості уникнути посягання; 
б) у випадку, коли відсутня можливість звернутися за 

допомогою до органів влади чи інших громадян; 
в) незалежно від можливості уникнути посягання чи 

звернутися за допомогою до інших осіб; 
г) після досягнення нею 16 років. 
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54. Обстановка при виправданому ризику повинна харак-
теризуватися: 

а) альтернативою при виборі шляху досягнення мети; 
б) неможливістю досягти поставленої мети неризикова-

ним діянням; 
в) реальною можливістю досягти мети; 
г) необхідністю досягти поставленої мети. 
 
55. Юридична природа обставин, що виключають зло-

чинність діяння, полягає у: 
а) відсутності об’єктивних ознак злочину; 
б) виключенні підстави кримінальної відповідальності; 
в) відсутності суб’єктивних ознак злочину; 
г) виключенні суспільної небезпечності через малознач-

ність. 
 
56. Метою крайньої необхідності є: 
а) усунення небезпеки; 
б) негайне відвернення посягання; 
в) уникнення злочинного посягання; 
г) затримання злочинця і доставлення його органам влади. 
 
57. До слідчого прокуратури Палія прийшли Джежелий 

й Перов та запропонували за грошову винагороду передати їм 
деякі речові докази у кримінальній справі, яка була у прова-
дженні Палія та стосувалася притягнення до кримінальної від-
повідальності Джежелого за вчинення зґвалтування. Палій ві-
дмовився це зробити. Тоді Джежелий вихопив із кишені ніж і, 
погрожуючи ним, сказав слідчому, що якщо той не здійснить 
передачу зазначених доказів по справі, то він вб’є його. Слідчий 
виконав вимогу Джежелого і передав йому речові докази по 
справі, унаслідок чого останньому вдалося уникнути криміналь-
ної відповідальності за вчинене зґвалтування. 

Чи підлягає слідчий Палій кримінальній відповідальності 
за вчинене? 

а) Палій підлягає кримінальній відповідальності на загаль-
них підставах; 
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б) Палій не підлягає кримінальній відповідальності у 
зв’язку з наявністю психічного примусу, який містить ознаки 
крайньої необхідності; 

в) Палій не підлягає кримінальній відповідальності у 
зв’язку з наявністю необхідної оборони; 

г) діяння Палія вчинене в умовах виправданого ризику, 
тому кримінальна відповідальність відсутня. 

 
58. Обставини, що виключають злочинність діяння, за 

загальним правилом, являють собою свідомі і вольові вчинки 
людини. Яка з цих обставин є винятком? 

а) виправданий ризик; 
б) фізичний примус; 
в) крайня необхідність; 
г) виконання наказу або розпорядження. 
 
59. Початковим моментом перебігу строків давності 

при звільненні від кримінальної відповідальності у зв’язку із за-
кінченням строків давності є: 

а) день набрання законної сили обвинувальним вироком 
суду; 

б) день початку відбування покарання; 
в) день вчинення злочину; 
г) день затримання злочинця. 
 

60. Матеріально-правовою передумовою звільнення від 
кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на 
поруки є: 

а) вчинення особою одного злочину; 
б) наявність клопотання колективу підприємства, уста-

нови або організації про передачу на поруки особи, що вчинила 
злочин; 

в) вчинення особою вперше злочину невеликої або се-
редньої тяжкості; 

г) вчинення особою вперше злочину невеликої тяжкості 
або необережного злочину середньої тяжкості чи тяжкого зло-
чину. 
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61. Перевищенням меж необхідної оборони визнається: 
а) умисне заподіяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди, 

яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці 
захисту; 

б) необережне заподіяння тому, хто посягає, тяжкої 
шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або об-
становці захисту; 

в) заподіяння тому, хто посягає, особливо тяжкої шкоди, 
яка явно не відповідає лише небезпечності посягання; 

г) заподіяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно 
не відповідає лише обстановці захисту. 

 

62. Синельников побачив, що із подвір’я його будинку не-
знайома особа викрадає його автомобіль. Із метою захистити 
свою власність від посягання він схопив мисливську рушницю і 
зробив із неї два постріли у незнайомця, спричинивши йому 
тяжкі тілесні ушкодження. Чи підлягає Синельников криміналь-
ній відповідальності за вчинене?  

а) Синельников підлягає кримінальній відповідальності 
на загальних підставах; 

б) Синельников підлягає кримінальній відповідальності 
за перевищення меж необхідної оборони; 

в) Синельников не підлягає кримінальній відповідаль-
ності у зв’язку з наявністю крайньої необхідності; 

г) Синельников не підлягає кримінальній відповідально-
сті у зв’язку з наявністю необхідної оборони. 

 
63. Метою виконання наказу як обставини, що виключає 

злочинність діяння, визнається: 
а) дія або бездіяльність особи повинна бути підпорядко-

вана особистій меті того, хто видає наказ чи розпорядження; 
б) дія або бездіяльність особи повинна бути підпорядко-

вана її особистій меті; 
в) дія або бездіяльність особи повинна бути підпорядко-

вана меті виконання законного наказу; 
г) дія або бездіяльність особи повинна бути підпорядко-

вана меті допомоги ближньому в будь-якій ситуації. 
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64. Особа, що виконала явно злочинний наказ або розпо-
рядження: 

а) не підлягає кримінальній відповідальності; 
б) звільняється від кримінальної відповідальності; 
в) підлягає кримінальній відповідальності на загальних 

підставах; 
г) підлягає кримінальній відповідальності лише у випад-

ках, спеціально передбачених КК України. 
 
65. Шкода при крайній необхідності заподіюється: 
а) будь-якій особі; 
б) лише особі, яка створює небезпеку; 
в) лише особі, яка створює небезпеку та є осудною, а та-

кож досягла віку, з якого можлива кримінальна відповідаль-
ність; 

г) правоохоронюваним інтересам держави, суспільства 
або особи. 

 
66. Співробітник міліції Миронов виконував спеціальне 

завдання у складі організованої злочинної групи з розкриття 
злочинної діяльності останньої. За час виконання спеціального 
завдання Миронов був вимушений брати участь разом з іншими 
членами організованої групи у наступному злочині: умисне тяж-
ке тілесне ушкодження, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 121 КК 
України), – тяжкий злочин. 

 Чи підлягає Миронов кримінальній відповідальності за 
вчинення зазначеного злочину? Якщо так, то яке покарання 
може бути призначене Миронову в даному випадку? 

а) Миронов підлягає кримінальній відповідальності за 
вчинення цього злочину, але покарання у виді позбавлення волі 
не може бути йому призначене на строк, більший, ніж половина 
максимального строку позбавлення волі за цей злочин; 

б) Миронов не підлягає кримінальній відповідальності у 
зв’язку з тим, що вчинив зазначене діяння, виконуючи спеціаль-
не завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності 
організованої групи; 
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в) Миронов підлягає кримінальній відповідальності за 
вчинення цього злочину, але покарання у виді позбавлення волі 
не може бути йому призначене на строк, менший, ніж половина 
максимального строку позбавлення волі за цей злочин; 

г) Миронов підлягає кримінальній відповідальності за 
вчинення цього злочину, але йому не може бути призначене 
покарання у виді позбавлення волі. 

 
67. Назвіть, які з вказаних випадків не належать до під-

став звільнення від кримінальної відповідальності: 
а) зміна обстановки; 
б) неосудність; 
в) дійове каяття; 
г) закінчення строків давності. 
 
68. Для визнання дійового каяття особи достатньо 

встановити: 
а) щире розкаяння та примирення з потерпілим; 
б) щире розкаяння та активне сприяння розкриттю зло-

чину; 
в) повне відшкодування завданих особою збитків або 

усунення заподіяної шкоди; 
г) щире розкаяння, активне сприяння розкриттю злочи-

ну та повне відшкодування завданих особою збитків або усу-
нення заподіяної шкоди. 

 
69. Бондаренко їхав на автомобілі зі швидкістю 30 

км/год. Зненацька на дорогу вибіг чийсь породистий собака. Не 
маючи можливості зупинити автомобіль, щоб уникнути наїзду 
на тварину, Бондаренко повернув різко праворуч та виїхав на 
тротуар, де знаходилися люди, у результаті чого Самойловій 
були спричинені середньої тяжкості тілесні ушкодження. Чи 
підлягає Бондаренко кримінальній відповідальності за вчинене? 

а) кримінальна відповідальність відсутня у зв’язку з ви-
правданим ризиком; 

б) кримінальна відповідальність відсутня у зв’язку зі 
станом крайньої необхідності; 
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в) підлягає кримінальній відповідальності за переви-
щення меж крайньої необхідності; 

г) підлягає кримінальній відповідальності на загальних 
підставах. 

 
70. Перевищення меж крайньої необхідності – це: 
а) умисне заподіяння шкоди правоохоронюваним інтере-

сам, якщо така шкода є більш значною, ніж відвернена шкода; 
б) екстремальна ситуація, за якої особа має право діяти 

будь-яким способом із заподіянням шкоди меншого розміру, 
ніж відвернута; 

в) заподіяння шкоди у великих розмірах; 
г) необережне заподіяння шкоди правоохоронюваним 

інтересам, якщо така шкода є більш значною, ніж відвернена 
шкода. 

 
71. Перевищення меж крайньої необхідності має місце 

тоді, коли: 
а) заподіяна шкода є більш значною, ніж відвернена 

шкода; 
б) заподіяна шкода є рівнозначна відверненій шкоді; 
в) заподіяна шкода є менш значною, ніж шкода відвер-

нена; 
г) заподіяна шкода є менш значною або рівнозначною 

шкоді відверненій. 
 
72. За перевищення меж крайньої необхідності: 
а) кримінальна відповідальність настає на загальних за-

садах; 
б) особа несе кримінальну відповідальність лише у ви-

падках, спеціально передбачених КК України; 
в) особа несе кримінальну відповідальність лише у разі 

заподіяння значної майнової шкоди; 
г) особа несе кримінальну відповідальність лише у разі 

заподіяння потерпілому смерті чи тяжких тілесних ушкоджень. 
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73. Зумовити право на необхідну оборону може: 
а) будь-який вчинок людини; 
б) тільки злочин; 
в) лише напад тварини; 
г) лише суспільно небезпечне посягання людини. 
 
74. Граничною і правомірною у стані крайньої необхід-

ності повинна визнаватися заподіяна шкода: 
а) якщо вона рівнозначна шкоді відверненій або є менш 

значною, ніж відвернена шкода; 
б) якщо вона лише рівнозначна шкоді відверненій; 
в) якщо вона є лише менш значною, ніж відвернена 

шкода; 
г) якщо вона є більш значною, ніж відвернена шкода. 
 

75. На охоронця Декабрьова, який здійснював охорону 
стратегічно важливого державного об’єкта, зненацька напали 
двоє невідомих і, завдавши йому сильний удар по голові важким 
предметом, позбавили свідомості. Прийшовши до тями, Декаб-
рьов побачив, що невідомими особами було здійснено викраден-
ня певних предметів, що мали важливе стратегічне значення. 
Суд визнав винним Декабрьова у порушенні обов’язків щодо 
охорони майна.  Вирішіть питання щодо відповідальності Де-
кабрьова. 

а) Декабрьов підлягає кримінальній відповідальності як 
співучасник викрадення; 

б) Декабрьов підлягає кримінальній відповідальності за 
порушення обов’язків щодо охорони майна; 

в) Декабрьов не підлягає кримінальній відповідальності 
у зв’язку з наявністю переборного фізичного примусу, що 
спричинив стан крайньої необхідності; 

г) Декабрьов не підлягає кримінальній відповідальності 
у зв’язку з наявністю непереборного фізичного примусу. 

 

76. Ризик не визнається виправданим: 
а) якщо цей ризик завідомо створював загрозу для життя 

інших людей або загрозу екологічної катастрофи чи інших над-
звичайних подій; 
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б) якщо ризиковане діяння було вчинене особою без на-
лежних повноважень; 

в) якщо ризиковане діяння створювало лише загрозу для 
життя або здоров’я інших людей; 

г) якщо ризиковане діяння було вчинене особою без на-
лежних повноважень або (та) без одержання відповідного дозво-
лу компетентного органу. 

 
77. Звільнення від кримінальної відповідальності у випад-

ках, передбачених КК України, здійснюється: 
а) будь-яким державним органом, уповноваженим про-

вадити розслідування кримінальної справи, або судом; 
б) судом або прокуратурою; 
в) судом або Президентом України; 
г) виключно судом. 
 
