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В С Т У П 
 

У процесі опанування навчальної дисципліни “Криміна-
льне право України” (Особлива частина) студенти мають навчи-
тися тлумачити конкретний зміст кримінально-правових норм та 
правильно їх застосовувати при вирішенні конкретних справ. 

У результаті вивчення кримінального права студенти  
п о в и н н і: 

- з н а т и  стан основних проблем науки кримінального 
права,  в о л о д і т и  понятійним апаратом;  

- в і л ь н о   о р і є н т у в а т и с я  у системі криміналь-
ного права України та судовій практиці у кримінальних справах; 

- у м і т и  правильно тлумачити та застосовувати кри-
мінально-правові норми; використовувати досягнення науки 
кримінального права для підвищення професійних знань і на-
лежної підготовки до самостійної практичної діяльності. 

Оцінювання знань студентів з кримінального права 
здійснюється на підставі результатів поточного модульного ко-
нтролю (ПМК). Загальним об’єктом оцінювання знань студен-
тів при ПМК є відповідні частини навчальної програми, засво-
єння якої перевіряється під час ПМК. 

Завданням ПМК є перевірка розуміння та засвоєння на-
вчального матеріалу відповідного змістовного модулю, здатно-
сті осмислити зміст теми чи розділу навчальної програми, умінь 
застосовувати отримані знання при вирішенні професійних за-
вдань. Об’єктом ПМК є рівень знань та умінь. 

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

Видання включає до себе тести з відповідних тем з кри-
мінального права України (Особлива частина). 

Кожен тест містить одну правильну відповідь і оціню-
ється в 1 бал. Якщо у тесті одна правильна, але неповна відпо-
відь, за наявності правильної повної відповіді, неповна вважа-
ється неправильною. 
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З М І С Т О В И Й   М О Д У Л Ь  І:  Т Е М И  (1 – 3) 
 

1. Поняття Особливої частини кримінального права  
України, її системи і значення.  

Наукові основи кваліфікації злочинів. 
2. Злочини проти основ національної безпеки України. 

3. Злочини проти життя та здоров’я особи 
 

 1. Безпосереднім об’єктом державної зради (ст. 111 
КК України) є: 

а) суспільні відносини, що забезпечують інформаційну 
безпеки України; 

б) суспільні відносини щодо забезпечення територіаль-
ної цілісності і недоторканності України в межах встановлених 
кордонів;  

в) суспільні відносини, що забезпечують внутрішню 
безпеку України, захист її конституційного ладу та державної 
влади; 

г) суспільні відносини, що забезпечують громадську 
безпеку України. 

 
2. Предметом диверсії (ст. 113 КК України) виступа-

ють: 
а) об’єкти, що мають важливе народногосподарське чи 

оборонне значення; 
б) відомості, що містять важливу інформацію; 
в) державні чи громадські діячі, вичерпний перелік яких 

наведений у законі; 
г) будь-яка потерпіла фізична особа. 
 

3. Відмежування побоїв і мордування (ст. 126 КК 
України) від тілесних ушкоджень: 

а) побої і мордування   тягнуть за собою короткочасного 
розладу здоров’я; 

б) побої і мордування не викликають фізичного болю; 
в) побої і мордування завдають фізичного болю і не 

спричиняють тілесних ушкоджень; 
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г) побої і мордування спричиняють порушення анатомі-
чної цілісності тканин або нормального функціонування тканин 
і органів людського тіла. 

 
4. Умовами звільнення від кримінальної відповідаль-

ності за шпигунство (ч.2 ст. 114 КК України) є: 
а) добровільна заява органам державної влади про 

зв’язок з іноземною державою, іноземною організацією, їх 
представниками і про отримане завдання, щире каяття, активне 
сприяння розкриттю злочину; 

б) припинення особою діяльності, передбаченої ч.1  
ст. 114 КК, добровільне повідомлення органам державної влади 
про вчинене, якщо внаслідок цього та в) вжитих заходів було 
відвернене заподіяння шкоди інтересам України; 

в) співпраця з відповідними органами по наданню дез-
інформації іноземній розвідці або її представникам; 

г) отримання злочинного завдання від іноземної держави, 
іноземної організації, їх представників, не вчинення жодних дій 
на виконання цього завдання, добровільна заява органам держав-
ної влади про свій зв’язок з іноземною державою, іноземною ор-
ганізацією, їх представниками і про отримане завдання. 

 
5. До злочинів проти життя (розд. ІІ Особливої час-

тини) КК України відносять: 
а) різні види умисних вбивств (ст. 115 – 118 КК), вбивс-

тво через необережність (ст. 119), доведення до самогубства 
(ст. 120 КК), погрозу вбивством (ст. 129 КК); 

б) різні види умисних вбивств (ст. 115 – 118 КК ), інші 
посягання на життя, передбачені в різних розділах Особливої 
частини КК; 

в) вбивство через необережність (ст. 119 КК), доведення 
до самогубства (ст. 120 КК), умисне тяжке тілесне ушкодження, 
що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК); 

в) різні види умисних вбивств (ст. 115 – 118 КК), погро-
зу вбивством (ст. 129 КК), посягання на життя державного чи 
громадського діяча (ст. 112 КК). 
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6. За що встановлюється відповідальність у ч. 1  
ст. 126 КК України (побої і мордування):  

а) за завдання ударів, нанесення побоїв або вчинення 
інших дій, які не завдали фізичного болю але спричинили тіле-
сні ушкодження; 

б) за умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших 
насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили 
тілесних ушкоджень; 

в) за умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших 
насильницьких дій, які завдали болю і спричинили втрату пра-
цездатності; 

г) за завдання ударів або вчинення інших дій, які завда-
ли фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень. 

 
7. Який злочин має бути кваліфікований за п. 8 ч. 2 

ст. 115 КК України (умисне вбивство особи чи її близького 
родича у зв’язку з виконанням цією особою службового або 
громадського обов’язку)? 

а) замах на вбивство та вбивство близької потерпілому 
особи, вчинене з метою не допустити чи припинити правомірну 
діяльність потерпілої особи у зв’язку з виконанням нею зазна-
ченого обов’язку, змінити характер останньої, а так само з мо-
тивів помсти за неї;  

б) вбивство державного чи громадського діяча, вчинене 
у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю; 

в) вбивство особи чи її близького родича вчинене з ме-
тою не допустити чи припинити правомірну діяльність потерпі-
лого у зв’язку з виконанням ним зазначеного обов’язку, змінити 
характер останньої, а так само з мотивів помсти за неї; 

г) вбивство працівника правоохоронного органу чи його 
близьких родичів, члена громадського формування з охорони 
громадського порядку та державного кордону або військовос-
лужбовця у зв’язку з їх діяльністю щодо охорони громадського 
порядку. 

 
8. Визначте родовий об’єкт злочинів проти основ на-

ціональної безпеки України: 
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а) суспільні відносини, які забезпечують недоторканість 
державних кордонів та охорону державної таємниці; 

б) суспільні відносини, які забезпечують авторитет дер-
жавної влади; 

в) суспільні відносини з охорони основ національної 
безпеки України: її конституційного ладу, суверенітету, терито-
ріальної недоторканності, обороноздатності; 

г) суспільні відносини, які забезпечують громадську 
безпеку, громадський порядок, нормальну діяльність органів 
місцевого самоврядування, мир, безпеку людства та міжнарод-
ний правопорядок. 

 
9. Як упливає на кваліфікацію діяння матері момент 

виникнення у неї умислу на вбивство своєї новонародженої 
дитини? 

а) момент виникнення умислу в матері вбити свою но-
вонароджену дитину визначає, чи буде застосована ч. 1 чи ч. 2 
ст. 115 КК (просте умисне вбивство чи умисне вбивство за об-
тяжуючих обставин); 

б) момент виникнення умислу в матері вбити свою но-
вонароджену дитину на кваліфікацію не впливає – визначаль-
ним є час вчинення злочину; 

в) момент виникнення умислу в матері вбити свою но-
вонароджену дитину визначає, чи буде застосована ст. 117 
(умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини, чи ч. 1 
ст. 115 КК (умисне вбивство) або п.2 ч.2 ст. 115 КК України 
(умисне вбивство малолітньої дитини); 

г) момент виникнення умислу в матері вбити свою но-
вонароджену дитину в може бути підставою для звільнення її 
від кримінальної відповідальності. 

 
10. Лебединська вирішила помститися своєму колиш-

ньому чоловіку, за те що той її кинув. Вона звернулася до свого 
знайомого Миколи з проханням знайти їй “професійного вбив-
цю”. Микола організував зустріч Лебединської з Жировим. Жи-
ров взяв від Лебединської завдаток у 1000 доларів США за 
вбивство її чоловіка. Однак, оскільки він ніколи нікого не вби-
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вав, про що не було відомо, ані Миколі, ані Лебединській, Жи-
ров злякався й заявив у міліцію. За таких умов дії Жирова: 

а) не тягнуть кримінальної відповідальності; 
б) мають бути кваліфіковані як незакінчений замах на 

умисне вбивство, вчинене на замовлення з корисливих мотивів; 
в) мають бути кваліфіковані як закінчений замах на 

умисне вбивство, вчинене на замовлення; 
г) мають бути кваліфіковані як готування до умисного 

вбивства, вчинене з корисливих мотивів. 
 
11. Лебединська вирішила помститися своєму колиш-

ньому чоловіку, за те що той її кинув. Вона звернулася до свого 
знайомого Миколи з проханням знайти їй “професійних 
убивць”. Микола організував зустріч Лебединської з Жировим 
та Степаненко. Жиров та Степаненко взяли від Лебединської 
розроблений нею детальний план приміщення, де мешкав її чо-
ловік, знаряддя вчинення злочину, дізналися коли найбільш 
зручний час для вчинення злочину та завдаток у 1000 доларів 
США за виконання “роботи”. Однак, оскільки вони раніше ні-
коли нікого не вбивали, про що не було відомо, ані Миколі, ані 
Лебединській, Жиров і Степаненко злякалися й заявили в мі-
ліцію. Дії Лебединської мають бути кваліфіковані як: 

а) незакінчений замах на умисне вбивство, на замовлен-
ня з корисливих мотивів, вчиненого за попередньою змовою 
групою осіб; 

б) закінчений замах на умисне вбивство на замовлення; 
в) готування до умисного вбивства на замовлення з ко-

рисливих мотивів, вчиненого за попередньою змовою групою 
осіб; 

г) умисне вбивство на замовлення з корисливих мотивів, 
вчиненого за попередньою змовою групою осіб з добровільною 
відмовою виконавця від доведення його до кінця. 

 
12. Обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони бі-

льшості злочинів проти основ національної безпеки України 
виступає мета: 

а) приниження авторитету органів державної влади, ор-



 

9 

ганів місцевого самоврядування, приниження авторитету Укра-
їни як незалежної держави; 

б) зміни чи повалення конституційного ладу, захоплен-
ня державної влади, зміни меж території або державного кор-
дону, ослаблення держави; 

в) порушення недоторканості державних кордонів Укра-
їни; 

г) спричинення шкоди невизначеній кількості людей, іс-
тотної матеріальної та нематеріальної шкоди. 

 
13. Об’єктивна сторона диверсії (ст. 113 КК України) 

полягає у: 
а) вчиненні вибухів, підпалів або інших дій, спрямова-

них на масове знищення людей, заподіяння їм тілесних ушко-
джень чи іншої шкоди здоров’ю, зруйнування або пошкоджен-
ня об’єктів, які мають важливе народногосподарське чи обо-
ронне значення; 

б) вчиненні вибухів, підпалів або інших дій, спрямова-
них на масове знищення людей, а так саме спрямованих на ра-
діоактивне забруднення, масове отруєння, поширення епідемій, 
епізоотій чи епіфітотій; 

в) вчиненні з метою ослаблення держави вибухів, підпа-
лів або інших дій, спрямованих на масове знищення людей, за-
подіяння тілесних ушкоджень чи іншої шкоди їхньому здо-
ров’ю, на зруйнування або пошкодження об’єктів, які мають 
важливе народногосподарське чи оборонне значення, а також у 
вчиненні з тією самою метою дій, спрямованих на радіоактивне 
забруднення, масове отруєння, поширення епідемій, епізоотій 
чи епіфітотій; 

г) вбивстві або замаху на вбивство державного чи гро-
мадського діяча, або його близького родича, яке вчинене у 
зв’язку з державною або громадською діяльністю потерпілого. 

 
14. Формами здійснення об’єктивної сторони держа-

вної зради (ст. 111 КК України) виступають: 
а) дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення 

конституційного ладу або захоплення державної влади, змова 
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про вчинення таких дій, публічні заклики до насильницької 
зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення дер-
жавної влади, розповсюдження матеріалів із закликами до вчи-
нення таких дій; 

б) дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення 
конституційного ладу або захоплення державної влади, змова 
про вчинення таких дій, публічні заклики до насильницької 
зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення дер-
жавної влади; 

в) перехід на бік ворога в умовах надзвичайного стану, на-
дання іноземній державі, іноземній організації або їх представни-
кам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України; 

г) перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в 
період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній 
державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в 
проведенні підривної діяльності проти України. 

 

15. Мотив шпигунства (ст. 114 КК України): 
а) є обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони цього 

злочину; 
б) є кваліфікуючою ознакою цього злочину; 
в) може бути будь-яким та на кваліфікацію не впливає; 
г) виступає в якості підстави звільнення від криміналь-

ної відповідальності. 
 

16. У ч. 1 ст. 115 КК України наведено поняття вбив-
ства як: 

а) протиправне позбавлення життя іншої людини; 
б) умисне або необережне протиправне позбавлення 

життя іншої людини; 
в) умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині; 
г) умисне заподіяння смерті іншій людині. 
 
17. У складі диверсії (ст. 113 КК України) мета ослаб-

лення держави, тобто заподіяння шкоди її економічній сис-
темі, обороноздатності, внутрішній безпеці є: 

а) обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони злочину; 
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б) факультативно ознакою суб’єктивної сторони злочину; 
в) кваліфікуючою ознакою; 
г) обставиною, що обтяжує кримінальну відповідаль-

ність та покарання. 
 
18. Як має бути кваліфіковане вбивство на замовлен-

ня, що зумовлено виплатою винагороди або іншими матері-
альними благами? 

а) як вбивство на замовлення; 
б) як вбивство на замовлення, вчинене з корисливих мо-

тивів; 
в) як вбивство, вчинене з корисливих мотивів; 
г) як вбивство на замовлення, вчинене за попередньою 

змовою групою осіб. 
 
19. Як має бути кваліфіковано вбивство на замовлен-

ня що зумовлено виплатою винагороди або іншими матеріа-
льними благами? 

а) за п.11 та 6 ч.2 ст.115 КК (вбивство вчинене на замо-
влення та з корисливих мотивів); 

б) за п.11 ч.2 ст.115 КК (вбивство вчинене на замовлення); 
в) за п.6 ч.2 ст.115 КК (вбивство вчинене з корисливих 

мотивів); 
г) за п.11, 6 та 7 ч.2 ст.115 (вбивство вчинене на замов-

лення, з корисливих та хуліганських мотивів). 
 
20. Відповідальність за вбивство при перевищенні 

меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів,  
необхідних для затримання злочинця (ст. 118 КК України)  
настає: 

а) при перевищенні меж необхідної оборони внаслідок 
сильного душевного хвилювання (ч.4 ст. 36 КК); 

б) у разі умисного заподіяння смерті при захисті від на-
паду озброєної особи, нападу групи осіб; 

в) у разі, якщо умисне заподіяння смерті тому хто пося-
гає явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці 
захисту (обстановці затримання злочинця); 
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г) у випадку умисного або необережного заподіяння 
смерті у стані необхідної оборони (при затриманні злочинця).  

 
21. З об’єктивної сторони катування (ст. 127 КК 

України) полягає в заподіянні: 
а) фізичного болю, мордувань або фізичних чи мораль-

них страждань з метою спонукати особу до вчинення дій, що 
суперечать її волі; 

б) фізичних чи моральних страждань шляхом тяжкої об-
рази та примушування до виконання дій, що суперечать волі 
потерпілого; 

в) сильного фізичного болю або фізичних чи моральних 
страждань шляхом нанесення побоїв, мучення або інших наси-
льницьких дій; 

г) фізичного болю або фізичних чи моральних страж-
дань шляхом ненадання допомоги та залишення в небезпеці. 

 
22. Безпосереднім об’єктом злочину, спрямованого на 

насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або 
на захоплення державної влади (ст. 109 КК України), є: 

а) суспільні відносини, що забезпечують державну без-
пеку, конституційний лад, суверенітет та авторитет України; 

б) суспільні відносини, що забезпечують недоторканість 
державних кордонів та охорону державної таємниці; 

в) суспільні відносини, що забезпечують громадську без-
пеку, захист конституційного ладу і державної влади в країні; 

г) суспільні відносини, що забезпечують територіальну 
недоторканість, обороноздатність України.  

 
23. Диверсія (ст. 113 КК України) визнається закінче-

ною: 
а) з моменту здійснення вибухів, підпалів або інших дій, 

спрямованих на досягнення зазначених у законі небезпечних 
наслідків, тобто незалежно від фактичного спричинення смерті, 
тілесних ушкоджень, зруйнування або пошкодження об’єктів, 
радіоактивного забруднення, масового отруєння, поширення 
епідемій, епізоотій чи епіфітотій; 
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б) з моменту фактичного спричинення смерті, тілесних 
ушкоджень, зруйнування або пошкодження об’єктів, радіоакти-
вного забруднення, масового отруєння, поширення епідемій, 
епізоотій чи епіфітотій; 

в) з моменту замаху на вбивство державного чи громад-
ського діяча, або його близького родича, яке вчинене у зв’язку з 
державною або громадською діяльністю потерпілого; 

г) з моменту переходу до ворога через лінію фронту, 
вступу до армії ворожої держави, участі за її завданням у бойо-
вих діях проти України, надання різної допомоги агентам такої 
держави. 

 
24. Перехід на бік ворога як форма об’єктивної сто-

рони державної зради (ст. 111 КК України) може полягати в 
наступних діях: 

а) незаконний перехід через державний кордон України 
та виконання завдань іноземної держави, з якою України має 
недружні стосунки; 

б) перехід до ворога через лінію фронту, вступ на служ-
бу до армії ворожої держави, участь за її завданням у бойових 
діях проти України, надання різної допомоги агентам такої 
держави та ін.;  

в) вчинення з метою ослаблення держави вибухів, під-
палів або інших дій, спрямованих на масове знищення людей, 
заподіяння тілесних ушкоджень чи іншої шкоди їхньому здо-
ров’ю; 

г) зруйнування або пошкодження об’єктів, які мають ва-
жливе народногосподарське чи оборонне значення, неналежне 
виконання службовими особами своїх обов’язків в сфері оборо-
ноздатності держави. 

 
25. Суб’єктивна сторона шпигунства (ст. 114 КК 

України) характеризується: 
а) будь-якою формою вини; 
б) прямим або непрямим умислом; 
в) прямим умислом; 
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г) необережною формою вини. 
 
26. Початковим моментом життя як об’єкта пося-

гання при вбивстві вважається: 
а) момент початку фізіологічних пологів; 
б) реєстрація народження дитини; 
в) поява дитини з утроби матері; 
г) коли  дитина відділилася від утроби матері і розпоча-

ла самостійне позаутробне життя.  
 
27. Умовою застосування ст. 123 КК України (умисне 

тяжке тілесне ушкодження, заподіяне в стані сильного ду-
шевного хвилювання) є сильне душевне хвилювання: 

а) спричинене протизаконним насильством або тяжкою 
образою з боку потерпілої особи; 

б) спричинене протизаконним насильством, системати-
чним знущанням або тяжкою образою з боку потерпілої особи; 

в) спричинене тяжкою образою з боку потерпілої особи; 
г) спричинене насильством, знущанням або  образою з 

боку потерпілої особи. 
 
28. Для застосування ст. 119 КК України (вбивство 

через необережність) необхідно встановити: 
а) наявність необережної вини щодо злочинного наслід-

ку – смерті іншої людини; 
б) наявність умисної вини щодо діяння-вбивства та не-

обережності щодо наслідку; 
в) наявність прямого умислу  щодо злочинного наслідку – 

смерті іншої людини; 
г) наявність не прямого умислу щодо злочинного нас-

лідку – смерті іншої людини. 
 
29. Лебединська вирішила помститися своєму колиш-

ньому чоловіку, за те що той її кинув. Вона звернулася до свого 
знайомого Миколи з проханням знайти їй “професійних 
убивць”. Микола організував зустріч Лебединської з Жировим 



 

15 

та Сидоренко. Жиров та Сидоренко взяли від Лебединської за-
вдаток у 1000 доларів США за вбивство її чоловіка. Однак, 
оскільки раніше ніколи нікого не вбивали, про що не було  ві-
домо, ані Миколі, ані Лебединській, Жиров і Сидоренко зляка-
лися й заявили в міліцію. Дії Миколи мають бути кваліфіко-
вані, як: 

а) готування до умисного вбивства на замовлення; 
б) пособництво у готуванні до умисного вбивства на 

замовлення з корисливих мотивів, вчиненого за попередньою 
змовою групою осіб; 

в) незакінчений замах на умисне вбивство, на замов-
лення з корисливих мотивів; 

г) пособництво у незакінченому замаху на умисне 
вбивство на замовлення. 

 
30. Суб’єктом шпигунства (ст. 114 КК України) мо-

же бути: 
а) тільки іноземець або особа без громадянства, які на 

момент вчинення злочину досягли шістнадцяти років; 
б) тільки громадянин України, який досяг до вчинення 

злочину чотирнадцяти років; 
в) тільки іноземний громадянин, який досяг до вчинен-

ня злочину чотирнадцяти років; 
г) будь-яка фізична осудна особа, що на момент вчинен-

ня злочину досягла віку шістнадцять років. 
 

31. Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 109 КК (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи пова-
лення конституційного ладу або на захоплення державної 
влади), здійснюється в таких формах, як: 

а) дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення 
конституційного ладу або захоплення державної влади, змова 
про вчинення таких дій, публічні заклики до насильницької 
зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення дер-
жавної влади, розповсюдження матеріалів із закликами до вчи-
нення таких дій; 

б) дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення 
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конституційного ладу або захоплення державної влади, змова 
про вчинення таких дій; 

в) дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення 
конституційного ладу або захоплення державної влади, змова 
про вчинення таких дій, публічні заклики до насильницької 
зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення дер-
жавної влади; 

г) дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення 
конституційного ладу, змова про вчинення таких дій, публічні 
заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного 
ладу, розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення та-
ких дій. 

 
32. Шпигунство як форма об’єктивної сторони дер-

жавної зради (ст. 111 КК України) може полягати в таких 
діях, як: 

а) передача або збирання з метою передачі іноземній 
державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, 
що становлять військову таємницю, або конфіденційної інфор-
мації, яка належить державі; 

б) передача або збирання відомостей, що становлять 
державну таємницю, спрямоване на передачу їх іноземній дер-
жаві, іноземній організації або їх представникам; 

в) сприяння резидентам (таємним представникам інозе-
мних розвідок), укриття розвідника або його спорядження, вер-
бування агентів для проведення підривної діяльності проти 
України; 

г) спостереження за народним депутатом України, 
Прем’єр-міністром України, членом Кабінету Міністрів Украї-
ни, Головою чи суддею Конституційного Суду України або 
Верховного Суду України, або вищих спеціалізованих судів 
України, Генеральним прокурором України, Уповноваженим 
Верховної Ради України з прав людини, Головою Рахункової 
палати, Головою Національного банку України, керівником по-
літичної партії. 

 
33. Види умисних вбивств (дати вичерпний перелік): 
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а) вбивства умисні (ст. 115 – 118 КК) і вбивства через 
необережність (ст. 119 КК); 

б) просте вбивство, тобто вчинене без обставин, що об-
тяжують чи пом’якшують відповідальність (ч. 1 ст. 115 КК); 
кваліфіковане вбивство вчинене за обставин, що обтяжують ві-
дповідальність (ч. 2 ст. 115 КК); готування до умисного вбивст-
ва; замах на умисне вбивство закінчений та незакінчений; 

в) просте вбивство, тобто вчинене без обставин, що об-
тяжують чи пом’якшують відповідальність (ч. 1 ст. 115 КК); 
кваліфіковане вбивство вчинене за обставин, що обтяжують ві-
дповідальність (ч. 2 ст. 115 КК) і вбивство вчинене за обставин, 
що пом’якшують відповідальність (ст. 116 – 118 КК); 

г) просте вбивство, тобто вчинене без обставин, що об-
тяжують чи пом’якшують відповідальність (ч. 1 ст. 115); квалі-
фіковане вбивство вчинене за обставин, що обтяжують відпові-
дальність (ч. 2 ст. 115) і вбивства через необережність (ст. 119). 

 
34. До тілесних ушкоджень, заподіяних при пом’як-

шуючих обставинах, закон відносить: 
а) умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у стані 

сильного душевного хвилювання, умисне заподіяння тяжких ті-
лесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони 
або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання 
злочинця; 

б) необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне 
ушкодження;  

в) умисне тяжке та особливо тяжке тілесні ушкодження, 
заподіяні у стані сильного душевного хвилювання, умисне за-
подіяння таких ушкоджень у разі перевищення заходів, необ-
хідних для затримання злочинця; 

г) умисне легке, середньої тяжкості, тяжке і особливо 
тяжке тілесні ушкодження, заподіяні у стані сильного душевно-
го хвилювання, у разі перевищення меж необхідної оборони або 
у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочи-
нця. 

 
35. Разін, вдома, разом зі своїм 15-річним сином, розпи-
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вав спиртні напої. Коли Разін вийшов, син сам випив горілку, 
що залишилась. Повернувшись, Разін розлютився, що син сам 
все допив, а крім того, не виконав його доручення, схопив со-
киру й зарубав сина шляхом нанесення численних ударів, не 
звертаючи увагу на страждання сина та прохання залишити йо-
го живим. Потім розрубав його по частках й розкидав у лісо-
смузі, кінцівки рук лишив щоб провчити дружину. Дії  Разіна 
мають бути кваліфіковані як: 

а) просте умисне вбивство; 
б) умисне вбивство, малолітньої дитини вчинене з особ-

ливою жорстокістю, й вчинене з метою приховати інший злочин; 
в) умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю; 
г) умисне вбивство, вчинене з метою приховати інший 

злочин. 
 
36. Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 

ст. 120 КК України (доведення до самогубства), полягає в:  
а) доведенні особи до самогубства або до замаху на са-

могубство, що є наслідком жорстокого з нею поводження, шан-
тажу, примусу до протиправних дій або систематичного при-
ниження її людської гідності; 

б) доведенні особи до самогубства, що є наслідком вико-
ристання службового становища та знущання над потерпілим; 

в) доведенні особи до самогубства, що є наслідком за-
лишення в небезпеці без можливості врятувати своє життя; 

г) доведенні особи до самогубства або до замаху на са-
могубство, що є наслідком тримання у нелюдних умовах та ка-
тування потерпілого. 

 
37. Ликов побив свою співмешканку Гаєнко, яка була 

вагітною, про що Ликов не знав. У Гаєнко стався викидень, а 
через отримані ушкодження вона взагалі втратила можливість 
завагітніти. Дії Ликова мають бути кваліфіковані за: 

а) ч.1 ст.121 КК (як умисне тяжке тілесне ушкодження, 
що спричинило переривання вагітності); 

б) ч.1 ст.121 КК (як умисне тяжке тілесне ушкодження, 
що спричинило втрату органом його функцій та переривання 



 

19 

вагітності); 
в) ч.2 ст.121 КК (як умисне тяжке тілесне ушкодження, 

що носило характер особливого мучення); 
г) ч.1 ст.121 КК (як умисне тяжке тілесне ушкодження, 

що спричинило втрату органом його функції). 
 
38. Які види умисного легкого тілесного ушкодження 

(ст. 125 КК України) передбачені законом? 
а) просте легке тілесне ушкодження та легке тілесне 

ушкодження, що не спричинило незначну втрату працездатності; 
б) легке тілесне ушкодження та легке тілесне ушко-

дження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я або не-
значну втрату працездатності; 

в) легке тілесне ушкодження, що спричинило коротко-
часний розлад здоров’я чи тривалу втрату працездатності; 

г) просте легке тілесне ушкодження та легке тілесне 
ушкодження, що спричинило стійкий розлад здоров’я. 

 
39. Суб’єктивна сторона диверсії (ст. 113 КК Украї-

ни) характеризується: 
а) прямим умислом, що поєднаний з метою ослаблення 

держави; 
б) прямим умислом, що поєднаний з метою насильни-

цької зміни чи повалення конституційного ладу або з метою за-
хоплення державної влади; 

в) прямим умислом; 
г) будь-якою формою вини. 
 

40. Мотив і мета в рамках суб’єктивної сторони зло-
чину, передбаченого ст. 111 КК України (державна зрада), є: 

а) обов’язковими ознаками; 
б) кваліфікуючими ознаками; 
в) обставинами, що обтяжують кримінальну відповіда-

льність та покарання; 
г) не є обов’язковими ознаками, можуть бути різними, 

на кваліфікацію не впливають. 
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41. Адресат передачі або збирання відомостей, що 
становлять державну таємницю, тобто – іноземна держа-
ва, іноземна організація або їх представники, в складі шпи-
гунства виступає: 

а) факультативною ознакою; 
б) обов’язковою ознакою; 
в) кваліфікуючою ознакою; 
г) обставиною, що обтяжує кримінальну відповідаль-

ність та покарання. 
 

42. Просте умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України) 
має місце у випадках, коли: 

а) у вчиненому немає ознак вбивств, передбачених ч. 2 
ст. 115, ст. 116 – 118 КК (умисних вбивств з обтяжуючими або 
пом’якшуючими обставинами);  

б) вбивство, вчинене з корисливих мотивів, на замов-
лення; 

в) вбивства, вчинені в бійці, з помсти, на ґрунті особис-
тих взаємовідносин, із ревнощів, зі співчуття (наприклад, за на-
явності прохання потерпілого) та деякі інші; 

г) у вчиненому немає ознак вбивств, передбачених ч. 2 
ст. 115 КК (вбивств з обтяжуючими обставинами). 

 
43. Відповідно до Правил судово-медичного визначен-

ня ступеня тяжкості тілесних ушкоджень короткочасним 
є розлад здоров’я тривалістю:  

а) до 6-ти діб включно; 
б) понад 6-ти днів, але не менше як 21 день (три тижні);  
в) понад 6-ти днів, але не більше як 21 день (три тижні);  
г) понад 6-ти днів, але не більше як 31 день (чотири ти-

жні). 
 
44. Хмизов, проводжаючи ввечері Дудіну додому, в  

парку намагався схилити її вступити з ним у статевий зв’язок. 
Дудіна не погодилася, вчинила опір й нецензурно його облаяла. 
Хмизов обурився, вийняв ножа й наніс три ножових поранення 
в груди, від яких потерпіла померла. Для того, щоб приховати 
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вчинене, Хмизов розчленив труп Дудіної і частини його сховав 
у різних місцях під листям. Дії Хмизова мають бути кваліфі-
ковані як: 

а) просте умисне вбивство; 
б) умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю, 

поєднане зі зґвалтуванням й вчинене з метою приховати інший 
злочин; 

в) умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю, 
з метою приховати інший злочин; 

г) умисне вбивство, поєднане із замахом на зґвалтування. 
 
45. Визнання погрози реальною при вчиненні злочину, 

передбаченого ст. 129 КК України (погроза вбивством) зале-
жить від: 

а) сприйняття погрози потерпілою особою та від 
об’єктивних обставин її висловлення (спосіб, інтенсивність ви-
раження і т.п.); 

б) лише засобів вираження (словесно, письмово, за до-
помогою різного роду дій – жестів, міміки, демонстрації зброї 
тощо); 

в) лише сприйняття потерпілою особою погрози як та-
кої, що колись може здійснитися; 

г) достатньо лише встановлення дійсного наміру винної 
особи реалізувати таку погрозу у майбутньому.  

 
46. Ганіна, яка була вагітною, заздалегідь вирішила по-

збутися  дитини. Одразу після пологів, які відбулися у неї вдо-
ма, Ганіна кинула живу дитину в цеберко з водою, а потім роз-
членувала труп та розкидала його частини у лісосмузі. Відпові-
дальність Ганіної: 

а) не підлягає кримінальній відповідальності; 
б) підлягає кримінальній відповідальності за умисне 

вбивство малолітньої дитини (п.1 ч. 2 ст. 115 КК); 
в) підлягає кримінальній відповідальності за вбивство 

матір’ю своєї новонародженої дитини за ст.117 КК; 
г) підлягає кримінальній відповідальності за умисне 

вбивство з особливою жорстокістю (п.4 ч.2 ст.115 КК). 
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47. Під час сварки Рогов наніс Донченко удар ножем у 

руку, внаслідок чого Данченко знаходився на лікарняному про-
тягом 21-го дня. Дії  Рогова  мають бути кваліфіковані за: 

а) ч.1 ст.122 КК (як умисне середньої тяжкості тілесне 
ушкодження); 

б) ч.1 ст.121 КК (як умисне тяжке тілесне ушкодження, 
що спричинило втрату функцій органу); 

в) ч.2 ст.125 КК (як умисне легке тілесне ушкодження, 
що спричинило короткочасний розлад здоров’я); 

г) ч.1 ст.125 КК (як умисне легке тілесне ушкодження, 
що не спричинило короткочасного розладу здоров’я). 

 
48. Мотив диверсії (ст. 113 КК України):  
а) може бути різним і на кваліфікацію не впливає; 
б) є обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони цього 

злочину; 
в) є кваліфікуючою ознакою цього злочину; 
г) виступає в якості обтяжуючої обставини. 
 
49. Суб’єктивна сторона державної зради (ст. 111 КК 

України) характеризується: 
а) прямим умислом, що поєднаний з метою змінити 

межі території або державного кордону України; 
б) прямим умислом, що поєднаний з метою насильни-

цької зміни чи повалення конституційного ладу або з метою за-
хоплення державної влади; 

в) прямим умислом; 
г) будь-якою формою вини. 
 
50. Формами здійснення об’єктивної сторони шпи-

гунства (ст. 114 КК України) виступають:  
а) передача будь-якій особі відомостей, що становлять 

державну таємницю, або збирання цих відомостей з метою пе-
редачі будь-якій особі; 

б) передача іноземній державі, іноземній організації або 
їх представникам відомостей, що становлять військову таємни-
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цю, або конфіденційну інформацію, яка належить державі, або 
збирання таких же відомостей з метою передачі іноземній дер-
жаві, її організаціям або їх представникам; 

в) збирання або передача замовнику відомостей про на-
родного депутата України, Прем’єр-міністра України, члена 
Кабінету Міністрів України, Голову чи суддю Конституційного 
Суду України або Верховного Суду України, або вищих спеціа-
лізованих судів України, Генерального прокурора України, 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голо-
ву Рахункової палати, Голову Національного банку України, 
керівника політичної партії; 

г) передача іноземній державі, іноземній організації або 
їх представникам відомостей, що становлять державну таємни-
цю, або збирання таких же відомостей з метою передачі інозем-
ній державі, її організаціям або їх представникам. 

 
51. Умисне вбивство при обтяжуючих обставинах 

визначено:  
а) у п. 1 – 11 ч. 2 ст. 115 КК України; 
б) у п. 1 – 12 ч. 2 ст. 115 КК України; 
в) у п. 1 – 14 ч. 2 ст. 115 КК України; 
г) у постанові Пленуму Верховного Суду України. 
 
52. Лисов посварився з дружиною через ревнощі. В неї 

на очах він з силою вдарив головою об стіну їх новонароджену 
дитину, від чого немовля миттєво померло. Дії Лисова мають 
бути кваліфіковані як умисне вбивство: 

а) малолітньої дитини; 
б) без обтяжуючих обставин (просте вбивство); 
в) вчинене з особливою жорстокістю; 
г) вчинене з ревнощів. 
 
53. Назвіть види умисного вбивства за обставин, що 

пом’якшують відповідальність (привілейоване вбивство): 
а) вбивство, вчинене в стані сильного душевного хви-

лювання; вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини;  
вбивство при перевищенні меж необхідної оборони; вбивство 
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вчинене через необережність; 
б) вбивство, вчинене в стані афекту; умисне вбивство 

матір’ю своєї новонародженої дитини; вбивство вчинене через 
необережність; 

в) вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини; уми-
сне вбивство у разі перевищення заходів, необхідних для за-
тримання злочинця; вчинене в умовах крайньої необхідності; 

г) вбивство, вчинене в стані сильного душевного хви-
лювання; вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини;  
вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі 
перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця. 

 
54. Умовою застосування ст. 116 КК України (умисне 

вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання), є:  
а) сильне душевне хвилювання, спричинене знущанням 

або наклепом з боку потерпілої особи; 
б) сильне душевне хвилювання, спричинене образою з 

боку потерпілої особи; 
в) сильне душевне хвилювання, спричинене знущанням 

або  образою з боку потерпілої особи; 
г) сильне душевне хвилювання, спричинене протиза-

конним насильством, систематичним знущанням або тяжкою 
образою з боку потерпілої особи. 

 
55. Потапова вирішила помститися своєму  чоловіку, за 

те що той її кинув й пішов до іншої. Вона звернулася до своїх 
знайомих Кравца та Сидорова з проханням  підстерегти й пере-
ламати ноги її чоловіку, але не вбивати, за що пообіцяла 300 
доларів США. Кравець і Сидоров взяли від Потапової завдаток 
у 100 доларів й втекли. Дії Потапової мають бути кваліфіко-
вані як: 

а) готування до заподіяння умисного тяжкого тілесного 
ушкодження на замовлення; 

б) замах  на тяжке тілесне ушкодження  вчинене на за-
мовлення, за попередньою змовою групою осіб; 

в) готування до заподіяння умисного тяжкого тілесного 
ушкодження  на замовлення, за попередньою змовою групою 
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осіб; 
г) готування організатора до заподіяння умисного тяж-

кого тілесного ушкодження на замовлення. 
 
56. Характер закликів до насильницької зміни чи по-

валення конституційного ладу або до захоплення державної 
влади (ст. 109 КК України) має бути: 

а) будь-яким, тобто заклики можуть проголошуватись 
відкрито або серед певного відокремленого кола осіб, що 
об’єднані спільною метою; 

б) обов’язково таємним, тобто заклики мають проголо-
шуватись тільки серед певного відокремленого кола осіб, що 
об’єднані спільною метою; 

в) обов’язково публічним, тобто заклики мають прого-
лошуватися відкрито, в присутності багатьох громадян; 

г) будь-яким, тобто заклики мають проголошуватися 
відкрито, але незалежно від присутності інших громадян. 

 
57. Мотиви та мета державної зради (ст. 111 КК 

України):  
а) можуть бути різними і на кваліфікацію не впливають; 
б) є обов’язковими ознаками суб’єктивної сторони цьо-

го злочину; 
в) є кваліфікуючими ознаками цього злочину; 
г) виступають в якості підстави звільнення від криміна-

льної відповідальності. 
 
58. В якій відповіді правильно названі види обтяжуючих 

обставин при умисному вбивстві (ч. 2 ст. 115 КК України)? 
а) вчинене в стані сильного душевного хвилювання; 
б) двох або більше осіб; з корисливих мотивів;  
в) багатьох осіб; вчинене рецидивістом; 
г) вчинене особою, яка раніше вчинила вбивство, пе-

редбачене ст. 116-118 КК. 
 
59. В якій відповіді правильно названі види обтяжуючих 

обставин при умисному вбивстві (ч. 2 ст. 115 КК України)?  
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а) вчинене з помсти; 
б) вчинене рецидивістом; 
в) заручника або викраденої людини; вчинене з особли-

вою жорстокістю;  
г) вчинене в стані алкогольного сп’яніння. 
 
60. В якій відповіді правильно названі види обтяжую-

чих обставин при умисному вбивстві?  
а) вчинене групою осіб;  
б) вчинене рецидивістом; 
в) заручника або викраденої людини; вчинене з особли-

вою жорстокістю;  
г) із метою полегшити вчинення злочину. 
 
61. Під стійкою втратою працездатності менше як 

на одну третину слід розуміти втрату загальної працездат-
ності:  

а) до 33 %; 
б) від 10 до 33 %; 
в) на строк понад 3 тижні;  
г) на 10 %. 
 

62. На вулиці стояла вантажна машина з негашеним ва-
пном, яку розвантажував Зубов. Не переконавшись, що поряд 
нікого немає, Зубов кинув лопату негашеного вапна через борт 
машини. Вапно потрапило на перехожого Ярового, чим йому 
було заподіяно опік обличчя, який призвів до втрати зору на 
одне око. Дії Зубова мають бути кваліфіковані: 

а) за ст. 128 КК (необережне тяжке тілесне ушкодження); 
б) за ч.1 ст. 121 КК (як умисне тяжке тілесне ушко-

дження, що спричинило втрату органу); 
в) за ст.128 КК (необережне середньої тяжкості тілесне 

ушкодження); 
г) Зубов не буде нести кримінальної відповідальності. 
 

63. Розповсюдження матеріалів із закликами до наси-
льницької зміни чи повалення конституційного ладу або до 
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захоплення державної влади (ч.2 ст. 109 КК України) озна-
чає: 

а) поширення матеріалів із закликами до насильницької 
зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення дер-
жавної влади серед широкого кола осіб без мети ознайомлення 
їх з цими закликами; 

б) поширення матеріалів із закликами до насильницької 
зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення дер-
жавної влади серед широкого кола осіб з метою ознайомлення 
їх з цими закликами; 

в) поширення матеріалів із закликами до насильницької 
зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення дер-
жавної влади серед широкого кола осіб незалежно від наявності 
мети ознайомлення їх з цими закликами; 

г) розробка та тиражування матеріалів із закликами до 
насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або 
захоплення державної влади. 

 

64. Безпосереднім об’єктом шпигунства (ст. 114 КК 
України) є: 

а) зовнішня безпека України, її суверенітет, територіа-
льна цілісність і недоторканість, обороноздатність, державна, 
економічна чи інформаційна безпека; 

б) нормальна діяльність усіх гілок державної влади (за-
конодавчої, виконавчої, судової), а також політичних партій; 

в) громадська безпека України, її економічна основа, 
життя та здоров’я людей; 

г) конституційний лад, суверенітет та недоторканність 
України. 

 

65. Суб’єктом державної зради (ст. 111 КК України) 
може бути: 

а) тільки громадянин України, який досяг до вчинення 
злочину 16-ти років; 

б) тільки громадянин України, який досяг до вчинення 
злочину 14-ти років; 

в) тільки іноземний громадянин, який досяг до вчинен-
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ня злочину 16-ти років; 
г) будь-яка фізична осудна особа, що на момент вчи-

нення злочину досягла віку 16 років. 
 

66. Суб’єктивна сторона посягання на територіальну 
цілісність і недоторканність України (ст. 110 КК України) 
характеризується: 

а) прямим умислом, що поєднаний з метою змінити 
межі території або державного кордону України; 

б) прямим умислом, що поєднаний з метою насильни-
цької зміни чи повалення конституційного ладу або з метою за-
хоплення державної влади; 

в) прямим умислом, що поєднаний з корисливим мотивом; 
г) будь-якою формою вини. 
 
67. Відповідно до Правил судово-медичного визначен-

ня ступеня тяжкості тілесних ушкоджень під тривалим 
слід розуміти розлад здоров’я:  

а) до 3-х тижнів (до 21-го дня включно); 
б) від 6-ти діб до 3-х тижнів; 
в) понад 3 тижні (більше ніж 21 день); 
г) не менш як 3 тижні (21 день). 
 
68. Федулов вирішив вбити свого сусіда по комунальній 

квартирі Дежкіна, з метою зайняти кімнату в якій той мешкав. 
Розробивши план вбивства, він напоїв його й задушив, а тіло 
втопив в озері. Однак кімнату зайняти не зміг, бо на неї була 
оформлена дарча на тітку Дежкіна. Федулов про це нічого не 
знав. Дії  Федулова мають бути кваліфіковані як: 

а) замах на умисне вбивство, з корисливих мотивів; 
б) умисне вбивство, вчинене з корисливих  мотивів (за-

кінчений злочин); 
в) умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів, з 

метою полегшити вчинення іншого злочину; 
г) умисне вбивство, вчинене з метою полегшити вчи-

нення іншого злочину. 
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69. Кінцевим моментом життя як об’єкта посяган-
ня при вбивстві вважається: 

а) припинення серцевої діяльності; 
б) біологічна смерть; 
в) клінічна смерть; 
г) припинення дихання. 
 
70. Чим характеризується корисливий мотив при 

умисному вбивстві (п.6 ч. 2 ст.115 КК України)? Укажіть 
найбільш точну відповідь: 

а) отримання будь-яких матеріальних благ, одержання 
майнових прав, уникнення матеріальних витрат чи обов’язків 
або досягнення іншої матеріальної вигоди; 

б) отримання матеріальних благ для себе або інших 
осіб, одержання чи збереження певних майнових прав або дося-
гнення іншої матеріальної вигоди; 

в) отримання будь-яких матеріальних благ для себе або 
інших осіб, одержання чи збереження  майнових прав, уник-
нення матеріальних витрат чи обов’язків або досягнення іншої 
матеріальної вигоди; 

г) отримання будь-яких матеріальних благ для себе або 
інших осіб.  

 
71. Кваліфікуючими ознаками публічних закликів до 

насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або 
до захоплення державної влади, а також розповсюдження 
матеріалів із закликами до вчинення таких дій (ст. 109 КК 
України) є: 

а) вчинення цих дій на ґрунті расової, національної чи 
релігійної ворожнечі або розбрату; 

б) вчинення цих дій особою, яка є представником вла-
ди, або повторно, або організованою групою, або з використан-
ням засобів масової інформації, з використанням умов воєнного 
або надзвичайного стану, інших надзвичайних ситуацій; 

в) вчинення цих дій щодо малолітнього, особи похило-
го віку, жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані ва-
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гітності, або особи, що перебуває у безпорадному стані; 
г) вчинення цих дій особою, яка є представником вла-

ди, або повторно, або організованою групою, або з використан-
ням засобів масової інформації. 

 
72. Предметом шпигунства (ст. 114 КК України) є: 
а) відомості, що становлять військову таємницю, або 

конфіденційну інформацію, яка належить державі; 
б) відомості про народного депутата України, Прем’єр-

міністра України, члена Кабінету Міністрів України, Голову чи 
суддю Конституційного Суду України або Верховного Суду 
України, або вищих спеціалізованих судів України, Генераль-
ного прокурора України, Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини, Голову Рахункової палати, Голову На-
ціонального банку України, керівника політичної партії; 

в) відомості, що містять державну таємницю; 
г) будь-які відомості. 
 
73. Умовами звільнення від кримінальної відповідаль-

ності, що передбачені ч.2 ст. 111 КК України (державна зра-
да), є: 

а) добровільна заява органам державної влади про 
зв’язок з іноземною державою, іноземною організацією, їх 
представниками і про отримане завдання, щире каяття, активне 
сприяння розкриттю злочину; 

б) добровільна заява органам державної влади про 
зв’язок з іноземною державою, іноземною організацією, їх 
представниками і про отримане завдання, відвернення шкоди 
інтересам України; 

в) отримання громадянином України злочинного за-
вдання від іноземної держави, іноземної організації, їх предста-
вників, не вчинення жодних дій на виконання цього завдання, 
добровільна заява органам державної влади про свій зв’язок з 
іноземною державою, іноземною організацією, їх представни-
ками і про отримане завдання; 

г) співпраця з відповідними органами по наданню дез-
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інформації іноземній розвідці або її представникам. 
 
74. Кваліфікуючими або особливо кваліфікуючими 

ознаками посягання на територіальну цілісність і недотор-
канність України (ст. 110 КК України) є:  

а) вчинення дій особою, яка перебуває у стані алкого-
льного сп’яніння або у стані, що викликаний вживанням нарко-
тичних або інших одурманюючих засобів; 

б) вчинення дій особою, яка є представником влади, або 
повторно, або організованою групою, або з використанням за-
собів масової інформації, з використанням умов воєнного або 
надзвичайного стану, інших надзвичайних ситуацій; 

в) вчинення дій загально небезпечним способом, або 
особою, що має судимість за цей злочин; 

г) вчинення дій особою, яка є представником влади, по-
вторно, за попередньою змовою групою осіб, у поєднані з роз-
палюванням національної чи релігійної ворожнечі, якщо вони 
призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків. 

 
75. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження 

(ст. 122 КК України): 
а) є небезпечним для життя, але не потягло за собою 

наслідків, передбачених ст.121 КК, і спричинило нетривалий 
розлад здоров’я або  стійку втрату працездатності ; 

б) не є небезпечним для життя і не потягло за собою на-
слідків, передбачених ст. 121 КК; 

в) не є небезпечним для життя і не спричинило трива-
лого розладу здоров’я або значної стійкої втрати працездатності 
менше як на одну третину; 

г) не є небезпечним для життя і не потягло за собою на-
слідків, передбачених ст.121 КК, але спричинило тривалий роз-
лад здоров’я або значну стійку втрату працездатності менш як 
на одну третину. 

 
76. Антипенко звернувся на безлюдній вулиці до незна-

йомого йому Сурдова, з проханням дати цигарку. На що останній 
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відповів відмовою, бо взагалі не палив. Антипенко обурившись 
на відмову, зі словами: “Немає цигарки, тоді отримуй!”, вихопив 
ножа й вбив Сурдова, потім обшукав його кишені і забрав 15 
гривень. Дії Антипенко мають бути кваліфіковані, за: 

а) п.6 ч.2 ст.115 КК (як умисне вбивство, з корисливих 
мотивів); 

б) ч.1 ст. 115 КК (як просте умисне вбивство); 
в) п.7 ч.2 ст. 115 КК (як умисне вбивство, вчинене з ху-

ліганських мотивів); 
г) п.6,7 ч.2 ст. 115 КК (як умисне вбивство, вчинене з 

корисливих й хуліганських мотивів). 
 
77. З об’єктивної сторони порушення встановленого 

законом порядку трансплантації органів або тканин людини 
(ч. 1 ст.143 КК України) полягає у:  

а) у пересадці органів i тканин від однієї людини (доно-
ра) iншiй людинi (реципiєнту) шляхом примушування; 

б) порушенні встановленого законом порядку транс-
плантації органiв або тканин людини; 

в) у трансплантації без отримання згоди живого донора;  
г) у вилученні анатомічних матерiалiв у трупа.  
 
78. Суб’єктивна сторона дій, що спрямовані на наси-

льницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на 
захоплення державної влади (ст. 109 КК України), характе-
ризується: 

а) прямим умислом, що поєднаний з корисливим мотивом; 
б) будь-якою формою вини; 
в) прямим умислом, що поєднаний з метою нанесення 

шкоди внутрішній безпеці та обороноздатності України; 
г) прямим умислом, що поєднаний з метою насильни-

цької зміни чи повалення конституційного ладу або з метою за-
хоплення державної влади. 

 
79. Безпосереднім основним об’єктом посягання на 

життя державного чи громадського діяча (ст. 112 КК Укра-
їни) є суспільні відносини, що забезпечують: 
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а) охорону життя людини – державного чи громадсько-
го діяча; 

б) нормальну діяльність усіх гілок державної влади (за-
конодавчої, виконавчої, судової), а також політичних партій; 

в) суверенітет, територіальну цілісність та недоторка-
ність, обороноздатність, державну, економічну чи інформацій-
ну безпеку України; 

г) громадську безпеку України, її економічну основу, 
життя та здоров’я людей. 

 
80. Насильницький характер зміни меж території 

або державного кордону України в складі об’єктивної сторо-
ни посягання на територіальну цілісність і недоторкан-
ність України (ст. 110 КК України) є:  

а) обов’язковою ознакою об’єктивної сторони цього 
злочину; 

б) кваліфікуючою або особливо кваліфікуючою озна-
кою; 

в) не передбачений в якості обов’язкової ознаки об’єк-
тивної сторони цього злочину; 

г) обставиною, що обтяжує кримінальну відповідаль-
ність та покарання. 

 
81. Щоб кваліфікувати вбивство з хуліганських мо-

тивів за п.7 ч. 2 ст. 115 КК України необхідна наявність:  
а) хуліганських мотивів, що визначають поведінку осо-

би, яка вчинила вбивство; 
б) неповаги особи, яка вчинила вбивство, до потерпілого; 
в) неприязних стосунків з потерпілою особою; 
г) попередніх стосунків з потерпілою особою. 
 
82. Як має бути кваліфіковане умисне заподіяння та-

кої шкоди здоров’ю, як втрата слуху на одне вухо? 
а) як умисне тяжке тілесне ушкодження за ознакою 

втрати працездатності не менше як на одну третину;  
б) як умисне тілесне ушкодження, що спричинило втра-

ту органу; 



 

34 

в) як умисне тілесне ушкодження, що спричинило втра-
ту функцій органу; 

г) як умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. 
 
83. З об’єктивної сторони незаконне проведення до-

слідів над людиною (ст. 142 КК України) виражається: 
а) у незаконному проведенні медико-біологічних, пси-

хологічних або інших дослiдiв над людиною, якщо це створю-
вало небезпеку для її життя чи здоров’я; 

б) у незаконному проведенні медичних або інших до-
слiдiв над людиною; 

в) у незаконному проведенні медико-бiологiчних, пси-
хологічних або інших дослiдiв над людиною; 

г) у незаконному проведенні дослiдiв над людиною з 
порушенням прав пацієнта. 

 
84. Безпосереднім об’єктом посягання на територіа-

льну цілісність і недоторканність України (ст. 110 КК Укра-
їни) є суспільні відносини: 

а) що забезпечують громадську безпеку, конституцій-
ний лад, суверенітет та недоторканість України; 

б) щодо забезпечення територіальної цілісності і недо-
торканості України в межах встановлених кордонів; 

в) що забезпечують внутрішню безпеку України, захист 
її конституційного ладу та державної влади; 

г) що забезпечують територіальну цілісність та оборо-
ноздатність України. 

 
85. Під посяганням на життя державного чи громад-

ського діяча (ст. 112 КК України) розуміється (вкажіть 
більш повну відповідь): 

а) вбивство державного чи громадського діяча з будь-
яких мотивів; 

б) замах на вбивство державного чи громадського діяча у 
зв’язку з державною або громадською діяльністю потерпілого; 

в) вбивство або замах на вбивство державного чи гро-
мадського діяча, або його близького родича, яке вчинене у 
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зв’язку з державною або громадською діяльністю потерпілого; 
г) вбивство або замах на вбивство державного чи гро-

мадського діяча у зв’язку з їх державною або громадською  
діяльністю. 

 
86. Відмежування умисного тяжкого тілесного ушко-

дження, внаслідок якого сталася смерть потерпілого (ч.2 ст. 
121 КК України), від умисного (ст. 115 КК України) та необ-
ережного (ст. 119 КК України) вбивства проводиться за: 

а) суб’єктивною стороною; 
б) всіма елементами складу злочину; 
в) суб’єктом; 
г) об’єктивною стороною. 
 
87. Якою має бути погроза при вчиненні погрози вбив-

ством (ст. 129 КК України): 
а) вона має бути реальною, тобто сприйматися потерпі-

лою особою як така, що може здійснитися; 
б) вона має бути лише багаторазовою, систематичною, 

такою, що носить характер тероризування;  
в) вона бути вчинено словесно, письмово, за допомогою 

різного роду дій (жестів, міміки, демонстрації зброї тощо) при 
цьому її реальність значення не має; 

г) вона може бути будь-якою. 
 
88. Перелік осіб, на життя яких вчинюється посяган-

ня, відповідальність за яке передбачена ст.112 КК України 
(посягання на життя державного чи громадського діяча):  

а) в диспозиції статті не передбачений; 
б) є вичерпним; 
в) є невичерпним; 
г) визначається судом з урахуванням обставин конкре-

тної справи. 
 
89. Об’єктивна сторона посягання на територіальну 

цілісність і недоторканність України (ст. 110 КК України) 
може виявлятися в таких формах:  
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а) дії, вчинені з метою зміни меж території або держав-
ного кордону, на порушення порядку, встановленого Конституці-
єю України, або публічні заклики до вчинення цих дій, або роз-
повсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій;  

б) дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення 
конституційного ладу або захоплення державної влади, змова 
про вчинення таких дій, публічні заклики до насильницької 
зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення дер-
жавної влади, розповсюдження матеріалів із закликами до вчи-
нення таких дій; 

в) публічні заклики до вчинення дій з метою зміни меж 
території або державного кордону на порушення порядку, вста-
новленого Конституцією України; 

г) розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення 
таких дій з метою зміни меж території або державного кордону 
на порушення порядку, встановленого Конституцією України. 

 
90. Критеріями визнання тілесного ушкодження 

тяжким є: 
а) соціальний, матеріальний; 
б) медичний, економічний, художній; 
в) медичний, цивільний, матеріальний, естетичний; 
г) медичний, соціальний, економічний, естетичний. 
 
91. В яких відповідях названі особи, які можуть бути 

визнані суб’єктами незаконного проведення аборту за ч. 1 
ст. 134 КК України?  

а) будь-які особи, які досягли віку 16 років і не мають 
спеціальної медичної освіти; 

б) будь-які особи, які досягли віку 16 років; 
в) вагітні жінки, які самі викликають штучне перери-

вання вагітності; 
г) особи, які мають спеціальну медичну освіту, тобто є 

за фахом лікарями акушерами-гінекологами. 
 
92. Суб’єктивна сторона посягання на життя дер-
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жавного чи громадського діяча (ст. 112 КК України) харак-
теризується:  

а) прямим умислом, у тому числі усвідомленням того, 
що потерпілим є державний чи громадський діяч або керівник 
політичної партії; 

б) прямим умислом, що поєднаний з метою насильни-
цької зміни чи повалення конституційного ладу або з метою за-
хоплення державної влади; 

в) прямим умислом, у тому числі усвідомленням того, 
що потерпілим є державний чи громадський діяч або керівник 
політичної партії і що посягання здійснюється у зв’язку з його 
державною чи громадською діяльністю; 

г) будь-якою формою вини. 
 

93. У ч.1 ст. 121 КК України під умисним тяжким 
тілесним ушкодженням розуміється (вкажіть найбільш  
повну відповідь): 

а) умисне тілесне ушкодження, що спричинило втрату 
будь-якого органу або його функцій, психічну хворобу, втрату 
працездатності не менше як на одну третину, або переривання 
вагітності; 

б) умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в 
момент заподіяння, чи таке, що спричинило втрату будь-якого 
органу або його функцій, психічну хворобу або інший розлад 
здоров’я, поєднаний зі стійкою втратою працездатності не ме-
нше як на одну третину, або переривання вагітності чи непо-
правне знівечення обличчя; 

в) умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в 
момент заподіяння; 

г) умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в 
момент заподіяння, чи таке, що спричинило втрату будь-якого 
органу або його функцій, психічну хворобу або інший розлад 
здоров’я, поєднаний зі стійкою втратою працездатності не ме-
нше як на одну третину. 

 

94. Знівечення обличчя є невиправним, якщо його: 
а) можна усунути за допомогою звичайних методів лі-
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кування; 
б) можна усунути завдяки косметичних методів ліку-

вання; 
в) не можна усунути за допомогою звичайних методів 

лікування, або можна усунути лише завдяки пластичній операції; 
г) не можна усунути взагалі. 
 
95. Умовами притягнення особи до кримінальної відпо-

відальності за залишення в небезпеці (ст. 135 КК України) є: 
а) можливість особи надати необхідну допомогу; 
б) обов’язок особи надати необхідну допомогу і вірогі-

дність надання такої допомоги; 
в) обов’язок особи надати необхідну допомогу і реальна 

можливість надати таку допомогу; 
г) реальна можливість особи надати необхідну допомогу. 
 
96. В яких відповідях правильно названі кваліфікуючі 

ознаки залишення в небезпеці (ст. 135 КК України)? 
а) середньої тяжкості тілесне ушкодження; 
б) вчинене групою осіб за попередньою змовою; 
в) смерть особи, або інші тяжкі наслідки;  
г) тяжке тілесне ушкодження. 
 
97. За яке діяння встановлена відповідальність у ч.1 

ст. 136 КК України (ненадання  допомоги особі, яка перебу-
ває в небезпечному для життя стані): 

а) ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпеч-
ному для життя стані, якщо це спричинило тяжкі тілесні ушко-
дження; 

б) ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпеч-
ному для життя стані, за можливості надати таку допомогу або 
за неповідомлення про такий стан особи належним установам 
чи особам, якщо це спричинило середньої тяжкості тілесні 
ушкодження; 

в) ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпеч-
ному для життя стані, за можливості надати таку допомогу, як-
що це спричинило смерть потерпілого; 
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г) ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпеч-
ному для життя стані, при можливості надати таку допомогу 
або за неповідомлення про такий стан особи належним устано-
вам чи особам, якщо це спричинило тяжкі тілесні ушкодження. 

 
98. З юридичної точки зору тілесне ушкодження – це: 
а) протиправне умисне або необережне заподіяння 

шкоди здоров’ю іншої людини, що полягає в порушенні анато-
мічної цілісності або фізичної функції органів і тканин тіла лю-
дини; 

б) заподіяння шкоди здоров’ю людини, що полягає в 
порушенні фізичної функції органів і тканин тіла людини; на-
сильницьке заподіяння шкоди здоров’ю іншої людини, що по-
лягає в порушенні функції органів і тканин тіла людини; 

в) суспільно небезпечне заподіяння шкоди життю іншої 
людини, що полягає в порушенні анатомічної цілісності або фі-
зичної функції органів і тканин тіла людини; 

г) порушення анатомічної цілості тканин, органів та їх 
функцій, що виникає як наслідок дії одного чи кількох зовніш-
ніх ушкоджуючи факторів – фізичних, хімічних, біологічних, 
психічних. 

 
99. Вихователька молодшої групи приватного дитячого 

садка Слукіна, під час прогулянки відволіклася телефонною ро-
змовою по мобільному телефону і залишила дітей без нагляду. 
Спускаючись із металевої гірки, трирічний хлопчик зачепився 
шарфом за виступ на бортику і став задихатися. Діти спочатку 
намагалися допомогти йому власноруч, а потім побігли за ви-
хователькою. Однак вже було пізно – дитина померла від меха-
нічної асфіксії. Як належить кваліфікувати вчинене Слукі-
ною діяння? 

а) ч.2 ст. 137 КК України (як неналежне виконання 
обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей); 

б) ст.119 КК України (як  вбивство через необереж-
ність); 

в) ст.136 КК України (як  ненадання допомоги особі, 
яка перебуває в небезпечному для життя стані); 
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г) ч.3 ст.135 КК України (як залишення в небезпеці, що 
спричинило смерть особи). 

 
100. За що встановлена відповідальність у ч.1 ст. 130 

КК України (зараження вірусом імунодефіциту людини чи 
іншої невиліковної інфекційної хвороби)? 

а) за свідоме поставлення іншої особи в небезпеку за-
раження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної 
інфекційної хвороби, що є небезпечною для життя людини;  

б) за поставлення іншої особи в небезпеку зараження 
вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфек-
ційної хвороби, що є небезпечною для життя людини;  

в) за зараження іншої особи вірусом імунодефіциту лю-
дини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби, що є небезпе-
чною для життя людини; за поставлення іншої особи в небезпе-
ку зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невилі-
ковної інфекційної хвороби; 

г) за зараження значної кількості осіб інфекційними 
хворобами відповідно до чинного законодавства визнаними 
епідеміологічно небезпечними. 
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З М І С Т О В И Й   М О Д У Л Ь  ІІ:  Т Е М И  (4 – 6) 
 

4. Злочини проти волі, честі та гідності особи. 
5. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості осо-
би. 6. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав 

і свобод людини і громадянина 
 
1. Потерпілим від злочину, передбаченого ч. 1 ст. 146 

КК України (незаконне позбавлення волі або викрадення лю-
дини) може бути: 

а) малолітня або неповнолітня особа; 
б) будь-яка фізична особа; 
в) особа, яка знаходиться в уразливому стані; 
г) будь-яка фізична особа за винятком певних осіб, по-

збавлення волі або викрадення яких потребує кваліфікації за 
іншими статтями (їх частинами) кримінального закону. 

 
2. Безпосереднім основним об’єктом зґвалтування 

(ст. 152 КК України) є: 
а) свобода та недоторканність особи; 
б) життя особи; 
в) статева свобода або статева недоторканність; 
г) здоров’я особи. 
 
3. Мотив злочину, передбаченого ст. 168 КК України 

(розголошення таємниці усиновлення (удочеріння), може бути: 
а) будь-яким; 
б) лише корисливим; 
в) лише низьким; 
г) лише неприязливим по відношенню до усиновителя 

(удочерителя). 
 
4. Мотив злочину, передбаченого ст. 168 КК України 

(розголошення таємниці усиновлення (удочеріння)): 
а) для кваліфікації значення не має;  
б) має значення для кваліфікації лише якщо він є корис-

ливим; 
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в) має значення для кваліфікації лише якщо таким є по-
мста; 

г) має значення для кваліфікації якщо таким є непри-
язнь до усиновителя (удочерителя). 

 
5. Викрадення малолітнього, вчинене з метою отри-

мання від його батьків грошової винагороди (викупу) як умо-
ви звільнення – це: 

а) вимагання (ст. 189 КК); 
б) незаконне позбавлення волі або викрадення людини, 

вчинені з корисливих мотивів щодо малолітнього (ч. 2 ст. 146 
КК); 

в) захоплення заручників, вчинене щодо малолітнього 
(ч. 3 ст. 147 КК); 

г) торгівля людьми або здійснення іншої незаконної 
угоди вчинені щодо малолітнього (ч. 3 ст. 149 КК). 

 
6. Порушення авторського права і суміжних прав на-

буває ознак кримінально-караного діяння (ст. 176 КК Украї-
ни) у випадку: 

а) будь-якого умисного порушення авторського права і 
суміжних прав; 

б) умисного порушення авторського права і суміжних 
прав, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі; 

в) незаконного відтворення, розповсюдження творів на-
уки, літератури і мистецтва, комп’ютерних програм і баз даних, 
поєднаного з отриманням прибутку у великому розмірі; 

г) пошкодження або знищення об’єкту авторського 
права або суміжних прав. 

 
7. Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 

ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі або викра-
дення людини), викладена законодавцем таким чином: 

а) незаконне позбавлення волі людини або її викраден-
ня, вчинені шляхом обману або з використанням уразливого 
стану потерпілої особи; 

б) незаконне позбавлення волі, викрадення чи тримання 
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людини; 
в) незаконне позбавлення волі або викрадення людини; 
г) незаконне позбавлення волі або викрадення людини, 

поєднані з насильством або з погрозою його застосування. 
 
8. Віктимна (провокуюча) поведінка потерпілої від 

зґвалтування особи: 
а) завжди звільняє від відповідальності за зґвалтування; 
б) звільняє від відповідальності, але не завжди; 
в) може бути врахована при призначенні покарання за 

зґвалтування; 
г) не має юридичного значення. 
 
9. З суб’єктивної сторони ухилення від сплати аліме-

нтів на утримання дітей (ст. 164 КК України) може бути 
вчинене: 

а) з будь-якою формою вини;  
б) лише з прямим умислом; 
в) з прямим або непрямим умислом; 
г) лише з необережною формою вини. 
 
10. Вкажіть правильний та найбільш повний перелік 

об’єктивних ознак основного складу зґвалтування (ч. 1  
ст. 152 КК України): 

а) статеві зносини із застосуванням фізичного насильс-
тва, погрози його застосування або з використанням безпорад-
ного стану потерпілої особи; 

б) статеві зносини із застосуванням фізичного насильс-
тва, погрози його застосування, або з використанням стану ал-
когольного чи наркотичного сп’яніння потерпілої особи; 

в) статеві зносини із застосуванням обману, зловживан-
ням довірою, фізичного та психічного насильства; 

г) природні або неприродні статеві зносини із застосу-
ванням фізичного насильства, погрози його застосування або з 
використанням безпорадного стану потерпілої особи. 

 
11. З суб’єктивної сторони незаконне позбавлення во-
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лі або викрадення людини (ст. 146 КК України) може бути 
вчинене: 

а) лише з прямим умислом; 
б) з прямим або непрямим умислом; 
в) лише із необережною формою вини; 
г) із будь-якою формою вини. 
 
12. Чи має значення для відповідальності за зґвалту-

вання (ст. 152 КК України) наявність зареєстрованого шлюбу? 
а) завжди виключає відповідальність за зґвалтування; 
б) виключає відповідальність за зґвалтування за відсут-

ності тяжких наслідків; 
в) виключає відповідальність за умови вчинення діяння 

вперше; 
г) не виключає відповідальності за зґвалтування. 
 
13. У ч. 1 ст. 164 КК України (ухилення від сплати 

аліментів на утримання дітей) законодавцем встановлена 
кримінальна відповідальність за: 

а) ухилення батьків від сплати аліментів на утримання 
неповнолітніх або непрацездатних  дітей; 

б) незаконну відмову від утримання неповнолітніх або 
непрацездатних  дітей; 

в) злісне ухилення від сплати встановлених  рішенням 
суду коштів на утримання дітей (аліментів), а також злісне ухи-
лення батьків від утримання неповнолітніх або непрацездатних 
дітей, що перебувають на їх утриманні; 

г) злісне ухилення батьків від утримання неповнолітніх 
або непрацездатних  дітей,  що перебувають на їх утриманні. 

 
14. Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 

ст. 149 КК України (торгівля людьми або інша незаконна 
угода щодо людини) може бути здійснена у таких формах. 
Укажіть найбільш повну відповідь: 

а) здійснення щодо неї будь-якої іншої незаконної уго-
ди, пов’язаної із законним або незаконним переміщенням через 
державний кордон України; 
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б) торгівля людьми або здійснення іншої незаконної 
угоди, об’єктом якої є людина, а так само вербування, перемі-
щення, переховування, передача або одержання людини, спря-
моване на експлуатацію, з використанням обману, шантажу чи 
уразливого стану особи; 

в) торгівля людьми, а так само вчинення щодо них будь-
якої іншої незаконної угоди, пов’язаної з вербуванням, перемі-
щенням, переховуванням, передачею або одержанням людини з 
використанням обману, шантажу та застосуванням насильниць-
ких дій;    

г) торгівля людьми або здійснення іншої незаконної 
угоди, об’єктом якої є людина, а так само вербування, перемі-
щення, переховування, передача або одержання людини. 

 
15. Кримінальна відповідальність за ст. 167 КК Укра-

їни (зловживання опікунськими правами) наступає за: 
а) здійснення щодо підопічного розпусних дій; 
б) втягнення підопічного у злочинну діяльність, пияцт-

во та азартні ігри; 
в) використання опіки чи піклування з корисливою ме-

тою на шкоду підопічному (зайняття житлової площі, викорис-
тання майна тощо); 

г) злісне, тобто тривале за часом і систематичне неви-
конання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо 
якої встановлена опіка чи піклування, вчинене з корисливих 
мотивів. 

 
16. Мотив злочину, передбаченого ч. 1 ст. 146 КК 

України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) 
може бути: 

а) будь-яким; 
б) лише корисливим; 
в) корисливим або іншим особистим; 
г) лише хуліганським. 
 
17. Потерпілим від зґвалтування (ст. 152 КК Украї-

ни) може бути: 
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а) лише жінка; 
б) лише жінка, яка досягла статевої зрілості; 
в) лише чоловік; 
г) як жінка, так і чоловік. 
 
18. Суб’єктом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 163 КК 

України (порушення таємниці листування, телефонних пе-
реговорів, телеграфної або іншої кореспонденції, що переда-
ються засобами зв’язку або через комп’ютер), є: 

а) слідчий; 
б) будь-яка службова особа правоохоронного органу; 
в) будь-яка службова особа; 
г) загальний суб’єкт злочину. 
 