78. Відмова громадянина від використання свого права 

на необхідну оборону: 
а) тягне цивільну відповідальність; 
б) не тягне відповідальності взагалі; 
в) має наслідком кримінальну відповідальність; 
г) тягне адміністративну відповідальність. 
 
79. Затримання особи, що вчинила злочин, є правомір-

ним, якщо саме затримання було здійснене: 
а) лише в момент вчинення злочинного посягання; 
б) безпосередньо після вчинення злочинного посягання 

або через деякий час після цього; 
в) через деякий час після вчинення злочинного посягання; 
г) у момент або безпосередньо після вчинення злочин-

ного посягання. 
 
80. Командир роти майор Копилов вирішив покласти 

край так званій “дідівщині”. Він наказав старшині роти Кара-
сю викликати до себе солдатів старших періодів служби Цибу-
лю й Луненка і шляхом нанесення їм тілесних ушкоджень при-
мусити останніх відмовитися від підтримання у роті поза-
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статутних відносин. Старшина роти Карась виконав наказ 
майора Копилова й спричинив Цибулі та Луненку легкі тілесні 
ушкодження, що не потягли за собою короткочасного розладу 
здоров’я або незначної втрати працездатності. У суді Карась 
повідомив, що виконував наказ командира роти, а тому не по-
винен нести відповідальності за вчинене. 

Чи мають нести кримінальну відповідальність у даному 
випадку Копилов і Карась? 

а) Копилов і Карась не повинні нести кримінальну від-
повідальність; 

б) кримінальній відповідальності підлягає тільки Копилов; 
в) Копилов і Карась повинні обидва нести кримінальну 

відповідальність; 
г) кримінальній відповідальності підлягає тільки Карась. 
 

81. Непереборним визнається такий фізичний примус: 
а) при якому особа хоча б частково зберігає можливість 

керувати своїми вчинками; 
б) при якому особа цілком позбавлена можливості керу-

вати своїми вчинками; 
в) при якому особа хоча б частково втрачає можливість 

усвідомлювати свої вчинки; 
г) при якому особа фізично не може протидіяти злочин-

цю, який посягає на її життя чи здоров’я, інші охоронювані за-
коном суспільні відносини. 

 

82. Порядок звільнення від кримінальної відповідальнос-
ті встановлюється: 

а) законом; 
б) судом; 
в) Президентом України; 
г) прокуратурою. 
 

83. Перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчи-
нила злочин: 

а) вчинила новий будь-який злочин; 
б) вчинила новий тяжкий або особливо тяжкий злочин; 
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в) ухилилася від слідства або суду; 
г) з’явилася із зізнанням до відповідного державного ор-

гану. 
 
84. Метою ризикованого діяння є: 
а) досягнення будь-якої суспільно корисної мети; 
б) досягнення лише значної суспільно корисної мети; 
в) досягнення значної суспільно корисної мети виключ-

но у господарській сфері; 
г) досягнення значної суспільно корисної мети, 

пов’язаної лише із загальнодержавними інтересами. 
 
85. Відшкодування завданих особою збитків або усунен-

ня заподіяної шкоди, що свідчить про дійове каяття особи, ви-
знається у випадках: 

а) здійснення цього за умови звільнення від криміналь-
ної відповідальності; 

б) здійснення цього без будь-яких умов; 
в) здійснення цього за умови подачі письмової заяви по-

терпілого про прощення особи, що вчинила злочин; 
г) здійснення цього за умови відмови потерпілого від 

будь-яких претензій. 
 
86. За вчинення діяння у стані непереборного фізичного 

примусу: 
а) кримінальна відповідальність виключається; 
б) особа звільняється від кримінальної відповідальності; 
в) особа несе кримінальну відповідальність лише у ви-

падках, передбачених в Особливій частині КК України; 
г) особа не несе кримінальної відповідальність лише у 

випадках, коли такі дії створювали стан крайньої необхідності. 
 
87. За вчинення діяння у стані непереборного фізичного 

примусу кримінальна відповідальність виключається внаслідок: 
а) відсутності такої обов’язкової ознаки кримінально-

правового діяння, як його волимість; 
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б) відсутності такої обов’язкової ознаки кримінально-
правового діяння, як його кримінальна протиправність; 

в) відсутності такої обов’язкової ознаки кримінально-
правового діяння, як його конкретність; 

г) відсутності такої обов’язкової ознаки кримінально-
правового діяння, як усвідомленість його особою. 

 
88. За вчинення діяння у стані переборного фізичного 

або психічного примусу: 
а) кримінальна відповідальність виключається; 
б) особа не несе кримінальної відповідальність лише у 

випадках, коли такі дії створювали стан крайньої необхідності і 
при цьому не було допущено перевищення меж крайньої необ-
хідності; 

в) особа несе кримінальну відповідальність лише у ви-
падках, передбачених в Особливій частині КК України; 

г) особа звільняється від кримінальної відповідальності. 
 
89. Звільнення особи від кримінальної відповідальності у 

зв’язку з передачею особи на поруки застосовується: 
а) без будь-яких умов; 
б) за умови, що особа протягом року з дня передачі її на 

поруки виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від захо-
дів виховного характеру та не порушуватиме громадського по-
рядку; 

в) за умови, що особа протягом року після передачі на 
поруки виправдає довіру колективу і не ухилятиметься від за-
ходів виховного характеру; 

г) за умови, що особа протягом року після передачі на 
поруки виправдає довіру колективу і не порушуватиме громад-
ський порядок. 

 
90. Час існування стану необхідної оборони визначається: 
а) бажанням особи використати своє суб’єктивне право; 
б) тривалістю суспільно небезпечного посягання; 
в) суб’єктивним сприйняттям особою ситуації, що скла-

лася; 
г) часом на обміркування ситуації, що склалася. 
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91. Підстава діяння, пов’язаного з ризиком, тобто ви-
правданість, визначається: 

а) наявністю об’єктивної ситуації, що свідчить про не-
обхідність досягнення значної суспільно корисної мети; отри-
манням дозволу на ризиковане діяння; прийняттям особою за-
побіжних заходів для запобігання завданню шкоди правоохоро-
нюваним інтересам; 

б) суспільно корисною метою та неможливістю її досяг-
нення неризикованим діянням; 

в) наявністю об’єктивної ситуації, що свідчить про не-
обхідність досягнення значної суспільно корисної мети; немож-
ливістю досягнення цієї мети неризикованим діянням; прийнят-
тям особою запобіжних заходів для запобігання заподіянню 
шкоди правоохоронюваним інтересам; 

г) наявністю об’єктивної ситуації, що свідчить про не-
обхідність досягнення значної суспільно корисної мети і немо-
жливістю досягнення цієї мети неризикованим діянням. 

 
92. Уявна оборона тягне кримінальну відповідальність 

як за перевищення меж необхідної оборони у разі, коли особа: 
а) не усвідомлювала і не могла усвідомлювати помилко-

вості свого припущення; 
б) хоча і не усвідомлювала, але могла усвідомлювати 

помилковість свого припущення; 
в) хоча і не усвідомлювала, але повинна або могла усві-

домлювати помилковість свого припущення; 
г) не усвідомлювала і не могла усвідомлювати помилково-

сті свого припущення, але при цьому перевищила межі захисту. 
 
93. За наявності якої вини можливе перевищення захо-

дів, необхідних для затримання злочинця? 
а) змішана форма вини або необережність; 
б) умисел; 
в) умисел і необережність; 
г) злочинна самовпевненість. 
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94. Уявна оборона виключає кримінальну відповідаль-
ність за заподіяну шкоду лише у випадках, коли обстановка, що 
склалася, давала особі достатні підстави вважати, що мало 
місце реальне посягання, і вона: 

а) не усвідомлювала і не могла усвідомлювати помилко-
вості свого припущення; 

б) хоча і не усвідомлювала, але могла усвідомлювати 
помилковість свого припущення; 

в) хоча і не усвідомлювала, але повинна та могла усві-
домлювати помилковість свого припущення; 

г) хоча і не усвідомлювала, але повинна або могла усві-
домлювати помилковість свого припущення. 

 
95. Унаслідок встановлення хоча б однієї обставини, що 

виключає злочинність діяння: 
а) пом’якшується покарання; 
б) діяння не визнається злочинним, кримінальна відпо-

відальність виключається; 
в) застосовується штраф; 
г) може бути застосована амністія. 
 
96. До спеціальних підстав звільнення від кримінальної 

відповідальності належать: 
а) добровільна відмова від злочину; 
б) випадки, передбачені у Загальній частині КК України; 
в) випадки, передбачені в Особливій частині КК України; 
г) зміна обстановки. 
 
97. Кінцевою метою необхідної оборони є (оберіть най-

більш повний і правильний перелік): 
а) усунення небезпеки; 
б) захист охоронюваних законом прав та інтересів особи, 

яка захищається, або іншої особи, а також інтересів держави; 
в) захист охоронюваних законом прав та інтересів особи, 

яка захищається, або іншої особи, а також суспільних інтересів 
та інтересів держави від суспільно небезпечного посягання; 

г) затримання злочинця і доставлення його органам влади. 
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98. До Ґудзя, який пізно ввечері повертався додому, піді-
йшли двоє підлітків і попросили грошей на цигарки. Ґудзь відпо-
вів їм, що грошей у нього немає. Тоді підлітки почали завдава-
ти йому удари руками й ногами у різні частини тіла. Ґудзь ви-
хопив столовий ніж, який завжди був у нього в сумці про всяк 
випадок, й наніс ним підліткам удари, від яких останні померли. 

 Чи підлягає Ґудзь кримінальній відповідальності за 
спричинення смерті підліткам?  

а) відповідальності немає; наявні ознаки крайньої необ-
хідності; 

б) відповідальності немає; наявні ознаки спеціального 
виду необхідної оборони; 

в) Ґудзь підлягає відповідальності на загальних підста-
вах; 

г) Ґудзь підлягає відповідальності за перевищення меж 
необхідної оборони. 

 
99. Співрозмірність крайньої необхідності характеризує: 
а) мету крайньої необхідності; 
б) своєчасність заподіяння шкоди у стані крайньої необ-

хідності; 
в) межі заподіяння шкоди у стані крайньої необхідності; 
г) особу, яка заподіює шкоду. 
 
100. Особа не підлягає кримінальній відповідальності, 

якщо вона не могла оцінити відповідність заподіяної шкоди 
небезпеці посягання чи обстановці захисту внаслідок: 

а) фізіологічного сп’яніння; 
б) сильного душевного хвилювання, викликаного суспі-

льно небезпечним посяганням; 
в) обмеженої осудності; 
г) неповноліття особи. 
 

101. Особа не підлягає кримінальній відповідальності за 
перевищення меж крайньої необхідності, якщо вона не могла 
оцінити відповідність заподіяної шкоди небезпеці внаслідок: 

а) фізіологічного сп’яніння; 
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б) сильного душевного хвилювання, викликаного небез-
пекою, що загрожувала; 

в) обмеженої осудності; 
г) неповноліття особи. 
 
102. Уночі рідному брату Івана Тесленка Григорію ста-

ло погано. Зателефонувати й викликати швидку допомогу через 
відсутність зв’язку Іван не міг. Вийшовши на вулицю, він декіль-
ка разів намагався зупинити таксі, однак це йому зробити та-
кож не вдалося. Раптом він побачив автомобіль, який стояв на 
узбіччі дороги. Підійшовши до нього, Іван почав просити водія 
допомогти йому відвезти брата в лікарню, на що водій відпо-
вів, що у нього зараз повинна відбутися зустріч із другом, і їха-
ти він нікуди не збирається. Тоді Іван, схопивши за комір водія, 
виштовхнув його із автомобіля, і заволодівши чужим транспо-
ртним засобом, відвіз брата Григорія у лікарню, де останнього 
негайно прооперували. 

 Чи підлягає Іван Тесленко кримінальній відповідальнос-
ті за незаконне заволодіння чужим транспортним засобом? 

а) Іван Тесленко підлягає кримінальній відповідальності 
на загальних підставах; 

б) Іван Тесленко не підлягає кримінальній відповідаль-
ності у зв’язку зі станом крайньої необхідності; 

в) Іван Тесленко не підлягає кримінальній відповідаль-
ності у зв’язку з виправданим ризиком; 

г) Іван Тесленко підлягає кримінальній відповідальності 
за перевищення меж крайньої необхідності. 