19. Вчинення зґвалтування групою осіб (ч. 3 ст. 152 

КК України) передбачає: 
а) вчинення злочину кількома співвиконавцями (двома 

або більше), які досягли 14-ти років, та узгодженість дій учас-
ників групи щодо потерпілої особи. При цьому попередня змо-
ва між учасниками зґвалтування не є обов’язковою; 

б) вчинення злочину кількома виконавцями (двома або 
більше), які досягли 14-ти років, лише за умови  попередньої 
(тобто до початку злочину) домовленості про спільне його вчи-
нення; 

в) вчинення злочину кількома співучасниками (двома 
або більше), які досягли 14-ти років, та узгодженість дій учас-
ників групи щодо потерпілої особи. При цьому попередня змо-
ва між учасниками зґвалтування  є обов’язковою;  

г) єдиним планом з розподілом функцій учасників гру-
пи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім уча-
сникам групи. 

 
20. Безпосереднім об’єктом злочину, передбаченого 

ст. 169 КК України (незаконні дії щодо усиновлення (удоче-
ріння), є: 

а) майнові права й інтереси осіб, відносно яких здійс-
нене усиновлення чи удочеріння; 
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б) суспільні відносини, що забезпечують нормальний 
розвиток і виховання неповнолітніх дітей; 

в) лише життя і здоров’я неповнолітніх дітей; 
г) суспільні відносини, що забезпечують нормальне 

функціонування сім`ї. 
 
21. Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 146 КК 

України (незаконне позбавлення волі або викрадення люди-
ни), може бути: 

а) лише особа, від якої потерпілий був в матеріальній 
або іншій залежності; 

б) службова особа; 
в) будь-яка фізична, осудна особа, яка досягла 14-

річного віку; 
г) будь-яка фізична, осудна особа, яка досягла 16-

річного віку. 
 
22. Статеві зносини при зґвалтуванні (ст. 152 КК 

України) – це: 
а) лише природні статеві зносини чоловіка з жінкою або 

жінки з чоловіком; 
б) лише неприродні статеві зносини; 
в) природні або неприродні статеві зносини чоловіка з 

жінкою; 
г) будь-які одностатеві зносини. 
 
23. Потерпілим від злочину, передбаченого ст. 164 КК 

України (ухилення від сплати аліментів на утримання ді-
тей), може бути: 

а) лише малолітня особа; 
б) лише неповнолітня особа; 
в) лише непрацездатна особа; 
г) як неповнолітня, так і непрацездатна особа. 
 
24. Добровільні статеві зносини з малолітньою осо-

бою, яка внаслідок свого розумового стану та віку не могла 
розуміти характеру та значення здійснюваних з нею дій, слід 
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кваліфікувати як: 
а) зґвалтування малолітньої чи малолітнього за ч. 4  

ст. 152 КК; 
б) задоволення статевої пристрасті неприроднім спосо-

бом з використанням безпорадного стану потерпілої особи  
(ч. 3 ст. 152 КК); 

в) розбещення неповнолітніх (ст. 156 КК); 
г) статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрі-

лості (ст. 155 КК). 
 
25. Основним безпосереднім об’єктом злочину, перед-

баченого ст. 147 КК України (захоплення заручників), є: 
а) життя та здоров’я заручника; 
б) особиста воля та особиста безпека захопленої як за-

ручника особи; 
в) честь та гідність заручника; 
г) сам заручник. 
 
26. Фізичне насильство як ознака об’єктивної сторо-

ни зґвалтування (ст. 152 КК України) – це: 
а) фізичне подолання опору, який чинить потерпіла 

особа, або очікуваного опору, який зумовлений небажанням 
вступити до статевого зв’язку; 

б) психічне подолання опору, який очікується від поте-
рпілої особи; 

в) застосування фізичного впливу для введення в оману 
потерпілу особу; 

г) будь-який зовнішній вплив на потерпілу особу. 
 
27. Незаконне використання спеціальних засобів, при-

значених для негласного зняття інформації, поєднане з по-
рушенням таємниці листування, телефонних розмов, теле-
графної чи іншої кореспонденції, що передається засобами 
зв’язку або через комп’ютер, – це: 

а) є обов’язковою ознакою основного складу злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 163 КК України (порушення таємниці 
листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспо-
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нденції, що передаються засобами зв’язку або через 
комп’ютер); 

б) є кваліфікуючою ознакою складу злочину, передба-
ченого ст. 163 КК України; 

в) не передбачено взагалі в ст. 163 КК України; 
г) враховується судом завжди як обставина, що обтяжує 

покарання. 
 
28. Під експлуатацією дітей (ч. 1 ст. 150 КК України) 

слід розуміти: 
а) використання суб’єктом злочину дитини, яка не до-

сягла віку, з якого законодавством дозволяється працевлашту-
вання, для отримання прибутку шляхом привласнення резуль-
татів її праці повністю або в більшій частині; 

б) всі форми сексуальної експлуатації, використання в 
порнобізнесі, примусова праця або примусове надання послуг, 
рабство або звичаї подібні до рабства, підневільний стан, вилу-
чення органів, проведення досліді без згоди потерпілого тощо; 

в) будь-яке використання праці неповнолітнього всупе-
реч його волі (примусова праця);  

г) використання праці малолітнього чи малолітньої та 
зайняття її жебрацтвом. 

 
29. Потерпілою від злочину, передбаченого ст. 151 КК 

України (незаконне поміщення в психіатричний заклад), 
може бути: 

а) будь-яка особа: 
б) завідомо психічно здорова особа; 
в)  психічно здорова особа або особа, яка хоча і страж-

дає на психічні розлади, проте не потребує обов’язкового по-
міщення до психіатричного закладу; 

г) керівник політичної партії, громадський або держав-
ний діяч, працівник правоохоронного органу у зв’язку з їх дер-
жавною, громадською або правоохоронною діяльністю. 

 
30. Укажіть найбільш повну відповідь на запитання: 

у чому полягає об’єктивна сторона злочину, передбаченого 
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ст. 147 КК України (захоплення заручників)? 
а) лише в захопленні заручника; 
б) в захопленні або триманні особи як заручника; 
в) в захопленні, триманні, а також викраденні особи як 

заручника; 
г) лише в триманні особи як заручника. 
 
31. Застосування фізичного насильства та заподіян-

ня шкоди здоров’ю потерпілої особи при зґвалтуванні (ч.1 
ст. 152 КК України): 

а) завжди вимагає додаткової кваліфікації за сукупністю; 
б) цілком охоплюється ознаками об’єктивної сторони 

цього злочину; 
в) вимагає додаткової кваліфікації за сукупністю за 

умови заподіяння середньої тяжкості тілесних ушкоджень  
(ст. 122 КК); 

г) вимагає додаткової кваліфікації за сукупністю за 
умови заподіяння тяжких тілесних ушкоджень (ст. 121 КК). 

 
32. Предметом злочину, передбаченого ст. 182 КК 

України (порушення недоторканності приватного життя), є: 
а) будь-яка інформація; 
б) будь-яка конфіденційна інформація; 
в) конфіденційна інформація про приватне життя особи; 
г) відомості, що становлять комерційну таємницю. 
 
33. У ч. 1 ст. 151 КК України (незаконне поміщення в 

психіатричний заклад) законодавцем встановлена криміна-
льна відповідальність за: 

а) викрадення та поміщення в психіатричний заклад за-
відомо психічно здорової особи; 

б) поміщення в психіатричний заклад завідомо психічно 
здорової особи із застосуванням фізичного насильства, погрози 
його застосування або з використанням безпорадного стану по-
терпілої особи; 

в) поміщення в психіатричний заклад завідомо психічно 
здорової особи; 
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г) поміщення в психіатричний заклад психічно здорової 
особи. 

 

34. Умисне грубе порушення угоди про працю набуває 
ознак кримінально-караного діяння (ст. 173 КК України) у 
випадках:  

а) будь-якого умисного грубого порушення угоди про 
працю; 

б) грубого порушення угоди про працю, вчиненого спе-
ціально зазначеними у ст. 173 КК суб’єктами, шляхом обману 
чи зловживання довірою або примусом до виконання роботи, не 
обумовленої угодою;  

в) прямо передбачених Кодексом законів про працю 
України;  

г) будь-якого умисного грубого порушення угоди про 
працю, вчиненого спеціально зазначеними у ст. 173 КК 
суб’єктами, за умови, що такі дії заподіяли значної шкоди інте-
ресам працівника. 

 

35. Яка із названих погроз передбачена в основному 
складі зґвалтування (ч.1 ст. 152 КК України)? 

а) погроза розголошення відомостей, які ганьблять ін-
шу особу; 

б) погроза знищення або пошкодження майна; 
в) погроза застосування фізичного насильства; 
г) погроза обтяженням законних прав та свобод особи. 
 
36. Злочин, передбачений ч.1 ст. 181 КК України (по-

сягання на здоров’я людей під приводом проповідування релі-
гійних віровчень чи виконання релігійних обрядів) є закінче-
ним із моменту: 

а) організації або керівництва групою, діяльність якої 
під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконан-
ня релігійних обрядів і поєднана із заподіянням шкоди здо-
ров’ю людей або статевою розпустою; 

б) втягнення до цієї групи неповнолітніх, щодо яких 
вичинюються розпусні дії; 
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в) вчинення організаційних дій, по створенню вказаної 
групи; 

г) знищення або пошкодження релігійних споруд або 
перешкоджання здійсненню релігійного обряду, поєднаного з 
заподіянням шкоди здоров’ю людей. 

 
37. Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи 

інших установлених законом виплат набуває ознак криміна-
льно-караного діяння (ст. 175 КК України) у випадку: 

а) безпідставної невиплати вказаних платежів більше 
ніж за шість місяців, вчиненої умисно керівником підприємст-
ва, установи або організації незалежно від форми власності; 

б) несплати вказаних платежів протягом трьох місяців, 
якщо вона стала наслідком умисного нецільового використання 
коштів; 

в) безпідставної невиплати вказаних платежів більше 
ніж за один місяць, вчиненої умисно керівником підприємства, 
установи або організації незалежно від форми власності; 

г) безпідставної невиплати вказаних платежів більше 
ніж за шість місяців, вчиненої умисно або з необережності кері-
вником підприємства, установи або організації незалежно від 
форми власності.  

 
38. Предметом злочину, передбаченого ст. 163 КК 

України (порушення таємниці листування, телефонних роз-
мов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються 
засобами зв’язку або через комп’ютер), є: 

а) відомості, що становлять особисту таємницю грома-
дян; 

б) відомості, що становлять комерційну таємницю; 
в) відомості, що становлять державну таємницю; 
г) будь-яка інформація. 
 
39. З суб’єктивної сторони злочин, передбачений  

ст. 160 КК України (порушення законодавства про референ-
дум), може бути вчинений: 

а) з будь-якою формою вини;  
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б) лише з прямим умислом; 
в) з прямим або непрямим умислом; 
г) лише з необережною формою вини. 
 

40. Спричинення тяжких наслідків при захопленні 
заручників (ст. 147 КК України) є: 

а) обов’язковою ознакою основного складу злочину; 
б) кваліфікуючою ознакою; 
в) ознакою, яка не зазначена у ст. 147 КК (захоплення 

заручників), але є такою, що обтяжує покарання; 
г) визначальною лише у разі вирішенні питання про 

звільнення особи від кримінальної відповідальності за захоп-
лення заручників. 

 

41. Чи можна кваліфікувати як зґвалтування  
(ст. 152 КК України) статеві зносини із застосуванням по-
грози знищення або пошкодження майна потерпілої особи? 

а) можна, якщо погроза є реальною; 
б) не можна; 
в) можна, якщо йдеться про знищення або пошкоджен-

ня майна потерпілої особи, що знаходиться у тяжкому матеріа-
льному становищі; 

г) можна лише за наявності погрози знищити майно у 
великих розмірах. 

 
42. Суб’єктом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 162 КК 

України (порушення недоторканності житла), є: 
а) працівник міліції; 
б) будь-яка службова особа правоохоронного органу; 
в) будь-яка службова особа; 
г) загальний суб’єкт злочину. 
 
43. У ч. 1 ст. 160 КК України (порушення законодав-

ства про референдум) законодавцем установлена криміналь-
на відповідальність за: 

а) перешкоджання насильством, обманом, погрозою, 
підкупом або іншим чином вільному здійсненню громадянином 
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права брати або не брати участь у референдумі, вести агітацію 
до дня проведення референдуму; 

б) порушення законодавства про вибори; 
в) перешкоджання здійсненню громадянином права 

брати або не брати участь у референдумі, вести агітацію до дня 
проведення референдуму; 

г) грубе порушення законодавства про референдум під 
час проведення референдуму. 

 

44. Потерпілим від злочину, передбаченого ст. 165 КК 
України (ухилення від сплати коштів на утримання непра-
цездатних батьків ), може бути: 

а) дід і баба особи, що вчиняє злочин; 
б) непрацездатні батьки а також працездатні батьки, що 

тимчасово не працюють і не мають засобів для існування; 
в) непрацездатні батьки; 
г) будь-яка особа. 
 

45. Вчинення злочину, передбаченого ст. 148 КК Укра-
їни (підміна дитини) можливе лише: 

а) щодо будь-якої дитини, тобто особи у віці до 18-ти 
років; 

б) щодо малолітньої дитини, тобто особи у віці до 14-ти 
років; 

в) лише щодо новонародженого; 
г) щодо чужого для винної особи новонародженого, або 

грудного немовляти. 
 
46. Чи можна кваліфікувати як зґвалтування (ст. 152 

КК України) статеві зносини із застосуванням фізичного на-
сильства: 

а) можна лише у випадках, коли насильство призводить 
до заподіяння тілесних ушкоджень або смерті; 

б) можна, лише якщо насильство є небезпечним для 
життя та здоров’я потерпілої особи;  

в) можна при застосуванні будь-якого виду фізичного 
насильства; 
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г) можна лише при використанні зброї чи інших пред-
метів. 

 
47. Мотив злочину, передбаченого ст. 161 КК України 

(порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, 
національної належності або ставлення до релігії), може бу-
ти: 

а) будь-яким; 
б) лише корисливим; 
в) лише хуліганським; 
г) обов’язково повинен мати націоналістичне забарв-

лення: ненависть до іншої національності, уявна думка про пе-
ревагу тієї чи іншої раси, мови, релігійної конфесії. 

 
48. Мета експлуатації людини у складі злочину за  

ст. 149 КК України (торгівля людьми або інша незаконна 
угода щодо людини): 

а) є обов’язковою ознакою для всіх форм об’єктивної 
сторони цього злочину; 

б) не є обов’язковою ознакою для цього злочину взага-
лі, але враховується судом при призначенні покарання; 

в) є обов’язковою ознакою лише для окремих форм 
об’єктивної сторони злочину; 

г) є лише кваліфікуючою ознакою суб’єктивної сторони 
цього складу злочину. 

 
49. Суб’єктом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 160 КК 

України (порушення законодавства про референдум) є: 
а) лише член комісії з проведення референдуму; 
б)  будь-яка службова особа; 
в) лише член дільничної комісії з референдуму; 
г) загальний суб’єкт. 
 
50. Підміна дитини тягне за собою кримінальну від-

повідальність (ст. 148 КК України) у випадках, коли вона 
вчинена: 

а) лише з корисливих або інших особистих мотивів; 
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б) з метою отримання майнової вигоди та помсти; 
в) за будь-яких мотивів; 
г) з хуліганських мотивів. 
 
51. Як, згідно із судовою практикою, слід кваліфікува-

ти дії особи, яка шляхом обману чи зловживання довірою 
домоглася згоди повнолітньої особи протилежної статі на 
статеві зносини (при відсутності між ними матеріальної 
або службової залежності): 

а) як зґвалтування за ст. 152 КК; 
б) як застосування психічного насильства при зґвалту-

ванні (за ст. 152 КК); 
в) такі дії взагалі не підлягають кваліфікації за КК; 
г) як примушування до вступу у статевий зв’язок за ст. 

154 КК. 
 
52. Спосіб вчинення злочину за ст. 173 КК України 

(грубе порушення угоди про працю): 
а) є обов’язковою ознакою основного складу злочину, 

передбаченого ч. 1 ст. 173 КК України; 
б) є кваліфікуючою ознакою складу злочину, передба-

ченого ст. 173 КК України; 
в) взагалі не передбачений в ст. 173 КК України; 
г) є обов’язковою ознакою, що враховується судом як 

обтяжуюча обставина. 
 
53. Спосіб вчинення злочину за ч. 1 ст. 149 КК України 

(торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини): 
а) є обов’язковою ознакою для всіх форм об’єктивної 

сторони цього злочину; 
б) є обов’язковою ознакою лише для визначених зако-

ном форм об’єктивної сторони злочину; 
в) не передбачений взагалі в якості обов’язкової ознаки 

об’єктивної сторони злочину, а враховується судом лише при 
призначенні покарання; 

г) є лише кваліфікуючою ознакою злочину. 
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54. Суб’єктом підміни дитини (ст. 148 КК України) 
може бути: 

а) будь-яка фізична осудна особа, яка досягла 14-ти років; 
б) фізична осудна особа, яка досягла 16-ти років і для 

якої немовля є чужою дитиною; 
в) лише батьки дитини; 
г) лише працівник пологового будинку. 
 

55. Чи має значення для кваліфікації зґвалтування 
(ст. 152 КК України) безпорадний стан потерпілої особи? 

а) ні, тобто не впливає на кваліфікацію; 
б) так, має значення як кваліфікуюча ознака, що обтя-

жує відповідальність; 
в) так, впливає на кваліфікацію лише у випадку, коли 

такий стан був наслідком дій винного; 
г) так, має значення незалежно від причин, що зумови-

ли наявність такого стану. 
 

56. З суб’єктивної сторони порушення рівноправності 
громадян залежно від їх расової, національної належності 
або ставлення до релігії (ст. 161 КК України) може бути 
вчинене: 

а) із будь-якою формою вини;  
б) лише з прямим умислом; 
в) з прямим або непрямим умислом; 
г) лише з необережною формою вини. 
 
57. У ч. 1 ст. 165 КК України (ухилення від сплати 

коштів на утримання непрацездатних батьків) законодав-
цем встановлена кримінальна відповідальність за: 

а) злісне ухилення від сплати встановлених рішенням 
суду коштів на утримання непрацездатних батьків; 

б) незаконну відмову від утримання непрацездатних ба-
тьків; 

в) злісне ухилення від сплати встановлених рішенням 
суду аліментів на утримання непрацездатних батьків; 

г) ухилення від сплати аліментів батьком. 
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58. Безпорадний стан у складі зґвалтування (ст. 152 
КК України) характеризується судовою практикою  як: 

а)  відсутність можливості звернутися до інших осіб за 
порадою щодо статевих зносин; 

б)  прийняття рішення щодо статевих зносин без поради 
з іншими особами; 

в)  відсутність бажання та можливості чинити опір на-
сильницьким діям; 

г)  відсутність у потерпілої можливості правильно розу-
міти характер і значення вчинюваних з нею сексуальних дій чи 
керувати своїми вчинками або відсутність фізичної можливості 
чинити опір ґвалтівникові. 

 

59. У ч. 1 ст. 162 КК України (порушення недотор-
канності житла) законодавцем встановлена кримінальна 
відповідальність за: 

а) проникнення до житла чи до іншого володіння особи; 
б) будь-яке  проникнення до житла чи до іншого воло-

діння особи,  а так само незаконне виселення чи інші дії, що по-
рушують недоторканність житла громадян; 

в) незаконне проникнення до житла чи до іншого воло-
діння особи, незаконне проведення в них огляду чи обшуку, а 
так само незаконне виселення чи інші дії, що порушують недо-
торканність житла громадян; 

г) незаконне порушення цілостності житла, а так само 
виселення чи інші дії, що порушують право громадян на житло. 

 
60. Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 173 КК 

України (грубе порушення угоди про працю), є: 
а) працівник, з яким уклали угоду про працю; 
б) лише службова особа або суб’єкт підприємницької 

діяльності; 
в) будь-яка особа; 
г) спеціальний суб’єкт. 
 
61. У випадках вчинення злочину, передбаченого ст. 

149 КК України (торгівля людьми або інша незаконна угода 
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щодо людини) щодо малолітнього чи неповнолітнього, за-
стосування обману, шантажу чи уразливого стану особи є: 

а) обов’язковою ознакою його вчинення; 
б) обов’язковою ознакою його вчинення лише для де-

яких форм об’єктивної сторони злочину; 
в) лише кваліфікуючою ознакою; 
г) ознакою, яка не впливає на настання кримінальної 

відповідальності. 
 
62. Кримінальна відповідальність за підміну дитини 

за ст. 148 КК України настає лише у випадку: 
а) настання тяжких наслідків; 
б) заподіяння шкоди здоров’ю дитини; 
в) настання смерті дитини; 
г) незалежно від настання наслідків. 
 
63. Зґвалтування визнається закінченим злочином з 

моменту: 
а) фізичного подолання опору потерпілої особи; 
б) початку  насильницьких статевих зносин; 
в) закінчення насильницького статевого акту в фізіоло-

гічному розумінні; 
г) задоволення статевої пристрасті у будь-який спосіб. 
 
64. Тяжкі наслідки у ст. 161 КК України (порушення 

рівноправності громадян залежно від їх расової, національної 
належності або ставлення до релігії): 

а) є обов’язковою ознакою основного складу злочину;  
б) є кваліфікуючою ознакою; 
в) є факультативною ознакою; 
г) враховуються судом як обставина, що обтяжує пока-

рання. 
 
65. З суб’єктивної сторони, злочин передбачений ст. 

165 КК України (ухилення від сплати коштів на утримання 
непрацездатних батьків) може бути вчинений: 

а) з будь-якою формою вини;  
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б) лише з прямим умислом; 
в) з прямим або непрямим умислом; 
г) лише з необережною формою вини. 
 

66. Особа звільняється від кримінальної відповідаль-
ності за вчинення злочину, що передбачений ст. 175 КК 
України (невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи 
інших установлених законом виплат), якщо: 

а) до моменту притягнення до кримінальної відповіда-
льності здійснить відшкодування громадянину усіх завданих 
цим злочином збитків;  

б) щиро покається та буде активно сприяти розкриттю 
злочину; 

в) до моменту притягнення до кримінальної відповіда-
льності здійснить виплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи 
іншу встановлену законом виплату громадянам; 

г) повідомить про наявну невиплату заробітної плати, 
стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат, подат-
кові чи правоохоронні органи.  

 

67. Добровільна відмова від зґвалтування (ст. 152 КК 
України) можлива: 

а) лише до моменту фізичного подолання опору потер-
пілої особи; 

б) до моменту початку насильницьких статевих зносин; 
в) до моменту закінчення  статевого акту в фізіологіч-

ному розумінні;  
г) до моменту повного задоволення статевої пристрасті. 
 

68. Потерпілими від злочину, передбаченого ст. 157 
КК України (перешкоджання здійсненню виборчого права або 
права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії 
або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостері-
гача), можуть бути: 

а) лише громадяни України;  
б) лише кандидати на виборні посади та виборці; 
в) лише члени виборчих комісій або комісій з референду-

му; 
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г) виборці, кандидати на виборні посади, члени вибор-
чих комісій або комісій з референдуму, офіційні спостерігачі 
тощо. 
 

69. Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 175 КК 
України (невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи 
інших установлених законом виплат), є: 

а) загальний суб’єкт; 
б) головний бухгалтер підприємства, установи або ор-

ганізації; 
в) будь-яка службова особа; 
г) керівник підприємства, установи або організації. 
 

70. Умисне заподіяння легких тілесних ушкоджень 
(ст. 125 КК України) при зґвалтуванні (ст. 152 КК України): 

а) завжди потребує кваліфікації за сукупністю ст. 125 
КК та ст. 152 КК;  

б) потребує кваліфікації за сукупністю лише у випадках 
спричинення короткочасного розладу здоров’я або незначної 
втрати працездатності за ч. 2 ст. 125 КК та ст. 152 КК; 

в) охоплюється складом зґвалтування (ст. 152 КК) і до-
даткової кваліфікації не потребує; 

г) додатково кваліфікується за ч. 2 ст. 125 КК, якщо во-
но заподіяно при подоланні опору потерпілої особи. 

 
71. З суб’єктивної сторони перешкоджання здійснен-

ню виборчого права або права брати участь у референдумі, 
роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльно-
сті офіційного спостерігача (ст. 157 КК України) може бути 
вчинене: 

а) з будь-якою формою вини; 
б) лише з прямим умислом; 
в) з прямим або непрямим умислом; 
г) лише з необережною формою вини. 
 
72. Заподіяння середньої тяжкості тілесних ушко-

джень (ст. 122 КК України) при зґвалтуванні (ст. 152 КК 
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України): 
а) завжди потребує додаткової кваліфікації за ст. 122 

КК;  
б) потребує додаткової кваліфікації лише у випадках 

спричинення тривалого розладу здоров’я; 
в) не потребує додаткової кваліфікації; 
г) потребує додаткової кваліфікації, якщо воно заподія-

но при здоланні опору потерпілої особи. 
 

73. В диспозиції ч. 1 ст. 157 КК України (перешкоджан-
ня здійсненню виборчого права або права брати участь у ре-
ферендумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму 
чи діяльності офіційного спостерігача) наведено: 

а) один спосіб вчинення цього злочину;  
б) невичерпний перелік можливих способів вчинення 

цього злочину; 
в) вичерпний перелік можливих способів вчинення цьо-

го злочину; 
г) не наведено жодного способу. 
 

74. Зґвалтування, поєднане з вбивством: 
а) завжди кваліфікується додатково за окремою статтею 

про вбивство, поєднане із зґвалтуванням; 
б) потребує додаткової кваліфікації лише за умисне 

вбивство; 
в) потребує додаткової кваліфікації лише за необережне 

вбивство; 
г) охоплюється  складом зґвалтування і не потребує до-

даткової кваліфікації. 
 
75. Кваліфікуючими ознаками захоплення заручників 

(за ст. 147 КК України) є: 
а) вчинення зазначених у законі дій щодо неповноліт-

нього, або організованою групою, або якщо вони були поєднані 
з погрозою знищення людей, або є такими, що спричинили тя-
жкі наслідки;  

б) вчинення зазначених у законі дій щодо малолітнього, 
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або злочинною організацією, або якщо вони були поєднані з по-
грозою знищення об’єктів, що мають важливе народногоспо-
дарське чи оборонне значення, або є такими, що спричинили 
тяжкі наслідки; 

в) вчинення зазначених у законі дій щодо неповноліт-
нього, або організованою групою, або якщо вони були поєднані 
із масовим знищенням людей, або є такими, що спричинили 
інші тяжкі наслідки; 

г) вчинення зазначених у законі дій щодо неповноліт-
нього, або організованою групою, або якщо вони були поєднані 
з погрозою знищення людей, або є такими, що спричинили за-
подіяння майнової шкоди у великих розмірах або інші тяжкі на-
слідки. 

 
76. Суб’єктом торгівлі людьми або іншої незаконної 

угоди щодо людини (ст. 149 КК України) може бути: 
а) фізична осудна особа, яка досягла 14-річного віку; 
б) фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку; 
в) лише особа, від якої потерпілий був у матеріальній 

або іншій залежності (тобто знаходився в уразливому стані); 
г) лише службова особа. 
 
77. Потерпілою особою від злочину, передбаченого ст. 

150 КК України (експлуатація дітей), може бути лише ди-
тина: 

а) яка не досягла 18-річного віку і не є громадянином 
України; 

б) яка не досягла віку, з якого законодавством дозволя-
ється працевлаштування; 

в) з якою суб’єкт злочину не уклав трудовий договір; 
г) яка не досягла 18-річного віку та не легалізувала 

свою трудову діяльність на Україні. 
 
78. Вчинення вбивства через необережність при зґва-

лтуванні кваліфікується: 
а) завжди додатково за окремою статтею про вбивство; 
б) потребує додаткової кваліфікації, якщо воно вчинено 
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при здоланні опору потерпілої особи; 
в) охоплюється ознакою “особливо тяжкі наслідки зґвал-

тування” і не потребує додаткової кваліфікації; 
г) потребує додаткової кваліфікації лише при наявності 

злочинної самовпевненості. 
 

79. Суб’єктом незаконного поміщення в психіатрич-
ний заклад (ст. 151 КК України) може бути: 

а) будь-яка фізична осудна особа, яка досягла 16 років; 
б) лише службова особа психіатричного закладу; 
в) лікар-психіатр, член комісії лікарів-психіатрів; 
г) будь-який працівник психіатричного закладу. 
 

80. Кримінальна відповідальність за експлуатацію 
дітей (ст. 150 КК України), які не досягли віку, з якого зако-
нодавством дозволяється працевлаштування, шляхом вико-
ристання їх праці, настає лише за умови вчинення таких дій 
із метою: 

а) отримання прибутку у значних розмірах; 
б) отримання прибутку у великих розмірах; 
в) ухилення від сплати податків і зборів; 
г) отримання прибутку. 
 
81. Суб’єктом зґвалтування може бути: 
а) лише особа чоловічої статі, яка досягла 16-річного 

віку; 
б) лише особа чоловічої статі, яка досягла 14-річного 

віку; 
в) особа будь-якої статі, яка досягла 16-річного віку; 
г) особа будь-якої статі, яка досягла 14-річного віку. 
 

82. Чи можна кваліфікувати як насильницьке задово-
лення статевої пристрасті неприродним способом (ст. 153 
КК України) статеві зносини із застосуванням погрози зни-
щення майна: 

а) можна, якщо погроза є реальною; 
б) не можна; 
в) можна, якщо йдеться про знищення майна потерпілої 

 . 
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особи; 
г) можна лише за наявності погрози знищити майно у 

великих розмірах. 
 

83. Кваліфікуючими ознаками злочину, передбаченого 
ст. 150 КК України (експлуатація дітей), є вчинення:  

а) зазначених у кримінальному законі дій щодо кількох 
дітей або якщо вони спричинили істотну шкоду для здоров’я, 
фізичного розвитку або освітнього рівня дитини, або поєднані з 
використанням дитячої праці в шкідливому виробництві; 

б) зазначених у кримінальному законі дій щодо кількох 
дітей або якщо вони спричинили тяжку шкоду здоров’ю або фі-
зичному розвитку дитини, або були поєднані з використанням 
праці малолітніх в шкідливому виробництві; 

в) зазначених у кримінальному законі дій щодо кількох 
дітей або якщо вони спричинили тяжкі для здоров’я, фізичного 
розвитку або освітнього рівня дитини; 

г) зазначених у законі дій, якщо вони спричинили істо-
тну шкоду для здоров’я, фізичного розвитку або освітнього рів-
ня дитини, або поєднані з використанням дитячої праці для 
здійснення жебрацтва. 
 

84. Кваліфікуючими ознаками грубого порушення за-
конодавства про працю (ст. 172 КК України) є вчинення: 

а) зазначених у кримінальному законі дій щодо непов-
нолітнього, вагітної жінки чи матері, яка має дитину віком до 
чотирнадцяти років або дитину інваліда; 

б) зазначених у кримінальному законі дій щодо малолі-
тнього, вагітної жінки чи матері, яка має дитину віком до 16-ти 
років або дитину інваліда; 

в) зазначених у кримінальному законі дій щодо кількох 
осіб, або якщо вони спричинили істотну шкоду для здоров’я, 
фізичного розвитку або освітнього рівня потерпілого, або поєд-
нане з використанням дитячої праці в шкідливому виробництві; 

г) зазначених у кримінальному законі дій щодо непов-
нолітнього, вагітної жінки чи матері, яка має дитину віком до 
10-ти років. 
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85. Спричинення істотної шкоди здоров’ю, фізичному 
розвитку або освітньому рівню дитини у ст. 150 КК України 
(експлуатація дітей) є: 

а) обов’язковою ознакою основного складу злочину; 
б) кваліфікуючою ознакою; 
в) такою, що на кваліфікацію не впливає; 
г) обставиною, що враховується судом завжди як така, 

що обтяжує покарання. 
 
86. Насильницькі статеві зносини чоловіка з чолові-

ком кваліфікуються: 
а) як зґвалтування; 
б) як насильницьке задоволення статевої пристрасті не-

природним способом;  
в) як зґвалтування і злочин проти здоров’я особи зале-

жно від виду насильства; 
г) лише як злочин проти здоров’я особи залежно від 

виду насильства. 
 

87. Яка із названих погроз передбачена в основному 
складі насильницького задоволення статевої пристрасті не-
природним способом (ст. 153 КК України)? 

а) погроза розголошення відомостей, які ганьблять  
 іншу особу; 

б) погроза знищення або пошкодження майна; 
в) погроза застосування фізичного насильства; 
г) будь-яка погроза, яка є реальною. 
 

88. Насильницькі статеві зносини жінки з жінкою 
кваліфікуються: 

а) як зґвалтування; 
б) як насильницьке задоволення статевої пристрасті не-

природним способом;  
в) як зґвалтування і злочин проти здоров’я особи зале-

жно від виду насильства; 
г) лише як злочин проти здоров’я особи залежно від 

виду насильства. 
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89. Фізичне насильство як ознака об’єктивної сторо-
ни насильницького задоволення статевої пристрасті непри-
родним способом (ст. 153 КК України) –  це: 

а) фізичне подолання опору, який чинить потерпіла 
особа, або очікуваного опору, який зумовлений її небажанням 
вступити до неприродного статевого зв’язку; 

б) психічне подолання опору, який очікується від поте-
рпілої особи; 

в) фізичне подолання опору, який чинить будь-яка осо-
ба, або очікуваного опору, який зумовлений її небажанням 
вступити до неприродного статевого зв’язку; 

г) будь-який зовнішній вплив на потерпілу особу 
 
90. Суб’єктом примушування до вступу в статевий 

зв’язок (ст. 154 КК України) може бути: 
а) будь-яка особа, яка досягла 16-річного віку; 
б) лише особа чоловічої статі яка досягла 16-річного віку; 
в) лише жінка, яка досягла 16-річного віку; 
г) фізична, осудна особа, яка досягла 16-річного віку і 

від якої жінка або чоловік матеріально або службово залежні. 
 
91. Потерпілим від насильницького задоволення ста-

тевої пристрасті неприродним способом (ст. 153 КК Украї-
ни) може бути: 

а) лише жінка; 
б) лише жінка, яка досягла статевої зрілості; 
в) лише чоловік; 
г) як жінка, так і чоловік. 
 
92. Примушування до вступу в статевий зв’язок (ст. 154 

КК України) вважається закінченим злочином з моменту: 
а) самого примушування; 
б) вступу до статевого зв’язку; 
в) початку статевого акту; 
г) настання тяжких наслідків. 
 

93. Наявність зареєстрованого шлюбу при насильни-
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цькому задоволенні статевої пристрасті неприроднім спо-
собом (ст. 153 КК України): 

а) завжди виключає відповідальність; 
б) виключає відповідальність за відсутності тяжких на-

слідків; 
в) виключає відповідальність за умови вчинення діяння 

вперше; 
г) не виключає відповідальності. 
 

94. Способами перешкоджання здійсненню виборчого 
права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої 
комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного 
спостерігача (за ч. 1 ст. 157 КК України) є: 

а) повідомлення завідомо неправдивих відомостей, що-
до обставин, пов’язаних з виборами;  

б) вплив на особу з метою перешкодити її вільному во-
левиявленню; 

в) підкуп, обман або примушування; 
г) залякування, підкуп, обман. 
 
95. При кваліфікації злочину за ст. 151 КК України 

(незаконне поміщення в психіатричний заклад) мотив є: 
а) обов’язковим для застосування, якщо він корисли-

вий; 
б) обов’язковим для застосування, якщо він особистий; 
в) кваліфікуючою ознакою; 
г) таким, що на кваліфікацію не впливає. 
 
96. Статеві зносини з особою, яка не досягла стате-

вої зрілості (ст. 155 КК України), полягають у: 
а) природних статевих зносинах із застосуванням фізич-

ного насильства; 
б) добровільних статевих зносинах; 
в) неприродних статевих зносинах із застосуванням фі-

зичного насильства; 
г) добровільних неприродних статевих зносинах. 
 