 
103. Уявною обороною визнаються дії, пов’язані із за-

подіянням шкоди за таких обставин, коли: 
а) суспільно небезпечне посягання об’єктивно мало міс-

це, однак особа, що захищалася, помилково заподіяла шкоду не 
нападнику, а сторонній особі; 

б) суспільно небезпечне посягання об’єктивно мало міс-
це, однак особа, що захищалася, не змогла правильно оцінити 
дії нападника; 
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в) суспільно небезпечне посягання містило ознаки адмі-
ністративного правопорушення; 

г) реального суспільно небезпечного посягання не було, 
і особа, неправильно оцінюючи дії потерпілого, лише помилко-
во припускала наявність такого посягання. 

 
104. Звільнення від кримінальної відповідальності може 

застосовуватись у випадку: 
а) визнання діяння особи малозначним; 
б) передачі особи на поруки; 
в) реалізації особою права на необхідну оборону; 
г) визнання особи неосудною. 
 
105. З якою виною може бути вчинено перевищення 

меж необхідної оборони? 
а) злочинна недбалість; 
б) умисел і необережність; 
в) умисел; 
г) злочинна самовпевненість. 
 
106. Співрозмірність при затриманні злочинця харак-

теризує: 
а) мету затримання; 
б) своєчасність затримання; 
в) межі шкоди, що заподіюється злочинцю; 
г) особу, яка здійснює затримання. 
 
107. Підставами спеціальних видів необхідної оборони 

можуть бути (оберіть найбільш повний і правильний перелік): 
а) напад озброєної особи; напад групи осіб; протиправне 

вторгнення у житло, приміщення чи інше приміщення; 
б) напад озброєної особи або напад групи осіб; 
в) напад озброєної особи; напад групи осіб; протиправне 

насильницьке вторгнення у житло чи інше приміщення; 
г) напад озброєної особи; напад групи осіб; протиправне 

насильницьке вторгнення у житло. 
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108. Заподіяна посягаючому при необхідній обороні 
тяжка шкода повинна відповідати:  

а) тільки небезпечності посягання; 
б) небезпечності посягання і обстановці захисту; 
в) небезпечності посягання або обстановці захисту; 
г) тільки обстановці захисту. 
 
109. Заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам 

при виконанні наказу можливе лише за такої підстави: 
а) наявність у особи обов’язку виконати будь-який наказ 

чи розпорядження; 
б) наявність у особи обов’язку видати законний наказ чи 

розпорядження в ситуації, яка цього потребує; 
в) наявність законного наказу або розпорядження та на-

явність у особи, зобов’язаної виконати такий наказ, реальної 
можливості для цього; 

г) наявність явно незаконного наказу або розпоряджен-
ня та наявність у особи бажання виконати такий наказ. 

 
110. Випадки звільнення від кримінальної відповідально-

сті передбачені: 
а) лише статтями Особливої частини КК України; 
б) Кримінальним кодексом України; 
в) Кримінальним кодексом, законами України про амні-

стію, а також актами про помилування; 
г) лише статтями Загальної частини КК України. 
 
111. Передумовою звільнення від кримінальної відпові-

дальності у зв’язку з втратою особою, яка вчинила злочин, сус-
пільної небезпечності внаслідок зміни обстановки на час роз-
слідування чи розгляду справи в суді є: 

а) вчинення особою злочину невеликої тяжкості; 
б) вчинення особою вперше злочину невеликої або се-

редньої тяжкості; 
в) вчинення особою вперше злочину невеликої тяжкості; 
г) вчинення особою вперше злочину невеликої тяжкості 

або необережного злочину середньої тяжкості. 
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112. Передумовою звільнення від кримінальної відпові-
дальності у зв’язку з дійовим каяттям є: 

а) вчинення особою вперше злочину невеликої тяжкості; 
б) вчинення особою вперше злочину невеликої тяжкості 

або злочину середньої тяжкості; 
в) вчинення особою вперше злочину невеликої тяжкості 

або необережного злочину середньої тяжкості; 
г) вчинення особою злочину невеликої тяжкості. 
 
113. Передумовою звільнення від кримінальної відпові-

дальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим є: 
а) вчинення особою вперше злочину невеликої тяжкості; 
б) вчинення особою вперше злочину невеликої тяжкості 

або необережного злочину середньої тяжкості; 
в) вчинення особою вперше злочину невеликої тяжкості 

або злочину середньої тяжкості; 
г) вчинення особою злочину невеликої тяжкості. 
 
114. Своєчасність необхідної оборони означає, що дії 

особи, яка обороняється, були вчинені: 
а) у момент або безпосередньо після вчинення посягання; 
б) безпосередньо після вчинення посягання або через 

деякий час після цього; 
в) протягом усього часу здійснення посягання; 
г) безпосередньо перед вчиненням посягання. 
 
115. Заподіяння злочинцю при його затриманні тілесних 

ушкоджень середньої тяжкості: 
а) тягне кримінальну відповідальність у випадках, спе-

ціально передбачених у статтях Особливої частини КК України; 
б) є обставиною, яка пом’якшує покарання; 
в) не є кримінально караним; 
г) є обставиною, яка обтяжує покарання. 
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116. Щире розкаяння особи при звільненні від криміналь-
ної відповідальності з передачею на поруки свідчить про: 

а) бажання спокутувати провину перед колективом під-
приємства, установи чи організації та виправити свою поведінку; 

б) бажання активно сприяти розкриттю злочину; 
в) бажання відшкодувати завдані особою збитки; 
г) бажання усунути заподіяну шкоду. 
 
117. Право на необхідну оборону виникає у особи у випадку: 
а) тільки якщо неможливо уникнути суспільно небезпеч-

ного посягання; 
б) тільки якщо неможливо звернутися за допомогою до 

інших осіб чи органів влади; 
в) якщо неможливо уникнути суспільно небезпечного 

посягання і звернутися за допомогою до інших осіб чи органів 
влади; 

г) незалежно від можливості уникнути суспільно небез-
печного посягання або звернутися за допомогою до інших осіб 
чи органів влади. 

 
118. Активне сприяння розкриттю злочину – це: 
а) укладення між органами дізнання або досудового 

слідства та особою, яка вчинила злочин, угоди про усунення 
заподіяної шкоди; 

б) надання особою органам дізнання або досудового 
слідства будь-якої допомоги в установленні невідомих їм об-
ставин справи; 

в) не створення перешкод для розкриття злочину; 
г) засудження своєї поведінки та повідомлення про це 

органам дізнання або досудового слідства. 
 
119. Особа не підлягає кримінальній відповідальності 

при затриманні нею “уявного” злочинця у випадках, коли об-
становка, що склалася, давала особі достатні підстави вва-
жати, що мало місце реальне посягання, і вона: 

а) хоча і не усвідомлювала, але повинна та могла усві-
домлювати помилковість свого припущення; 
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б) хоча і не усвідомлювала, але могла усвідомлювати 
помилковість свого припущення; 

в) не усвідомлювала і не могла усвідомлювати помилко-
вості свого припущення; 

г) хоча і не усвідомлювала, але повинна або могла усві-
домлювати помилковість свого припущення. 

 
120. Правовим наслідком перевищення меж необхідної 

оборони є: 
а) притягнення до адміністративної відповідальності; 
б) звільнення від кримінальної відповідальності; 
в) притягнення до кримінальної відповідальності у ви-

падках, спеціально передбачених у Кримінальному кодексі 
України; 

г) виключення кримінальної відповідальності. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ V 
 

(Т е м а  16. Поняття “покарання” та його ознаки.  
Т е м а  17. Класифікація видів покарань, їх ознаки.  

Т е м а  18. Призначення покарання) 
 
1. Покарання за кримінальним правом – це:  
 а) примусовий захід виховного характеру, спрямований 

на забезпечення правильного формування особи, попередження 
вчинення ним правопорушень; 

б) запобіжний захід, що обирається органом дізнання, 
слідчим, прокурором; 

в) захід примусу, що застосовується від імені держави за 
вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні злочину, і 
полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод за-
судженого; 

г) захід соціального захисту, що застосовується від імені 
держави до особи, визнаної винною у вчинені злочину, з метою 
її ізоляції від суспільства. 

 
2. Ознаки покарання (вкажіть найбільш повний перелік):  
a) захід державного примусу; застосовується лише за 

вироком суду від імені держави; має особистий характер; поля-
гає в обмеженні прав і свобод; виражає негативну оцінку як 
злочину, так і злочинця; тягне за собою судимість; 

б) є негативною оцінкою вчиненого особою злочину; за-
стосовується за рішенням суду від імені держави; 

в) негативна оцінка вчиненого особою злочину; може 
бути застосовано за рішенням суду або органу місцевого само-
врядування; 

г) захід виховання, переконання; застосовується за ви-
роком суду від імені держави; не створює негативних наслідків 
для засудженого. 
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3. Метою покарання є (вкажіть найбільш повний перелік):  
a) кара за вчинений злочин; 
б) не тільки кара, а й виправлення засуджених, запобі-

гання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими 
особами; 

в) виправлення та перевиховання засуджених; 
г) кара та обмеження прав і свобод особи. 
 
4. Система покарань – це:  
а) види покарань, передбачені у Кримінальному кодексі 

України та інших законах; 
б) встановлений кримінальним законом і обов’язковий 

для суду вичерпний перелік покарань, розташованих у певному 
порядку за ступенем їх суворості; 

в) перелік видів покарань, розташованих у КК України 
за порядком їх призначення; 

г) встановлений кримінальним законом чи судом пере-
лік покарань, який може розширюватися в окремих випадках. 

 
5. Ознаки системи покарань:  
а) перелік покарань є відкритим, може бути розширений 

за рішенням суду залежно від тяжкості вчиненого злочину;  
б) перелік покарань є вичерпним; види покарань встано-

влюються кримінальним законом або іншим нормативно-
правовим актом; види покарань розташовані за порядком їх 
призначення; 

в) встановлюється тільки кримінальним законом; пере-
лік покарань не є вичерпним; покарання розташовані у алфавіт-
ному порядку; 

г) встановлюється тільки кримінальним законом; пере-
лік покарань, обов’язковий для суду; перелік покарань є вичерп-
ним; покарання розташовані в законі за ступенем їх суворості. 

 
6. Значення системи покарань:  
a) сприяє виправленню та перевихованню засудженого; 
б) сприяє правильному застосуванню окремих видів по-

карань, точному встановленню підстав, порядку та меж їх при-
значення і тим самим забезпечує необхідну їх індивідуалізацію; 
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в) встановлює порядок і межі призначення покарань; 
г) визначає мету покарання. 
 
7. У системі покарань (ст. 51 КК України) покарання 

розташовані:  
а) за порядком їх призначення; 
б) у алфавітному порядку; 
в) залежно від ступеня їх суворості; 
г) залежно від тривалості строку, на який вони можуть 

бути призначені. 
 
8. Види покарань за порядком (способом) їх призначення 

бувають:  
a) основні, додаткові та змішані; 
б) строкові та безстрокові; 
в) обов’язкові та факультативні; 
г) спеціальні і загальні. 
  
9. За можливістю визначення строку існують наступні 

види покарань:  
a) загальні та спеціальні; 
б) строкові та безстрокові; 
в) триваючі та продовжувані; 
г) обов’язкові та факультативні. 
 
10. Покарання за суб’єктом, до якого вони можуть бу-

ти застосовані, класифікують на:  
a) основні і додаткові; 
б) загальні і спеціальні; 
в) обов’язкові і факультативні; 
г) головні та похідні. 
 
11. Особливості призначення основних покарань:  
a) за один злочин може бути призначене лише одне ос-

новне покарання, яке передбачене в санкції статті (частині стат-
ті) Особливої частини КК України, або у разі застосування ч. 1 
ст. 69 КК України; 
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б) за один злочин може бути призначено декілька основ-
них покарань, передбачених в санкції статті (частині статті) 
Особливої частини КК України; 

в) самостійно застосовуватися не можуть; 
г) призначаються судом на підставі ст. 51 КК України 

незалежно від того, чи передбачені вони у санкції статті Особ-
ливої частини КК України за вчинений злочин.  

 

12. Основні покарання:  
a) штраф, громадські роботи, виправні роботи, службові 

обмеження для військовослужбовців, арешт, обмеження волі, 
позбавлення волі на певний строк, довічне позбавлення волі; 

б) штраф, позбавлення права обіймати певні посади або 
займатися певною діяльністю, громадські роботи, виправні ро-
боти, позбавлення волі на певний строк, довічне позбавлення 
волі; 

в) громадські роботи, виправні роботи, службові обме-
ження для військовослужбовців, арешт, обмеження волі, три-
мання у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, по-
збавлення волі на певний строк, довічне позбавлення волі; 

г) штраф, позбавлення права обіймати певні посади або 
займатися певною діяльністю. 