 

69 

97. Віктимна (провокуюча) поведінка потерпілої осо-
би від насильницького задоволення статевої пристрасті не-
природним способом (ст. 153 КК України): 

а) завжди звільняє від відповідальності; 
б) звільняє від відповідальності, але не завжди; 
в) може бути врахована при призначенні покарання; 
г) не має юридичного значення. 
 
98. Кримінальна відповідальність за ст. 184 КК Укра-

їни (порушення права на безоплатну медичну допомогу) на-
стає за незаконну вимогу оплати медичної допомоги у: 

а) державних чи комунальних закладах охорони здо-
ров’я; 

б) закладах охорони здоров’я будь-якої форми власності; 
в) закладах охорони здоров’я тільки державної форми 

власності; 
г) закладах і установах охорони здоров’я будь-якої фор-

ми власності за умови необхідності надання першої невідклад-
ної медичної допомоги. 

 
99. Розбещення неповнолітніх (ст. 156 КК України) 

полягає у вчиненні розпусних дій стосовно: 
а) особи, яка не досягла 18-річного віку; 
б) особи, яка не досягла 16-річного віку; 
в) особи, яка не досягла 14-річного віку; 
г) лише особи, яка не досягла статевої зрілості. 
 
100. Безпосереднім основним об’єктом злочину, пе-

редбаченого ст. 153 КК України (насильницьке задоволення 
статевої пристрасті неприродним способом), є: 

а) свобода волевиявлення; 
б) недоторканність особи і свобода волевиявлення; 
в) статева свобода або статева недоторканність; 
г) життя і здоров’я особи. 
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З М І С Т О В И Й   М О Д У Л Ь  ІІІ:  Т Е М И  (7 – 8) 
 

7. Злочини проти власності. 
8. Злочини у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг 
 
1. Родовим об’єктом злочинів проти власності є: 
а) суспільні відносини, що регулюють право користу-

вання чужим майном; 
б) суспільні відносини власності, що охороняються 

кримінальним законом, як частина економічних відносин, як 
основа економічної системи держави; 

в) право на майно; 
г) чуже майно. 
 
2. Система злочинів проти власності включає до се-

бе такі групи злочинів: 
а) корисливі, що пов’язані з обертанням чужого майна; 

не пов’язані з таким; некорисливі; 
б) корисливі, що пов’язані з обертанням чужого майна і 

не пов’язані з таким;  
в) корисливі і некорисливі, що пов’язані з обертанням 

чужого майна; 
г) корисливі; некорисливі, що не пов’язані з обертанням 

чужого майна. 
 
3. Загальними ознаками корисливих злочинів проти 

власності, пов’язаних з обертанням чужого майна на свою 
користь або користь інших осіб є:  

а) незаконне вилучення чужого майна;  
б) незаконне, безоплатне обертання чужого майна на 

користь винного або інших осіб та корисливі мотив та мета – 
прагнення, спонукання до незаконного збагачення за рахунок 
чужого майна; 

в) незаконне, оплатне використання чужого майна і пра-
гнення, спонукання до незаконного збагачення; 

г) незаконне збагачення за рахунок використання чужо-
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го майна. 
 
4. Відносини власності як об’єкт кримінально-право-

вої охорони передбачають право:  
а) власника на володіння своїм майном за своєю волею 

незалежно від волі інших осіб; 
б) власника на розпорядження чужим майном за своєю 

волею незалежно від волі інших осіб; 
в) власника на володіння, користування та розпоря-

джання своїм майном за своєю волею незалежно від волі інших 
осіб; 

г) на користування своїм майном за своєю волею неза-
лежно від волі інших осіб. 

 
5. Предметом злочинів проти власності можуть ви-

ступати:  
а) чуже майно, право на майно, дії майнового характеру; 
б) результати дій майнового характеру; 
в) дикорослий ліс на корені, риба та інші водяні тварини 

в природних водоймах, звіри у лісі тощо; 
г) чуже майно, право на майно, дії майнового характеру, 

об’єкти інтелектуальної та промислової власності. 
 
6. Фізична ознака майна як предмета злочинів проти 

власності означає, що:  
а) майно належить певному власнику або особі, якій во-

но на законній підставі ввірено, знаходиться у її віданні чи під її 
охороною;  

б) майно є річчю матеріального світу, яку можна вилу-
чити, привласнити, спожити, пошкодити, знищити тощо; 

в) це майно створене працею людини; 
г) майно є  предметами, які можна обернути на свою ко-

ристь. 
 
7. Привласнення чужого майна, що випадково опини-

лося у особи, полягає у тому, що: 
а) чуже майно поступає у володіння особи внаслідок 
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випадкових обставин; 
б) особа обертає  майно на свою користь всупереч волі 

власника; 
в) майно завдяки  діям особи переходить до її власності; 
г) майно вилучається із фонду власника безоплатно. 
 
8. Таємний спосіб викрадення майна для крадіжки 

(ст. 185 КК України) є:  
а) факультативної ознакою об’єктивної сторони злочину; 
б) обов’язковою ознакою об’єктивної сторони злочину;  
в) кваліфікуючою обставиною;  
г) обтяжуючою обставиною. 
 
9. Викрадення майна не вважається вчиненим у  

таємний спосіб:  
а) за відсутності власника; 
б) за відсутності уповноваженої щодо майна особи;  
в) у присутності власника або уповноваженої особи, 

якщо суб’єкт злочину вважає, що діє таємно;  
г) у присутності сторонніх осіб, які разом з суб’єктом 

злочину усвідомлюють факт протиправного вилучення чужого 
майна. 

 
10.  Крадіжка (ст. 185 КК України) визнається закін-

ченим злочином з моменту:  
а) реальної можливості хоча б початкового розпоря-

дження майном; 
б) вилучення будь-якого майна;  
в) заволодіння чужим майном;  
г) вилучення чужого майна і наявності реальної можли-

вості хоча б початкового розпорядження ним. 
 
11.  Під проникненням у житло, інше приміщення чи 

сховище в якості кваліфікуючої ознаки злочинів проти влас-
ності розуміється:  

а) незаконне вторгнення до них будь-яким способом; 
б) вторгнення до них із застосуванням засобів подолан-
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ня перешкод або без їх використання; 
в) незаконне вторгнення до них будь-яким способом з 

метою вилучення; 
г) проникнення до них із застосуванням засобів подо-

лання перешкод. 
 
12.  Грабіж (ст. 186 КК України) з об’єктивної сторо-

ни виражається у:  
а) викраденні  чужого майна, тобто вилученні його в 

присутності осіб, які усвідомлюють те, що вчиняється; 
б) відкритому викраденні  будь-якого майна, тобто обе-

рненні його в присутності певних осіб, які усвідомлюють те, що 
вчиняється; 

в) відкритому викраденні  чужого майна, тобто вилу-
ченні його в присутності власника або інших осіб, які усвідом-
люють те, що скоюється злочин; 

г) викраденні майна, тобто вилученні його в присутності 
власника, який усвідомлює те, що вчиняється злочин. 

 
13.  Закінченим грабіж (ст.186 КК України) визнаєть-

ся з моменту:  
а) реальної можливості хоча б початкового розпоря-

дження майном; 
б) насильницького вилучення будь-якого майна;  
в) вилучення чужого майна і наявності реальної можли-

вості хоча б початкового розпорядження ним; 
г) відкритого заволодіння чужим майном.  
 
14.  Під насильством, що не є небезпечним для жит-

тя чи здоров’я потерпілого при грабежі (ст.186 КК України) 
розуміється:  

а) фізичне насильство, а саме: обмеження волі потерпі-
лої особи або інших осіб, заподіяння легкого тілесного ушко-
дження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я або  
незначну втрату працездатності і психічне насильство – погроза 
застосувати вказане фізичне насильство;  
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б) фізичне насильство – спричинення мучень, заподіян-
ня легкого тілесного ушкодження, що  спричинило короткочас-
ний розлад здоров’я або незначну втрату працездатності, обме-
ження волі потерпілої особи (зв’язування, замкнення в певному 
приміщенні); 

в) фізичне насильство – обмеження волі потерпілої осо-
би або інших осіб, нанесення ударів, побоїв, заподіяння легкого 
тілесного ушкодження, що не спричинило короткочасного роз-
ладу здоров’я або незначної втрати працездатності або психічне 
насильство – погроза застосувати вказане фізичне насильство;  

г) фізичне насильство – обмеження волі потерпілої осо-
би  або інших осіб (зв’язування, замкнення в певному примі-
щенні), нанесення ударів, побоїв, заподіяння легкого тілесного 
ушкодження, що не спричинило короткочасного розладу здо-
ров’я або незначної втрати працездатності, що обов’язково по-
єднане з психічним насильством – погрозою застосувати вказа-
не фізичне насильство.  

 
15.  Обов’язковим додатковим об’єктом розбою (ст. 

187 КК України) виступає: 
а) життя, здоров’я і власність потерпілої особи; 
б) життя і здоров’я будь-якої особи; 
в) життя і здоров’я потерпілої особи; 
г) громадська безпека. 
 
16.  Розбій (ст. 187 КК України) може бути: 
а) як відкритим, так і таємним; 
б) тільки відкритим; 
в) тільки таємним; 
г) прихованим. 
 
17.  Об’єктивна сторона розбою (ст. 187 КК України) 

полягає у:  
а) нападі з метою заволодіння чужим майном, поєдна-

ному із насильством, що не є небезпечним для життя чи здо-
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ров’я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування 
такого насильства; 

б) нападі,  поєднаному з заволодінням чужим майном, 
що супроводжувався насильством, небезпечним для життя чи 
здоров’я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосуван-
ня такого насильства; 

в) нападі з метою заволодіння  майном, поєднаному із 
насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, яка за-
знала нападу; 

г) нападі з метою заволодіння чужим майном, поєдна-
ному із насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, 
яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насиль-
ства.  

 
18.  Розбій (ст. 187 КК України)  вважається закінче-

ним із моменту: 
а) нападу, поєднаного із застосуванням будь-якого на-

сильства, чи погрози застосування такого насильства, незалеж-
но від того, вдалося особі заволодіти майном чи ні; 

б) заволодіння чужим майном і наявності реальної мож-
ливості хоча б початкового розпорядження ним; 

в) подолання реального опору потерпілої особи шляхом 
застосування насильства, що є небезпечним для життя чи здо-
ров’я особи, чи погрози застосування такого насильства; 

г) нападу, поєднаного із застосуванням насильства, що є 
небезпечним для життя чи здоров’я особи, чи погрози застосу-
вання такого насильства, незалежно від того, вдалося особі за-
володіти майном чи ні. 

 
19.  Під фізичним насильством, небезпечним для 

життя чи здоров’я при розбої (ст. 187 КК України), розумі-
ється:  

а) середньої тяжкості, тяжке тілесне ушкодження, замах 
на вбивство, вбивство. Замах на вбивство і вбивство охоплю-
ються складом розбою; 

б) легке тілесне ушкодження, що спричинило коротко-
часний розлад здоров’я або незначну втрату працездатності, се-
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редньої тяжкості, тяжке тілесне ушкодження, вбивство. Вбивст-
во не охоплюється  складом розбою і вимагає додаткової квалі-
фікації за ч. 1 ст. 115 КК; 

в) замах на вбивство, вбивство;  
г) легке тілесне ушкодження, що спричинило коротко-

часний розлад здоров’я або незначну втрату працездатності, се-
редньої тяжкості, тяжке тілесне ушкодження, замах на вбивст-
во. Вбивство та замах на вбивство, що супроводжували розбій, 
вимагають додаткової кваліфікації за п.6 ч. 2 ст. 115 КК із по-
силанням, у разі замаху, на ст. 15 КК. 

 
20.  До кваліфікуючих ознак розбою (ст. 187 КК Украї-

ни) належить: 
а) вчинення за попередньою змовою групою осіб; або 

особою, яка раніше вчинила розбій або бандитизм; поєднання з 
проникненням у житло, інше приміщення чи сховище; спрямо-
ваність на заволодіння майном у великих чи особливо великих 
розмірах; вчинення організованою групою;  поєднання із запо-
діянням тяжких тілесних ушкоджень; 

б) вчинення групою осіб; особою, яка раніше вчинила 
розбій; поєднання з проникненням у житло; вчинення організо-
ваною групою; поєднання із заподіянням тяжких тілесних 
ушкоджень; 

в) вчинення  групою осіб; повторність; поєднання з про-
никненням у житло, інше приміщення чи сховище; заволодіння 
майном у великих чи особливо великих розмірах; вчинення 
злочинною організацією; поєднання із заподіянням тяжких ті-
лесних ушкоджень; 

г) вчинення за попередньою змовою групою осіб; або 
особою, яка раніше вчинила розбій або бандитизм; поєднання з 
проникненням у житло, інше приміщення чи сховище; заволо-
діння майном у великих чи особливо великих розмірах; поєд-
нання із заподіянням тяжких чи особливо тяжких наслідків. 

 
21.  Погроза  при розбої (ст. 187 КК України) має: 
а) носити реальний характер і сприйматися потерпілою 

особою як така, що може бути реалізована негайно; 
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б) сприйматися потерпілою особою як така, що може 
бути реально реалізована в майбутньому; 

в) носити характер погрози вбивством і сприйматися 
потерпілою особою як така, що буде реалізована негайно; 

г) сприйматися потерпілою особою чи її близькими ро-
дичами як така, що може бути реалізована негайно. 

 
22.  Розбій, поєднаний із заподіянням тяжкого тілес-

ного ушкодження, яке потягло за собою смерть потерпілої 
особи, має кваліфікуватися за: 

а) п.6 ч.2 ст.115 КК; 
б) ч.4 ст.187 та п.6 ч.2 ст.115 КК; 
в) ч.4 ст. 187  та ч.2 ст.121КК; 
г) ч.4 ст.187 КК. 
 
23.  Предметом  вимагання (ст. 189 КК України) є:  
а) чуже майно, право на майно, дії майнового характеру; 
б) чуже нерухоме майно, дії майнового характеру; 
в) будь-яке майно, право на майно, результати дій май-

нового характеру; 
г) чуже рухоме майно, право на майно, дії майнового 

характеру. 
 
24.  Вимагання, яке поєднане з реальним застосуван-

ням насильства (ч.3 ст. 189 КК України) відрізняється від 
насильницького грабежу (ч.2 ст. 186 КК України) і розбою 
(ст. 187 КК України) тим, що при насильницькому грабежі  
та розбої насильство застосовується для: 

а) негайного заволодіння чужим майном або для його 
утримання;   

б) підкріплення погрози;   
в) утримання будь-якого майна;   
г) негайної передачі майна, права на майно або вчинен-

ня дій майнового характеру.   
 
25.  Види погроз при вимаганні згідно зі ст. 189 КК 

України:  
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а) погроза насильством над потерпілим чи його близь-
кими родичами; обмеженням прав, свобод або законних інтере-
сів цих осіб; пошкодженням чи знищенням їхнього майна або 
майна, що перебуває в їхньому віданні чи під охороною, або 
розголошенням відомостей, які потерпілий чи його близькі ро-
дичі бажають зберегти в таємниці; 

б) погроза фізичним насильством над потерпілим чи йо-
го близькими, знищенням їхнього майна або майна, що перебу-
ває в їхньому віданні чи під охороною, або розголошенням ві-
домостей, які потерпілий чи його близькі бажають зберегти в 
таємниці; 

в) погроза насильством над потерпілим чи його близь-
кими, обмеженням прав, свобод або законних інтересів цих 
осіб, пошкодженням чи знищенням їхнього майна або майна, 
що перебуває в їхньому віданні чи під охороною, або розголо-
шенням відомостей, які потерпілий чи його близькі  бажають 
зберегти в таємниці; 

г) погроза насильством над потерпілим чи його родича-
ми, обмеженням прав, свобод або законних інтересів цих осіб, 
пошкодженням чи знищенням їхнього майна або майна, що пе-
ребуває в їхньому віданні чи під охороною, або розголошенням 
відомостей, які потерпілий чи його  родичі бажають зберегти в 
таємниці. 

 
26.  Вимагання (ст. 189 КК України) вважається за-

кінченим злочином з моменту: 
а) застосування будь-якого насильства, залежно від того, 

чи вдалося особі заволодіти майном, чи ні; 
б) заволодіння чужим майном і наявності реальної мож-

ливості хоча б початкового розпорядження ним; 
в) пред’явлення вимоги, що пов’язана з застосуванням 

будь-якого насильства; 
г) пред’явлення вимоги, що пов’язана з погрозою. 
 

27.  Погроза при вимаганні (ст. 189 КК України): 
а) має носити характер погрози вбивством і сприймати-

ся потерпілою особою  як така, що буде реалізована негайно; 
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б) має носити реальний характер і сприйматися потерпі-
лою особою як така, що дійсно може бути реалізована; 

в) має сприйматися потерпілою особою як така, що мо-
же бути реалізована в майбутньому; 

г) звернена в майбутнє, тобто її реалізація обумовлена ви-
конанням чи невиконанням вимоги, і носить реальний характер. 

 

28.  Шахрайство (ст. 190 КК України) вважається за-
кінченим злочином із моменту:       

а) заволодіння чужим майном або придбання права на 
майно; 

б) заволодіння будь-яким майном; 
в) застосування обману, незалежно від того, чи вдалося 

особі заволодіти майном, чи ні; 
г) заволодіння  майном або правом на майно, шляхом 

обману чи зловживання довірою. 
 

29.  Предметом шахрайства (ст. 190 КК України) є 
чуже:  

а) майно, право на майно; 
б) рухоме майно, право на майно; 
в) нерухоме майно, право на майно; 
г) майно, право на майно, результати дій майнового ха-

рактеру. 
 
30.  Під обманом при шахрайстві (ст. 190 КК України) 

розуміється:       
а) усне повідомлення неправдивих відомостей або замо-

вчування відомостей, які мають і можуть бути повідомлені, з 
метою заволодіння чужим майном або придбання права на май-
но; 

б) замовчування відомостей, які мають і можуть бути 
повідомлені, з метою заволодіння чужим майном або придбан-
ня права на майно;  

в) повідомлення неправдивих відомостей або замовчу-
вання відомостей, які мають і можуть бути повідомлені, з ме-
тою заволодіння чужим майном або придбання права на майно; 
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г) письмове повідомлення неправдивих відомостей з ме-
тою заволодіння чужим майном або придбання права на майно.  

 
31.  Особливості шахрайства (ст. 190 КК України) 

полягають у тому, що потерпіла особа: 
а) будучи введена в оману, зовні добровільно передає 

своє майно або право на майно; 
б) добровільно передає чуже майно або право на майно; 
в) будучи введена в оману, добровільно передає чуже 

майно або право на майно; 
г) будучи введена в оману, передає своє майно або пра-

во на майно. 
 
32.  Поняття привласнення майна у злочині за ст. 191 

КК України:  
а) привласнення – незаконне безоплатне утримання чу-

жого майна, ввіреного особі, або майна, яке на законній підставі 
перебуває в її віданні; 

б) привласнення – безоплатне користування чужим май-
ном, ввіреним особі, або майном, яке перебувало в її віданні; 

в) привласнення – незаконне безоплатне відчуження 
чужого майна, ввіреного особі, або майна, яке перебуває в її ві-
данні на законній підставі; 

г) привласнення – витрачання чужого майна, ввіреного 
особі, або майна, яке перебуває в її віданні на свої потреби. 

 
33.  Формами об’єктивної сторони злочину, що перед-

бачений ч. 1 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата 
майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим 
становищем), є:  

а) привласнення, розтрата предмета злочину або заволо-
діння ним шляхом зловживання службовим становищем; 

б) привласнення, розтрата предмету злочину; 
в) обернення предмета злочину на свою користь чи ко-

ристь інших осіб шляхом зловживання службовим становищем; 
г) вилучення, витрачання предмета злочину або заволо-
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діння ним шляхом зловживання службовим становищем. 
 
34.  Поняття розтрати майна  у злочині за ст. 191 

КК України: 
а) розтрата – незаконне безоплатне утримання майна, 

яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні; 
б) розтрата – незаконне безоплатне витрачення майна, 

яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні; 
в) розтрата – безоплатне користування майном, яке було 

ввірене особі чи перебувало в її віданні; 
г) розтрата – незаконне безвідплатне відчуження, вико-

ристання, витрачення чужого майна, яке було ввірено особі чи 
перебувало в її віданні. 

 
35.  Особливостями предмета злочину за ст. 191 КК 

України (привласнення, розтрата майна або  заволодіння ним 
шляхом зловживання службовим  становищем) є те, що:  

а) майно перебуває у віданні особи, або особа, внаслідок 
службового становища, має спеціальні повноваження щодо цьо-
го майна; 

б) майно ввірене особі, перебуває в її віданні, або особа, 
внаслідок службового становища має певні повноваження щодо 
цього майна; 

в)  майно, ввірене особі чи перебуває у її віданні; 
г) майно довірене особі або особа має повноваження  по 

управлінню чи розпорядженню майном, що припускає встанов-
лення порядку його збереження, переробки, реалізації, забезпе-
чення контролю за цими операціями. 

 

36.  Безпосереднім об’єктом заподіяння майнової шко-
ди шляхом обману або зловживання  довірою (ст. 192 КК 
України) є: 

а) відносини власності; 
б) відносини власності в галузі розпорядження чужим 

майном; 
в) майно, що належить власнику, а також відносини, які 

випливають з різного роду договорів і зобов’язань; 
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г) відносини власності в галузі використання майна, що 
належить власнику, а також відносини, які випливають з різно-
го роду договорів і зобов’язань, внаслідок яких власник мав би 
отримати дохід (прибуток); відносини з формування фондів 
власності. 

 

37.  Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або 
зловживання довірою (ст. 192 КК України) може виявлятися 
в таких формах: 

а) використання чужого майна (розпорядження); ухи-
лення від сплати податків; обертання на власну користь грошо-
вих коштів; 

б) незаконне розпорядження чужим майном; обертання 
на власну користь чужого майна; 

в) незаконне використання чужого майна (незаконне ко-
ристування); ухилення від сплати митних платежів; обертанні на 
власну користь грошових коштів, які на підставі тих або інших 
договорів і зобов’язань мають надійти на користь власника; 

г) незаконне використання чужого майна; ухилення від 
сплати обов’язкових платежів; обертання на власну користь 
грошових коштів, які на підставі тих або інших договорів і зо-
бов’язань мають надійти до фондів власності і на користь влас-
ника. 

 
38.  Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або 

зловживання довірою (ст. 192 КК України) вчинюється та-
кими способами, а саме: 

а) підроблення документів або зловживання довірою; 
б) обман  або  зловживання довірою; 
в) обернення на свою користь чужого майна шляхом 

обману; 
г) користування чужим майном. 
 
39.  Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або 

зловживання довірою (ст. 192 КК України) є злочином: 
а) з формальним складом; 
б) з усіченим складом; 
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в) з матеріальним складом; 
г) склад цього злочину залежить від форми діяння. 
 
40.  Незаконне використання чужого майна, як форма 

заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання 
довірою (ст. 192 КК України) полягає в: 

а) оплатному використанні чужого майна всупереч інте-
ресам власника; 

б) протиправному  використанні чужого майна власника 
для отримання майнового зиску; 

в) протиправному безоплатному використанні чужого 
майна всупереч інтересам власника для отримання майнових 
вигод; 

г) безоплатному використанні майна власника для 
отримання  майнового зиску. 

 
41.  Суб’єктом злочину “Заподіяння майнової шкоди шля-

хом обману або зловживання довірою” (ст. 192 КК України) є: 
а) будь-яка особа, яка не є посадовою; 
б) особа, яка має ознаки загального суб’єкта; 
в) будь-яка особа; 
г) службова особа (спеціальний суб’єкт). 
 
42.  Предметом привласнення особою знайденого або 

чужого майна, що випадково опинилося у неї (ст. 193 КК 
України), може бути: 

а) будь-яке майно, що було знайдено або випадково 
опинилося у особи, а також скарб; 

б) чуже майно, яке було знайдено або випадково опини-
лося у особи; 

в) знайдене чи таке, що випадково опинилося у неї, чу-
же майно або скарб, які мають особливу історичну, наукову, 
художню чи культурну цінність;                

г) будь-яке чуже майно. 
 

43.  Привласнення чужого майна, що випадково опи-
нилося у особи (ст. 193 КК України), полягає у тому, що: 
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а) особа обертає майно на свою користь всупереч волі 
власника; 

б) чуже майно випадково переходить до її володіння; 
в) майно завдяки її діям переходить до її власності; 
г) майно вилучається із фонду власника безоплатно. 
 

44.  Привласнення особою знайденого або чужого май-
на, що випадково опинилося у неї (ст. 193 КК України), – це 
злочин:   

а) з формальним складом; 
б) з матеріальним складом; 
в) з усіченим складом; 
г) склад цього злочину залежить від правового статусу 

майна (історична, наукова, художня, культурна цінність чи 
скарб). 

 

45.  Суб’єктом злочину, передбаченого ч.1 ст. 194 КК 
України (умисне знищення або пошкодження майна), може 
бути: 

а) фізична, осудна особа, яка досягла 14-річного віку; 
б) особа, якій майно було ввірене або знаходилося у її 

віданні; 
в) фізична, осудна особа, яка досягла 16-річного віку; 
г) будь-яка особа. 
 
46.  Щодо загибелі людей як кваліфікуючої ознаки уми-

сного знищення або пошкодження майна (ч. 2 ст. 194 КК 
України) має бути встановлено: 

а) лише необережна форма вини; 
б) прямий або непрямий умисел; 
в) лише прямий умисел; 
г) будь-яка форма вини. 
 

47.  Предметом злочину, передбаченого ст. 194 КК 
України (умисне знищення або пошкодження майна), є: 

а) майно та право на майно; 
б) дії майнового характеру; 
в) рухоме майно та (або) нерухоме майно; 
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г) нерухоме майно. 
 

48.  Злочин, передбачений ч.1 ст. 194 КК України 
(умисне знищення або пошкодження майна), викладений за-
конодавцем таким чином: 

а) умисне знищення або пошкодження чужого майна, 
що заподіяло шкоду у великих розмірах; 

б) умисне знищення або пошкодження майна; 
в) умисне знищення або пошкодження чужого майна 

шляхом підпалу чи іншим загально небезпечним способом; 
г) умисне знищення або пошкодження майна, що спри-

чинило тяжкі тілесні ушкодження або загибель людей. 
 

49.  Шкода вважається заподіяною у великих розмірах 
як ознака злочину, передбаченого ч.1 ст. 194 КК України 
(умисне знищення або пошкодження майна), якщо вона є: 

а) поняттям оціночним, яке уточнюється у кожному 
конкретному випадку з урахуванням матеріального становища 
потерпілого; 

б) в 50 або більше разів перевищує неоподатковуваний 
мінімум доходів громадян; 

в) в 100 або більше разів перевищує неоподатковуваний 
мінімум доходів громадян; 

г) в 250 або більше разів перевищує неоподатковуваний 
мінімум доходів громадян. 

 
50.  Соціальний зміст суспільно небезпечних наслідків 

злочину, що передбачений ч.1 ст. 194 КК України (умисне 
знищення або пошкодження майна), визначається як: 

а) спричинення майнової шкоди; 
б) істотне обмеження або неможливість використання 

майна за своїм призначенням; 
в) умисне спричинення майнової шкоди та через необ-

ережність загибелі людей; 
г) спричинення майнової шкоди у великому розмірі. 
 
51.  Суб’єктом злочину, передбаченого ч.1 ст. 194 КК 

України (умисне знищення або пошкодження майна), може 
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бути: 
а) фізична, осудна особа, яка досягла 16-річного віку; 
б) будь-яка особа; 
в) фізична, осудна особа, яка досягла 14-річного віку; 
г) особа, якій майно було ввірене або знаходилося у її 

віданні. 
 
52.  Диспозиція ст. 195 КК України (погроза знищення 

майна) викладена законодавцем таким чином: 
а) погроза знищення чужого майна шляхом підпалу, ви-

буху або іншим загальнонебезпечним способом, якщо були ре-
альні підстави побоюватися здійснення цієї погрози; 

б) погроза знищення чужого майна; 
в) погроза знищення чужого майна, поєднана із погро-

зою застування насильства, що не є небезпечним для життя чи 
здоров’я потерпілого; 

г) погроза знищення чужого майна у великих розмірах. 
 
53.  Кримінальна відповідальність за застосування ст. 

195 КК України (погроза знищення майна) настає, коли 
суб’єкт злочину погрожує знищити: 

а) майно шляхом підпалу, вибуху або іншим загально-
небезпечним способом, якщо були реальні підстави побоювати-
ся здійснення такої погрози; 

б)  майно у великих розмірах; 
в) майно у великому чи особливо великому розмірі не-

залежно від способу його знищення; 
г) лише нерухоме майно, якщо були реальні підстави 

побоюватися здійснення такої погрози. 
 
54.  Злочин, передбачений ст. 195 КК України (погроза 

знищення майна), вважається закінченим із моменту: 
а) здійснення погрози за наявності реальних підстав по-

боюватися її здійснення; 
б) знищення майна; 
в) спричинення матеріальної шкоди у великих розмірах; 
г) здійснення дій, безпосередньо спрямованих на зни-
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щення майна. 
 
55.  Застосування ст. 195 КК України (погроза зни-

щення майна) можливе: 
а) лише коли суб’єкт злочину погрожує знищити майно 

у великих розмірах; 
б) коли суб’єкт злочину погрожує знищити майно у ве-

ликому чи особливо великому розмірі незалежно від способу 
його знищення і незалежно від реальності погрози; 

в) коли суб’єкт злочину погрожує знищити майно шля-
хом підпалу, вибуху або іншим загальнонебезпечним способом, 
якщо були реальні підстави побоюватися цієї погрози; 

г) коли суб’єкт злочину погрожує знищити нерухоме 
майно, коли були реальні підстави побоюватися виконання по-
грози у майбутньому. 

 

56.  Яким чином кваліфікується погроза знищення 
майна (ст. 195 КК України) поєднана з вимаганням(ст. 189 
КК України)? 

а) за ст. 195 КК та 189 КК;  
б) за ст. 189 КК; 
в) за ст. 15, 194 та ст. 189 КК; 
г) за ст. 195 КК. 
 
57.  Предметом злочину, передбаченого ст. 196 КК 

України (необережне знищення або пошкодження майна), 
може бути: 

а) як рухоме майно так і (або) нерухоме майно; 
б) майно та право на майно; 
в) дії майнового характеру; 
г)  як рухоме майно, так і нерухоме майно, що перебу-

вало під охороною винної особи. 
 
58.  Кримінальна відповідальність за необережне зни-

щення або пошкодження майна (ст. 196 КК України) настає 
у разі: 

а) знищення або пошкодження майна у великих розмі-
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рах; 
б) знищення або пошкодження майна у особливо вели-

ких розмірах; 
в) якщо це спричинило будь-які наслідки; 
г) якщо це спричинило тяжкі тілесні ушкодження або 

загибель людей. 
 
59.  Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 196 КК 

України (необережне знищення або пошкодження майна), 
може бути: 

а) фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку. 
б) фізична осудна особа, яка досягла 14-річного віку; 
в) особа, якій майно було ввірене або знаходилося у її 

віданні; 
г) особа, якій було доручено зберігання чи охорона чу-

жого майна; 
 
60.  Необережне спричинення смерті одній людині у 

результаті вчинення злочину, передбаченого ст. 196 КК 
України (необережне знищення або пошкодження майна): 

а) охоплюється складом злочину, передбаченого ст. 196 
КК (необережне знищення або пошкодження майна) і додатко-
вої кваліфікації не вимагає; 

б) вимагає додаткової кваліфікації за окремою статтею, 
що передбачає відповідальність за вбивство через необереж-
ність (ст. 119 КК); 

в) є кваліфікуючою ознакою складу необережного зни-
щення або пошкодження майна; 

г) вимагає застосування лише однієї статті, що передбачає 
відповідальність за вбивство через необережність (ст. 119 КК). 

 
61.  Предметом злочину, передбаченого ст. 197 КК 

України (порушення обов’язків щодо охорони майна), може 
бути: 

а) чуже майно, яке передано власником іншій особі на 
зберігання чи під охорону; 

б) майно та права на майно; 
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в) відносини власності з приводу охорони майна; 
г) майно, право на майно, а також дії майнового характе-

ру. 
 
62.  Кримінальна відповідальність за порушення 

обов’яз-ків щодо охорони майна (ст. 197 КК України) настає 
за умови, якщо були: 

а) спричинені тяжкі тілесні ушкодження або загибель 
людей; 

б) спричинені тяжкі наслідки для власника майна; 
в) спричинені матеріальні збитки у великому чи в особ-

ливо великому розмірі; 
г) заподіяні будь-які наслідки. 
 
63.  Щодо суспільно небезпечних наслідків злочину, пе-

редбаченого ст. 197 КК України (порушення обов’язків щодо 
охорони майна), можлива (ий): 

а) прямий або непрямий умисел; 
б) лише прямий умисел; 
в) лише необережна форма вини; 
г) будь-яка форма вини. 
 
64.  Злочин, передбачений ст. 197 КК України (пору-

шення обов’язків щодо охорони майна), викладений законо-
давцем таким чином: 

а) порушення обов’язків щодо охорони майна, якщо це 
заподіяло істотну шкоду; 

б) невиконання або неналежне виконання особою, якій 
доручено зберігання чи охорона чужого майна, своїх обов’язків, 
якщо це спричинило тяжкі наслідки для власника майна; 

в) порушення обов’язків щодо охорони майна, якщо це 
спричинило втрату майна у великих розмірах; 

г) невиконання або неналежне виконання особою, якій 
доручено зберігання чи охорона чужого майна, своїх обов’язків, 
якщо це спричинило тяжкі наслідки. 

 



 

90 

65.  Отримання  майна, завідомо здобутого злочинним 
шляхом (ст. 198 КК України), полягає у: 

а) здобутті такого майна  в будь-яких формах: прийняті 
в дарунок, запозиченні тощо; 

б) виготовленні майна (предметів), щодо якого встанов-
лена спеціальна заборона – виготовлення чи ремонт вогнепаль-
ної зброї, вибухонебезпечних речовин тощо; 

в) в заволодінні таким майном у будь-яких формах; 
г) тимчасовому знаходженні майна у володінні особи 

або у певному місці (сховищі). 
 

66.  Придбання, збут чи зберігання майна, здобутого 
злочинним шляхом (ст. 198 КК України), має бути: 

а) обіцяним, тобто мати місце до вчинення злочину або в 
момент його вчинення і перебувати з ним у причинному зв’язку; 

б) систематичним тобто, коли особа, яка вчиняє злочин, 
має підстави розраховувати, що майно, здобуте нею злочинним 
шляхом, у цьому випадку, як і раніше, буде придбане або буде 
прийняте на зберігання; 

в) з ознаками легалізації (відмивання) доходів, одержа-
них злочинним шляхом; 

г) заздалегідь не обіцяним, тобто вказані дії, вчинені вже 
після факту вчинення злочину, не перебувають із ним у при-
чинному зв’язку. 

 

67.  Службовими особами згідно з п. 1 примітки до  
ст. 364 КК України є особи, які: 

а) постійно, тимчасово чи за спеціальним повноважен-
ням здійснюють функції представників влади чи місцевого са-
моврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в ор-
ганах державної влади, органах місцевого самоврядування, на 
державних чи комунальних підприємствах, в установах чи ор-
ганізаціях посади, пов’язані з виконанням організаційно-
розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або 
виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким 
особа наділяється повноважним органом державної влади, ор-
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ганом місцевого самоврядування, центральним органом держа-
вного управління із спеціальним статусом, повноважним орга-
ном чи повноважною особою підприємства, установи, організа-
ції, судом або законом; 

б) постійно або тимчасово здійснюють функції предста-
вників законодавчої, виконавчої та судової влади; обіймають на 
підприємствах, в установах або організаціях незалежно від 
форм власності посади, пов’язані з виконанням організаційно-
розпорядчих або адміністративно-господарських обов’язків; 
виконують зазначені обов’язки за спеціальним повноваженням; 

в) постійно або тимчасово здійснюють функції предста-
вників влади; обіймають на підприємствах, в установах або ор-
ганізаціях незалежно від форми власності посади, пов’язані з 
виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-
господарських обов’язків; 

г) постійно або тимчасово здійснюють функції представ-
ників законодавчої, виконавчої чи судової влади; обіймають на пі-
дприємствах, в установах або організаціях державної чи колекти-
вної форми власності посади, пов’язані з виконанням організацій-
но-розпорядчих або адміністративно-господарських обов’язків; 
виконують зазначені обов’язки за спеціальним повноваженням. 