 

13. Додаткові покарання призначаються у вироку як: 
a) додаток до основних покарань, але можуть самостій-

но застосовуватися у випадках, передбачених законом; 
б) додаток до основних покарань і самостійно застосо-

вуватися не можуть; 
в) додаток до основних покарань або застосовуються 

самостійно; 
г) самостійний захід впливу. 
 

14. Додаткові покарання:  
a) позбавлення військового, спеціального звання, рангу, 

чину або кваліфікаційного класу та конфіскація майна; 
б) штраф та конфіскація майна; 
в) штраф, позбавлення права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю; 
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г) позбавлення права обіймати певні посади або займа-
тися певною діяльністю, конфіскація майна. 

 
15. Покарання, які можуть призначатися і як основні, і 

як додаткові:  
a) штраф та конфіскація майна; 
б) позбавлення права обіймати певні посади або займа-

тися певною діяльністю, конфіскація майна; 
в) штраф, позбавлення права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю; 
г) штраф та позбавлення військового, спеціального 

звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу. 
 
16. Строковим видом покараннями є:  
a) штраф; 
б) позбавлення права обіймати певні посади або займа-

тися певною діяльністю;  
в) конфіскація майна; 
г) довічне позбавлення волі. 
 
17. Безстроковим видом покарання виступає: 
а) конфіскація майна; 
б) арешт; 
в) позбавлення волі; 
г) громадські роботи. 
 
18. Загальним видом покарання вважається:  
а) позбавлення права обіймати певні посади або займа-

тися певною діяльністю; 
б) позбавлення військового, спеціального звання, рангу, 

чину або кваліфікаційного класу; 
в) позбавлення волі на певний строк; 
г) тримання в дисциплінарному батальйоні військово-

службовців.  
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19. Спеціальним видом покарання є:  
a) арешт; 
б) службові обмеження для військовослужбовців; 
в) виправні роботи; 
г) штраф.  
 
20. Штраф – це покарання, яке полягає:  
a) у грошовому стягненні, що накладається судом у ви-

падках і межах, встановлених в Особливій частині КК України, 
з урахуванням положень ч. 2 ст. 53 КК України; 

б) у грошовому стягненні, що накладається у розмірі, 
який визначає кримінально-виконавча інспекція;  

в) у примусовому щомісячному відрахуванні в дохід 
держави певного відсотка суми заробітку засудженого; 

г) у щомісячних грошових компенсаціях потерпілому за 
заподіяну шкоду.  

 
21. Штраф як додаткове покарання може бути при-

значений:  
a) якщо він безпосередньо передбачений у санкціях 

Особливої частини КК України, за якою засуджується винний, 
як додаткове покарання; 

б) якщо особа вчинила злочин із корисливих мотивів; 
в) особа має постійне місце роботи та постійний заробіток; 
г) за розсудом суду, незалежно від того, чи передбаче-

ний він у санкції статті Особливої частини КК України, за якою 
засуджується винний.  

 
22. Розмір штрафу визначається:  
а) у ставках неоподатковуваних мінімумів доходів гро-

мадян; 
б) у ставках мінімальних заробітних плат; 
в) у ставках мінімального прожиткового мінімуму; 
г) у твердій грошовій сумі. 
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23. Штраф як вид покарання у ст. 53 КК України ви-
значається у ставках неоподатковуваного мінімуму доходів 
громадян у межах:  

a) від ста до двох тисяч таких мінімумів; 
б) до трьох тисяч таких мінімумів; 
в) від тридцяти до п’ятдесяти тисяч таких мінімумів; 
г) від тридцяти до тисячі таких мінімумів.  
 
24. Штраф може призначатися з розстрочкою на 

строк:  
а) до одного року; 
б) до двох років; 
в) до трьох років. 
г) розстрочка виплати штрафу в КК України не перед-

бачена. 
  
25. У разі неможливості сплати штрафу суд може:  
a) замінити несплачену суму штрафу покаранням у виді 

громадських, виправних робіт або позбавленням волі за прави-
лами, визначеними в Загальній частині КК України; 

б) замінити несплачену суму штрафу покаранням у виді 
обмеження волі за правилами, визначеними у ст. 72 КК України; 

в) несплачену суму штрафу замінити покаранням у виді 
конфіскації майна; 

г) звільнити від виплати несплаченої суми. 
 

26. Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, 
чину або кваліфікаційного класу є:  

a) додатковим видом покарання, який призначається 
лише, якщо його спеціально передбачено в санкції статті Особ-
ливої частини КК України; 

б) призначається судом як основне чи додаткове пока-
рання у випадках, передбачених КК України; 

в) спеціальне покарання, яке завжди призначається у 
випадках вчинення злочину військовослужбовцем; 

г) не передбачене в санкціях статей Особливої частини 
КК України і завжди призначається за розсудом суду у випад-
ках вчинення особою тяжкого чи особливо тяжкого злочину. 
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27. Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, 
чину або кваліфікаційного класу може призначатися на строк:  

a) до одного року; 
б) від одного до трьох років; 
в) від двох до п’яти років; 
г) строк в законі не визначено. 
 
28. Позбавлення права обіймати певні посади або за-

йматися певною діяльністю може призначатися як покарання:  
a) основне і додаткове; 
б) тільки додаткове; 
в) тільки основне; 
г) безстрокове.  
  
29. Позбавлення права обіймати певні посади або за-

йматися певною діяльністю може призначатися як основне 
покарання на строк:  

a) від двох місяців до п’яти років; 
б) від шести місяців до двох років; 
в) від одного до трьох років; 
г) від двох до п’яти років.  
 
30. Позбавлення права обіймати певні посади або за-

йматися певною діяльністю може бути призначене як додат-
кове покарання на строк:  

a) від одного місяця до одного року; 
б) від одного до трьох років; 
в) від двох до п’яти років; 
г) від шести місяців до трьох років. 
 
31. Підстави призначення покарання у виді позбавлення 

права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю:  
а) вчинення злочину було пов’язане з посадою підсуд-

ного або із зайняттям ним певною діяльністю; 
б) вчинення особливо тяжкого злочину; 
в) наявність декількох обтяжуючих обставин; 
г) вчинення злочину спеціальним суб’єктом. 
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32. Громадські роботи призначаються, якщо:  
а) є згода засудженого на виконання таких робіт; 
б) передбачені в санкції статті Особливої частини КК 

України як додаткове; 
в) передбачені в санкції статті Особливої частини КК 

України або у разі застосування ч. 1 ст. 69 КК України; 
г) не передбачені в санкції статті Особливої частини КК 

України, але суд визнає доцільним їх застосувати. 
 
33. Громадські роботі встановлюються у межах  

(ст. 56 КК України):  
a) від ста до трьохсот годин; 
б) до двохсот сорока годин; 
в) від шістдесяти до семисот годин; 
г) від шістдесяти до двохсот сорока годин.  
 
34. Громадські роботи виконуються:  
a) не більше п’яти годин на день; 
б) не більше чотирьох годин на день; 
в) не більше трьох годин на день; 
г) не більше восьми годин на день. 
 
35. Органи, які визначають вид громадських робіт:  
a) суд; 
б) прокуратура; 
в) органи внутрішніх справ; 
г) органи місцевого самоврядування. 
 
36. Громадські роботи як вид покарання полягають:  
а) у виконанні засудженим у вільний від основної робо-

ти чи навчання час безоплатних суспільно корисних робіт; 
б) у залученні безробітних до професійного навчання; 
в) у виконанні засудженим у вільний від основної робо-

ти чи навчання час оплатних суспільно корисних робіт; 
г) у залученні безробітних до участі в тимчасових, опла-

чуваних сезонних роботах. 
  



135 

37. Виправні роботи як вид покарання:  
a) застосовуються до особи за місцем роботи на строк, 

визначений за вироком суду, з відрахуванням у дохід держави 
відповідного відсотка із заробітку засудженого; 

б) застосовується до засуджених військовослужбовців, 
крім військовослужбовців строкової служби, на строк від шести 
місяців до двох років; 

в) застосовуються з метою залучення засудження до 
праці в умовах нагляду за ним; 

г) застосовуються у вільний від навчання чи роботи час 
на строк, визначений вироком суду. 

 
38. Строки призначення покарання у виді виправних ро-

біт (ст. 57 КК України):  
a) від одного до двох років; 
б) від одного до трьох років; 
в) від шести місяців до трьох років; 
г) від шести місяців до двох років. 
 
39. Підстави заміни виправних робіт покаранням у виді 

штрафу:  
а) особа стала на облік у центр зайнятості; 
б) особа досягла пенсійного віку; 
в) особа стала непрацездатною після постановлення ви-

року суду; 
г) особа звільнилася з роботи за власним бажанням. 
 
40. Службові обмеження для військовослужбовців при-

значаються:  
а) якщо безпосередньо передбачені в санкції статті Осо-

бливої частини КК України, за якою засуджується винний;  
б) у разі вчинення злочину проти військовослужбовця; 
в) військовослужбовцям строкової служби; 
г) як додаткове покарання в разі застосування позбав-

лення волі.  
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41. Строки призначення службових обмежень для війсь-
ковослужбовців як виду покарання:  

a) від шести місяців до одного року; 
б) від шести місяців до двох років; 
в) від одного до двох років; 
г) від одного до трьох років. 
 
42. Із суми грошового забезпечення військовослужбовця, 

засудженого до службового обмеження, провадиться відраху-
вання в дохід держави у розмірі:  

а) від десяти до двадцяти відсотків; 
б) від п’яти до десяти відсотків; 
в) до двадцяти відсотків; 
г) від десяти до тридцяти відсотків.  
 
43. Спеціальна конфіскація майна − це:  
а) основне покарання; 
б) додаткове покарання; 
в) змішане покарання; 
г) не покарання. 
 
44. Конфіскація майна як вид покарання:  
a) це примусове безоплатне вилучення у власність дер-

жави майна, здобутого злочинним шляхом; 
б) це примусове безоплатне вилучення у власність дер-

жави всього або частини майна, яке є власністю засудженого; 
в) це примусове безоплатне вилучення у власність дер-

жави засобів та знарядь вчинення злочину; 
г) це примусове безоплатне вилучення у власність потер-

пілого всього або частини майна, яке є власністю засудженого. 
 
45. Види конфіскації майна як виду покарання: 
a) загальна та спеціальна; 
б) повна та часткова; 
в) спеціальна та часткова; 
г) платна та безоплатна. 
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46. Конфіскація майна призначається за:  
a) вчинення будь-якого злочину; 
б) вчинення корисливих злочинів незалежно від їх сту-

пеня тяжкості; 
в) вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину; 
г) вчинення тяжких та особливо тяжких корисливих 

злочинів і лише у випадках, спеціально передбачених в Особ-
ливій частині КК України. 

 
47. Конфіскація майна:  
а) основний вид покарання; 
б) змішаний вид покарання; 
в) додатковий вид покарання; 
г) строковий вид покарання.  
  
48. Конфіскація майна призначається:  
а) якщо передбачена в санкції статті Особливої частини 

КК України; 
б) якщо в санкції статті Особливої частини КК України 

не передбачена; 
в) як тоді, коли безпосередньо передбачена в санкції 

статті Особливої частини КК України, за якою засуджується 
винний, так і тоді, коли в санкції не зазначена; 

г) при неможливості призначити штраф. 
 
49. Арешт як вид покарання полягає:  
a) у забороні засудженому залишати житло цілодобово 

або в певний період доби; 
б) у триманні засудженого в умовах ізоляції у спеціаль-

них установах виконання покарання;  
в) у примусовому перебуванні засудженого в нічний час 

доби, у святкові дні або по суботах та неділях у спеціальних 
установах виконання покарання; 

г) у триманні засудженого у виховній установі. 
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50. Строки призначення арешту (ст. 60 КК України):  
a) від одного до шести місяців; 
б) від шести місяців до одного року; 
в) від одного до двох років; 
г) від трьох місяців до одного року 
 
51. Підстави призначення арешту як виду покарання:  
a) вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину; 
б) арешт може бути призначений лише у випадках, пе-

редбачених у санкції статті Особливої частини та при переході 
до більш м’якого виду покарання (ч. 1 ст. 69 КК України); 

в) при неможливості призначити штраф; 
г) при вчиненні злочину військовослужбовцем.  
  
52. Обмеження волі як вид покарання:  
a) це тримання засудженого в умовах ізоляції у спеціаль-

них навчально-виховних установах; 
б) це тримання особи у кримінально-виконавчих уста-

новах закритого типу в умовах здійснення за нею нагляду, з 
обов’язковим залученням засудженого до праці; 

в) це тримання особи в кримінально-виконавчих уста-
новах відкритого типу без ізоляції від суспільства; 

г) це тримання особи у кримінально-виконавчих устано-
вах відкритого типу без ізоляції від суспільства в умовах здійс-
нення за нею нагляду, з обов’язковим залученням засудженого 
до праці. 

 

53. Строки призначення обмеження волі як виду пока-
рання:  

a) від одного до трьох років; 
б) від двох до трьох років; 
в) від двох до п’яти років; 
г) від одного до п’яти років. 
 

54. Тримання в дисциплінарному батальйоні військово-
службовців як вид покарання полягає:  

a) у примусовому направленні військовослужбовця до 
спеціальної частини на строк, встановлений вироком суду; 
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б) у направленні військовослужбовця до гауптвахти на 
строк, встановлений вироком суду; 

в) у направленні військовослужбовця до спеціальної 
установи закритого типу на строк, встановлений вироком суду; 

г) у триманні особи у кримінально-виконавчих устано-
вах відкритого типу без ізоляції від суспільства в умовах здійс-
нення за нею нагляду з обов’язковим залученням засудженого 
до праці та бойової підготовки. 

 
55. Підстави призначення тримання в дисциплінарному 

батальйоні військовослужбовців як виду покарання:  
a) коли цей захід передбачений у статуті Збройних Сил 

України; 
б) якщо це покарання передбачене в санкції Особливої 

частини КК України або при заміні позбавлення волі на строк 
не більше двох років, або в порядку переходу до більш м’якого 
виду покарання; 

в) вчинення будь-якого військового злочину; 
г) вчинення тяжкого або особливо тяжкого військового 

злочину. 
 
56. Строки призначення тримання в дисциплінарному 

батальйоні військовослужбовців як вид покарання:  
a) від одного до трьох років; 
б) від шести місяців до двох років; 
в) від шести місяців до трьох років; 
г) від одного до двох років. 
 
57. Особи, до яких застосовується тримання в дисцип-

лінарному батальйоні як вид покарання:  
а) військовослужбовці строкової служби; 
б) цивільні особи; 
в) військовослужбовці контрактної служби; 
г) особи офіцерського складу. 
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58. Позбавлення волі на певний строк як вид пока- 
рання − це:  

а) тримання засудженого у кримінально-виконавчій 
установі відкритого типу; 

б) ізоляція засудженого та поміщення його на певний 
строк до кримінально-виконавчої установи закритого типу;  

в) ізоляція засудженого від суспільства та поміщення до 
кримінально-виконавчої установи закритого типу на невизна-
чений строк до моменту його виправлення; 

г) ізоляція засудженого та поміщення його на певний 
строк до навчально-виховної установи. 

 
59. Назвіть межі позбавлення волі на певний строк як 

виду покарання (ст. 63 КК України):  
a) від шести місяців до п’ятнадцяти років; 
б) від одного року до двадцяти років; 
в) від одного року до п’ятнадцяти років; 
г) від шести місяців до двадцяти п’яти років. 
 
60. Довічне позбавлення волі як вид покарання: 
a) це вид покарання, відповідно до якого засуджений 

поміщений до спеціальної кримінально-виконавчої установи на 
строк понад двадцять років; 

б) це вид покарання, відповідно до якого засуджений 
поміщений до спеціальної кримінально-виконавчої установи 
без зазначення у вироку строку його тримання; 

в) це вид покарання, відповідно до якого засуджений 
поміщений до спеціальної кримінально-виконавчої установи 
доки не вступив в дію Закон “Про амністію”; 

г) це вид покарання, відповідно до якого засуджений за-
лучається до праці на необмежений строк. 

 
61. Довічне позбавлення волі призначається:  
a) за вчинення злочинів проти малолітньої особи; 
б) за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів і за-

стосовується у випадках, якщо в санкції за вчинений злочин не 
передбачено; 
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в) за вчинення особливо тяжких злочинів і застосову-
ється лише у випадках, спеціально передбачених КК України; 

г) за вчинення корисливих злочинів. 
  
62. Загальні засади призначення покарання за криміналь-

ним правом України – це:  
а) сукупність статей Загальної частини КК України, що 

визначають підстави та порядок застосування покарання; 
б) основні ідеї, принципи, на які спирається законода-

вець при визначенні меж санкцій статей Особливої частини КК 
України;  

в) встановлені законом і обов’язкові для суду критерії 
(вимоги), якими повинен керуватися суд при призначенні пока-
рання з кожної конкретної справи; 

г) сукупність теоретичних поглядів щодо індивідуаліза-
ції покарання. 

 
63. Загальні засади призначення покарання складаються 

з вимог:  
а) врахування судом стадії вчинення злочину та форми 

співучасті; 
б) врахування судом щирого каяття особи та добровіль-

ного відшкодування завданих збитків; 
в) врахування судом обставин вчинення злочину та ак-

тивного сприяння розкриттю злочину з боку засудженого; 
г) призначення покарання в межах, встановлених санк-

цією Особливої частини КК України, відповідно до положень 
Загальної частини КК України, з урахуванням ступеня тяжкості 
вчиненого злочину, особи винного та обставин, що обтяжують 
та пом’якшують покарання. 

 
64. Перелік обставин, що пом’якшують покарання:  
а) сформульований у КК України, є вичерпним і не мо-

же бути розширений судом; 
б) передбачений у КК України, не є вичерпним і може 

бути розширений судом; 
в) встановлюється судом, не передбачений у КК України; 
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г) передбачений у КК України, впливає на кваліфікацію 
злочину. 

 
65. Перелік обставин, що обтяжують покарання:  
а) є вичерпним у КК України і не може бути розшире-

ний судом, але суд має право не визнати деякі з цих обставин в 
якості обтяжуючих; 

б) не є вичерпним у КК України і може бути розшире-
ний судом; 

в) є вичерпним у КК України і в усіх випадках є 
обов’язковим для суду; 

г) визначається тільки на розсуд суду. 
 
66. При призначенні покарання за незакінчений злочин 

суд враховує:  
а) форму вини, мотив злочину і тяжкість наслідків зло-

чину; 
б) вид замаху на злочин; 
в) поведінку особи після вчинення готування чи замаху 

на злочин; 
г) ступінь тяжкості вчиненого особою злочину, ступінь 

здійснення злочинного наміру і причини, унаслідок яких злочин 
не було доведено до кінця. 

 
67. Строк або розмір покарання за готування до злочину:  
а) встановлюється в межах санкції статті Особливої час-

тини КК України, що передбачає відповідальність за закінчений 
злочин; 

б) не може перевищувати половини максимального 
строку або розміру найбільш суворого виду покарання, перед-
баченого в санкції статті Особливої частини КК України; 

в) не може перевищувати половини максимального 
строку або розміру будь-якого виду покарання, передбаченого в 
санкції статті Особливої частини КК України; 

г) не може перевищувати половини максимального 
строку або розміру, що встановлені для відповідного виду по-
карання у статтях Загальної частини КК України.  
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68. Строк або розмір покарання за замах на злочин:  
а) не може перевищувати двох третин максимального 

строку або розміру найбільш суворого виду покарання, перед-
баченого в санкції статті Особливої частини КК України; 

б) не може перевищувати двох третин максимального 
строку або розміру, що встановлені для відповідного виду по-
карання в статтях Загальної частини КК України;  

в) встановлюється в межах санкції статті Особливої час-
тини КК України, що передбачає відповідальність за закінчений 
злочин; 

г) не може перевищувати двох третин максимального 
строку або розміру будь-якого виду покарання, передбаченого в 
санкції статті Особливої частини КК України. 

 

69. При призначенні покарання за незакінчений злочин 
зниженню підлягає:  

а) максимальний строк або розмір найбільш суворого 
виду основного покарання, передбаченого в санкції статті Особ-
ливої частини КК України; 

б) максимальний строк або розмір будь-якого виду ос-
новного покарання, що передбачені в санкції статті Особливої 
частини КК України;  

в) мінімальний та максимальний строки або розміри ос-
новного покарання, передбачені в санкції статті Особливої час-
тини КК України. 

г) максимальний строк або розмір основного та додат-
кового виду покарання, що передбачені в санкції статті Особ-
ливої частини КК України. 

 

70. При призначенні покарання за злочин, вчинений у 
співучасті, суд враховує:  

а) мотиви, якими керувалися співучасники при вчиненні 
злочину; 

б) характер та ступінь участі кожного із співучасників у 
вчиненні злочину; 

в) поведінку співучасників після вчинення злочину; 
г) ступінь тяжкості вчиненого співучасниками злочину 

та кількість співучасників. 
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71. Можливі варіанти призначення судом більш м’якого 
покарання, ніж передбачено законом:  

а) звільнення особи від основного покарання; 
б) призначення більш м’якого виду основного покарання, 

ніж зазначено в санкції статті Особливої частини КК України; 
в) призначення основного покарання нижче за мінімум, 

встановлений у Загальній частині КК України для даного виду 
покарання; 

г) призначення основного покарання нижче від найниж-
чої межі, встановленої в санкції статті Особливої частини КК 
України, або перехід до іншого більш м’якого виду покарання, 
не зазначеного в санкції статті за цей злочин, або непризначен-
ня додаткового покарання, передбаченого в санкції статті Осо-
бливої частини КК України як обов’язкового. 

 
72. Назвіть підстави застосування спеціальних правил 

призначення покарання за наявності обставин, що пом’як-
шують покарання:  

а) наявність декількох обставин, що пом’якшують пока-
рання, передбачених в ч. 1 ст. 66 КК України; 

б) наявність обставин, що пом’якшують покарання, пе-
редбачене в пунктах 1 та 2 ч. 1 ст. 66 КК України, відсутність  
обставин, що обтяжують покарання, а також визнання підсуд-
ним своєї вини у вчиненому злочині;  

в) вчинення злочину невеликої або середньої тяжкості;  
г) у випадках, якщо кількість обставин, що пом’якшують 

покарання, перевищує обставини, що обтяжують покарання.  
 
73. Правила призначення покарання за наявності об-

ставин, що пом’якшують покарання, передбачені у ст. 69¹ КК 
України:  

а) строк або розмір покарання визначається в межах 
двох третин мінімального та максимального строків або розмі-
рів покарань, передбачених в санкції статті Особливої частини 
КК України. 

б) строк або розмір покарання не може перевищувати 
половини максимального строку або розміру найбільш суворо-
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го виду покарання, передбаченого в санкції статті Особливої 
частини КК України; 

в) строк або розмір покарання не може перевищувати 
двох третин максимального строку або розміру найбільш суво-
рого виду покарання, передбаченого в санкції статті Особливої 
частини КК України;  

г) застосуванню підлягає інший, більш м’який вид осно-
вного покарання, ніж передбачений у санкції статті Особливої 
частини КК України за вчинений злочин. 

 
74. Яка система призначення покарання за сукупністю 

злочинів встановлена в ст. 70 КК України:  
а) система абсолютного (повного) складання покарань; 
б) система обмеженого складання покарань; 
в) система поглинання менш суворого покарання більш 

суворим; 
г) змішана система призначення покарання. 
 
75. Порядок призначення покарання за сукупністю зло-

чинів:  
а) повне складання основних покарань, призначених за 

кожен злочин; 
б) призначення покарання (основного і додаткового) 

окремо за кожен із злочинів, які входять до сукупності, після 
чого визначається остаточне покарання за сукупністю цих зло-
чинів; 

в) призначення покарання окремо за кожен злочин та 
самостійне почергове відбування кожного з них; 

г) призначення покарання лише за найбільш тяжкий 
злочин із декількох злочинів, вчинених особою. 

 
76. Правила визначення остаточного покарання за су-

купністю злочинів:  
а) повне складання призначених покарань без будь-яких 

обмежень; 
б) складання призначених покарань до певної межі, ви-

значеної в санкції статті Особливої частини КК України; 
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в) обов’язкове поглинання менш суворого покарання 
більш суворим; 

г) призначення остаточного покарання шляхом: 1) по-
глинання менш суворого покарання більш суворим або 2) пов-
ного чи часткового складання призначених покарань у межах, 
встановлених у ч. 2 ст. 70 КК України. 