 
68.  Згідно з п. 3 примітки до ст. 364 КК України шко-

да, що полягає у заподіянні матеріальних збитків, визнаєть-
ся істотною, якщо вона:  

а) в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний 
мінімум доходів громадян;  

б) в 200 і більше разів перевищує неоподатковуваний 
мінімум доходів громадян;  

в) в 150 і більше разів перевищує неоподатковуваний 
мінімум доходів громадян; 

г) в 100 і більше разів перевищує неоподатковуваний 
мінімум доходів громадян. 

 
69.  Суб’єктивна сторона злочину “Службове підроб-

лення” (ст. 366 КК України) характеризується: 
а) прямим умислом, корисливим мотивом або іншою 
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особистою заінтересованістю. За ч. 2 ст. 366 КК психічне став-
лення щодо тяжких наслідків може виявлятися як в умисній, так 
і у необережній формі вини; 

б) прямим умислом. За ч. 2 ст. 366 КК психічне став-
лення щодо тяжких наслідків може виявлятися як в умисній, так 
і у необережній формі вини; 

в) прямим чи непрямим умислом. За ч. 2 ст. 366 КК пси-
хічне ставлення щодо тяжких наслідків може виявлятися лише 
у необережній формі вини; 

г) необережною формою вини. 
 
70.  Під організаційно-розпорядчими обов’язками слу-

жбової особи розуміють функції:  
а) здійснення керівництва галуззю промисловості, тру-

довим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю 
окремих працівників на підприємствах, в установах чи органі-
заціях, зокрема, центральних органів виконавчої влади, держав-
них, колективних чи приватних підприємств, установ і органі-
зацій, громадських об’єднань; 

б) здійснення керівництва галуззю промисловості, тру-
довим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю 
окремих працівників на держаних та колективних підприємст-
вах, в установах чи організаціях; 

в) управління або розпорядження державним, колектив-
ним чи приватним майном, а також здійснення керівництва га-
луззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, 
виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, 
в установах чи організаціях; 

г) здійснення повноважень працівниками органів влади 
та їх апарату, які наділених правом у межах своєї компетенції 
висувати вимоги, а також приймати рішення, обов’язкові для 
виконання фізичними та юридичними особами незалежно від їх 
підлеглості або відомчої приналежності. 

 
71.  Суб’єктом злочину “Зловживання владою або слу-

жбовим становищем” (ст. 364 КК України) є (виберіть най-
більш повну відповідь):  
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а) особи, які постійно або тимчасово здійснюють функ-
ції представників влади;  

б) особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним по-
вноваженням здійснюють функції представників влади чи міс-
цевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимча-
сово в органах державної влади, органах місцевого самовряду-
вання, на державних чи комунальних підприємствах, в устано-
вах чи організаціях посади, пов’язані з виконанням організацій-
но-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, 
або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, 
яким особа наділяється повноважним органом державної влади, 
органом місцевого самоврядування, центральним органом дер-
жавного управління із спеціальним статусом, повноважним ор-
ганом чи повноважною особою підприємства, установи, органі-
зації, судом або законом. 

в) працівник правоохоронного органу, який є службо-
вою особою; 

г) особи, які постійно або тимчасово обіймають на під-
приємствах, в установах або організаціях незалежно від форми 
власності посади, пов’язані з виконанням організаційно-
розпорядчих або адміністративно-господарських обов’язків. 

 
72.  Предметом “Одержання хабара” (ст. 368 КК 

України) є: 
а) майно; право на майно; будь-які дії майнового харак-

теру; 
б) майно; право на майно; 
в) майно; право на майно; будь-які дії майнового харак-

теру; матеріальні блага, а також послуги, пільги та привілеї, що 
не мають матеріального характеру; 

г) майно; право на майно; будь-які дії майнового харак-
теру; інші блага. 

 
73.  До представників влади як суб’єктів злочинів у 

сфері службової діяльності належать:  
а) особи, які наділені правом у межах своєї компетенції 

висувати вимоги, а також приймати рішення, обов’язкові для 
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виконання фізичними та юридичними особами незалежно від їх 
підлеглості або відомчої приналежності;  

б) працівники правоохоронних органів та їх апарату, які 
наділені правом у межах своєї компетенції висувати вимоги, а 
також приймати рішення, обов’язкові для виконання фізичними 
та юридичними особами незалежно від їх підлеглості або ві-
домчої приналежності;  

в) працівники державних органів та їх апарату, які наді-
лені правом у межах своєї компетенції висувати вимоги, а та-
кож приймати рішення, обов’язкові для виконання фізичними 
та юридичними особами, незалежно від їх підлеглості або ві-
домчої належності;  

г) працівники державних органів виконавчої влади та їх 
апарату, які наділені правом у межах своєї компетенції висува-
ти вимоги, а також приймати рішення, обов’язкові для вико-
нання фізичними та юридичними особами незалежно від їх під-
леглості або відомчої приналежності.  

 
74.  Тяжкими наслідками згідно з п. 4 примітки до  

ст. 364 КК України, якщо вони полягають у заподіянні ма-
теріальних збитків, вважаються такі, що:  

а) в 250 і більше разів перевищують неоподатковуваний 
мінімум доходів громадян;  

б) в 500 і більше разів перевищують неоподатковуваний 
мінімум доходів громадян;  

в) в 150 і більше разів перевищують неоподатковуваний 
мінімум доходів громадян;  

г) в 350 і більше разів перевищують неоподатковуваний 
мінімум доходів громадян.  

 
75.  Тяжкими наслідками згідно з ч.2 ст. 366 КК Укра-

їни (службове підроблення), якщо вони полягають у заподі-
янні матеріальних збитків, вважаються такі, що:  

а) в 500 і більше разів перевищують неоподатковуваний 
мінімум доходів громадян;  

б) в 150 і більше разів перевищують неоподатковуваний 
мінімум доходів громадян;  
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в) в 250 і більше разів перевищують неоподатковуваний 
мінімум доходів громадян;  

г) в 350 і більше разів перевищують неоподатковуваний 
мінімум доходів громадян.  

 
76.  Під адміністративно-господарськими обов’язками 

службової особи розуміють функції: 
а) щодо управління або розпорядження державним, ко-

лективним чи приватним майном, а також здійснення керівниц-
тва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою 
роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на під-
приємствах, в установах чи організаціях; 

б) щодо здійснення повноважень працівниками органів 
влади та їх апарату, які наділені правом у межах своєї компете-
нції висувати вимоги, а також приймати рішення, обов’язкові 
для виконання фізичними та юридичними особами незалежно 
від їх підлеглості або відомчої приналежності; 

в) управління або розпорядження державним, колектив-
ним чи приватним майном, що припускає встановлення порядку 
його збереження, переробки, реалізації, забезпечення контролю 
за цими операціями тощо; 

г) щодо здійснення керівництва галуззю промисловості, 
трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльніс-
тю окремих працівників на підприємствах, в установах чи орга-
нізаціях, зокрема, центральних органів виконавчої влади, дер-
жавних, колективних чи приватних підприємств, установ і ор-
ганізацій, громадських об’єднань. 

 

77.  Перевищення влади або службових повноважень 
(ст. 365 КК України) з об’єктивної сторони полягає у вчи-
ненні:  

а) лише активних дій, які: зумовлені службовим стано-
вищем особи; пов’язані з реалізацією його службових повнова-
жень; явно виходять за межі цих повноважень; спричиняють іс-
тотну шкоду або тяжкі наслідки правам, свободам та інтересам 
фізичних, юридичних осіб або державним чи громадським інте-
ресам; знаходяться в причинному зв’язку із зазначеними нас-
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лідками; 
б) діяння (дії чи бездіяльності), які: зумовлені службо-

вим становищем винного; пов’язані з реалізацією його службо-
вих повноважень; явно виходять за межі цих повноважень; 
спричиняють істотну шкоду або тяжкі наслідки правам, свобо-
дам та інтересам фізичних, юридичних осіб або державним чи 
громадським інтересам; знаходяться в причинному зв’язку із за-
значеними наслідками; 

в) лише активних дій, які: не зумовлені службовим стано-
вищем винного; не пов’язані з реалізацією його службових пов-
новажень; явно виходять за межі цих повноважень; 

г) діяння (дії чи бездіяльності), які: зумовлені службо-
вим становищем винного; не пов’язані з реалізацією його служ-
бових повноважень; явно виходять за межі цих повноважень. 

 
78.  Хабаром у великому розмірі вважається такий, що: 
а) у 100 і більше разів перевищує неоподатковуваний 

мінімум доходів громадян; 
б) у 200 і більше разів перевищує неоподатковуваний 

мінімум доходів громадян; 
в) у 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний 

мінімум доходів громадян; 
г) у 50 і більше разів перевищує неоподатковуваний мі-

німум доходів громадян. 
 
79.  Особа визнається службовою:  
а) тільки тоді, коли здійснює відповідні функції постій-

но, за умови, якщо ці функції покладені на неї правомочним ор-
ганом (службовою особою) у встановленому законом порядку; 

б) не тільки тоді, коли здійснює відповідні функції по-
стійно, а й тоді, коли виконує їх тимчасово або за спеціальним 
повноваженням, проте лише за умови, якщо ці функції покла-
дені на неї правомочним державним органом (службовою осо-
бою) і у встановленому законом порядку; 

в) не тільки тоді, коли здійснює відповідні функції по-
стійно, а й тоді, коли виконує їх тимчасово або за спеціальним 
повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом 
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державної влади, органом місцевого самоврядування, централь-
ним органом державного управління із спеціальним статусом, 
повноважним органом чи повноважною особою підприємства, 
установи, організації, судом або законом; 

г) не тільки тоді, коли здійснює відповідні функції по-
стійно, а й тоді, коли фактично виконує їх тимчасово або за спе-
ціальним повноваженням, не обов’язково за умови, якщо ці фу-
нкції покладені на неї правомочним органом (службовою осо-
бою) і у встановленому законом порядку. 

 
80.  Під перевищенням влади або службових повнова-

жень слід розуміти вчинення дій, які:  
а) входять до компетенції будь-якої іншої (але не цієї) 

службової особи; виконання яких дозволяється лише за наявно-
сті особливих і відсутніх у цьому випадку умов; одноособово, 
хоча їх можна було здійснювати лише колегіально; які жодна 
службова особа не має права виконувати або дозволяти; 

б) входять до компетенції вищої службової особи; одно-
особово, хоча їх можна було здійснювати лише колегіально; 

в) здійснюються одноособово, хоча їх можна було здій-
снювати лише колегіально; які жодна службова особа не має 
права виконувати або дозволяти; 

г) входять до компетенції представників влади; вико-
нання яких дозволяється лише за наявності обставин, що ви-
ключають злочинність діяння; які має право виконувати або до-
зволяти лише службова особа органу державної влади. 

 

81.  Одержання хабара, поєднане з його вимаганням, 
визначене в п. 4 примітки до ст. 368 КК України і характе-
ризується такими ознаками: 

а) ініціатором давання-одержання хабара є службова 
особа  хабароодержувач;  пропозиція про давання хабара має 
характер вимоги, яка підкріплюється фізичним або психічним 
насильством; дії, вчиненням (не вчиненням) яких загрожує вин-
ний, спрямовані на заподіяння шкоди правам та законним інте-
ресам хабародавця або його близьких осіб;  

б) вимога службовою особою хабара з погрозою вчи-
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нення або не вчинення з використанням влади чи службового 
становища дій, які можуть заподіяти шкоду правам чи законним 
інтересам того, хто дає хабара, або умисне створення службо-
вою особою умов, за яких особа вимушена дати хабара з метою 
запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних 
інтересів; 

в) службова особа  хабароодержувач висловлює пропо-
зицію про давання хабара, що має характер вимоги, яка підкрі-
плюється відкритою погрозою або створенням таких умов, які 
створюють реальну небезпеку законним інтересам хабародавця. 
Вимаганням хабара з боку службової особи є також вимога пе-
редати хабар під умовою виконання (невиконання) таких дій, 
які спрямовані на задоволення протиправних (незаконних) інте-
ресів хабародавця; 

г) протиправна вимога передати хабар під загрозою за-
стосування впливу своєї посади для заподіяння шкоди хабаро-
давцю або його близьким особам. 

 
82.  Ознаками об’єктивної сторони “Зловживання 

владою або службовим становищем” (ст. 364 КК України) є:  
а) дія, що вчинюється з використанням влади або служ-

бового становища; здійснюється в межах наданих особі служ-
бових повноважень; суперечить інтересам служби; суспільно-
небезпечні наслідки у вигляді істотної шкоди чи спричинення 
тяжких наслідків; причинний зв’язок діяння з зазначеними нас-
лідками; 

б) діяння (дія чи бездіяльність), що вчинюється з вико-
ристанням влади або службового становища; здійснюється в 
межах наданих особі службових повноважень; суперечить інте-
ресам служби; 

в) діяння (дія чи бездіяльність), що вчинюється з вико-
ристанням влади або службового становища; здійснюється в 
межах наданих особі службових повноважень; суперечить інте-
ресам служби; суспільно-небезпечні наслідки у вигляді істотної 
шкоди чи спричинення тяжких наслідків; причинний зв’язок ді-
яння з зазначеними наслідками; 

г) дія, що вчинюється з використанням влади або служ-
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бового становища; здійснюється поза межами наданих особі 
службових повноважень; суперечить інтересам служби; суспі-
льно-небезпечні наслідки у вигляді істотної шкоди чи спричи-
нення тяжких наслідків; причинний зв’язок діяння з зазначени-
ми наслідками. 

 
83.  Суспільно небезпечні наслідки як ознака 

об’єктивної сторони злочину, передбаченого у ч. 1 ст. 365 КК 
України, у вигляді істотної шкоди охоронюваним законом 
правам, свободам та інтересам фізичних, юридичних осіб, 
державним або суспільним інтересам може полягати у за-
подіянні: 

а) як прямих матеріальних (майнових) збитків, так і в 
упущеній вигоді (неодержаних доходах); 

б) тільки прямих матеріальних (майнових) збитків; 
в) матеріальних збитків у поєднанні з наслідками нема-

теріального характеру; 
г) матеріальних (майнових) збитків; нематеріальної (фі-

зичної, моральної, організаційної тощо) шкоди; матеріальних 
збитків у поєднанні з наслідками нематеріального характеру. 

 
84.  Одержання хабара (ст. 368 КК України) визна-

ється закінченим злочином з моменту прийняття: 
а) хоча б частини хабара особою-посередником, яка діє 

в інтересах хабародавця; 
б) хоча б частини хабара особою-посередником, яка діє 

в інтересах хабароодержувача (службової особи); 
в) повністю хабара службовою особою; 
г) хоча б частини хабара службовою особою.  
 
85.  Ознаками суб’єктивної сторони “Зловживання 

владою або службовим становищем” (ст. 364 КК України) є:  
а) умисна форма вини. Мотив: корисливі мотиви; інші 

особисті інтереси; інтереси третіх осіб. Мета – заподіти шкоду 
підприємству, установі, організації або фізичній особі. 

б) умисна форма вини. При цьому діяння вчинюється 
лише з прямим умислом, а щодо спричинення тяжких наслідків – 
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вина може бути як умисною, так і необережною. Мотив: корис-
ливі мотиви; інші особисті інтереси; інтереси третіх осіб; 

в) умисна чи змішана форма вини. При цьому діяння 
вчинюється лише з прямим умислом, а щодо  наслідків – вина 
може бути як умисною, так і необережною. Мотив: корисливі 
мотиви; інші особисті інтереси; інтереси третіх осіб.  

г) умисна чи необережна форма вини. При цьому діяння 
вчинюється лише з прямим умислом, а психічне ставлення що-
до наслідків у вигляді істотної шкоди чи спричинення тяжких 
наслідків може бути тільки необережним. Мотив: корисливі мо-
тиви; інші особисті інтереси; інтереси третіх осіб. 

 

86.  Не є обов’язковою ознакою складу злочину “Зло-
вживання владою або службовим становищем” (ст. 364 КК 
України):  

а) мотив – корисливі мотиви; інші особисті інтереси; ін-
тереси третіх осіб; 

б) предмет злочину – майно, право на майно, дії майно-
вого характеру, матеріальні блага; 

в) суспільно-небезпечні наслідки у вигляді істотної 
шкоди чи спричинення тяжких наслідків; 

г) діяння (дія чи бездіяльність), що вчинюється з вико-
ристанням влади або службового становища та суперечить ін-
тересам служби. 

 
87.  Звільнення від кримінальної відповідальності за да-

вання хабара згідно з ч.3 ст. 369 КК України можливе, якщо:  
а) після давання хабара особа добровільно заявив про те, 

відповідним органам влади до притягнення його до криміналь-
ної відповідальності або мало місце вимагання хабара;  

б) після давання хабара особа добровільно заявив про це 
відповідним органам влади до притягнення його до криміналь-
ної відповідальності, щиросердечно покаявся та повідомив про 
обставини вчинення злочину;  

в) мало місце вимагання хабара або після давання хаба-
ра особа добровільно заявила про те відповідним органам влади 
до порушення щодо неї кримінальної справи; 
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г) особа до порушення кримінальної справи добровільно 
заявила про давання хабара відповідним органам влади, щиро-
сердечно покаялася і сприяла викриттю хабароодержувача.  

 

88.  Предметом складу злочину “Службове підроблен-
ня” (ст. 366 КК України) є:  

а) документи, тобто відомості, що зафіксовані у формі, 
передбаченій законом, на будь-якому матеріальному носії, які 
складаються або видаються службовою особою від імені орга-
нів державної влади для посвідчення фактів, що мають юриди-
чне значення; 

б) офіційні документи, тобто відомості, що зафіксовані 
у формі, передбаченій законом, на будь-якому матеріальному 
носії з метою її зберігання, використання чи поширення, які 
складаються або видаються службовою особою від імені відпо-
відних органів (підприємств, установ, організацій) для посвід-
чення фактів, що мають юридичне значення, а також докумен-
ти, які виходять від приватних осіб, за умови, якщо вони були 
засвідчені уповноваженими особами від імені відповідного ор-
гану або надійшли на зберігання чи у відання юридичних осіб; 

в) відомості, що зафіксовані на будь-якому матеріаль-
ному носії, які складаються або видаються службовою особою 
для посвідчення фактів, що мають юридичне значення; 

г) інформація, що розповсюджується службовою осо-
бою від імені відповідних органів (підприємств, установ, орга-
нізацій) та містить відомості про факти, що мають юридичне 
значення, зафіксовані у формі передбаченій законом на будь-
якому матеріальному носії. 

 
89.  Об’єктивна сторона “Одержання хабара” (ст. 368 

КК України) полягає в:  
а) домовленості про передачу хабара за виконання (не-

виконання) будь-якої дії, що вчинюється з використанням слу-
жбового становища;  

б) прийнятті предмета хабара до чи після виконання 
(невиконання) будь-якої дії, що вчинюється в інтересах хабаро-
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давця або третьої особи; 
в) прийнятті предмета хабара в будь-якому вигляді за 

виконання (невиконання) будь-якої дії, що вчинюється з вико-
ристанням службового становища в інтересах хабародавця або 
третьої особи; 

г) одержанні хабара за вчинення дій, що вчинюються з 
перевищенням влади або службового становища в інтересах ха-
бародавця. 

 
90.  Ознаками суб’єктивної сторони “Перевищення 

влади або службових повноважень” (ст. 365 КК України) є:  
а) умисна чи змішана форма вини. При цьому діяння 

вчинюється лише з прямим умислом, а щодо   наслідків – вина 
може бути як умисною, так і необережною;  

б) умисна форма вини. Мотив: корисливі мотиви; інші 
особисті інтереси; інтереси третіх осіб; 

в) умисна чи необережна форма вини. Діяння вчинюєть-
ся лише з прямим умислом, а психічне ставлення щодо наслід-
ків  може бути тільки необережним; 

г) умисна форма вини. Діяння вчинюється лише з пря-
мим умислом, а щодо спричинення тяжких наслідків – вина 
може бути як умисною, так і необережною. Мотив: корисливий; 
інші особисті інтереси; інтереси третіх осіб. 

 
91.  Суб’єктивна сторона “Одержання хабара” (ст. 368 

КК України) характеризується:  
а) прямим умислом. Мотив і мета на кваліфікацію не 

впливає;  
б) прямим чи непрямим умислом і наявністю корисли-

вого мотиву; 
в) прямим умислом і наявністю мотиву – вчинити дії 

всупереч інтересам служби в інтересах хабародавця або третіх 
осіб; 

г) прямим умислом і наявністю корисливого мотиву.  
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92.  Об’єктивна сторона злочину “Службове підроб-
лення” (ст. 366 КК України): 

а) внесення до офіційних документів неправдивих відо-
мостей; інше підроблення документів;  складання неправдивих 
документів; 

б) внесення до офіційних документів неправдивих відо-
мостей; інше підроблення документів; складання неправдивих 
документів; видача неправдивих документів;  

в) складання неправдивих документів; видача неправди-
вих документів; 

г) внесення до офіційних документів неправдивих відо-
мостей; видача неправдивих документів. 

 
93. Ознаки добровільної заяви про давання хабара як 

умови звільнення від кримінальної відповідальності особи, 
яка дала хабар: 

а) 1. Автором заяви є хабародавець або інший співучас-
ник. 2. Адресатом заяви є державний орган. 3. Змістом заяви є 
надання інформації тільки про факт давання хабара. 4. Заява 
має бути добровільною, з будь-яких мотивів, в тому числі у 
зв’язку з тим, що про давання хабара стало відомо органам вла-
ди чи відповідним службовим особам. 5. Заява має бути до мо-
менту порушення кримінальної справи;  

б) 1. Автором заяви є хабародавець або інший співучас-
ник. 2. Адресатом заяви є орган державної влади. 3. Заява має 
бути добровільною. 4. Заява має бути зроблена після давання 
хабара, але до моменту порушення кримінальної справи; 

в) 1. Автором заяви є хабародавець. 2. Адресатом заяви 
є орган державної влади. 3. Змістом заяви є надання відповід-
ним органам усієї тієї інформації про факт давання хабара, яка є 
наявною у хабародавця. 4. Заява має бути добровільною.  
5. Заява має бути зроблена після давання хабара, але до момен-
ту порушення щодо заявника кримінальної справи; 

г) 1. Автором такої заяви є хабародавець. 2. Адресатом 
заяви є державний орган, наділений законом правом на пору-
шення кримінальної справи. 3. Змістом заяви є надання відпові-
дним органам усієї тієї інформації про факт давання хабара, яка 
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є наявною у хабародавця. 4. Заява має бути добровільною.  5. 
Заява має бути своєчасною, після давання хабара, але до момен-
ту порушення щодо заявника кримінальної справи.  
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З М І С Т О В И Й   М О Д У Л Ь  ІV:  Т Е М И  (9 – 12) 
 

9. Злочини у сфері господарської діяльності.  
10. Злочини проти довкілля.  

11. Злочини проти громадської безпеки.  
12. Злочини проти безпеки виробництва 

 
1. Виготовлення підроблених грошей є злочином: 
а) в будь-якому випадку; 
б) якщо вчинене лише з метою збагачення третіх осіб; 
в) якщо вчинене з метою їх збуту;  
г) якщо вчинене за відсутності корисливого мотиву. 
 
2. Іноземна валюта як предмет контрабанди (ст. 201 

КК України): 
а) не може бути; 
б) може бути у будь-яких випадках; 
в) може бути лише у великому чи особливо великому 

розмірі; 
г) може бути лише за умови, що це валюта країни-

учасниці Міжнародної конвенції від 20 квіт. 1929 р. щодо боро-
тьби з підробкою грошових знаків. 

 
3. Умисне ухилення від сплати податків, зборів 

(обов’язкових платежів) за ст. 212 КК України є закінченим 
злочином:  

а) із моменту фактичного ненадходження коштів до бю-
джетів чи державних цільових фондів незалежно від розміру; 

б) при умисній несвоєчасній сплаті цих платежів; 
в) при несвоєчасній сплаті цих платежів, незалежно від форми 
вини; 

г) із моменту фактичного ненадходження коштів до бю-
джетів чи державних цільових фондів у значному розмірі. 

 
4. Види робіт із підвищеною небезпекою (ст. 272 КК 

України) визначаються: 
а) власником підприємства чи уповноваженою ним осо-
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бою; 
б) органом місцевого самоврядування; 
в) Державним комітетом України з нагляду за охороною 

праці; 
г) Кабінетом Міністрів України. 
 
5. Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 

199 КК України полягає у: 
а) виготовленні, зберіганні, придбанні, перевезенні, вве-

зенні в Україну предмету злочину; 
б) виготовленні, зберіганні, придбанні, перевезенні, пе-

ресиланні, ввезенні в Україну предмета злочину; 
в) виготовленні, зберіганні, придбанні, перевезенні, пе-

ресиланні, ввезенні в Україну та вивезенні з України предмету 
злочину; 

г) виготовленні, зберіганні, придбанні, перевезенні, пе-
ресиланні, контрабанді предмету злочину. 

 
6. Суб’єктивна сторона складу фіктивного підпри-

ємництва (ч. 1 ст. 205 КК України) характеризується умис-
лом, поєднаним із метою: 

а) прикриття незаконної діяльності або здійснення видів 
діяльності, щодо яких є заборона; 

б) легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом; 
в) приховування доходів від підприємницької діяльності; 
г) отримання доходів у великому розмірі. 
 
7. Безпека праці як складова будь-якого виробництва 

поділяється на:  
а) фізичну й нормативну; 
б) технічну й екологічну; 
в) технічну й санітарну; 
г) соціальну й економічну. 
8. Родовим об’єктом злочинів проти громадської без-

пеки є: 
а) громадська (загальна) безпека; 
б) захищеність життєво важливих інтересів людини і 
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громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечується ста-
лий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і 
нейтралізація реальних та потенційних загроз національним ін-
тересам; 

в) стан захищеності прав і свобод людини і громадяни-
на, збереження та примноження духовних і матеріальних цінно-
стей суспільства;  

г) безпека суспільства від реальних та потенційних за-
гроз соціального та техногенного характеру. 

 
9. Наведіть вичерпний перелік форм об’єктивної сто-

рони злочину, передбаченого ст. 255 КК України (створення 
злочинної організації):  

а) створення злочинної організації для вчинення тяжко-
го чи особливо тяжкого злочину; участь у ній; участь у злочи-
нах, вчинюваних такою організацією, організація, керівництво 
чи сприяння зустрічі (сходці) представників злочинних органі-
зацій або організованих груп для розроблення планів і умов 
спільного вчинення злочинів, матеріального забезпечення зло-
чинної діяльності чи координації дій об’єднань злочинних ор-
ганізацій або організованих груп;  

б) створення злочинної організації для вчинення тяжко-
го чи особливо тяжкого злочину; керівництво такою організаці-
єю; участь у ній; участь у нападах вчинюваних нею; керівницт-
во чи сприяння зустрічі (сходці) представників злочинних орга-
нізацій або організованих груп для розроблення планів і умов 
спільного вчинення злочинів, матеріального забезпечення зло-
чинної діяльності чи координації дій об’єднань злочинних ор-
ганізацій або організованих груп;  

в) створення злочинної організації для вчинення тяжко-
го чи особливо тяжкого злочину; керівництво такою організаці-
єю; організація зустрічі (сходки) представників злочинних  
організацій або організованих груп для розроблення плані і 
умов спільного вчинення злочинів, матеріального забезпечення 
злочинної діяльності чи координації дій об’єднань злочинних 
організацій або організованих груп; керівництво цією зустріччю 
(сходкою); 
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г) створення злочинної організації для вчинення тяжкого 
чи особливо тяжкого злочину; керівництво такою організацією; 
участь у ній; участь у злочинах, вчинюваних такою організацією; 
організація, керівництво чи сприяння зустрічі (сходці) представ-
ників злочинних організацій або організованих груп для розроб-
лення планів і умов спільного вчинення злочинів, матеріального 
забезпечення злочинної діяльності чи координації дій об’єднань 
злочинних організацій або організованих груп. 

 

10. Звільняється від кримінальної відповідальності за 
створення злочинної організації (ч. 2 ст. 255 КК України):  

а) особа, крім організатора, активного учасника та кері-
вника, яка добровільно заявила про створення злочинної органі-
зації та активно сприяла розкриттю злочинів; 

б) особа, крім організатора, яка добровільно заявила в 
органи державної влади про створення злочинної організації 
або участь у ній; 

в) особа, крім організатора або керівника злочинної ор-
ганізації, якщо вона добровільно заявила про створення зло-
чинної організації або участь у ній та активно сприяла її роз-
криттю; 

г) особа, яка добровільно заявила про створення зло-
чинної організації або участь у ній та активно сприяла її роз-
криттю. 

 

11. Суб’єктивна сторона сприяння учасникам зло-
чинних організацій та укриття їх злочинної діяльності  
(ст. 256 КК України) характеризується:  

а) прямим умислом та корисливим мотивом; 
б) прямим умислом, мета і мотив можуть бути різними; 
в) прямим або непрямим умислом, мета і мотив можуть 

бути різними; 
г) прямим умислом та метою сприяння у вчиненні зло-

чинною організацією нових злочинів. 
 
12. Безпека виробництва – такий технічний стан, за 

якого: 
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а) нейтралізується можливість уражаючого впливу на 
людей, майно і довкілля небезпечних та шкідливих виробничих 
факторів; 

б) нейтралізується загроза заподіяння шкоди життю та 
здоров’ю людей і майну небезпечними і шкідливими виробни-
чими чинниками; 

в) гарантується нормальне здійснення діяльності, спря-
мованої на створення матеріальних благ; 

г) відсутня загроза спричинення шкоди інтересам пра-
цюючих. 

 
13. Потерпілим від порушення правил безпеки під час 

виконання робіт із підвищеною небезпекою (ст. 272 КК Укра-
їни) визнається:  

а) службова особа; 
б) працівник виробництва; 
в) стороння особа; 
г) будь-яка особа. 
 
14. За зберігання підроблених грошей з метою збуту 

(ст. 199 КК України) може нести кримінальну відповідаль-
ність: 

а) лише фізична осудна особа, яка їх самостійно вигото-
вила; 

б) лише фізична осудна особа, яка виготовила їх само-
стійно або у співучасті з іншими особами; 

в) лише фізична осудна особа, яка не приймала участі в 
їх виготовленні; 

г) будь-яка фізична осудна особа, яка досягла 16-ти років. 
 
15. Контрабанда зброї, за винятком гладкоствольної 

мисливської та боєприпасів до неї, кваліфікується за ст. 201 
КК України: 

а) у будь-якому випадку; 
б) залежно від кількості зброї; 
в) залежно від способу переміщення; 
г) залежно від способу переміщення та вартості зброї. 
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16. Перелік податків, зборів (обов’язкових платежів), 
за ухилення від сплати яких настає відповідальність за  
ст. 212 КК України, передбачений:  

а) у Податковому кодексі України; 
б) у Законі України “Про Державний бюджет”; 
в) у Законі України “Про систему оподаткування”; 
г) у всіх перелічених нормативних актах. 
 
17. Наведіть вичерпний перелік способів переміщення 

предметів поза митним контролем (ст. 201 КК України): 
а) переміщення поза місцем розташування митного ор-

гану, переміщення в темну пору доби, переміщення з викорис-
танням тайників; 

б) переміщення поза місцем розташування митного ор-
гану, переміщення поза часом здійснення митного оформлення, 
переміщення шляхом транзиту предметів через територію 
України; 

в) переміщення поза місцем розташування митного ор-
гану, переміщення поза часом здійснення митного оформлення, 
переміщення з використанням незаконного звільнення від мит-
ного контролю внаслідок зловживання службовим становищем 
службовими особами митного органу; 

г) переміщення поза місцем розташування митного ор-
гану, переміщення поза часом здійснення митного оформлення. 

 
18. Об’єктивна сторона фіктивного підприємництва 

(ст. 205 КК України) полягає у: 
а) створенні або придбанні суб’єкта підприємницької ді-

яльності (юридичної особи) з метою здійснення видів діяльнос-
ті, щодо яких є заборона; 

б) реєстрації фізичної особи – суб’єкта підприємницької 
діяльності або придбанні юридичної особи з метою здійснення 
видів діяльності, щодо яких є заборона; 

в) здійсненні підприємницької діяльності без документів 
про державну реєстрацію; 

г) створенні або придбанні суб’єктів господарської діяль-
ності (юридичних осіб). 
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19. Протидія законній господарській діяльності (ст. 206 
КК України) поєднана з погрозою: 

а) застосування насильства, яке не є небезпечним для 
життя та здоров’я потерпілого; 

б) насильства над потерпілим або близькими йому осо-
бами, пошкодження чи знищення їхнього майна; 

в) вбивства чи заподіяння тілесних ушкоджень потерпі-
лому; 

г) застосування будь-якого фізичного насильства, розго-
лошення відомостей, які потерпілий або його близькі родичі 
бажають зберегти в таємниці. 

 
20. Відповідно до ст. 209 КК України предметом ле-

галізації (відмивання) доходів можуть виступати: 
а) доходи, одержані внаслідок вчинення діяння, перед-

баченого КК України; 
б) доходи, одержані внаслідок вчинення діяння, що пе-

редувало легалізації; 
в) кошти або інше майно, одержані шляхом вчинення 

будь-якого протиправного діяння; 
г) доходи, одержані внаслідок вчинення суспільно не-

безпечного протиправного діяння, що передувало легалізації. 
 
21. Укажіть, ким визначається склад і обсяг відомос-

тей, що становлять комерційну таємницю (ст. 232 КК Ук-
раїни “Розголошення комерційної або банківської таємниці”): 

а) законодавцем, який встановив вичерпний перелік та-
ких відомостей; 

б) органом місцевого самоврядування з урахуванням 
вимог Переліку відомостей, що не становлять комерційної таєм-
ниці; 

в) Кабінетом Міністрів України з урахуванням вимог 
Переліку відомостей, що не становлять комерційної таємниці; 

г) суб’єктом господарювання з урахуванням вимог Пе-
реліку відомостей, що не становлять комерційної таємниці. 

 
22. З якого моменту вважається закінченим шахрай-
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ство з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК України)? 
а) з моменту надання відповідному органу завідомо не-

правдивої інформації; 
б) з моменту прийняття відповідним органом рішення 

щодо надання суб’єкту господарювання фінансових ресурсів; 
в) з моменту незаконного заволодіння фінансовими ре-

сурсами і отримання початкової можливості розпоряджатися 
ними на свій розсуд; 

г) з моменту заподіяння істотної шкоди органу держав-
ної влади, органу місцевого самоврядування, іншій фінансовій 
установі чи кредитору. 

 

23. У якому випадку лише фізична особа – суб’єкт під-
приємницької діяльності несе відповідальність за незаконне 
використання знака для товарів і послуг, фірмового на-
йменування, кваліфікованого зазначення походження товару 
(ст. 229 КК України)? 

а) у разі, коли такі дії завдали шкоди у значному розмірі; 
б) у разі, коли такі дії завдали шкоди у великому розмірі; 
в) у випадку, коли такі дії завдали шкоди у особливо ве-

ликому розмірі; 
г) ні в якому випадку. 
 
24. У якому випадку настає відповідальність за умис-

не введення в обіг на ринку України (випуск на ринок Украї-
ни) небезпечної продукції (ст. 227 КК України)? 

а) у разі, коли такі дії вчинені у значних розмірах; 
б) у разі, коли такі дії вчинені у великих розмірах; 
в) у випадку, коли це створило загрозу життю чи здо-

ров’ю людини; 
г) у випадку, коли це створило загрозу чи заподіяло 

шкоду життю чи здоров’ю людини. 
 