 
77. Межі призначення остаточного покарання за сукуп-

ністю злочинів:  
а) остаточне покарання за сукупністю визначається у 

межах, встановлених санкцією статті Особливої частини КК 
України, яка передбачає більш суворе покарання, а у випадку, 
якщо хоча б один із злочинів є умисним тяжким або особливо 
тяжким, то у межах максимального строку, встановленого для 
даного виду покарання в Загальній частині КК України; 

б) остаточне покарання за сукупністю визначається у 
межах санкції статті Особливої частини КК України за най-
більш тяжкий злочин; 

в) межі в КК України не встановлені; 
г) остаточне покарання за сукупністю злочинів завжди 

обмежене максимумом, що встановлений для даного виду по-
карання в Загальній частині КК України. 

 

78. Сукупність вироків має місце, коли: 
а) особа після винесення вироку, але до повного відбут-

тя покарання вчинила новий злочин; 
б) винному в одному судовому засіданні одночасно ви-

носиться декілька вироків за вчинені злочини;  
в) особа повністю відбула покарання за одним вироком, 

знову вчинила злочин, і їй було призначене покарання за новим 
вироком; 

г) особа вчинила злочини на території різних держав і в 
кожній державі була засуджена за вироком суду. 

 

79. Порядок призначення покарання за сукупністю вироків:  
а) до строку (розміру) покарання, призначеного за но-

вим вироком, повністю або частково приєднується строк (роз-
мір) покарання, призначеного за попереднім вироком; 
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б) остаточне покарання призначається шляхом погли-
нення більш суворого покарання менш суворим; 

в) суд до покарання, призначеного за новим вироком, 
повністю або частково приєднує невідбуту частину покарання 
за попереднім вироком; 

г) до покарання, призначеного за новим вироком, повні-
стю або часткового приєднується відбута частина покарання за 
попереднім вироком. 

 
80. Правила складання покарань за сукупністю злочинів 

та сукупністю вироків:  
а) більш суворий вид покарання поглинає менш суворий; 
б) покарання не складаються, а завжди виконуються са-

мостійно; 
в) більш суворий вид покарання переводиться в менш 

суворий вид покарання; 
г) менш суворий вид покарання переводиться в більш 

суворий з огляду на із співвідношення між окремими видами 
покарань, яке визначене в КК України. 

 
81. Основні покарання у виді штрафу та позбавлення 

права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю 
за сукупністю злочинів або вироків:  

а) не можуть бути призначенні за злочини, що входять 
до сукупності; 

б) у разі їх призначення за злочини, що входять у сукуп-
ність, підлягають обов’язковому поглинанню іншими видами 
покарань; 

в) у разі їх призначення за злочини, що входять у сукуп-
ність, підлягають обов’язковому складанню з іншими видами 
покарань; 

г) у разі їх призначення за злочини, що входять у сукуп-
ність, складанню з іншими видами покарань не підлягають і 
виконуються самостійно.  
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ VI 
 

(Т е м а  19. Звільнення від покарання та його відбування. 
Т е м а  20. Судимість. Т е м а  21. Особливості кримінальної 

відповідальності. та покарання неповнолітніх) 
 
1. Види звільнення від покарання та його відбування:  
а) загальне та спеціальне; 
б) строкове та безстрокове; 
в) безумовне та умовне;  
г) основне та додаткове. 
 
2. Звільнення від покарання та його відбування – це:  
а) повне або часткове звільнення судом особи, винної у 

вчиненні злочину, від покарання чи його відбування за наявності 
визначених у КК України підстав; 

б) звільнення особи, яка вчинила злочин, від криміналь-
ної відповідальності; 

в) один із найменш суворих видів покарання, що може 
бути застосований до особи, яка вчинила злочин 

г) кінцевий етап індивідуалізації покарання. 
 
3. До звільнення від відбування покарання з випробуван-

ням належить:  
а) звільнення від відбування покарання з випробуванням 

вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років  
(ст. 79 КК України);  

б) звільнення від відбування покарання вагітних жінок і 
жінок, які мають дітей віком до трьох років (ст. 83 КК України); 

в) заміна невідбутої частини покарання більш м’яким 
(ст. 82 КК України); 

г) умовно-дострокове звільнення від відбування пока-
рання (ст. 81 КК України). 
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4. Підставою та умовами звільнення від покарання у 
зв’язку з втратою особою суспільної небезпечності є:  

а) вчинення злочину невеликої тяжкості та наявність по-
зитивної характеристики особи за місцем роботи чи навчання; 

б) вчинення злочину невеликої або середньої тяжкості, 
щире каяття особи та відшкодування заподіяної шкоди; 

в) вчинення злочину невеликої або середньої тяжкості, 
якщо на час розгляду справи в суді своєю бездоганною поведін-
кою і сумлінним ставленням до праці особа довела, що вона 
вже не є суспільно небезпечною, у результаті чого може бути 
звільнена від покарання; 

г) вчинення злочину невеликої або середньої тяжкості, 
якщо на час розгляду справи в суді буде встановлено, що вона 
втратила роботу і має на утриманні непрацездатних родичів. 

 
5. Категорії злочинів, при вчиненні яких особа за виро-

ком суду може бути звільнена від покарання у зв’язку з втра-
тою особою суспільної небезпечності:  

а) злочини невеликої тяжкості; 
б) злочини невеликої або середньої тяжкості, вчинені з 

необережності; 
в) злочини невеликої або середньої тяжкості, за які пе-

редбачене покарання менш суворе, ніж позбавлення волі; 
г) злочини невеликої або середньої тяжкості незалежно 

від форми вини і видів покарання. 
 
6. Кримінально-правові наслідки звільнення від відбуван-

ня покарання у зв’язку з втратою особою суспільної небезпеч-
ності:  

а) особа звільняється від призначеного покарання, якщо 
протягом іспитового строку не вчинить нового злочину; 

б) особа не відбуває покарання, але визнається такою, 
що має судимість; 

в) особа не відбуває покарання і визнається такою, що 
не має судимості; 

г) особа відбуває покарання, але визнається такою, що 
не має судимості.  
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7. Звільнення від покарання у зв’язку із втратою особою 
суспільної небезпечності за наявності відповідних підстав – це: 

а) право суду; 
б) обов’язок суду; 
в) обов’язок суду в разі вчинення злочину з необереж-

ності; 
г) обов’язок суду в разі вчинення злочину невеликої тяж-

кості.  
 
8. Звільнення від відбування покарання, призначеного су-

дом, має місце у випадках, коли:  
а) особа відбуває призначене покарання, проте в певний 

момент звільняється від подальшого його відбування; 
б) суд виносить обвинувальний вирок, але покарання в 

ньому не призначається; 
в) суд виносить обвинувальний вирок з призначенням 

покарання, але засуджений його не відбуває; 
г) особа звільняється від винесення обвинувального ви-

року.  
 

9. Звільнення від призначення покарання має місце, коли:  
а) особа відбуває призначене покарання, проте в певний 

момент звільняється від подальшого його відбування; 
б) суд виносить обвинувальний вирок, але покарання за-

судженому не призначається; 
в) суд виносить обвинувальний вирок з призначенням 

покарання, але засуджений його не відбуває; 
г) особа звільняється від винесення обвинувального ви-

року.  
 

10. Звільнення від подальшого відбування призначеного 
судом покарання має місце у випадках, коли:  

а) особа відбуває призначене покарання, проте в певний 
момент звільняється від подальшого його в відбування; 

б) суд виносить обвинувальний вирок, але покарання в 
ньому не призначається; 

в) суд виносить обвинувальний вирок з призначенням 
покарання, але його засуджений не відбуває; 
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г) особа звільняється від винесення обвинувального ви-
року.  

 
11. Підстава звільнення від відбування покарання з ви-

пробуванням:  
а) вчинення злочину невеликої або середньої тяжкості; 
б) незначна суспільна небезпечність особи, яка вчинила 

злочин; 
в) наявність декількох обставин, що пом’якшують пока-

рання; 
г) сукупність обставин, що характеризують ступінь тяж-

кості злочину, особу винного та інші обставини справи, які у 
своїй єдності дають суду підставу дійти висновку про можли-
вість виправлення засудженого без відбування покарання. 

 
12. Тривалість іспитового строку при звільненні від від-

бування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які 
мають дітей віком до семи років:  

a) від одного до трьох років; 
б) від одного до семи років; 
в) встановлюється у межах призначеного такій жінці 

строку основного покарання; 
г) визначається з дня засудження жінки у межах строку, 

на який вона відповідно до закону може бути звільнена від ро-
боти у зв’язку з вагітністю, пологами і доглядом за дитиною до 
досягнення нею семирічного віку. У кожному разі фактична 
тривалість визначається в межах того строку, який залишився з 
дня її засудження і до досягнення дитиною семи років, але не 
нижче одного року. 

 
13. Тривалість іспитового строку при звільненні від від-

бування покарання з випробуванням:  
а) дорівнює призначеному судом строку основного по-

карання; 
б) визначена в законі в межах від одного до трьох років; 
в) визначається судом з урахуванням тяжкості вчинено-

го злочину на власний розсуд; 
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г) встановлюється судом в межах від одного до п’яти 
років. 

 
14. Види покарань, у разі призначення яких вагітні жін-

ки і жінки, які мають дітей віком до семи років, можуть бути 
звільнені від відбування покарання з випробуванням:  

a) виправні роботи, обмеження волі або позбавлення во-
лі на строк не більше п’яти років у разі вчинення такою жінкою 
тяжкого чи особливо тяжкого злочину; 

б) позбавлення волі на строк не більше п’яти років за 
вчинення такою жінкою будь-якого злочину; 

в) обмеження волі або позбавлення волі, за винятком 
коли позбавлення волі призначене такій жінці на строк більше 
п’яти років за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину; 

г) будь-яке покарання менш суворе, ніж позбавлення 
волі. 

 
15. Підстава звільнення від відбування покарання з ви-

пробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 
семи років:  

a) вчинення злочину невеликої, середньої тяжкості або 
тяжкого чи особливо тяжкого, за який призначено позбавлення 
волі на строк не більше 5 років; 

б) незначна суспільна небезпечність жінки, яка вчинила 
злочин або знаходиться в стані вагітності, або має дітей віком 
до 7 років; 

в) наявність декількох обставин, що пом’якшують пока-
рання такої жінки; 

г) сукупність обставин, що характеризують ступінь тяж-
кості вчиненого злочину, особу винної (вагітність чи наявність 
дітей віком до 7 років) та інші обставини справи, які у своїй су-
купності свідчать про можливість виправлення засудженої без 
реального відбування покарання. 
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16. Звільнення від відбування покарання з випробуванням 
вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 7 років, − це:  

a) спеціальний вид безумовного звільнення такої кате-
горії жінок від відбування призначеного покарання; 

б) спеціальний вид (умовного) звільнення такої категорії 
жінок від відбування покарання з випробуванням; 

в) спеціальний вид дострокового звільнення такої кате-
горії жінок від відбування призначеного судом покарання; 

г) різновид умовно-дострокового звільнення такої кате-
горії жінок від відбування призначеного судом покарання. 

 
17. Несприятливі правові наслідки звільнення засудже-

ного від відбування покарання з випробуванням настають за 
умови (вкажіть найбільш повну відповідь):  

a) за умови невиконання ним покладених судом 
обов’язків або систематичного (три і більше разів) вчинення 
правопорушень, за які засуджений притягувався до адміністра-
тивної відповідальності, або у разі вчинення протягом іспитово-
го строку нового злочину; 

б) лише у разі невиконання засудженим покладених 
обов’язків або вчинення особливо тяжкого нового злочину;  

в) за умови вчинення будь-якого правопорушення;  
г) лише при вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого зло-

чину. 
 
18. Сприятливі правові наслідки звільнення від відбуван-

ня покарання з випробуванням:  
a) остаточне звільнення особи за рішенням суду від від-

бування призначеного їй основного покарання і пільгове пога-
шення у зв’язку з цим судимості; 

б) дострокове звільнення від відбування призначеного 
основного і додаткового покарання; 

в) дострокове зняття судимості; 
г) заміна призначеного покарання на інший, менш суво-

рий вид. 
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19. Особливості застосування додаткових покарань у 
разі звільнення від відбування покарання з випробуванням:  

а) не тільки призначення, а й реальне застосування будь-
якого додаткового покарання, передбаченого в Загальній части-
ні КК України; 

б) призначення і реальне застосування будь-якого пе-
редбаченого в КК України додаткового покарання за винятком 
штрафу; 

в) можливе призначення і реальне застосування будь-
якого з передбачених в КК України додаткових покарань за ви-
нятком конфіскації майна; штраф як додаткове покарання може 
бути призначений лише за умови, що він передбачений в санк-
ції статті, за якою засуджується особа; 

г) додаткові покарання не можуть бути застосовані. 
 
20. Іспитовий строк при звільненні від відбування пока-

рання з випробуванням − це визначений судом проміжок часу, 
протягом якого:  

а) за засудженим здійснюється контроль, він має суди-
мість і зобов’язаний не вчиняти нового злочину, виконувати 
покладені на нього обов’язки та інші умови випробування; 

б) засуджена особа визнається такою, що відбуває пока-
рання; 

в) засуджена особа зобов’язана виконувати суспільно 
корисні роботи; 

г) особа вважається такою, що не має судимості. 
 
21. Контроль за поведінкою осіб, звільнених від відбу-

вання покарання з випробуванням, здійснюють:  
а) органи МВС за місцем проживання засудженого;  
б) кримінально-виконавча інспекція за місцем прожи-

вання; відносно неповнолітніх кримінально-виконавча інспек-
ція спільно із працівниками служби у справах неповнолітніх; 
відносно військовослужбовців – командири військових частин; 

в) прокуратура району місця проживання; відносно вій-
ськовослужбовців – прокуратура відповідного гарнізону; 

г) органи місцевого самоврядування. 
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22. Перебіг строку давності виконання обвинувального 
вироку може:  

a) зупинятися і перериватися; 
б) змінюватися за рішенням суду;  
в) скорочуватися та продовжуватися ; 
г) погашатися чи зніматися. 
 
23. Підставою зупинення перебігу строку давності ви-

конання обвинувального вироку є:  
a) вчинення нового злочину невеликої тяжкості;  
б) вчинення нового злочину середньої тяжкості;  
в) ухилення засудженого від відбування покарання;  
г) вчинення нового тяжкого чи особливо тяжкого злочину.  
 

24. Строки давності щодо додаткових покарань:  
a) визначаються основним покаранням, призначеним за 

вироком суду;  
б) безпосередньо встановлені у Загальній частині КК 

України;  
в) визначаються судом на власний розсуд; 
г) визначаються залежно від категорії тяжкості вчинено-

го злочину.  
 

25. У разі засудження особи до покарання у виді позбав-
лення волі на строк більше десяти років за особливо тяжкий зло-
чин, строк давності виконання обвинувального вироку складає:  

a) десять років;  
б) п’ятнадцять років;  
в) двадцять п’ять років;  
г) тридцять років. 
 

26. У разі засудження особи до позбавлення волі на 
строк не більше десяти років за особливо тяжкий злочин 
строк давності виконання обвинувального вироку складає:  

a) десять років;   
б) п’ятнадцять років;   
в) вісім років;  
г) двадцять п’ять років. 
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27. У разі засудження особи до позбавлення волі на 
строк понад п’ять років за тяжкий злочин строк давності ви-
конання обвинувального вироку складає:  

a) десять років;  
б) п’ятнадцять років;  
в) п’ять років;  
г) двадцять п’ять років 
 
28. У разі засудження особи до покарання у виді обме-

ження волі або позбавлення волі за злочин невеликої тяжкості 
строк давності виконання обвинувального вироку складає:  

a) один рік;  
б) два роки;  
в) три роки;  
г) п’ять років.  
 

29. У разі засудження особи до покарання менш суворо-
го, ніж обмеження волі, строк давності виконання обвинуваль-
ного вироку складає:  

a) один рік;  
б) два роки;  
в) шість місяців;  
г) три роки. 
 

30. При відновленні перебігу давності строки давності в 
два, три і п’ять років:  

a) збільшуються на чотири роки;  
б) не змінюються;  
в) подвоюються;  
г) потроюються. 
 

31. Давність не застосовується у разі засудження осо-
би за злочини:  

a) за будь-які особливо тяжкі;  
б) вчинені організованою групою чи злочинною органі-

зацією;  
в) пов’язані з посяганням на життя декількох осіб;  
г) проти миру та безпеки людства.  
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32. Строки давності виконання обвинувального вироку 
починають спливати: 

а) із моменту вчинення злочину; 
б) із моменту винесення обвинувального вироку;  
в) із моменту набрання вироком законної сили; 
г) із моменту відбуття покарання. 
 
33. Строки давності виконання обвинувального вироку 

перериваються у випадках:  
а) ухилення засудженого від відбування покарання;  
б) вчинення засудженим до закінчення строку давності 

нового злочину середньої тяжкості, тяжкого або особливо тяж-
кого; 

в) вчинення засудженим до закінчення строку давності 
нового злочину незалежно від категорії тяжкості; 

г) вчинення засудженим до закінчення строку давності 
будь-якого правопорушення. 

 
34. У разі переривання строки давності виконання об-

винувального вироку починають обчислюватися з:  
а) дня вчинення нового злочину; 
б) моменту винесення обвинувального вироку за новий 

злочин; 
в) моменту вступу вироку за новий злочин у законну 

силу; 
г) моменту відбуття покарання за новий злочин. 
 
35. Звільнення від відбування покарання у зв’язку із закін-

ченням строків давності виконання обвинувального вироку – це:  
а) право суду; 
б) обов’язок суду в будь-якому випадку;  
в) обов’язок суду, за винятком засудження особи до до-

вічного позбавлення волі; 
г) право суду, за винятком засудження особи за злочин 

невеликої тяжкості. 
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36. Особа може бути умовно-дострокове звільнена від 
подальшого відбування покарання, призначеного за злочин серед-
ньої тяжкості, після відбуття:  

a) не менше двох третин строку покарання; 
б) більше третини строку покарання; 
в) не менше трьох четвертих строку покарання; 
г) не менше половини строку покарання. 
 
37. Особа може бути умовно-достроково звільнена від 

подальшого відбування покарання, призначеного за умисний 
особливо тяжкий злочин, після відбуття:  

a) не менше двох третин строку покарання; 
б) більше половини строку покарання; 
в) не менше трьох четвертих строку покарання; 
г) не менше половини строку покарання. 
 
38. Особа може бути умовно-дострокове звільнена від 

подальшого відбування покарання, призначеного за умисний 
тяжкий злочин, після фактичного відбуття:  

a) не менше трьох четвертих строку покарання; 
б) більше половини строку покарання; 
в) не менше двох третин строку покарання; 
г) не менше половини строку покарання. 
 

39. Сприятливі правові наслідки умовно-дострокового 
звільнення від відбування покарання настають, якщо:  

a) особа виконала обов’язки, покладені судом;  
б) особа виправилася і влаштувалася на роботу;  
в) протягом невідбутої частини покарання особа не вчи-

нила нового злочину; 
г) протягом невідбутої частини покарання особа не вчи-

нила адміністративного правопорушення. 
 

40. У разі вчинення особою, що була умовно-достроково 
звільнена, упродовж строку невідбутої частини покарання но-
вого злочину:  

а) до покарання за новий злочин приєднується повністю 
або частково невідбута частина покарання за попереднім вироком;  
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б) до покарання за новий злочин приєднується повністю 
або частково покарання, призначене за попереднім вироком; 

в) строк невідбутої частини за попереднім вироком по-
двоюється та приєднується до покарання, призначеного за но-
вим вироком; 

г) строк невідбутої частини покарання за попереднім 
вироком підлягає обов’язковому поглинанню покаранням, при-
значеним за новий злочин. 

 
 41. Умовно-дострокове звільнення від відбування пока-

рання може бути застосоване після фактичного відбуття за-
судженим:  

a) не менш чверті встановленого вироком суду строку 
покарання; 

б) третину встановленого вироком суду строку покарання; 
в) не менше половини, двох третин, трьох четвертих 

встановленого вироком суду строку покарання; 
г) не менше трьох п’ятих встановленого вироком суду 

строку покарання. 
 

42. Однією з підстав застосування умовно-достроко-
вого звільнення від відбування покарання є те, що засуджений:  

a) став на шлях виправлення;  
б) відбув чверть строку покарання; 
в) довів своє виправлення;  
г) виконує вимоги режиму відбування покарання. 
 

43. Умовно-дострокове звільнення від відбування пока-
рання – це:  

a) звільнення від відбування призначеного покарання, 
якщо протягом іспитового строку засуджений не вчинить ново-
го злочину; 

б) дострокове звільнення засудженого від подальшого 
відбування призначеного йому покарання за умови, що він про-
тягом невідбутої частини покарання не вчинить нового злочину; 

в) звільнення від призначення покарання, якщо протя-
гом іспитового строку засуджений не вчинить нового злочину ; 

г) заміна невідбутої частини покарання більш м’яким. 
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44. Умовно-дострокове звільнення від відбування пока-
рання за наявності передумов і підстав такого звільнення на-
лежить до:  

а) права суду; 
б) обов’язку суду у будь-якому випадку; 
в) обов’язку суду за наявності клопотання адміністрації 

виправної установи; 
г) обов’язку суду, якщо особа була засуджена за злочин 

невеликої або середньої тяжкості. 
 
45. Іспитовий строк при умовно-достроковому звіль-

ненні від відбування покарання: 
а) встановлюється судом залежно від категорії тяжкості 

вчиненого злочину; 
б) встановлюється судом на строк від 1 до 3 років; 
в) дорівнює строку невідбутої частини покарання; 
г) дорівнює строку призначеного судом покарання.  
 
46. Умовно-дострокове звільнення від відбування пока-

рання може застосовуватись до осіб, які відбувають покаран-
ня у виді: 

а) штрафу, громадських робіт;  
б) виправних робіт, службових обмежень для військово-

службовців, обмеження волі, тримання в дисциплінарному ба-
тальйоні військовослужбовців або позбавлення волі; 

в) довічного позбавлення волі; 
г) штрафу, громадських робіт, позбавлення права займа-

ти певні посади або займатися певною діяльністю, довічного 
позбавлення волі.  

 
47. Особу може бути умовно-достроково звільнено по-

вністю або частково від відбування додаткового покарання у 
виді: 

а) штрафу; 
б) позбавлення права обіймати певні посади чи займати-

ся певною діяльністю; 
в) конфіскації майна; 
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г) позбавлення військового, спеціального звання, рангу, 
чину або кваліфікаційного класу. 

 
48. Якщо покарання визначено за сукупністю злочинів 

або вироків, суд, застосовуючи умовно-дострокове звільнення 
від його відбування, повинен виходити із:  

а) найбільш тривалого строку покарання, призначеного 
за злочини, що входять до сукупності, і враховувати при цьому 
строки, зазначені у ч. 3 ст. 81 КК України; 

б) загального строку покарання, призначеного за сукуп-
ністю, і враховувати при цьому строки, зазначені у ч. 3 ст. 81 
КК України; 

в) найменш тривалого строку покарання, призначеного 
за злочини, що входять до сукупності, і враховувати при цьому 
строки, зазначені у ч. 3 ст. 81 КК України; 

г) категорії тяжкості вчиненого злочину. 
 
49. Умовно-дострокове звільнення від відбування пока-

рання застосовується:  
а) прокурором; 
б) судом; 
в) адміністрацією кримінально-виправної установи; 
г) кримінально-виконавчою інспекцією. 
 
50. У разі заміни невідбутої частини покарання більш 

м’яким нове покарання має бути: 
а) обов’язково строковим; 
б) обов’язково спеціальним; 
в) обов’язково загальним; 
г) будь-яким більш м’яким видом покарання. 
 
51. Назвіть види покарань, при відбуванні яких може 

бути застосована заміна невідбутої частини покарання більш 
м’яким:  

a) довічне позбавлення волі; 
б) обмеження волі або позбавлення волі; 
в) виправні роботи та громадські роботи; 
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г) арешт, обмеження волі, тримання в дисциплінарному 
батальйоні. 

 
52. Умовами застосування заміни невідбутої частини 

покарання більш м’яким є:  
a) дійове каяття засудженого та сумлінне ставлення до 

праці; 
б) не вчинення нового злочину в місцях позбавлення волі; 
в) становлення засудженого на шлях виправлення та фак-

тичне відбуття ним не менше третини, не менше половини чи 
не менше двох третин строку покарання; 

г) неповнолітній вік засудженого. 
 
53. Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким 

передбачає:  
a) безумовну заміну покарання, призначеного вироком 

суду, іншим, більш м’яким видом покарання, яке засуджений 
продовжує відбувати;  

б) скорочення невідбутої частини призначеного вироком 
суду покарання; 

в) умовну заміну призначеного покарання іншим, більш 
м’яким видом покарання, яке засуджений продовжує відбувати;  

г) звільнення від відбування покарання з іспитовим 
строком. 