25. Яке значення при кваліфікації злочину, передбаче-

ного ст. 199 КК України (виготовлення, зберігання, придбан-
ня, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою 
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збуту або збут підроблених грошей, державних цінних папе-
рів чи білетів державної лотереї), має розмір предмета зло-
чину? 

а) є ознакою основного складу злочину; 
б) є кваліфікуючою ознакою, яка обтяжує відповідаль-

ність; 
в) є кваліфікуючою та особливо кваліфікуючою ознака-

ми, які обтяжують відповідальність; 
г) розмір не має значення для кваліфікації цього злочину. 
 
26. Наведіть вичерпний перелік ознак, за якими здійс-

нюється відмежування бандитизму (ст. 257 КК України) від 
розбою (ст. 187 КК України), а саме за: 

а) ознаками об’єкта злочину, предмета, об’єктивної та 
суб’єктивної сторони; 

б) ознаками предмета, об’єктивної та суб’єктивної сто-
рони, суб’єкта злочину; 

в) ознаками предмета злочину, об’єктивної та суб’єктив-
ної сторони; 

г) ознаками об’єкта та суб’єкта злочину. 
 
27. Укажіть вичерпний перелік форм об’єктивної 

сторони терористичного акту (ст. 258 КК України):  
а) вчинення дій способом, що створює реальну загрозу 

заподіяння шкоди життю чи здоров’ю невизначеного кола осіб 
або вбивство заручників;  

б) застосування зброї або вчинення вибуху, підпалу чи 
інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров’я лю-
дини або заподіяння значної майнової шкоди чи настання інших 
тяжких наслідків, або погроза вчинення зазначених дій;  

в) вчинення дій, що створювали небезпеку для життя та 
здоров’я людини, настання інших тяжких наслідків або погроза 
вчинення зазначених дій;  

г) здійснення нападу на органи державної влади, місце-
вого самоврядування, підприємства, установи організації, фізич-
них осіб або погроза його вчинення. 
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28. Як визначається суб’єктивна сторона злочинів 
проти безпеки виробництва? 

а) щодо діяння має місце умисел, щодо наслідків – тіль-
ки необережність; 

б) щодо діяння і щодо наслідків може мати місце лише 
необережність; 

в) щодо діяння можуть мати місце умисел або необере-
жність, щодо наслідків – тільки необережність; 

г) щодо діяння і щодо наслідків може мати місце лише 
умисел. 

 
29. Суб’єкти злочинів проти безпеки виробництва за 

правовим статусом поділяються на такі групи: 
а) службові особи, громадяни – суб’єкти підприємниць-

кої діяльності; робітники та службовці; сторонні для виробниц-
тва особи; 

б) службові особи; робітники та службовці; сторонні для 
виробництва особи; 

в) службові особи; громадяни – суб’єкти підприємниць-
кої діяльності; робітники; будь-які інші особи; 

г) громадяни – суб’єкти підприємницької діяльності; 
робітники та службовці; сторонні особи. 

 
30. Як кваліфікується підробка білетів державних і 

недержавних лотерей? 
а) за ст. 199 КК; 
б) за ст. 199 КК та ст. 190 КК; 
в) за ст. 199 КК та ст. 224 КК; 
г) за ст. 190 КК. 
 
31. У якому разі має місце закінчений злочин, перед-

бачений ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, 
зборів (обов’язкових платежів)? 

а) при несвоєчасній сплаті цих податків, зборів 
(обов’язкових платежів) незалежно від розміру; 

б) при умисній несвоєчасній сплаті цих податків, зборів 
(обов’язкових платежів) незалежно від розміру; 
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в) із моменту ненадходження до бюджетів чи державних 
цільових фондів незалежно від розміру коштів та форми вини; 

г) із моменту фактичного ненадходження до бюджетів 
чи державних цільових фондів коштів у значному розмірі при 
умисній формі вини. 

 
32. Надання завідомо неправдивої інформації з метою 

одержання кредиту кваліфікується як злочин у сфері госпо-
дарської діяльності, якщо: 

а) суб’єкт фактично не мав мети одержувати кредит; 
б) суб’єкт бажав одержати кредит і не повертати його у 

встановлений термін; 
в) суб’єкт бажав одержати кредит і повернути його у 

встановлений термін; 
г) неправдива інформація надавалась від імені юридич-

ної особи і службова особа бажала одержати кредит і не повер-
тати його у встановлений термін. 

 
33. Укажіть всі інші, крім вини, обов’язкові ознаки 

суб’єктивної сторони доведення до банкрутства (ст. 219 КК 
України): 

а) ослаблення України, корисливий мотив, інша особис-
та зацікавленість; 

б) корисливий мотив, інша особиста заінтересованість, 
інтереси третіх осіб; 

в) інша особиста зацікавленість, інтереси третіх осіб; 
г) інтереси третіх осіб. 
 
34. Які дії можна кваліфікувати як фіктивне підпри-

ємництво (за ст. 205 КК України)? 
а) будь-яке незаконне створення суб’єкта підприємни-

цької діяльності (юридичної особи) з метою зайняття підприєм-
ництвом; 

б) будь-яке використання суб’єкта підприємницької дія-
льності (юридичної особи) для прикриття незаконної діяльності; 

в) здійснення підприємницької діяльності без докумен-
тів про державну реєстрацію;  
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г) створення або придбання суб’єктів підприємницької 
діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної дія-
льності або здійснення видів діяльності щодо яких є заборона. 
 

35. Особливості причинного зв’язку між порушенням 
правил безпеки та реальною шкодою або можливістю її на-
стання у злочинах проти безпеки виробництва полягають у 
тому, що у більшості випадків має місце: 

а) прямий причинний зв’язок; настання наслідку завжди 
зумовлене порушенням кількох вимог безпеки; такі порушення 
можуть бути допущені одним або кількома суб’єктами;  

б) опосередкований, а не прямий причинний зв’язок; на-
стання наслідку може бути зумовлене порушенням кількох ви-
мог безпеки; такі порушення можуть бути допущені одним або 
кількома суб’єктами;  

в) опосередкований, а не прямий причинний зв’язок; на-
стання наслідку може бути зумовлене порушенням кількох  
вимог безпеки; такі порушення завжди допускаються кількома 
суб’єктами; 

г) прямий причинний зв’язок; настання наслідку може 
бути зумовлене порушенням кількох вимог безпеки; такі пору-
шення завжди допускаються кількома суб’єктами. 

 
36. Основним безпосереднім об’єктом злочину, перед-

баченого ст. 271 КК України (порушення вимог законодавст-
ва про охорону праці), є суспільні відносини, що забезпечу-
ють: 

а) безпеку виробництва; 
б) безпеку праці при виконанні робіт з підвищеною не-

безпекою; 
в) безпеку праці; 
г) безпеку життя та здоров’я людини на виробництві. 
 
37. Суб’єктом бандитизму (ст. 257 КК України) ви-

знається:  
а) фізична осудна особа, яка досягла 16-ти років і є ор-
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ганізатором або активним учасником; 
б) фізична осудна особа, яка досягла 14-ти років і вчи-

нила напад у складі банди; 
в) будь-яка особа фізична осудна особа, яка досягла  

16-ти років; 
г) будь-яка особа фізична осудна особа, яка досягла  

14-ти років. 
 
38. Збут підробленої іноземної валюти на території 

України визнається злочином, що передбачений ст. 199 КК 
України: 

а) незалежно від місця її виготовлення; 
б) лише у випадку, якщо вона виготовлена на території 

України; 
в) незалежно від місця її виготовлення, але лише за умо-

ви, що має місце значний розмір; 
г) незалежно від місця її виготовлення, але за умови, що 

кримінальним законодавством країни виготовлення це діяння 
визнається злочином. 

 
39. Ухилення від сплати податків, зборів (обов’яз-

кових платежів) за ст. 212 КК України вважається закінче-
ним злочином: 

а) з моменту фактичного ненадходження коштів до бю-
джетів чи державних цільових фондів незалежно від розміру; 

б) з моменту фактичного ненадходження коштів до бю-
джетів чи державних цільових фондів у значному розмірі; 

в) при умисній несвоєчасній сплаті цих платежів; 
г) при несвоєчасній сплаті цих платежів незалежно від 

форми вини. 
 

40. Додатковим обов’язковим об’єктом порушення 
вимог законодавства про охорону праці (ст. 271 КК України) 
є суспільні відносини, що:  

а) забезпечують безпеку виробництва; 
б) забезпечують безпеку праці; 
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в) охороняють життя та здоров’я людини; 
г) охороняють життя та здоров’я людини при виконанні 

робіт з підвищеною небезпекою. 
 
41. Поняття “інші тяжкі наслідки” у злочинах про-

ти безпеки виробництва, передбачених ст. 272-275 КК Укра-
їни, охоплює: 

а) заподіяння будь-яких тілесних ушкоджень кільком 
особам, заподіяння матеріальних збитків підприємствам, уста-
новам організаціям, а також довкіллю;  

б) заподіяння тяжких тілесних ушкоджень кільком осо-
бам, заподіяння великих матеріальних збитків підприємствам, 
установам організаціям, а також довкіллю;  

в) заподіяння тяжких тілесних ушкоджень одній чи  
кільком особам або середньої тяжкості тілесних ушкоджень 
двом чи більше особам, заподіяння значних матеріальних збит-
ків підприємствам, установам організаціям, окремим громадя-
нам, або довкіллю; 

г) заподіяння тяжких тілесних ушкоджень одній особі 
або середньої тяжкості тілесних ушкоджень одній і більше осо-
бам, заподіяння значних матеріальних збитків підприємствам, 
установам організаціям. 

 

42. Терористичною групою слід вважати:  
а) декілька суб’єктів злочину, які попередньо зорганізу-

валися у стійке об’єднання для вчинення цього та іншого (ін-
ших) терористичних актів, об’єднаних єдиним планом із розпо-
ділом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення 
цього плану, відомого всім учасникам групи; 

б) декілька суб’єктів злочину (три і більше), які попере-
дньо зорганізувалися у стійке об’єднання для вчинення цього та 
іншого (інших) терористичних актів, об’єднаних єдиним пла-
ном з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на до-
сягнення цього плану, відомого всім учасникам групи; 

в) декілька осіб (дві або більше), які попередньо зоргані-
зувалися для вчинення цього та іншого (інших) терористичних 
актів, об’єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасни-
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ків групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого 
всім учасникам групи; 

г) декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізу-
валися у стійке об’єднання для вчинення цього та іншого (ін-
ших) злочинів, об’єднаних єдиним планом із розподілом функ-
цій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, 
відомого всім учасникам групи. 

 

43. Суб’єктивна сторона бандитизму (ст. 257 КК 
України) характеризується: 

а) прямим умислом та корисливим мотивом; 
б) прямим умислом, мотив та мета на кваліфікацію не 

впливають;  
в) прямим умислом за наявності обов’язкової мети; 
г) прямим чи непрямим умислом, мотив та мета на ква-

ліфікацію не впливають. 
 
44. Чи має значення для кваліфікації збуту підробле-

них грошей їх схожість із справжніми грошима (“якість під-
робки”)? 

а) для кваліфікації не має значення, але враховується 
при призначенні покарання; 

б) має значення для відмежування збуту підроблених 
грошей від шахрайства; 

в) має значення лише для визначення моменту закінчен-
ня злочину; 

г) у будь-якому випадку не має значення. 
 
45. У ст. 201 КК України (контрабанда) йдеться про: 
а) переміщення предметів через державний кордон 

України; 
б) перевезення предметів через митну територію України; 
в) переміщення предметів через демаркаційну лінію 

державного кордону України; 
г) переміщення предметів через митний кордон України. 
 
46. Обов’язковою ознакою об’єктивної сторони ухи-
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лення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) за 
ст. 212 КК України є наслідки у розмірі: 

а) 100 і більше неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян; 

б) 200 і більше неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян;  

в) 500 і більше неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян; 

г) 1000 і більше неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. 

 
47. За ч. 1 ст. 201 КК України (контрабанда) до пред-

метів злочину відносять: 
а) культурні цінності, отруйні, сильнодіючі, вибухові 

речовини, радіоактивні матеріали, зброя та боєприпаси (крім 
гладкоствольної мисливської та боєприпасів до неї), спеціальні 
технічні засоби негласного отримання інформації, стратегічно 
важливі сировинні товари, щодо яких законодавством встанов-
лено спеціальні правила вивезення за межі України; 

б) товари у великому розмірі, культурні цінності, от-
руйні, сильнодіючі, вибухові, психотропні речовини, наркотич-
ні засоби та прекурсори, радіоактивні матеріали, зброя та боє-
припаси (крім гладкоствольної мисливської та боєприпасів до 
неї), спеціальні технічні засоби негласного отримання інформа-
ції; 

в) культурні цінності, отруйні, сильнодіючі, вибухові 
речовини, радіоактивні матеріали, зброя та боєприпаси (крім 
гладкоствольної мисливської та боєприпасів до неї), спеціальні 
технічні засоби негласного отримання інформації; 

г) товари у значному розмірі, культурні цінності, отруй-
ні, сильнодіючі, вибухові речовини, радіоактивні матеріали, 
зброя та боєприпаси (крім гладкоствольної мисливської та боє-
припасів до неї), спеціальні технічні засоби негласного отри-
мання інформації. 

 
48. Фіктивне підприємництво (ч. 1 ст. 205 КК Украї-

ни) визнається закінченим злочином із моменту: 
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а) державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяль-
ності (юридичної особи) або набуття права власності на нього; 

б) початку фіктивної підприємницької діяльності; 
в) використання суб’єкта підприємницької діяльності 

(юридичної особи) для прикриття незаконної діяльності; 
г) заподіяння значної шкоди державі, юридичним чи фі-

зичним особам. 
 
49. Поняття “інші тяжкі наслідки” у злочині, перед-

баченому ст. 271 КК України (порушення вимог законодав-
ства про охорону праці), охоплює: 

а) заподіяння одній особі середньої тяжкості тілесного 
ушкодження або заподіяння одній чи кільком особам легких ті-
лесних ушкоджень, що спричинили короткочасний розлад здо-
ров’я або незначну втрату працездатності; 

б) заподіяння тяжких тілесних ушкоджень одній чи  
кільком особам або середньої тяжкості тілесних ушкоджень 
двом і більше особам;  

в) заподіяння тяжких тілесних ушкоджень одній чи  
кільком особам;  

г) заподіяння будь-якої шкоди здоров’ю особи. 
 
50. Потерпілим від порушення вимог законодавства 

про охорону праці (ст. 271 КК України) є:  
а) особа, яка має постійний зв’язок із виробництвом; 
б) особа, яка має постійний зв’язок із виробництвом чи 

перебуває з виробництвом у відносинах виконання робіт за до-
говорами підряду; 

в) особа, яка має постійний чи тимчасовий зв’язок із ви-
робництвом, де стався нещасний випадок; 

г) будь-яка особа, якій на виробництві була заподіяна 
шкода здоров’ю. 

 
51. Бандитизм (ст. 257 КК України) вважається за-

кінченим злочином із моменту: 
а) здобуття зброї; 
б) здійснення організаційної діяльності щодо формуван-
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ня банди; 
в) організації банди; 
г) змови на вчинення першого нападу з метою озброєння 

стійкого злочинного об’єднання. 
 

52. Яке з наведених визначень характеризує терорис-
тичну організацію згідно із законом про кримінальну відпові-
дальність? 

а) об’єднання декількох осіб (п’яти і більше), члени яко-
го або структурні частини якого зорганізувалися для спільної 
діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особ-
ливо тяжких злочинів чи одного, що вимагає ретельної довго-
тривалої підготовки; 

б) ієрархічне об’єднання декількох осіб (п’ять і більше), 
члени якого або структурні частини якого зорганізувалися для 
спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення терорис-
тичного акту; 

в) стійке внутрішнє і зовнішнє ієрархічне об’єднання 
декількох суб’єктів злочину (п’яти і більше), члени якого або 
структурні частини якого за попередньою змовою зорганізува-
лися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення 
терористичного акту; 

г) стійке внутрішнє і зовнішнє об’єднання декількох 
суб’єктів злочину (п’яти і більше), члени якого або структурні 
частини якого зорганізувалися для спільної діяльності з метою 
вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів. 

 

53. Для визнання виготовлення підроблених грошей із 
метою збуту закінченим злочином необхідно встановити 
виготовлення: 

а) їх у значному розмірі; 
б) двох або більше фальшивих примірників; 
в) хоча б одного фальшивого примірника; 
г) їх у розмірі, який вказаний у ч. 1 ст. 199 КК. 
 
54. Чи має значення для кваліфікації контрабанди за 

ст. 201 КК України розмір її предмета? 
а) має значення залежно від виду предмета контрабанди; 
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б) не має значення за жодних умов;  
в) має значення лише як кваліфікуюча ознака, що обтя-

жує відповідальність за частиною другої цієї статті; 
г) має значення у всіх випадках контрабанди. 
 
55. Злочинне ухилення від сплати податків, зборів 

(обов’язкових платежів) за ст. 212 КК України відрізняється 
від адміністративного правопорушення за: 

а) розмірами предмету злочину; 
б) ознаками способу ухилення; 
в) ознаками суб’єкта; 
г) сукупністю названих вище ознак. 
 

56. До якого виду диспозицій належить диспозиція 
ст. 271 КК України (порушення вимог законодавства про 
охорону праці)? 

а) описова; 
б) відсилочна; 
в) бланкетна; 
г) змішана. 
 
57. Під “загибеллю людей” у злочинах проти безпеки 

виробництва розуміється: 
а) смерть трьох або більше осіб; 
б) смерть двох або більше осіб; 
в) смерть хоча б однієї особи; 
г) це оціночне поняття, зміст якого встановлюється в 

кожному конкретному випадку. 
 
58. З якого моменту злочин, передбачений ст. 2583 КК 

України (створення терористичної групи чи терористичної 
організації), є закінченим: 

а) з моменту здійснення організаційної діяльності щодо 
її створення; 

б) з моменту фактичного створення незалежно від того 
чи розпочали їх учасники вчинювати конкретні терористичні 
акти; 
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в) з моменту укладення змови про створення терористич-
ної групи чи терористичної організації та вчинення дій з її ор-
ганізації; 

г) з моменту вчинення першого злочину у її складі за 
наявності планів щодо подальшої спільної злочинної діяльності 
такого ж характеру та за умови, що об’єднання набуло всіх оз-
нак терористичної групи чи терористичної організації. 

 
59. Як вирішується питання про кваліфікацію окре-

мих злочинів, вчинених під час бандитських нападів? 
а) все вчинене охоплюється ознаками бандитизму (ст. 257 

КК), крім випадків умисних посягань на життя іншої особи;  
б) все вчинене охоплюється ознаками бандитизму  

(ст. 257 КК), крім вчинення злочинів, які караються більш суво-
ро, ніж бандитизм; 

в) все вчинене охоплюється ознаками бандитизму  
(ст. 257 КК); 

г) все вчинене кваліфікуються за сукупністю злочинів. 
 
60. Виготовлення підроблених грошей без мети їх 

збуту: 
а) у будь-якому випадку є злочином; 
б) є злочином лише при великій кількості виготовлених 

примірників; 
в) є злочином, якщо ці дії вчинені у розмірах, визначе-

них у ч. 1 ст. 199 КК; 
г) не є злочином за відсутності ознак шахрайства. 
 
61. Чи має значення для кваліфікації контрабанди 

(ст. 201 КК України) спосіб переміщення предметів контра-
банди через митний кордон України? 

а) не має значення за жодних умов; 
б) має значення у всіх випадках контрабанди; 
в) має значення лише як ознака, що обтяжує відповіда-

льність і передбачена частиною другою цієї статті; 
г) має значення залежно від виду предметів контрабанди. 
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62. Суб’єктом ухилення від сплати податків, зборів 
(обов’язкових платежів) за ст. 212 КК України визнається: 

а) підприємство, установа, організація, які згідно з чин-
ним законодавством є платниками податків, зборів (обов’яз-
кових платежів); службові особи цих юридичних осіб; особи, 
які займаються підприємницькою діяльністю; будь-яка інша 
особа, яка зобов’язана сплачувати податки, збори (обов’язкові 
платежі); 

б) службові особи підприємств, установ, організацій, які 
згідно з чинним законодавством є платниками податків, зборів 
(обов’язкових платежів); особи, які займаються підприємниць-
кою діяльністю; будь-яка інша юридична чи фізична особа, яка 
зобов’язана сплачувати податки, збори (обов’язкові платежі); 

в) службові особи підприємств, установ, організацій, які 
згідно з чинним законодавством є платниками податків, зборів 
(обов’язкових платежів); особи, які займаються підприємниць-
кою діяльністю; будь-яка інша особа, яка зобов’язана сплачува-
ти податки, збори (обов’язкові платежі); 

г) названі вище особи, а також будь-яка інша особа, яка 
зобов’язана сплачувати податки, збори, інші обов’язкові платежі. 

 
63. Об’єктивна сторона легалізації (відмивання)  

доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209 КК України), 
полягає в діях, спрямованих на приховання чи маскування: 

а) незаконного походження чи застосування таких кош-
тів або іншого майна, володіння ними, прав на такі кошти чи 
майно, джерела їх походження чи місцезнаходження таких  
коштів чи майна; 

б) незаконного походження таких коштів або іншого 
майна чи володіння ними, прав на такі кошти чи майно, джере-
ла їх походження, місцезнаходження чи переміщення таких ко-
штів чи майна; 

в) незаконного походження чи застосування таких кош-
тів або іншого майна чи володіння ними, джерела походження 
чи переміщення таких коштів чи майна; 

г) незаконного одержання таких коштів або іншого май-
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на чи володіння ними, прав на такі кошти чи майно, джерела їх 
походження, місцезнаходження чи переміщення таких коштів 
чи майна. 

 
64. Поняттям “шкода здоров’ю потерпілого” у зло-

чинах проти безпеки виробництва охоплюється: 
а) заподіяння одній особі середньої тяжкості тілесного 

ушкодження або одній чи кільком особам легких тілесних уш-
коджень, що спричинили короткочасний розлад здоров’я або 
незначну втрату працездатності; 

б) заподіяння одній чи кільком особам легких тілесних 
ушкоджень, що спричинили короткочасний розлад здоров’я або 
незначну втрату працездатності;  

в) заподіяння одній особі тяжкого тілесного ушкоджен-
ня або заподіяння кільком особам середньої тяжкості тілесних 
ушкоджень;  

г) це оціночне поняття, зміст якого встановлюється в 
кожному конкретному випадку. 

 

65. Види правил охорони праці залежно від характеру 
вимог та їх галузевої спрямованості поділяються на: 

а) прості та складні; 
б) основні та галузеві; 
в) загальні та спеціальні; 
г) обов’язкові та факультативні. 
 

66. Формами об’єктивної сторони бандитизму (ст. 257 
КК України) є організація: 

а) озброєної банди з метою нападу на підприємства, 
установи, організації чи на окремих осіб; участь у такій банді; 
участь у вчинюваному бандою нападі; 

б) банди з метою нападу на підприємства, установи, ор-
ганізації чи на окремих осіб; участь у такій банді; участь у вчи-
нюваному бандою нападі; фінансування банди; 

в) банди з метою нападу на підприємства, установи, ор-
ганізації чи на окремих осіб; участь у такій банді; участь у вчи-
нюваному бандою нападі; 
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г) банди з метою нападу на підприємства, установи, ор-
ганізації чи на окремих осіб; участь у банді; участь у вчинюва-
ному бандою нападі; фінансування банди; матеріальне чи тех-
нічне забезпечення банди. 

 

67. До обов’язкових ознак суб’єктивної сторони ство-
рення терористичної групи чи терористичної організації 
(ст. 2583 КК України) відносять: 

а) прямий умисел та спеціальну мету заподіяння шкоди 
громадському порядку; 

б) прямий умисел та мету провокації міжнародного уск-
ладнення; 

в) прямий умисел, мотив та мета на кваліфікацію не 
впливають;  

г) прямий умисел та мету вчинення акту тероризму. 
 
68. Контрабанда зброї (крім гладкоствольної мислив-

ської та бойових припасів до неї) [ст. 201 КК України] квалі-
фікується: 

а) незалежно від способу переміщення, але залежно від 
розміру її предмета; 

б) незалежно від розміру її предмета та способу перемі-
щення через митний кордон України; 

в) незалежно від розміру її предмета, але залежно від 
способу переміщення; 

г) залежно від розміру її предмета та способу перемі-
щення через митний кордон України. 

 
69. Особа, яка вперше вчинила діяння, передбачені ч. 1 

та 2 ст. 212 КК України, звільняється від кримінальної від-
повідальності, якщо вона сплатила податки, збори 
(обов’язкові платежі), а також відшкодувала шкоду, завдану 
державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, тощо) 
до моменту: 

а) передачі справи на розгляд до суду; 
б) притягнення до кримінальної відповідальності;  
в) визнання особи підозрюваною у вчиненні злочину;  
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г) порушення кримінальної справи. 
 
70. Суб’єктивна сторона порушення вимог законодав-

ства про охорону праці передбачає (ст. 271 КК України) таке 
ставлення особи: 

а) щодо порушення і наслідків може мати місце лише 
необережність; 

б) щодо порушення – умисел, щодо наслідків – необ-
ережність; 

в) щодо порушення і наслідків можуть мати місце як 
умисел, так і необережність;  

г) щодо порушення можуть мати місце умисел або необ-
ережність, щодо наслідків – тільки необережність. 

 
71. Загроза загибелі людей чи настання інших тяж-

ких наслідків у злочинах проти безпеки виробництва – це: 
а) такі зміни у стані виробничих об’єктів, підприємств, 

унаслідок яких виникає ймовірність загибелі людей або ймовір-
ність заподіяння (настання) шкоди вказаним благам; 

б) такі зміни у конкретному виробничому процесі, коли 
з необхідністю можуть настати передбачені законом наслідки; 

в) такі зміни у конкретному виробничому процесі, коли 
з неминучістю настають передбачені законом наслідки; 

г) такі зміни у стані виробничих об’єктів, підприємств, 
унаслідок яких виникає необхідність загибелі людей або необ-
хідність заподіяння (настання) шкоди вказаним благам. 

 
72. Особа звільняється від кримінальної відповідаль-

ності за створення терористичної групи чи терористичної 
організації (ч. 2 ст. 2583 КК України), якщо: 

а) не була організатором або активним учасником; доб-
ровільно повідомила органи державної влади або місцевого са-
моврядування; сприяла розкриттю злочинів, вчинених у зв’язку 
із створенням або діяльністю такої групи чи організації; 

б) не була активним учасником або керівником; доброві-
льно повідомила орган державної влади про відповідну терорис-
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тичну діяльність; сприяла припиненню існування терористичної 
групи чи організації; якщо в її діях немає складу іншого злочину; 

в) не була організатором або керівником; добровільно 
повідомила про відповідну терористичну діяльність правоохо-
ронний орган; сприяла припиненню існування або діяльності 
терористичної групи чи організації, або розкриттю злочинів, 
учинених у зв’язку зі створенням або діяльністю такої групи чи 
організації; якщо в її діях немає складу іншого злочину; 

г) не була активним учасником; добровільно повідомила 
правоохоронний орган про відповідну терористичну діяльність; 
сприяла розкриттю злочинів, учинених у зв’язку зі створенням 
або діяльністю такої групи чи організації; якщо в її діях немає 
складу іншого злочину. 

 
73. Бандою (ст. 257 КК України) визнається: 
а) озброєна організована група або злочинна організація, 

яка попередньо створена з метою вчинення кількох нападів на 
підприємства, установи, організації чи на окремих осіб або од-
ного такого нападу, який потребує ретельної довготривалої під-
готовки;  

б) озброєна група або організація, яка попередньо ство-
рена з метою нападу на підприємства, установи, організації або 
окремих громадян; 

в) озброєна організована група, яка попередньо створена 
з метою вчинення кількох нападів на підприємства, установи, 
організації чи на окремих осіб або одного такого нападу, який 
потребує ретельної довготривалої підготовки; 

г) озброєна злочинна організація, яка створена з метою 
вчинення хоча б одного нападу, що потребує ретельної довго-
тривалої підготовки, на підприємства, установи, організації чи 
на окремих осіб. 

 
74. Надання завідомо неправдивої інформації банку з 

метою отримання кредиту, використати його не за цільовим 
призначення, але з поверненням у строк, кваліфікується: 

а) як фіктивне підприємництво (ст. 205 КК); 
б) як шахрайство з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК);  
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в) як легалізація (відмивання) доходів, одержаних зло-
чинним шляхом (ст. 209 КК); 

г) з урахуванням змін до КК станом на 17 груд. 2011 р. 
злочином не визнається. 

 
75. Розголошення банківської таємниці (ст. 232 КК 

України) вважається закінченим злочином з моменту: 
а) настання тяжких наслідків; 
б) заподіяння істотної шкоди суб’єкту господарської ді-

яльності; 
в) створення реальної загрози ознайомлення сторонньої 

особи зі змістом таємниці; 
г) ознайомлення сторонньої особи зі змістом таємниці. 
 
76. При протидії законній господарській діяльності 

(ст. 206 КК України) погроза насильства стосується: 
а) особи, яка займається господарською діяльністю, або 

членів трудового колективу суб’єкта господарської діяльності; 
б) особи, яка займається господарською діяльністю, або 

близьких їй осіб; 
в) особи, яка займається господарською діяльністю, або 

її близьких родичів; 
г) лише особи, яка займається господарською діяльністю. 
 
77. Наслідками у злочинах проти безпеки виробницт-

ва є створення загрози: 
а) загибелі людей, шкода здоров’ю потерпілого, заги-

бель людей, інші тяжкі наслідки; 
б) загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків, 

загибель людей, інші тяжкі наслідки; 
в) загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків, 

шкода здоров’ю потерпілого, загибель людей, інші тяжкі нас-
лідки; 

г) загибелі людей, шкода здоров’ю потерпілого, інші 
тяжкі наслідки. 

 
78. Суб’єктом порушення вимог законодавства про 
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охорону праці (ст. 271 КК України) є: 
а) службова особа підприємства, установи, організації не-

залежно від форми власності, громадянин – суб’єкт підприєм-
ницької діяльності або робітники та службовці, сторонні особи; 

б) службова особа підприємства, установи, організації 
незалежно від форми власності; 

в) службова особа підприємства, установи, організації 
незалежно від форми власності або громадянин – суб’єкт під-
приємницької діяльності; 

г) службова особа підприємства, установи, організації 
незалежно від форми власності, робітники та службовці. 

 
79. Яка з ознак обтяжує кваліфікацію сприяння учас-

никам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяль-
ності (ч. 2 ст. 256 КК України)? 

а) вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб; 
б) спричинення тяжких наслідків; 
в) вчинення злочину службовою особою; 
г) всі зазначені вище ознаки. 
 

80. У чому виражається об’єктивна сторона завідомо 
неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, 
знищення чи пошкодження об’єктів власності (ст. 259 КК 
України)? 

а) у доведенні до відома будь-якої особи завідомо не-
правдивої інформації про підготовку вибуху, підпалу або інших 
дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими нас-
лідками; 

б) у доведенні до відома органів влади, органів місцево-
го самоврядування неправдивої інформації про підготовку  
вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю лю-
дей чи іншими тяжкими наслідками; 

в) у доведенні до відома будь-якої особи неправдивої 
інформації про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які 
загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, 
якщо це призвело до порушення громадського порядку; 

г) у доведенні до відома органів влади, органів місцево-
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го самоврядування чи будь-якої особи неправдивої інформації 
про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, якщо це призве-
ло до загибелі людей чи інших тяжких наслідків. 

 

81. Суб’єктом умисного введення в обіг на ринку Украї-
ни (випуск на ринок України) небезпечної продукції (ст. 227 КК 
України) може виступати: 

а) лише особа, яка реалізує продукцію, отримавши пов-
новаження безпосередньо від її виробника; 

б) працівник торгового підприємства, а також фізична 
особа – суб’єкт підприємницької діяльності, яка здійснює торгі-
влю продукцією; 

в) особа, відповідальна за випуск на товарний ринок або 
за іншу реалізацію споживачем якісної продукції; 

г) лише особа, яка працює на підприємстві, що вигото-
вило небезпечну продукцію. 

 
82. Під “розголошенням” у ст. 232 КК України (розго-

лошення комерційної або банківської таємниці) слід розуміти: 
а) публічне повідомлення відомостей, що становлять та-

ку таємницю; 
б) повідомлення відомостей хоча б одній особі, якій не 

була відома така таємниця; 
в) створення загрози ознайомлення з такою таємницею 

хоча б однією особою, якій вона не була відома; 
г) створення реальної загрози ознайомлення з такою та-

ємницею хоча б однією особою, якій вона не була відома. 
 
83. Укладення майнової угоди з майном, завідомо здо-

бутим злочинним шляхом, кваліфікується як легалізація  
(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209 
КК України) за наявності мети: 

а) збуту майна; 
б) приховання майна від правоохоронних органів; 
в) надання правомірного вигляду володінню, користу-

ванню, розпорядженню майном; 
г) з будь-якою метою із названих вище у п. “а”, “б”, “в”. 
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84. При протидії законній господарській діяльності 
(ст. 206 КК України) погроза насильства може виражатися 
лише в погрозі: 

а) застосувати насильство, яке не є небезпечним для 
життя та здоров’я потерпілого; 

б) застосувати насильство, яке є небезпечним для життя 
та здоров’я потерпілого; 

в) вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень; 
г) застосування будь-якого фізичного насильства. 
 
85. Чи можна кваліфікувати як фіктивне підприєм-

ництво (ст. 205 КК України) дії громадянина, який здійснює 
підприємницьку діяльність без створення юридичної особи? 

а) не можна; 
б) можна, якщо він використовує підроблені документи 

про державну реєстрацію; 
в) можна, якщо він використовує таку діяльність для 

прикриття незаконної діяльності; 
г) можна, якщо він діє з метою прикриття незаконної ді-

яльності. 
 
86. До якого виду диспозицій належать диспозиції 

статей розд. Х Особливої частини КК України “Злочини 
проти безпеки виробництва? 

а) до простих; 
б) до описових; 
в) до бланкетних; 
г) до відсилочних. 
 
87. 3 якого моменту завідомо неправдиве повідомлення 

про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єк-
тів власності (ст. 259 КК України) є закінченим злочином? 

а) з моменту неправдивого повідомлення, якщо є обґру-
нтовані підстави побоюватись заподіяння реальної шкоди; 

б) з моменту неправдивого повідомлення; 
в) з моменту настання тяжких наслідків; 
г) з моменту настання наслідків у виді порушення гро-
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мадського порядку. 
 
88. Суб’єктивна сторона злочину, що передбачений у 

ст. 256 КК України (сприяння учасникам злочинних органі-
зацій та укриття їх злочинної діяльності), характеризуєть-
ся виною у виді:  

а) прямого умислу;  
б) прямого або непрямого умислу; 
в) прямого умислу та корисливим мотивом; 
г) прямого умислу та метою заподіяння шкоди громад-

ській безпеці. 
 

89. Надання завідомо неправдивої інформації банку з 
метою одержання кредиту і його наступного неповернення 
кваліфікується як: 

а) шахрайство (ст. 190 КК); 
б) замах на шахрайство (ст. 15, ст. 190 КК); 
в) замах на заподіяння майнової шкоди шляхом обману 

або зловживання довірою (ст. 15, ст. 192 КК); 
г) шахрайство з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК). 
 

90. Чи має значення для кваліфікації розголошення 
комерційної або банківської таємниці (ст. 232 КК України) 
мотив учинення злочину? 

а) обов’язковим є корисливий мотив чи інша особиста 
зацікавленість; 
б) має значення як кваліфікуюча ознака, яка обтяжує відповіда-
льність за цей злочин; 

в) обов’язковим є корисливий мотив; 
г) не має значення ні за яких умов. 
 
91. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних зло-

чинним шляхом (ст. 209 КК України), визнається закінче-
ним злочином: 

а) з моменту настання наслідків – заподіяння істотної 
шкоди державі; 

б) за умови вчинення дій у значному розмірі; 
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в) із моменту вчинення будь-якої дії, передбаченої  
ст. 209 КК; 

г) з моменту вчинення злочину, що передує легалізації і 
передбачений у примітці до ст. 209 КК (предикатного злочину). 