 
54. Якщо особа, якій покарання було замінене більш 

м’яким, протягом відбування цього покарання вчиняє новий 
злочин:  

а) до покарання за знову вчинений злочин приєднується 
невідбута частина покарання, яке було призначене особі вироком 
суду і від подальшого відбування якого вона була звільнена;  

б) до покарання за знову вчинений злочин приєднується 
повністю або частково невідбута частина більш м’якого пока-
рання; 

в) строк невідбутої частини більш м’якого покарання 
підлягає обов’язковому поглинанню покаранням, призначеним 
за новий злочин; 
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г) до покарання за знову вчинений злочин приєднується 
повністю або частково покарання, призначене за попереднім 
вироком. 

 
55. У разі заміни невідбутої частини покарання більш 

м’яким строк нового покарання:  
а) встановлюється в межах строків, встановлених у За-

гальній частині КК України;  
б) дорівнює строку невідбутого покарання, призначено-

го вироком; 
в) не повинен бути меншим, ніж невідбута частина по-

карання, призначеного вироком суду; 
г) встановлюється в межах строків, установлених у За-

гальній частині КК України, і не повинен перевищувати строку 
невідбутої частини покарання, раніше призначеного вироком 
суду. 

 
56. У разі заміни невідбутої частини основного пока-

рання більш м’яким засудженого може бути звільнено також і 
від додаткового покарання у виді:  

а) штрафу; 
б) позбавлення права обіймати певні посади чи займати-

ся певною діяльністю; 
в) конфіскації майна; 
г) позбавлення військового, спеціального звання, рангу, 

чину або кваліфікаційного класу. 
 
57. У разі заміни невідбутої частини основного пока-

рання більш м’яким: 
а) засудженого може бути звільнено також і від додат-

кового покарання; 
б) засудженого не може бути звільнено від додаткового 

покарання; 
в) додаткове покарання також може бути замінено на 

інше, більш м’яке; 
г) додаткове покарання підлягає обов’язковій заміні на 

інше, більш м’яке. 
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58. Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким 
за наявності передумов та підстав такого звільнення є: 

а) правом суду; 
б) обов’язком суду у будь-якому випадку; 
в) обов’язком суду за наявності клопотання адміністра-

ції виправної установи; 
г) обов’язком суду, якщо особа була засуджена за зло-

чин невеликої або середньої тяжкості. 
 
59. Зміст заміни невідбутої частини покарання на під-

ставі положень ст. 82 КК України полягає у:  
а) заміні строку призначеного вироком суду покарання 

на інший, менш тривалий; 
б) заміні призначеного вироком суду покарання на інше, 

більш суворе; 
в) заміні строку призначеного вироком суду покарання 

на інший, більш тривалий; 
г) заміні призначеного вироком суду покарання на інше, 

більш м’яке. 
 
60. Якщо покарання визначене за сукупністю злочинів 

або вироків, суд, застосовуючи заміну покарання, повинен вихо-
дити із:  

а) найбільш тривалого строку покарання, призначеного 
за злочини, що входять до сукупності, і враховувати при цьому 
строки, зазначені у ч. 4 ст. 82 КК України; 

б) загального строку покарання, призначеного за сукуп-
ністю, і враховувати при цьому строки, зазначені у ч. 4 ст. 82 
КК України; 

в) найменш тривалого строку покарання, призначеного 
за злочини, що входять до сукупності, і враховувати при цьому 
строки, зазначені у ч. 4 ст. 82 КК України; 

г) категорії тяжкості вчиненого злочину. 
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61. Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким 
застосовується:  

а) прокурором; 
б) адміністрацією кримінально-виправної установи; 
в) судом; 
г) кримінально-виконавчою інспекцією. 
 
62. Амністія оголошується: 
а) законом України; 
б) Президентом України; 
в) судом; 
г) всеукраїнським референдумом.  
 
63. Законом про амністію може бути передбачено: 
а) звільнення особи від кримінальної відповідальності; 
б) заміна одного покарання іншим; 
в) повне або часткове звільнення від відбування призна-

ченого судом покарання; 
г) дострокове зняття судимості. 
 
64. Особи, на яких поширюється дія закону про амніс-

тію, можуть бути звільнені від відбування: 
а) як основного, так і додаткового покарання, призначе-

ного судом, крім конфіскації майна, у частині вироку, яка не 
була виконана на день набрання чинності законом про амніс-
тію; 

б) тільки основного покарання; можливість звільнення 
від додаткового покарання у Законі “Про застосування амністії 
в Україні” не передбачена; 

в) тільки від додаткового покарання; можливість звіль-
нення від основного покарання у Законі “Про застосування ам-
ністії в Україні” не передбачена; 

г) тільки від позбавлення волі.  
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65. Особам, засудженим до покарання (основного чи 
додаткового) у виді штрафу, сума штрафу, сплаченого ними 
до прийняття судом рішення про звільнення від відбування по-
карання у зв’язку з амністією:  

а) повертається в повному обсязі; 
б) не повертається; 
в) повертається частково, розмір встановлюється за роз-

судом суду; 
г) повертається за наявності клопотання засудженого.  
 
66. Звільнення від відбування покарання у зв’язку з амні-

стією є:  
а) правом суду; 
б) обов’язком суду у будь-якому випадку; 
в) обов’язком суду за наявності клопотання адміністра-

ції виправної установи; 
г) обов’язком суду, якщо особа була засуджена за зло-

чин невеликої або середньої тяжкості. 
 

67. Амністією вважається:  
а) відновлення в правах, відновлення втраченого добро-

го імені засудженого; 
б) звільнення від кримінальної відповідальності; 
в) повне або часткове звільнення від призначення пока-

рання; 
г) повне або часткове звільнення від відбування пока-

рання певної категорії осіб, визнаних винними у вчиненні зло-
чину. 

 

68. Помилуванням є: 
а) відновлення в правах, відновлення втраченого добро-

го імені засудженого за рішенням Президента України; 
б) відмова держави в особі Президента України від при-

тягнення особи до кримінальної відповідальності; 
в) відмова держави в особі Президента України від по-

дальшого виконання щодо засудженої особи призначеного їй 
судом покарання; 

г) повне або часткове зняття судимості. 
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69. Помилування здійснюється: 
а) Верховною Радою України; 
б) Президентом України; 
в) Верховним Судом України; 
г) Генеральним прокурором України. 
  
70. У разі засудження особи до довічного позбавлення 

волі клопотання про її помилування може бути подано після: 
а) відбуття нею десяти років призначеного покарання; 
б) після відбуття нею не менш як двадцять років при-

значеного покарання; 
в) після відбуття нею не менш як двадцять п’ять років 

призначеного покарання; 
г) з моменту вступу вироку в закону силу. 
 

71. Помилування засуджених здійснюється у виді: 
а) повної реабілітації засудженого; 
б) звільнення від подальшого відбуття призначеного по-

карання; 
в) зняття судимості; 
г) звільнення від кримінальної відповідальності.  
 

72. Клопотання про помилування може бути подано з 
моменту:  

а) винесення обвинувального вироку суду; 
б) набрання вироком законної сили; 
в) повідомлення про підозру; 
г) вчинення злочину. 
 

73. У разі відхилення клопотання про помилування:  
а) особа позбавляється права подати повторне клопо-

тання; 
б) повторне клопотання може бути подано через 2 роки 

з часу відхилення попереднього клопотання; 
в) повторне клопотання щодо особи, засудженої до до-

вічного позбавлення волі, може бути подано не раніш як через 5 
років, а щодо інших засуджених − не раніш як через 1 рік із ча-
су відхилення попереднього клопотання; 
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г) повторне клопотання може бути подано особою, за-
судженою за особливо тяжкий злочин, як правило, не раніш як 
через 1 рік, а за інші злочини − не раніш як через 6 місяців з 
часу відхилення попереднього клопотання.  

 

74. Підставою звільнення від покарання у зв’язку з по-
милуванням є:  

а) наявність клопотання про помилування; 
б) рішення Комісії при Президентові України в питан-

нях помилування; 
в) набрання чинності відповідним указом Президента 

України; 
г) рішення адміністрації кримінально-виконавчої уста-

нови. 
 

75. Правовим наслідком судимості є те, що вона:  
a) має значення при встановленні виду сукупності зло-

чинів; 
б) має значення у випадку вчинення нового злочину; 
в) визнається обставиною, що пом’якшує покарання; 
г) виключає наявність рецидиву злочинів. 
 

76. Правові наслідки судимості розповсюджуються на:  
a) строк відбуття основного покарання; 
б) строк відбуття як основного, так і додаткового пока-

рання; 
в) строк відбуття як основного, так і додаткового пока-

рання, а в деяких випадках – і на певний строк після відбуття 
покарання; 

г) на весь строк життя людини, яка відбула покарання. 
 

77. Вкажіть, з якого моменту особа вважається та-
кою, що має судимість:  

a) з моменту вчинення злочину; 
б) з моменту повідомлення особі про підозру у вчинені 

кримінального правопорушення; 
в) з моменту набуття чинності обвинувальним вироком 

суду; 
г) з моменту відбуття покарання. 
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78. Судимість погашається:  
a) автоматично, за наявності певних умов, встановлених 

законом; 
б) вироком суду; 
в) рішенням суду про погашення судимості; 
г) указом Президента. 
 
79. Зняття судимості − це:  
а) дострокове припинення судимості на підставі акта 

про помилування; 
б) автоматичне її припинення при встановленні певних, 

передбачених законом, умов; 
в) дострокове припинення судимості постановою суду;  
г) дострокове припинення судимості в разі прийняття 

закону про амністію. 
 
80. Якщо після відбуття покарання, але до закінчення 

строку погашення судимості буде вчинений новий злочин, то:  
a) строк погашення судимості зупиняється до моменту 

набуття чинності обвинувальним вироком за новий злочин; 
б) строк погашення судимості переривається і починає 

обчислюватись з моменту набуття чинності обвинувального 
вироку за новий злочин; 

в) строк погашення судимості переривається і обчислю-
ється заново, окремо за кожен злочин, після фактичного відбут-
тя покарання (основного та додаткового) за останній злочин;  

г) правове значення строку погашення судимості втра-
чається фактом вчинення нового злочину. 

 
81. Судимість достроково може бути знята: 
a) Верховною Радою України; 
б) Президентом України; 
в) судом;  
г) адміністрацією виправної установи за умови зразкової 

поведінки засудженого. 
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82. Умовами зняття судимості є:  
а) прийняття закону про амністію; 
б) закінчення не менш як половини строку погашення 

судимості, встановленого ст. 89 КК України;  
в) вчинення злочинів невеликої та середньої тяжкості та 

закінчення не менш як половини строку погашення судимості, 
встановленого ст. 89 КК України; 

г) відбуття особою покарання у виді обмеження волі або 
позбавлення волі та закінчення не менш як половини строку 
погашення судимості, встановленого ст. 89 КК України. 

 
83. Підставою для зняття судимості виступає:  
а) примирення особи з потерпілим і відшкодування нею 

заподіяних потерпілому збитків; 
б) доведення зразковою поведінкою і сумлінним став-

ленням до праці виправлення особи; 
в) обставини, які свідчать, що особа стала на шлях ви-

правлення; 
г) щире розкаяння у вчиненому злочині. 
 
84. Строк погашення судимості встановлюється залеж-

но від:  
a) виду призначеного покарання; 
б) строку призначеного покарання; 
в) строку фактично відбутого покарання; 
г) виду призначеного покарання і ступеня тяжкості вчи-

неного злочину. 
 
85. Такими, що не мають судимості, визнаються особи, 

яких: 
а) засуджено за вироком суду без призначення покарання; 
б) звільнено від відбування покарання на підставі закону 

про амністію; 
в) звільнено від відбування покарання на підставі акта 

Президента України про помилування; 
г) умовно-достроково звільнено від подальшого відбу-

вання покарання.  
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86. Строки погашення судимості обчислюються:  
а) із моменту винесення обвинувального вироку суду; 
б) із дня відбуття основного і додаткового покарання; 
в) із дня вступу вироку в законну силу; 
г) із дня, зазначеного в обвинувальному вироку суду.  
 
87. Строки погашення судимості перериваються вна-

слідок: 
а) вчинення особою адміністративного правопорушення; 
б) вчинення особою нового злочину незалежно від кате-

горії тяжкості; 
в) вчинення особою нового тяжкого або особливо тяж-

кого злочину; 
г) вчинення особою нового злочину середньої тяжкості, 

тяжкого або особливо тяжкого.  
 
88. У разі переривання строки погашення судимості: 
а) спливають паралельно за кожен злочин і закінчують-

ся самостійно залежно від їх тривалості; 
б) підлягають повному складанню; 
в) подвоюються; 
г) поглинаються більш тривалим строком. 
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