 
92. У складі протидії законній господарській діяль-

ності (ст. 206 КК України) погроза насильства означає: 
а) лише погрозу застосувати насильство негайно; 
б) лише погрозу застосувати насильство у майбутньому; 
в) погрозу застосувати насильство негайно або у майбу-

тньому; 
г) лише погрозу застосувати насильство безпосередньо 

при здійсненні іншою особою законної господарської діяльності. 
 
93. Під “порушенням” як поняттям, що характери-

зує суспільно небезпечне діяння у злочинах проти безпеки ви-
робництва, слід розуміти: 

а) невиконання вимог керівника робіт; 
б) недотримання або неналежне дотримання вимог без-

пеки, передбачених правилами; 
в) недотримання вимог безпеки, передбачених правила-

ми, вчинення дій, прямо заборонених правилами; 
г) недотримання або неналежне дотримання вимог без-

пеки, передбачених правилами, або вчиненні дій, прямо забо-
ронених правилами. 

 
94. 3 якого моменту сприяння учасникам злочинних 

організацій та укриття їх злочинної діяльності (ст. 256 КК 
України) є закінченим злочином? 

а) із моменту заздалегідь обіцяного сприяння учасникам 
злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності; за-
здалегідь обіцяного вчинення інших дій щодо створення умов, 
які сприяють їх злочинній діяльності; 

б) із моменту вступу до злочинної організації та вчи-
нення дій щодо створення умов, які сприяють злочинній діяль-
ності інших її учасників; 

в) із моменту вчинення дій, спрямованих на здійснення 
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такого сприяння, за умови, що винному вдалося сприяти учас-
никам злочинної організації та укрити їх злочинну діяльність; 

г) із моменту заздалегідь не обіцяного сприяння учасни-
кам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності 
способом вказаним у законі; заздалегідь не обіцяного вчинення 
інших дій щодо створення умов, які сприяють їх злочинній дія-
льності. 

 
95. Під “повідомленням” у ст. 259 КК України (заві-

домо неправдиве повідомленням про загрозу безпеці громадян, 
знищення чи пошкодження об’єктів власності) слід розумі-
ти доведення вказаної інформації до відома:  

а) будь-якої особи, якій нібито загрожує небезпека; 
б) правоохоронного органу; 
в) будь-якої особи; 
г) органів держаної влади або органів місцевого само-

врядування. 
 

96. Суб’єктивну сторону шахрайства з фінансовими 
ресурсами (ч. 1 ст. 222 КК України) може характеризувати 
мета незаконного одержання пільг щодо: 

а) загальнодержавних податків; 
б) місцевих податків; 
в) будь-яких податків; 
г) будь-яких обов’язкових платежів. 
 

97. Чи може особа, яка не є службовою, бути 
суб’єктом розголошення комерційної або банківської та-
ємниці (ст. 232 КК України)? 

а) може лише в тому випадку, коли вона вчинює цей 
злочин у співучасті зі службовою особою; 

б) може лише в тому випадку, коли вона є працівником 
підприємства і їй таємниця була довірена по роботі; 

в) може, якщо таємниця стала їй відома у зв’язку з про-
фесійною діяльністю;  

г) не може ні за яких умов. 
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98. Як упливає на кваліфікацію легалізації (відмиван-
ня) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209 КК Укра-
їни), вартість предмета легалізації: 

а) в ч. 1 ст. 209 КК визначено мінімальний розмір, а в  
ч. 2, 3 – великий та особливо великий розміри; 

б) в ч. 1 ст. 209 КК визначено значний розмір, а в ч. 2, 3 – 
великий та особливо великий розміри; 

в) в ст. 209 КК визначено лише великий та особливо ве-
ликий розміри;  

г) не впливає, згідно з ч. 1 ст. 209 КК кримінальна відпові-
дальність настає за вчинення діяння, а у ч. 2, 3 ст. 209 КК – поси-
люється за обставин, не пов’язаних із розміром предмета злочину. 

 
99. За протидію законній господарській діяльності згід-

но з ч. 1 ст. 206 КК України може нести відповідальність: 
а) лише фізична, осудна особа, яка не є службовою і до-

сягла 16-тирічного віку;  
б) лише службова особа; 
в) лише службова особа, яка є представником влади; 
г) службова або інша особа, яка досягла 16-тирічного віку. 
 
100. Під “порушенням” як поняттям, що характери-

зує суспільно небезпечне діяння у злочинах проти безпеки ви-
робництва, слід розуміти: 

а) недотримання або неналежне дотримання вимог без-
пеки, передбачених правилами; 

б) вчинення дій, прямо заборонених правилами; 
в) недотримання або неналежне дотримання вимог без-

пеки, передбачених правилами, або здійснення дій, прямо забо-
ронених правилами; 

г) невиконання вимог керівника робіт. 
 
101. Чим характеризується суб’єктивна сторона за-

відомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці грома-
дян, знищення чи пошкодження об’єктів власності (ст. 259 
КК України)? 

а) виною у виді прямого умислу та метою порушення 
громадського порядку; 
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б) виною у виді прямого умислу та хуліганським мотивом; 
в) виною у виді прямого умислу та метою дестабілізації 

нормальної роботи органів влади та місцевого самоврядування; 
г) виною у виді прямого умислу, мета та мотиви злочи-

ну можуть бути різними. 
 
102. У яких формах виражається об’єктивна сторо-

на сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх 
злочинної діяльності (ст. 256 КК України)? 

а) заздалегідь не обіцяне сприяння учасникам злочинних 
організацій та укриття їх злочинної діяльності шляхом надання 
приміщень, сховищ, транспортних засобів, інформації, докуме-
нтів, технічних пристроїв, грошей, цінних паперів; заздалегідь 
не обіцяне здійснення інших дій по створенню умов, які сприя-
ють їх злочинній діяльності; 

б) заздалегідь обіцяне сприяння учасникам злочинних 
організацій та укриття їх злочинної діяльності шляхом надання 
приміщень, сховищ, транспортних засобів, інформації, докуме-
нтів, технічних пристроїв, грошей, цінних паперів; 

в) заздалегідь не обіцяне сприяння учасникам злочинних 
організацій та укриття їх злочинної діяльності шляхом надання 
приміщень, сховищ, зброї, транспортних засобів, шляхів неле-
гального перетину державного кордону, документів, грошей, 
цінних паперів, вчинення дій щодо створення умов, які сприя-
ють їх злочинній діяльності; 

г) заздалегідь обіцяне сприяння учасникам злочинних 
організацій та укриття їх злочинної діяльності шляхом надання 
приміщень, сховищ, транспортних засобів, інформації, докуме-
нтів, технічних пристроїв, грошей, цінних паперів; заздалегідь 
обіцяне вчинення інших дій щодо створення умов, які сприяють 
їх злочинній діяльності. 

 
103. Суб’єктивну сторону шахрайства з фінансовими 

ресурсами (ч. 1 ст. 222 КК України) характеризує мета  
одержання: 

а) субсидій, дотацій та іншої безповоротної фінансової 
допомоги; 
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б) субсидій, субвенцій, дотацій чи кредитів і привлас-
нення їх; 

в) субсидій, субвенцій, дотацій чи кредитів і неповер-
нення їх у визначений законом чи договором строк; 

г) субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг по  
податках. 

 

104. Суб’єктом розголошення комерційної або банків-
ської таємниці (ст. 232 КК України) може бути: 

а) будь-яка фізична, осудна особа, яка досягла 16-
тирічного віку; 

б) лише службова особа, якій ця таємниця відома у 
зв’язку зі службовою діяльністю;  

в) особа, яка здобула відповідні документи шляхом вчи-
нення злочину; 

г) особа, якій ця таємниця відома у зв’язку з професій-
ною чи службовою діяльністю. 

 

105. У ч. 1 ст. 206 КК України (протидія законній  
господарській діяльності) йдеться про: 

а) погрозу насильства; 
б) погрозу насильства та про насильство, яке не є небез-

печним для життя і здоров’я; 
в) погрозу насильства та про насильство, яке небезпечне 

для життя чи здоров’я; 
г) всі названі вище види психічного та фізичного наси-

льства. 
 

106. Суб’єктом протидії законній господарській дія-
льності (ч. 3 ст. 206 КК України) є: 

а) лише службова особа, яка є представником влади; 
б) службова особа або учасник організованої злочинної 

групи; 
в) лише службова особа, яка є представником правоохо-

ронного органу; 
г) будь-яка фізична, осудна особа, яка досягла 16-

тирічного віку. 
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З М І С Т О В И Й   М О Д У Л Ь  V:  Т Е М И  (13 – 15) 
 

13. Злочини проти безпеки руху та експлуатації 
транспорту. 14. Злочини проти громадського порядку  

та моральності. 15. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші  

злочини проти здоров’я 
 
1. Під родовим об’єктом злочинів, передбачених розд. 

ХІІІ Особливої частини КК “Злочини в сфері обігу наркотич-
них засобів, психотропних речовин, прекурсорів”, слід розу-
міти:  

а) життя, здоров’я особи;  
б) життя, здоров’я, тілесна недоторканність особи;   
в) безпеку біофізіологічного та психічного стану, осіб; 
г) здоров’я населення, як безпеку біофізіологічного та 

психічного стану невизначеного кола осіб. 
 
2. Кваліфікуючою ознакою порушення правил безпеки 

дорожнього руху особами, які керують транспортними за-
собами (ст. 286 КК України), є: 

а) завдання матеріальної шкоди у великих розмірах; 
б) завдання матеріальної шкоди в особливо великих ро-

змірах; 
в) загибель декількох осіб; 
г) інші тяжкі наслідки. 
 
3. Самовільна зупинка потяга (ч. 1 ст. 283 КК Украї-

ни) є закінченим злочином: 
а) з моменту вчинення діяння; 
б) з моменту загибелі людини або настання інших тяж-

ких наслідків; 
в) якщо створило загрозу загибелі людей чи настання 

інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров’ю потерпі-
лого; 

г) з моменту заподіяння великої матеріальної шкоди. 
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4. Які дії, вчинені під час хуліганства, потребують 
додаткової кваліфікації? 

а) завдання легких тілесних ушкоджень; 
б) вбивство потерпілого; 
в) опір представникові влади або громадськості, який 

виконує функції з охорони громадського порядку; 
г) нанесення побоїв. 
 
5. Жорстоке поводження з тваринами визначається 

злочином (укажіть найбільш повну відповідь) у разі: 
а) загибелі хоча б однієї тварини; 
б знущання над будь-якими тваринами; 
в) знущання виключно над хребетними; 
г) знущання над хребетними або нацькування їх одне на 

одну. 
 
6. Групове порушення громадського порядку (ст. 293 

КК України) вважається закінченим: 
а) із моменту організації групи для вчинення злочину; 
б) із моменту настання тілесних ушкоджень, спричине-

них під час порушення громадського порядку; 
в) у разі активної участі особи у порушенні громадсько-

го порядку; 
г) грубого порушення громадського порядку або суттє-

вого порушення роботи транспорту, підприємства, установи чи 
організації. 

 
7. Порушення чинних на транспорті правил, які за-

безпечують безпеку (ст. 291 КК України), вважається закін-
ченим у разі: 

а) спричинення легких тілесних ушкоджень; 
б) спричинення середньої тяжкості тілесних ушкоджень; 
в) загибелі людей або інших тяжких наслідків; 
г) заподіяння великої майнової шкоди. 
 
8. Незаконне заволодіння транспортним засобом  

(ст. 289 КК України) здійснюється з: 
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а) метою збуту; 
б) помсти; 
в) будь-якою метою; 
г) корисливою метою. 
 

9. Поняття наркотичних засобів (укажіть найбільш 
повну відповідь): 

а) це речовини та їх солі, що використовуються при ви-
робництві, виготовленні наркотичних засобів і психотропних 
речовин; 

б) це включені до Переліку наркотичних засобів, психо-
тропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Ка-
бінету Міністрів України, речовини природного чи синтетично-
го походження, препарати, рослини, які становлять небезпеку 
для здоров’я населення у разі зловживання ними; 

в) це різні сорти маку, які містять алкалоїди опіуму 
(морфін, кодеїн, тебаїн тощо) та рослини, в яких плодоносні та 
квітучі верхівки (суцвіття), пилок і смола містять тетрагідро-
каннабінол – наркотично активний алкалоїд; 

г) це включені до Переліку наркотичних засобів, психо-
тропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України,  речовини природного чи синтетичного 
походження, препарати, природні матеріали, які здатні викликати 
стан залежності та чинити депресивний або стимулюючий вплив 
на центральну нервову систему або викликати порушення сприй-
няття, емоцій, мислення чи поведінки, і становлять небезпеку для 
здоров’я населення у разі зловживання ними. 

 

10. Порушення правил безпеки руху або експлуатації 
залізничного, водного чи повітряного транспорту є злочином 
з: 

а) матеріальним складом; 
б) формальним складом; 
в) формально-матеріальним складом; 
г) усіченим складом. 
11. Суб’єктивна сторона пошкодження шляхів спо-

лучення і транспортних засобів (ст. 277 КК України) перед-
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бачає умисел: 
а) до діяння і до наслідків; 
б) до діяння, умисел або необережність до наслідків; 
в) або необережність до діяння, необережність до нас-

лідків; 
г) або необережність до діяння, умисел або необереж-

ність до наслідків. 
 
12. Поняття психотропних речовин (укажіть най-

більш повну відповідь) – це: 
а) включені до Переліку наркотичних засобів, психо-

тропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Ка-
бінету Міністрів України, речовини природного чи синтетично-
го походження, препарати, рослини, які становлять небезпеку 
для здоров’я населення у разі зловживання ними; 

б) включені до Переліку наркотичних засобів, психотро-
пних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України,  речовини природного чи синтетичного по-
ходження, препарати, природні матеріали, які здатні викликати 
стан залежності та чинити депресивний або стимулюючий вплив 
на центральну нервову систему або викликати порушення сприй-
няття, емоцій, мислення чи поведінки, і становлять небезпеку для 
здоров’я населення у разі зловживання ними; 

в) різні сорти маку, які містять алкалоїди опіуму та рос-
лини, в яких плодоносні та квітучі верхівки (суцвіття), пилок і 
смола містять тетрагідроканнабінол – наркотично активний ал-
калоїд; 

г) заборонені до обігу в Україні речовини природного 
чи синтетичного походження, хімічна структура і властивості 
яких подібні хімічній структурі та властивостям наркотичних 
засобів, психоактивну дію яких ці речовини відтворюють. 

 
13. Викрадення, привласнення, вимагання наркотич-

них засобів (ст. 308 КК України) є злочином із: 
а) формальним складом; 
б) матеріальним складом; 
в) формально-матеріальним складом; 
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г) усіченим складом. 
 
14. Створення або утримання місць розпусти і звід-

ництво (ч.1 ст. 302 КК України) передбачає: 
а) корисливі мотиви; 
б) мету наживи; 
в) будь-які мотиви та мету; 
г) задоволення статевої пристрасті. 
 
15. Поняття прекурсорів (укажіть найбільш повну 

відповідь): 
а) заборонені до обігу в Україні речовини природного 

чи синтетичного походження, хімічна структура і властивості 
яких подібні хімічній структурі та властивостям наркотичних 
засобів, психоактивну дію яких ці речовини відтворюють; 

б) речовини та їх солі, що використовуються при вироб-
ництві, виготовленні наркотичних засобів і психотропних речо-
вин; 

в) включені до Переліку наркотичних засобів, психо-
тропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Ка-
бінету Міністрів України, речовини природного чи синтетично-
го походження, препарати, рослини, які становлять небезпеку 
для здоров’я населення у разі зловживання ними; 

г) різні сорти рослин, які містять алкалоїди опіуму та 
рослини, в яких плодоносні та квітучі верхівки (суцвіття), пи-
лок і смола містять тетрагідроканнабінол – наркотично актив-
ний алкалоїд. 

 
16. Порушення правил повітряних польотів (ст. 281 

КК України) є злочином з: 
а) формальним складом; 
б) матеріальним складом; 
в) формально-матеріальним складом; 
г) усіченим складом. 
 
17. Суб’єктом порушення правил дорожнього руху, 

внаслідок чого сталася загибель  людини (ч.2 ст. 286 КК 
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України) є: 
а) будь-яка особа; 
б) пішохід; 
в) особа, яка керує транспортним засобом; 
г) працівник транспортного підприємства. 
 
18. Порушення правил безпеки руху та експлуатації 

транспорту (ст. 286 КК України) передбачає: 
а) тільки умисну форму вини; 
б) тільки необережну форму вини; 
в) може бути вчинено як з умислом, так і з необережності; 
г) змішану форму вини. 
 

19. Пошкодження шляхів сполучення і транспортних 
засобів, що спричинило загибель людей, потребує: 

а) додаткової кваліфікації; 
б) охоплюється ст. 277 КК; 
в) додаткової кваліфікації, тому що у наявності ідеальна 

сукупність; 
г) додаткової кваліфікації, тому що у наявності реальна 

сукупність. 
 

20. Вирощування коноплі для особистого вживання є 
діянням: 

а) кримінально-караним; 
б) тягне за собою адміністративну відповідальність; 
в) взагалі не містить ознак правопорушення; 
г) є соціально корисним. 
 
21.  Поняття маку снодійного чи опійного: 
а) однорічні рослини, які містять алкалоїди тетрагідро-

каннабінолу; 
б) рослини, які містять алкалоїди морфіну, кодеїну, те-

баїну тощо; 
в) будь-які рослини сімейства макових; 
г) рослина з крупними червоними суцвіттями. 
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22. Поняття коноплі (каннабіс): 
а) однорічні рослини, які містять алкалоїди тетрагідро-

каннабінолу; 
б) рослини, які містять алкалоїди морфіну, кодеїну, те-

баїну тощо; 
в) будь-які рослини сімейства конопляних; 
г) рослини, що містять алкалоїд гіосциамін. 
 
23. Неповідомлення інформації якому суб’єкту про 

зіткнення суден утворює склад злочину, передбаченого  
ст. 285 КК України: 

а) спеціальній комісії; 
б) іншій державі; 
в) капітану іншого судна; 
г) представнику порта призначення. 
 
24. Порушення правил використання повітряного 

простору (ч. 1 ст. 282 КК України) утворює склад злочину: 
а) у разі буд-якого порушення правил польотів; 
б) із моменту створення загрози безпеці повітряних 

польотів; 
в) у разі настання тяжких наслідків; 
г) у разі заподіяння великої матеріальної шкоди. 
 
25. Присутність малолітніх осіб у разі вчинення жо-

рстокого поводження з тваринами є: 
а) обов’язковою ознакою простого (основного) складу 

злочину; 
б) кваліфікуючою ознакою складу злочину; 
в) не має значення для кваліфікації; 
г) обтяжуючою обставиною, яка враховується судом 

при призначенні покарання. 
 
26. Поняття отруйних речовин (укажіть найбільш 

повну відповідь) – це речовини: 
а) природного чи синтетичного походження, препарати, 

природні матеріали, які здатні чинити депресивний або стиму-
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люючий вплив на центральну нервову систему або викликати 
порушення сприйняття, емоцій, мислення чи поведінки, і ста-
новлять небезпеку для здоров’я населення у разі зловживання 
ними; 

б) природного чи синтетичного походження, препарати, 
рослини, які становлять небезпеку для здоров’я у разі зловжи-
вання ними; 

в) рослинного, тваринного і мінерального  походження 
або продукти хімічного синтезу, здатні при впливі на живий ор-
ганізм викликати гостре або хронічне отруєння або смерть; 

г) синтетичного або природного походження, в тому чис-
лі рослини, що заподіюють небезпечний вплив на організм лю-
дини, і можуть нанести тяжку шкоду її здоров’ю та життю при 
прийомі їх не в медичних цілях або з порушенням норм дозу-
вання. 

 
27. Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ч. 1  

ст. 303 КК України (сутенерство або втягнення особи в за-
няття проституцією): 

а) сутенер; 
б) сутенер та особа, що надає сексуальні послуги; 
в) сутенер та особа, що втягує іншу особу у заняття про-

ституцією; 
г) сутенер, особа, що втягує іншу особу у заняття прос-

титуцією та особа, що надає сексуальні послуги. 
 
28. Під транспортними засобами в ст. 286, 287, 289, 

290 КК України слід розуміти: 
а) автомобілі, мотоцикли, трамваї, тролейбуси, тракто-

ри, інші механічні транспортні засоби; 
б) усі види транспортних засобів; 
в) транспортні засоби, перелік яких встановлено у спе-

ціальному нормативному акті; 
г) тільки автомобілі. 
 
29. Втягування неповнолітніх у злочинну діяльність 
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(ст. 304 КК України) буде у разі: 
а) вчинення неповнолітнім злочину самостійно; 
б) вчинення неповнолітнім злочину у співучасті з тим, 

хто втягує; 
в) вчинення неповнолітнім злочину, пияцтво, жебраку-

вання; 
г) вчинення неповнолітнім злочину, пияцтво, жебраку-

вання заняття азартними іграми. 
 
30. Поняття “великий розмір контрабанди наркоти-

чних засобів” (ст.  305 КК України) визначається: 
а) сумою, що у 200 разів перевищує неоподатковуваний 

мінімум доходів громадян; 
б) у 1000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум 

доходів громадян 
в) є поняттям оціночним; 
г) визначається спеціально уповноваженим органом ви-

конавчої влади. 
 
31. Поняття сильнодіючих речовин (укажіть най-

більш повну відповідь): 
а) речовини рослинного, тваринного і мінерального  по-

ходження або продукти хімічного синтезу, здатні при впливі на 
живий організм викликати гостре або хронічне отруєння або 
смерть; 

б) речовини природного чи синтетичного походження, 
препарати, рослини, які становлять небезпеку для здоров’я у ра-
зі зловживання ними; 

в) речовини синтетичного або природного походження, 
в тому числі рослини, що заподіюють небезпечний вплив на ор-
ганізм людини, і можуть нанести тяжку шкоду її здоров’ю та 
життю при прийомі їх не в медичних цілях або з порушенням 
норм дозування; 

г) речовини природного чи синтетичного походження, 
препарати, природні матеріали, які здатні чинити депресивний 
або стимулюючий вплив на центральну нервову систему або 
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викликати порушення сприйняття, емоцій, мислення чи поведі-
нки, і становлять небезпеку для здоров’я населення у разі зло-
вживання ними. 

 
32. Основним безпосереднім об’єктом хуліганства 

(ст. 296 КК України) є: 
а) громадська безпека; 
б) громадський порядок; 
в) громадське життя; 
г) громадська моральність. 
 

33. Порушення правил безпеки дорожнього руху або 
експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним 
засобом (ч. 1 ст. 286 КК України), визнається злочином: 

а) у будь-якому разі; 
б) у разі загибелі потерпілого; 
в) у разі завдання потерпілому середньої тяжкості тілес-

них; 
г) у разі завдання потерпілому тяжких тілесних ушко-

джень, смерті або настання інших тяжких наслідків. 
 

34. Викрадення предметів, що знаходяться у місті 
поховання: 

а) потребує додаткової кваліфікації за злочин проти вла-
сності; 

б) кваліфікується за ст. 297 КК (наруга над могилою); 
в) кваліфікується виключно як злочин проти власності 

та додаткової кваліфікації за ст. 297 КК не потребує; 
г) містить лише склад адміністративно караного діяння. 
 
35. Ким установлюється перелік сильнодіючих речо-

вин медичного призначення? 
а) Кабінетом Міністрів України; 
б) Фармакологічним і Фармакопейним Комітетом Орга-

нізації Об’єднаних Націй; 
в) Фармакологічним і Фармакопейним Комітетом Міні-

стерства охорони здоров’я України; 
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г) Верховною Радою України. 
 
36. Завдання під час вчинення хуліганства, передбаче-

ного ст. 296 КК України, середньої тяжкості тілесних 
ушкоджень: 

а) охоплюється цією статтею; 
б) потребує додаткової кваліфікації за злочин проти 

здоров’я; 
в) питання про кваліфікацію вирішується залежно від 

того, кому саме завдано тілесне ушкодження; 
г) враховується судом як обтяжуюча обставина  при 

призначенні покарання. 
 
37. Суб’єктом випуску в експлуатацію технічно не-

справних транспортних засобів або інше порушення правил 
їх експлуатації (ст. 287 КК України) є: 

а) будь-яка особа; 
б) лише службова особа; 
в) службова особа, власники; 
г) особа, за якою закріплений транспортний засіб. 
 

38. Підроблення документів на отримання наркоти-
чних засобів містить склад: 

а) злочину у сфері використання наркотичних засобів; 
б) окремого злочину проти авторитету органів держав-

ної влади та управління; 
в) злочину у сфері використання наркотичних засобів та 

потребує додаткової кваліфікації за службове підроблення; 
г) злочину у сфері службової діяльності. 
 
39. Ввезення в Україну предметів порнографічного ха-

рактеру є: 
а) злочином у будь-якому випадку; 
б) злочином лише у разі їх ввезення з метою особистого 

використання; 
в) злочином лише у разі їх ввезення з метою збуту або 

розповсюдження; 
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г) є діянням адміністративно караним. 
 
40. Поняття одурманюючих речовин (укажіть най-

більш повну відповідь): 
а) речовини синтетичного або природного походження, 

в тому числі рослини, що заподіюють небезпечний вплив на ор-
ганізм людини, і можуть нанести тяжку шкоду її здоров’ю та 
життю при прийомі їх не в медичних цілях або з порушенням 
норм дозування; 

б) речовини природного чи синтетичного походження, 
препарати, рослини, які не становлять небезпеку для життя у 
разі їх вживання; 

в) засоби, що спричиняють ефект, який, зокрема, змінює 
психіку і поведінку людини, і не входять до списку наркотич-
них, психотропних, отруйних і сильнодіючих речовин; 

г) заборонені до обігу в Україні речовини природного 
чи синтетичного походження, не включені до Переліку нарко-
тичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України,  хімічна 
структура і властивості яких подібні хімічній структурі та влас-
тивостям наркотичних засобів і психотропних речовин, психо-
активну дію яких ці речовини відтворюють. 

 
41. Мотиви хуліганства, передбаченого ч. 1 ст. 296 

КК України: 
а) є обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони складу 

даного злочину; 
б) можуть бути різними; 
в) не мають значення для кваліфікації за вказаною стат-

тею; 
г) враховуються судовим при призначенні покарання. 
 
42. Порушення правил, норм і стандартів, що стосу-

ються убезпечення дорожнього руху (ст. 288 КК України), є 
злочином: 

а) у будь-якому разі; 
б) у разі якщо це потягло легкі тілесні ушкодження; 
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в) якщо вказані дії завдали потерпілому тілесні ушко-
дження середньої тяжкості або тяжкі тілесні ушкодження або 
смерть; 

г) у разі завдання будь-якої шкоди здоров’ю потерпілого. 
 
43. Поняття допінгу: 
а) заборонені до обігу в Україні речовини природного 

чи синтетичного походження, не включені до Переліку нарко-
тичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України,  хімічна 
структура і властивості яких подібні хімічній структурі та влас-
тивостям наркотичних засобів і психотропних речовин, психо-
активну дію яких ці речовини відтворюють; 

б) засоби, що спричиняють ефект, який, зокрема, змінює 
психіку і поведінку людини, і входять до списку наркотичних, 
психотропних, отруйних і сильнодіючих речовин;  

в) речовини і методи, які використовуються для підви-
щення працездатності спортсменів, є потенційно небезпечними 
для здоров’я і заборонені для вживання Антидопінговим комі-
тетом Олімпійського руху; 

г) речовини, що сприяють створенню фізичного стану 
спортсмена, сприятливого для досягнення ним спортивних цілей. 

 
44. Хуліганство, вчинене групою осіб (ч.2 ст. 296 КК 

України) та його відмежування від масових заворушень  
(ст. 294 КК України) і від групового порушення громадського 
порядку (ст. 293 КК України) слід проводити передусім за: 

а) ознаками об’єктивної та суб’єктивної сторін; 
б) ознаками суб’єкта злочину; 
в) родовим та безпосереднім  об’єктами злочину; 
г) метою. 
 
45. Незаконне заволодіння транспортним засобом 

(ст. 289 КК України) є злочином проти: 
а) власності; 
б) громадського порядку; 
в) суспільної безпеки; 
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г) безпеки руху та експлуатації транспорту. 
 
46. Порушення чинних на транспорті правил, що за-

безпечують рух, якщо це спричинило загибель людей або на-
стання інших тяжких наслідків, передбачено у: 

а) ч. 1 ст. 291 КК; 
б) ч. 2 ст. 291 КК; 
в) Кодексі України про адміністративні правопорушення; 
г) ст. 291 КК. 
 
47. Хуліганство, пов’язане з опором представникові 

влади або представникові громадськості, який виконує 
обов’язки з охорони громадського порядку, чи іншим грома-
дянам, які припиняли хуліганські дії: 

а) потребує додаткової кваліфікації за самостійною 
статтею КК; 

б) охоплюється статтею про хуліганство; 
в) складає самостійний злочин проти авторитету органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування та 
об’єднань громадян; 

г) є злочином проти правосуддя. 
 
48. Особа може бути звільнена від кримінальної від-

повідальності за незаконне заволодіння транспортним засо-
бом  (ст. 289 КК України) за винятком випадків: 

а) не передачи транспортного засобу уповноваженому 
органу одразу після злочину; 

б) незаконного заволодіння транспортним засобом із за-
стосуванням будь-якого насильства чи погрозою застосування 
такого насильства; 

в) відмови від вчинення злочину на стадії закінченого 
злочину або закінченого замаху на злочин; 

г) відсутності дієвого каяття. 
 
49. Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепаль-

ної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально при-
стосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення ті-
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лесних ушкоджень (ч.4 ст. 296 КК України). Укажіть най-
більш повну відповідь: 

а) охоплюється складом даного злочину; 
б) є злочином проти громадської безпеки; 
в) потребує додаткової кваліфікації лише у разі застосу-

вання під час хуліганських дій вогнепальної або холодної зброї; 
г) є злочином проти правосуддя. 
 
50. Суб’єктом порушення правил повітряних польо-

тів (ст. 281 КК України) може бути: 
а) будь-яка особа; 
б) особа, яка є робітником повітряного транспорту; 
в) особа, яка не є робітником повітряного транспорту; 
г) посадова особа. 
 
51. Самовільне без нагальної потреби зупинення поїз-

да (ст. 283 КК України) є злочином із: 
а) формальним складом; 
б) матеріальним складом; 
б) формально-матеріальним складом; 
г) усіченим складом. 
 
52. Поняття незаконного виробництва наркотичних 

засобів, психотропних речовин або їх аналогів (укажіть най-
більш повну відповідь): 

а) передбачає систематичну діяльність, що здійснюється 
і з використанням професійного обладнання, з використанням 
механізмів, промислових ліній і комплексів тощо; 

б) систематична діяльність зі створення штучних нарко-
тичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів і з вико-
ристанням професійного обладнання; 

в) це будь-які дії, внаслідок яких були отримані нарко-
тичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги; 

г) дії, спрямовані на фактичне отримання наркотичних 
засобів, психотропних речовин або їх аналогів. 

 
53. Об’єктом злочину, передбаченого ст. 301 КК 
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України (увезення, виготовлення, збут і розповсюдження по-
рнографічних предметів), є: 

а) здоров’я населення; 
б) принципи суспільної моралі у сфері статевих стосунків; 
в) статева свобода особи; 
г) установлений порядок ввезення, виготовлення чи роз-

повсюдження предметів з обмеженим доступом. 
 
54. Поняття незаконного виготовлення наркотичних 

засобів, психотропних речовин або їх аналогів: 
а) будь-які дії, внаслідок яких були отримані наркотичні 

засоби, психотропні речовини або їх аналоги; 
б) систематична діяльність зі створення штучних нарко-

тичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів і з вико-
ристанням будь-якого обладнання; 

в) діяльність, що здійснюється із використанням профе-
сійного обладнання, з використанням механізмів, промислових 
ліній і комплексів тощо; 

г) дії, спрямовані на отримання наркотичних засобів, 
психотропних речовин або їх аналогів, вчинені  будь-яким спо-
собом. 

 
55. Момент закінчення незаконного виробництва та 

незаконного виготовлення наркотичних засобів або психо-
тропних речовин настає з: 

а) моменту вчинення дій, безпосередньо спрямованих на 
фактичне отримання (виход) наркотичних засобів або психо-
тропних речовин; 

б) моменту фактичного отримання (виходу) наркотич-
них засобів або психотропних речовин; 

в) моменту укладення змови на вчинення таких дій; 
г) моменту отримання у фактичне володіння наркотич-

них засобів або психотропних речовин. 
 
56. Поняття придбання наркотичних засобів, психо-

тропних речовин або їх аналогів: 
а) дії, спрямовані на заволодіння наркотичними засоба-
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ми, психотропними речовинами або їх аналогами; 
б) оплатне протиправне отримання у фактичне володіння; 
в) протиправне отримання у фактичне володіння; 
г) це будь-які дії, внаслідок яких були отримані нарко-

тичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги. 
 
57. Момент закінчення придбання наркотичних засо-

бів, психотропних речовин або їх аналогів настає з: 
а) моменту вчинення дій спрямованих на фактичне от-

римання наркотичних засобів або психотропних речовин; 
б) моменту фактичного отримання наркотичних засобів 

або психотропних речовин; 
в) моменту фактичного отримання наркотичних засобів 

або психотропних речовин та отримання первинної можливості 
ними розпорядитися; 

г) моменту оплатного отримання наркотичних засобів 
або психотропних речовин. 

 
58. Вина у злочині, передбаченому ст. 304 КК України 

(втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність), характе-
ризується: 

а) умислом; 
б) необережністю; 
в) прямим умислом; 
г) змішаною виною. 
 
59. Наслідком злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286 КК 

України (порушення правил безпеки дорожнього руху або 
експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним 
засобом), є: 

а) легке тілесне ушкодження, що спричинило коротко-
часний розлад здоров’я або незначну втрату працездатності; 

б) легке тілесне ушкодження; 
в) шкода здоров’ю потерпілого; 
г) середньої тяжкості тілесне ушкодження. 
 

60. Частина 4 ст. 289 КК України передбачає звіль-
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нення від відповідальності особи, яка вперше вчинила дії, пе-
редбачені цією статтею (за винятком незаконного заволо-
діння транспортним засобом із застосуванням будь-якого 
насильства до потерпілого чи погрозою застосування такого 
насильства) у разі добровільної заяви про це правоохоронним 
органам: 

а) повернення транспортного засобу власнику, щирого 
каяття; 

б) повернення транспортного засобу власнику; 
в) повернення транспортного засобу власнику, повного 

відшкодування завданих збитків, щирого каяття; 
г) повернення транспортного засобу власнику і повного 

відшкодування завданих збитків. 
 

61. Поняття зберігання наркотичних засобів, психо-
тропних речовин або їх аналогів: 

а) носіння при собі наркотичних засобів або психотроп-
них речовин; 

б) протиправне фактичне володіння наркотичними засо-
бами або психотропними речовинами; 

в) протиправне носіння при собі наркотичних засобів 
або психотропних речовин, або тримання їх у схованках; 

г) протиправне утримання зазначених предметів у схо-
ванках. 

 
62. Кваліфікуючими ознаками масових заворушень 

(ст. 294 КК України) є: 
а) легке тілесне ушкодження, що спричинило коротко-

часний розлад здоров’я або незначну втрату працездатності; се-
редньої тяжкості тілесне ушкодження; тяжке тілесне ушко-
дження або смерть потерпілого; 

б) легке тілесне ушкодження, що спричинило коротко-
часний розлад здоров’я або незначну втрату працездатності; се-
редньої тяжкості тілесне ушкодження; тяжке тілесне ушко-
дження; 

в) середньої тяжкості тілесне ушкодження; тяжке тілес-
не ушкодження або смерть потерпілого; 
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г) загибель людей або інші тяжкі наслідки. 
 
63. Групове порушення громадського порядку (ст. 293 

КК України) вчинюється: 
а) спеціальним суб’єктом (організатором, активним уча-

сником); 
б) загальним суб’єктом; 
в) підбурювачем; 
г) співвиконавцями. 
 
64. Суспільно небезпечними наслідками випуску в екс-

плуатацію технічно несправних транспортних засобів або ін-
шого порушення правил їх експлуатації (ст. 287 КК України) є: 

а) легке тілесне ушкодження, що спричинило коротко-
часний розлад здоров’я або незначну втрату працездатності; се-
редньої тяжкості тілесне ушкодження; тяжке тілесне ушко-
дження або смерть потерпілого; 

б) легке тілесне ушкодження, що спричинило коротко-
часний розлад здоров’я або незначну втрату працездатності; се-
редньої тяжкості тілесне ушкодження; тяжке тілесне ушко-
дження; 

в) середньої тяжкості тілесне ушкодження; тяжке тілес-
не ушкодження або смерть потерпілого; 

г) заподіяння великої матеріальної шкоди. 
 
65. У ч. 3 ст. 289 КК України (незаконне заволодіння 

транспортним засобом) матеріальна шкода визнається  
великою: 

а) у разі заподіяння реальних збитків на суму понад 250 
нмдг; 

б) у разі заподіяння реальних збитків на суму понад 600 
нмдг; 

в) у разі заподіяння реальних збитків на суму понад 
1000 нмдг; 

г) це поняття є оціночним і встановлюється в кожному 
випадку окремо. 
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66. До якого виду одиничних злочинів належить неза-
конне зберігання наркотичних засобів, психотропних речо-
вин або їх аналогів? 

а) простий одиничний злочин; 
б) складений злочин; 
в) продовжуваний злочин; 
г) триваючий злочин. 
 
67. Суб’єктивна сторона злочину, передбаченого  

ст. 287 КК України (випуск в експлуатацію технічно нес-
правних транспортних засобів або інше порушення правил їх 
експлуатації), характеризується: 

а) умислом до діяння і до наслідків; 
б) умислом до діяння, необережністю до наслідків; 
в) необережністю до діяння і до наслідків; 
г) необережністю до діяння, умислом до наслідків. 
 
68. Об’єктивна сторона групового порушення громад-

ського порядку (ст. 293 КК України) полягає в: 
а) організації групових дій або активній участі у таких 

діях; 
б) знищенні або пошкодженні власності; 
в) нанесенні тілесних ушкоджень невизначеному колу 

осіб; 
г) нарузі над державними символами або знищенні чи 

пошкодженні пам’яток історії чи культури. 
 

69. Поняття перевезення наркотичних засобів, пси-
хотропних речовин або їх аналогів: 

а) переміщення з одного місця в інше будь-яким транс-
портним засобом, по землі, воді або у повітрі; 

б) переміщення з одного населеного пункту в інший 
будь-яким транспортним засобом; 

в) транспортування будь-яким способом при собі або 
шляхом використання поштових, багажних відправлень, або 
кур’єрів; 

г) переміщення в просторі будь-яким транспортом або 
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шляхом використання пристроїв, що приводяться в рух м’язо-
вою силою людини. 

 

70. Наслідками злочину, передбаченого ст. 288 КК 
України (порушення правил, норм і стандартів, що стосу-
ються убезпечення дорожнього руху), є: 

а) легке тілесне ушкодження, що спричинило коротко-
часний розлад здоров’я або незначну втрату працездатності; се-
редньої тяжкості тілесне ушкодження; тяжке тілесне ушко-
дження або смерть потерпілого; 

б) легке тілесне ушкодження, що спричинило коротко-
часний розлад здоров’я або незначну втрату працездатності; се-
редньої тяжкості тілесне ушкодження; тяжке тілесне ушко-
дження; 

в) середньої тяжкості тілесне ушкодження; тяжке тілес-
не ушкодження або смерть потерпілого; 

г) велика матеріальна шкода. 
 
71. Об’єктивна сторона хуліганства (ч.1 ст. 296 КК 

України) – це грубе порушення: 
а) громадського порядку, що супроводжується особли-

вою зухвалістю чи винятковим цинізмом і спричинило суттєве 
порушення нормальної роботи транспорту, підприємств, уста-
нов, організацій чи інші тяжкі наслідки; 

б) громадського порядку, що супроводжується особли-
вою зухвалістю чи винятковим цинізмом; 

в) громадського порядку, що спричинило тяжкі наслідки 
і супроводжувалося особливою зухвалістю чи винятковим цині-
змом; 

г) громадського порядку, що супроводжується особли-
вою зухвалістю чи винятковим цинізмом і завдало великої ма-
теріальної шкоди підприємствам, установам чи організаціям. 

 

72. Об’єктивна сторона злочину, передбаченого  
ст. 304 КК України (втягнення неповнолітніх у злочинну ді-
яльність), полягає (укажіть найбільш повну відповідь) у втя-
гненні неповнолітніх у: 
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а) злочинну діяльність; 
б) злочинну діяльність, пияцтво, заняття жебрацтвом, 

азартними іграми; 
в) злочинну діяльність, пияцтво, заняття жебрацтвом, 

азартними іграми, проституцією; 
г) злочинну діяльність, заняття жебрацтвом, азартними 

іграми. 
 

73. Поняття збуту наркотичних засобів, психотроп-
них речовин або їх аналогів: 

а) дії, спрямовані на випуск зазначених речовин в обіг; 
б) дії, спрямовані на передачу зазначених речовин ін-

шим особам; 
в) оплатна форма передачі, в результаті якої зазначені 

речовини переходять у володіння і розпорядження інших осіб; 
г) будь-яка форма передачі, в результаті якої зазначені 

речовини переходять у володіння і розпорядження інших осіб. 
 
74. Суб’єктивна сторона  групового порушення гро-

мадського порядку (ст. 293 КК України) характеризується: 
а) прямим умислом; 
б) умислом; 
в) необережністю; 
г) змішаною виною. 
 
75. Під незаконним заволодіння транспортним засо-

бом (ст. 289 КК України) слід розуміти: 
а) вчинене умисно протиправне вилучення будь-яким 

способом транспортного засобу у власника чи користувача всу-
переч їх волі; 

б) вчинене умисно з метою збуту протиправне вилучен-
ня будь-яким способом транспортного засобу у власника чи ко-
ристувача всупереч їх волі; 

в) вчинене умисно з будь-якою метою незворотне вилу-
чення будь-яким способом транспортного засобу у власника чи 
користувача; 

г) вчинене умисно  вилучення будь-яким способом тран-
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спортного засобу у власника чи користувача. 
 
76. Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 286 КК 

України (порушення правил безпеки дорожнього руху або 
експлуатації транспорту особами, які керують транспорт-
ними засобами), може бути особа, яка досягла: 

а) 14-ти років; 
б) 16-ти років; 
в) 18-ти років; 
г) 21-го року. 
 
77. Момент закінчення незаконного збуту наркотич-

них засобів, психотропних речовин або їх аналогів настає з: 
а) моменту передачі наркотичного засобу і психотроп-

ної речовини іншій особі; 
б) моменту початку вчинення дій, спрямованих на пере-

дачу наркотичного засобу і психотропної речовини іншій особі; 
в) моменту передачі наркотичного засобу і психотроп-

ної речовини іншій особі, та отримання нею реальної можливо-
сті розпорядися зазначеними предметами; 

г) моменту введення засобів, речовин в організм іншої 
людини. 

 
78. Групове порушення громадського порядку (ст. 293 

КК України) відрізняється від масових заворушень (ст. 294 
КК України) тим, що (укажіть найбільш повну відповідь) дії, 
передбачені ст. 293 КК України: 

а) не супроводжуються погромами, підпалами, насильс-
твом над особою й іншими діями підвищеної небезпеки; 

б) вчинюються не натовпом, а учасниками окремої гру-
пи людей, і не супроводжуються погромами, підпалами, наси-
льством над особою й іншими діями підвищеної небезпеки; 

в) вчинюються не натовпом, а учасниками окремої гру-
пи людей; 

г) вчинюються не натовпом, а учасниками окремої гру-
пи людей, і не супроводжуються погромами, підпалами, наси-
льством над особою й іншими діями підвищеної небезпеки, а 
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також відсутністю хуліганських мотивів. 
 
79. Частина 2 ст. 296 КК України передбачає відпові-

дальність за вчинення хуліганства: 
а) групою осіб; 
б) групою осіб за попередньою змовою; 
в) організованою групою; 
г) злочинною організацією. 
 
80. Умови звільнення особи від кримінальної відпові-

дальності за незаконний збут наркотичних засобів, психо-
тропних речовин або їх аналогів (укажіть найбільш повну 
відповідь): 

а) вказівка джерела їх придбання або сприяння розкрит-
тю злочинів, пов’язаних з їх незаконним обігом; 

б) таких умов не передбачено чинним КК; 
в) вказівка джерела їх придбання та відшкодування 

шкоди, завданої потерпілому; 
г) сприяння розкриттю злочинів, пов’язаних з їх неза-

конним обігом, а також дійове каяття. 
 

81. Діяння як ознака об’єктивної сторони масових за-
ворушень (ст. 294 КК України): 

а) підбурювання до масових заворушень; 
б) участь у масових заворушеннях; 
в) організація або активна участь у масових заворушеннях; 
г) пособництво або участь у масових заворушеннях. 
 

82. Суспільно небезпечними наслідками злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 283 КК України (самовільне без нагальної 
потреби зупинення поїзда), є: 

а) загроза загибелі людей чи настання інших тяжких на-
слідків; шкода здоров’ю потерпілого; 

б) легке тілесне ушкодження, що спричинило коротко-
часний розлад здоров’я або незначну втрату працездатності; се-
редньої тяжкості тілесне ушкодження; тяжке тілесне ушко-
дження; 
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в) середньої тяжкості тілесне ушкодження; тяжке тілес-
не ушкодження або смерть потерпілого; 

г) загибель людей або інші тяжкі наслідки. 
 

83. До якого моменту можливе звільнення особи від 
кримінальної відповідальності за незаконний збут наркотич-
них засобів, психотропних речовин або їх аналогів? 

а) особа може бути звільнена від кримінальної відпові-
дальності незалежно від того, коли вона вчинила дії, які дають 
для цього підстави, але до набрання чинності вироком суду; 

б) особа може бути звільнена від кримінальної відпові-
дальності незалежно від того, коли вона вчинила дії, які дають 
для цього підстави, але до ознайомлення особи з постановою 
про визнання її звинуваченим та пред’явлення звинувачення; 

в) особа не може бути звільнена від кримінальної відпові-
дальності, оскільки КК України не встановлює для цього підстав; 

г) особа може бути звільнена від кримінальної відпові-
дальності незалежно від того, коли вона вчинила дії, які дають 
для цього підстави, але до закінчення судового слідства. 

 
84. Обов’язковими ознаками суб’єктивної сторони 

масових заворушень (ст. 294 КК України) є: 
а) умисел; 
б) прямий умисел; 
в) прямий умисел, мета ослаблення держави; 
г) прямий умисел, мотиви явної неповаги до суспільства. 
 
85. Суб’єкт групового порушення громадського поряд-

ку (ст. 293 КК України): 
а) підбурювач; 
б) організатори та учасники; 
в) організатори та активні учасники; 
г) пособник. 
 
86. Пошкодження шляхів сполучення і транспортних 

засобів – це: 
а) протиправний вплив на ці предмети, коли з ладу ви-
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водяться окремі їх частини й механізми, тому вони в цілому 
стають непридатними для експлуатації згідно зі своїм цільовим 
призначенням; 

б) порушення правил, норм і стандартів при будівницт-
ві, реконструкції, ремонті або утримуванні шляхів; 

в) розміщення на вилицях, дорогах, залізничних коліях, 
злітній смузі колод, шпал, каменів, залізобетонних конструкцій, 
сільськогосподарських, будівельних та інших механізмів, що не 
дають можливості рухатися транспортним засобам; 

г) протиправний вплив на ці предмети шляхом пору-
шення їх цілісності й структури, внаслідок чого вони стають 
непридатними для експлуатації згідно зі своїм цільовим при-
значенням. 

 
87. Вина у складі злочину, передбаченого ст. 288 КК 

України (порушення правил, норм і стандартів, що стосу-
ються убезпечення дорожнього руху), характеризується: 

а) прямим або непрямим умислом до діяння, злочинною 
самовпевненістю або злочинною недбалістю до наслідків; 

б) прямим або непрямим умислом до діяння, злочинною 
недбалістю до наслідків; 

в) прямим умислом або злочинною самовпевненістю до 
діяння, злочинною самовпевненістю або злочинною недбалістю 
до наслідків; 

г) прямим умислом або злочинною недбалістю до діян-
ня,  злочинною самовпевненістю або злочинною недбалістю до 
наслідків. 

 

88. Поняття привласнення наркотичних засобів, 
психотропних речовин або їх аналогів: 

а) протиправне обернення на свою користь або користь 
третіх осіб; 

б) протиправне вилучення з метою обернення на свою 
користь, або користь третіх осіб; 

в) дії, пов’язані з протиправним заволодінням та вилу-
ченням у володільця особою, яка має намір обернути їх на свою 
користь або передати у володіння інших осіб; 
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г) дії, пов’язані з протиправним утриманням чи непове-
рненням володільцю особою, якій вони були довірені по службі 
(для зберігання, перевезення, пересилання) або якою були ви-
лучені в іншої особи, котра протиправно ними володіла, тощо. 

 

89. Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 
295 КК України (заклики до вчинення дій, що загрожують 
громадському порядку), характеризується (укажіть най-
більш повну відповідь): 

а) публічними закликами до погромів, підпалів, знищення 
майна, захоплення будівель чи споруд; публічними закликами до 
насильницького виселення громадян, що загрожують громадсь-
кому порядку; розповсюдженням, виготовленням чи зберіганням 
з метою розповсюдження матеріалів такого змісту; 

б) публічними закликами до погромів, підпалів, зни-
щення майна, захоплення державної влади, будівель чи споруд; 
публічними закликами до насильницького виселення громадян, 
що загрожують громадському порядку; публічними закликами 
до повалення конституційного ладу;  

в) публічними закликами до погромів, підпалів, зни-
щення майна, захоплення будівель чи споруд або зміни меж те-
риторії України; розповсюдженням, виготовленням чи збері-
ганням матеріалів такого змісту; 

г) публічними закликами до погромів, підпалів, зни-
щення майна, захоплення будівель чи споруд; розповсюджен-
ням, виготовленням чи зберіганням з метою розповсюдження 
матеріалів з метою спонукання громадян до порушення громад-
ського порядку. 

 
90. Вина у складі злочину, передбаченого ст. 295 КК 

України (заклики до вчинення дій, що загрожують громадсь-
кому порядку), характеризується: 

а) прямим умислом; 
б) умислом; 
в) необережністю; 
г) умислом або необережністю. 
 
91. Діяння у злочині, передбаченому ст. 276 КК України 
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(порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, 
водного чи повітряного транспорту), може бути вчинене: 

а) з прямим умислом; 
б) з прямими або непрямим умислом; 
в) умисно або необережно; 
г) з прямим умислом або через злочинну недбалість. 
 
92. Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 277 КК 

України (пошкодження шляхів сполучення і транспортних 
засобів), може бути особа, яка досягла: 

а) 14-ти років;  
б) 16-ти років;  
в) 18-ти років; 
г) 21-го року. 
 
93. Що є схилянням до вживання наркотичних засобів, 

психотропних речовин чи їх аналогів (ст. 315 КК України)? 
а) будь-які умисні ненасильницькі дії, спрямовані на 

збудження в іншої особи бажання вжити ці засоби або речовини 
хоча б один раз; 

б) будь-які умисні ненасильницькі дії, спрямовані на 
збудження бажання систематично вживати ці речовини; 

в) будь-які дії, спрямовані на збудження в іншої особи 
бажання вжити ці засоби або речовини хоча б один раз залежно 
від наслідків схиляння, тобто від того, чи вжила інша особа на-
ркотичний засіб чи ні; 

г) умисні насильницькі дії, спрямовані на введення цих 
засобів або речовин іншій особі хоча б один раз. 

 
94. Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 304 КК 

України (втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність), 
може бути особа, яка досягла: 

а) 12-ти років; 
б) 14-ти років; 
в) 16-ти років; 
г) 18-ти років. 
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95. Наслідками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 276 КК 
України (порушення правил безпеки руху або експлуатації 
залізничного, водного чи повітряного транспорту), є: 

а) створення небезпеки для життя людей або настання 
інших тяжких наслідків; 

б) заподіяння шкоди здоров’ю потерпілого; 
в)  заподіяння потерпілому середньої тяжкості тілесного 

ушкодження; 
г) заподіяння потерпілому легкого тілесного ушкоджен-

ня, що спричинило короткочасний розлад здоров’я або незначну 
втрату працездатності. 

 
96. Суб’єктивна сторона злочину, передбаченого  

ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього 
руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транс-
портним засобом), характеризується: 

а) прямим або непрямим умислом щодо діяння, злочин-
ною самовпевненістю або злочинною недбалістю щодо нас-
лідків; 

б) прямим або непрямим умислом щодо діяння, злочин-
ною недбалістю щодо наслідків; 

в) прямим умислом або злочинною самовпевненістю 
щодо діяння, злочинною самовпевненістю або злочинною не-
дбалістю до наслідків; 

г) прямим умислом або злочинною недбалістю щодо ді-
яння, злочинною самовпевненістю або злочинною недбалістю 
щодо наслідків. 
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З М І С Т О В И Й   М О Д У Л Ь  VІ:  Т Е М И  (16 – 21) 
 

16. Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності 
державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації.  

17. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування та об’єднань громадян.  

18. Злочини у сфері використання електронно-обчислюваних  
машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж 
електрозв’язку. 19. Злочини проти правосуддя. 20. Злочини  
проти встановленого порядку несення військової служби  

(військові злочини). 21. Злочини проти миру, безпеки людства  
та міжнародного правопорядку 

 
1. Відмежування постановлення суддею (суддями) 

завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або поста-
нови (ст. 375 КК України) від  притягнення завідомо невин-
ного до кримінальної відповідальності (ст. 372 КК України) 
повинно здійснюватися за:  

а) основним безпосереднім об’єктом злочину; 
б) ознаками суб’єктивної сторони злочину; 
в) суб’єктом  злочину та предметом злочину; 
г) ознаками об’єктивної сторони  злочину. 
 
2. Відмежування постановлення суддею (суддями) 

завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або поста-
нови (ст. 375 КК України) від  службової недбалості (ст. 367 
КК України) має здійснюватися за: 

а) додатковим безпосереднім об’єктом злочину; 
б) формою вини та метою  вчинення злочину; 
в) об’єктом злочину, предметом злочину, ознаками 

об’єктивної сторони  та суб’єктивної сторони злочину, суб’єк-
том злочину; 

г) ознаками об’єктивної сторони  злочину. 
 
3. Предметом постановлення суддею (суддями) заві-

домо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови 
(ст. 375 КК України) є:  

а) судовий акт, постановлення якого входить до компе-
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тенції іншого суду;  
б) судовий акт, який постановлений із порушенням га-

лузевої належності;   
в) судовий акт: вирок, рішення, ухвала або постанова;   
г) судовий акт, який постановлено з порушенням правил 

визначення підсудності справи. 
 
4. Суб’єктом постановлення суддею (суддями) заві-

домо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови 
(ст. 375 КК України) є:  

а) учасники процесу, які надали недостовірні докази; 
б) прокурор, який бере участь у судовому розгляді спра-

ви; 
в) учасники процесу, крім присяжного, під час здійс-

нення ними правосуддя; 
г) професійний суддя, народний засідатель чи присяж-

ний під час здійснення ними правосуддя. 
 
5. Кваліфікуючі ознаки постановлення суддею (суддя-

ми) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або по-
станови (ст. 375 КК України):  

а) спричинення тяжких наслідків або вчинення дій із ко-
рисливих мотивів чи  в інших особистих інтересах; 

б) вчинення злочину за попередньою змовою групою 
осіб; 

в) заподіяння шкоди потерпілому у великих розмірах; 
г) заподіяння шкоди здоров’ю потерпілого або вчинення 

злочину повторно. 
 
6. Суб’єктом, злочину, передбаченого ст. 351 КК 

України (перешкоджання діяльності народного депутата 
України та депутата місцевої ради), є: 

а) будь-яка особа; 
б) службова особа, на яку покладено обов’язок викону-

вати вимоги народного депутата України чи депутата місцевої 
ради; 
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в) службові особи апарату Верховної ради України, ор-
гану місцевого самоврядування; 

г) будь-яка службова особа. 
 
7. Потерпілими від злочину, передбаченого ст. 351 КК 

України (перешкоджання діяльності народного депутата 
України та депутата місцевої ради), є: 

а) народний депутат, депутат місцевої ради, а також по-
садова особа місцевої державної адміністрації у випадку деле-
гування радою відповідного рівня частини своїх повноважень 
місцевій держадміністрації; 

б) народний депутат України, депутат місцевої ради; 
в) народний депутат, депутат місцевої ради їх помічни-

ки чи консультанти; 
г) народний депутат, депутат місцевої ради. 
 
8. Перешкоджання діяльності народного депутата 

України та депутата місцевої ради (ст. 351 КК України) – це: 
а) невиконання працівником апарату Верховної ради 

України, апарату органу місцевого самоврядування законних 
вимог народного депутата України, депутата місцевої ради; 

б) створення штучних перешкод у діяльності народного 
депутата України, депутата місцевої ради, погроза або насильс-
тво щодо вказаних осіб у зв’язку з їх державною чи громадсь-
кою діяльністю; 

в) умисне неподання та перекручення відомостей, які 
мають бути  надані у зв’язку з депутатським зверненням указа-
них осіб; 

г) невиконання службовою особою законних вимог  
народного депутата України, депутата місцевої ради, створення 
штучних перешкод у їх роботі, надання їм завідомо неправдивої 
інформації. 

 
9. Об’єктивна сторона приховування злочину (ст.396 

КК України) виражається: 
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а) у заздалегідь не обіцяному приховуванні злочину; 
б) у заздалегідь не обіцяному приховуванні тяжкого чи 

особливо тяжкого злочину; 
в)  в обіцяному до закінчення злочину приховуванні тя-

жкого чи особливо тяжкого злочину; 
г)  в обіцяному до вчинення замаху приховуванні зло-

чину. 
 

10. Поняттям приховування злочину (ст. 396 КК 
України) охоплюється: 

а) недонесення про злочинну діяльність  інших осіб; 
б) приховування злочинця, знарядь чи засобів вчинення 

злочину, слідів злочину чи предметів, здобутих злочинним 
шляхом; 

в) підроблення документів та надання їх органу досудо-
вого розслідування з метою перешкоджання встановленню іс-
тини по справі; 

г) знищення доказів про вчинений злочин. 
 

11. Відмежування приховування злочину (ст. 396 КК 
України) від співучасті у злочині у формі приховування зло-
чинця, знарядь чи засобів вчинення злочину, слідів злочину чи 
предметів, здобутих злочинним шляхом: 

а) приховування злочину (ст. 396 КК) обов’язково має 
бути заздалегідь не обіцяним, а при співучасті приховування 
обов’язково має бути заздалегідь обіцяним;  

б) приховування при співучасті обов’язково має бути 
обіцяним до вчинення замаху на злочин; 

в) приховування злочину (ст. 396 КК) обов’язково має 
бути заздалегідь обіцяним, а приховування при співучасті 
обов’язково має бути заздалегідь не обіцяним;  

г) приховування при співучасті обов’язково має бути 
вчинено під час вчинення злочини чи одразу після закінчення 
злочину. 

 
12. Форми приховування злочину (ст. 396 КК України): 
а) заздалегідь не обіцяне придбання, отримання майна, 

здобутого завідомо злочинним шляхом, укриття предметів зло-
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чину, засобів та знарядь вчинення злочину;   
б) недонесення про злочин чи про особу, яка його вчи-

нила; 
в) заздалегідь обіцяне укриття злочинця, знарядь чи за-

собів вчинення злочину, слідів злочину чи предметів, здобутих 
злочинним шляхом, укриття злочинної діяльності злочинних 
об’єднань; 

г) заздалегідь не обіцяне укриття злочинця, знарядь чи 
засобів вчинення злочину, слідів злочину чи предметів, здобу-
тих злочинним шляхом. 

 
13. Особи, які не підлягають кримінальній відповіда-

льності за заздалегідь не обіцяне приховування злочину (ст. 
396 КК України): 

а) такі, що повідомили органи влади про вчинений зло-
чин і активно допомагали в його розкритті; 

б) що щиро покаялися, активно сприяли розкриттю зло-
чину; 

в) члени сім’ї чи близькі родичі особи, яка вчинила зло-
чин; 

г) члени сім’ї чи близькі родичі особи, яка вчинила зло-
чин, якщо вони після приховування злочину повідомили про 
цей злочин правоохоронні органи. 

 
14. У ст. 340 КК України (незаконне перешкоджання 

організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демон-
страцій) законодавцем установлена кримінальна відповіда-
льність за: 

а) незаконне перешкоджання організації або проведенню 
зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, якщо це діян-
ня було вчинене службовою особою або із застосуванням фізич-
ного насильства; 

б) протиправне перешкоджання організації або прове-
денню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, якщо це діяння 
було вчинене представником влади; 

в) будь-яке незаконне перешкоджання організації або 
проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій; 
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г) незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітин-
гів, вуличних походів і демонстрацій, якщо це діяння було вчи-
нене із застосуванням  фізичного чи психічного насильства. 

 
15. Злочин, передбачений ст. 340 КК України (неза-

конне перешкоджання організації або проведенню зборів, мі-
тингів, походів і демонстрацій) вважається закінченим із 
моменту: 

а) зриву проведення зборів, мітингів, вуличних походів і 
демонстрацій; 

б) настання будь-яких тяжких наслідків; 
в) вчинення будь-якої дії, що перешкоджає організації 

або проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демон-
страцій; 

г) застосування психічного насильства хоча б до одного 
учасника акції. 

 
16. Якщо злочин, передбачений ст. 340 КК України (не-

законне перешкоджання організації або проведенню зборів, 
мітингів, походів і демонстрацій), вчиняється без застосуван-
ня фізичного насильства, його суб’єктом може бути: 

а) будь-яка особа з 18-ти років; 
б) будь-яка особа з 16-ти років; 
в) представник влади; 
г) будь-яка службова особа. 
 
17. Злочин, передбачений ст. 340 КК України (неза-

конне перешкоджання організації або проведенню зборів, мі-
тингів, походів і демонстрацій), може бути вчинений: 

а) із будь-якою формою вини;  
б) лише з необережності; 
в) із прямим або непрямим умислом; 
г) лише з прямим умислом. 
 

18. Поняттям опору під час виконання покладених на 
зазначених у законі осіб обов’язків щодо охорони громадсько-
го порядку (діяння передбачене ч. 2 ст. 342 КК України) охо-
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плюється: 
а) відмова від виконання наполегливих, неодноразово 

повторених законних вимог чи розпоряджень;  
б) активна фізична протидія під час виконання ним слу-

жбових обов’язків або відмова від виконання законних вимог 
чи розпоряджень при виконанні службових обов’язків; 

в) відмова, виражена в зухвалій формі, від виконання 
вимог чи розпоряджень; 

г) активна фізична протидія під час виконання покладе-
них на особу обов’язків. 

 

19. Об’єктом злочину, передбаченого ст. 342 КК 
України (опір представникові влади, працівникові правоохо-
ронного органу, державному виконавцю, члену громадського 
формування з охорони громадського порядку і державного 
кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі фон-
ду гарантування вкладів фізичних осіб), є (укажіть найбільш 
повний варіант) суспільні відносини, що забезпечують: 

а) нормальну законну діяльність органів державної вла-
ди і об’єднань громадян, особисту недоторканність та здоров’я 
їх представників; 

б) нормальну законну діяльність органів державної влади; 
в) особисту недоторканність та здоров’я представників 

органів державної влади і об’єднань громадян; 
г) нормальну законну діяльність апарату управління пі-

дприємств, установ та організацій, незалежно від їх відомчої 
або галузевої належності. 

 
20. Потерпілими від злочину, передбаченого ч. 1 ст. 

342 КК України (опір представникові влади, працівникові 
правоохоронного органу, державному виконавцю, члену гро-
мадського формування з охорони громадського порядку і 
державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваже-
ній особі фонду гарантування вкладів фізичних осіб), мо-
жуть бути: 

а) будь-які особи;  
б) представники влади, крім державного виконавця; 
в) працівники правоохоронних органів, члени громадсь-
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ких формувань з охорони громадського порядку і державного 
кордону та військовослужбовці; 

г) державні виконавці. 
 

21. З суб’єктивної сторони злочин, передбачений ч. 1 
ст. 342 КК України (опір представникові влади, працівникові 
правоохоронного органу, державному виконавцю, члену гро-
мадського формування з охорони громадського порядку і 
державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваже-
ній особі фонду гарантування вкладів фізичних осіб), може 
бути вчинений: 

а) із будь-якою формою вини;  
б) лише з необережною формою вини; 
в) із прямим або непрямим умислом; 
г) лише з прямим умислом. 
 
22. Безпосереднім об’єктом втрати документів, що 

містять державну таємницю (ст. 329 КК України), є суспі-
льні відносини: 

а) з охорони державної таємниці в різних сферах діяль-
ності держави, що можна охарактеризувати як відносини інфор-
маційної безпеки; 

б) що забезпечують громадську безпеку, громадський 
порядок, нормальну діяльність органів місцевого самовряду-
вання, мир, безпеку людства та міжнародного правопорядку; 

в) що забезпечують зовнішню безпеку та охорону дер-
жавної таємниці; 

г) що забезпечують державну безпеку, конституційний 
лад, суверенітет, територіальну недоторканність, обороноздат-
ність, тобто основи національної безпеки України. 

 
23. Кваліфікуючими ознаками втрати документів, 

що містять державну таємницю (ст. 329 КК України), є: 
а) вчинення злочину особою повторно та рецидив зло-

чинів; 
б) вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою; 
в) вчинення злочину з використанням умов воєнного 
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або надзвичайного стану, інших надзвичайних подій; 
г) спричинення тяжких наслідків. 
 
24. Суб’єктивна сторона втрати документів, що мі-

стять державну таємницю (ст. 329 КК України), характе-
ризується: 

а) тільки умисним ставленням як до порушення правил 
поводження з предметами злочину, так і до втрати предметів 
злочину;  

б) до порушення правил поводження з предметами зло-
чину можливий як умисел, так і необережність, а до самої втра-
ти – тільки необережність; 

в) тільки необережним ставленням як до порушення пе-
вних правил, так і до втрати предметів злочину;  

г) змішаною формою вини, а саме – до порушення пра-
вил психічне ставлення виражається у формі необережності, а 
до самої втрати – непрямий умисел. 

 
25. Суб’єкт втрати документів, що містять держа-

вну таємницю (ст. 329 КК України): 
а) спеціальний – особа, якій документи, інші матеріальні 

носії секретної інформації, предмети, відомості про які станов-
лять державну таємницю  були довірені; 

б) державний службовець – працівник секретного відділу; 
в) спеціальний – тільки військовослужбовець; 
г) спеціальний – будь-яка службова особа. 
 
26. Об’єктивна сторона втрати документів, що міс-

тять державну таємницю (ст. 329 КК України), характери-
зується: 

a) утратою документа або предмета, відомості про який 
є державною таємницею; 

б) порушенням встановленого законом порядку пово-
дження з документами, іншими матеріальними носіями секрет-
ної інформації, предметами, відомості про які становлять дер-
жавну таємницю; 

в) порушенням установленого законом порядку повод-
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ження з документами, іншими матеріальними носіями секретної 
інформації, предметами, відомості про які становлять державну 
таємницю, що спричинило втрату предметів злочину, причин-
ним зв’язком між порушенням правил і втратою; 

г) знищенням документів, інших матеріальних носіїв се-
кретної інформації, предметів, відомості про які становлять 
державну таємницю. 

 
27. Об’єктивна сторона порушення правил міжнарод-

них польотів (ст. 334 КК України) складає:  
a) вліт в Україну без відповідного дозволу, недодержан-

ня зазначених у дозволі місць посадки, повітряних трас, кори-
дорів, ешелонів; 

б) вліт в Україну без відповідного дозволу, виліт з Укра-
їни без відповідного дозволу, недодержання зазначених у до-
зволі маршрутів, місць посадки, повітряних трас, коридорів, 
ешелонів; 

в) виліт з України без відповідного дозволу; 
г) вліт в Україну без відповідного дозволу, виліт з Укра-

їни без відповідного дозволу. 
 

28. Порушення правил міжнародних польотів (ст. 334 
КК України) вважається закінченим злочином з моменту:  

a) вльоту в Україну без відповідного дозволу, виліту з 
України без відповідного дозволу, або недодержання зазначе-
них у дозволі маршрутів, місць посадки, повітряних трас, кори-
дорів, ешелонів незалежно від настання наслідків цих діянь; 

б) угону повітряного судна; 
в) порушення правил безпеки руху або експлуатації по-

вітряного транспорту або правил повітряних польотів; 
г) порушення правил безпеки руху або експлуатації по-

вітряного транспорту або правил повітряних польотів, якщо це 
спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки. 

 

29. Суб’єктом порушення правил міжнародних польо-
тів (ст. 334 КК України) може бути:  

а) громадянин України або особа без громадянства, яка 
постійно проживає на території України; 
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б) іноземний громадянин або особа без громадянства, 
яка постійно не проживає на території України; 

в) керівник польотів або інша уповноважена особа, що 
має право визначення маршрутів, місць посадки, повітряних 
трас, коридорів, ешелонів; 

г) будь-яка особа, яка керує повітряним судном, незале-
жно від його типу і його належності. 

 
30. Суб’єктивна сторона порушення правил міжна-

родних польотів (ст. 334 КК України) характеризується:  
а) тільки умисною формою вини; 
б) як умислом, так і необережністю; 
в) тільки необережною формою вини; 
г) тільки прямим умислом. 
 

31. Безпосереднім об’єктом порушення правил між-
народних польотів (ст. 334 КК України) виступають:  

а) суспільні відносини, які забезпечують державну без-
пеку, суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність 
України; 

б) суспільні відносини у сфері внутрішньої безпеки 
України; 

в) відносини у сфері охорони суверенітету України; 
г) суспільні відносини, які забезпечують недоторкан-

ність державних кордонів України. 
 

32. Об’єктивна сторона завідомо незаконних затри-
мання, приводу, арешту або тримання під вартою(ст. 371 
КК України) виражається у: 

а) порушенні вимог статей 140-143, 178, 181, 183-205, 
207-213, 331, 482 КПК; 

б) здійсненні затримання, приводу, арешту або триман-
ня під вартою всупереч (без) відповідного рішення суду; 

в) застосуванні за відсутності фактичних даних про вчи-
нений тяжкий чи особливо тяжкий злочин;  

г) застосуванні затримання щодо особи, яка вчинила 
злочин, за який не передбачено покарання у вигляді позбавлен-
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ня волі на строк більше ніж 5 років.   
 
33. Відмінність завідомо незаконних затримання, при-

воду, арешту або тримання під вартою (ст. 371 КК України) 
від злочинів проти особистої волі особи має здійснюватися за: 

а) ознаками суб’єктивної сторони; 
б) основним безпосереднім об’єктом  злочину та суб’єк-

том злочину; 
в) місцем вчинення злочину; 
г) обстановкою вчинення злочину. 
 
34. Суб’єкт завідомо незаконних затримання, приво-

ду, арешту або тримання під вартою (ст. 371 КК України): 
а)  працівник правоохоронних органів; 
б) слідчий суддя, суд який постановляє завідомо непра-

восудний судовий акт про застосування приводу, арешту або 
тримання під вартою;  

в) представник влади; 
г) спеціально уповноважена особа чи будь-яка особа у 

випадку затримання; слідчий суддя, суд у випадку застосування 
приводу, арешту або тримання під вартою; у випадку незакон-
ного тримання під вартою – працівник установи, де тримається 
під вартою потерпілий.  

 
35. Об’єктивна сторона передачі або збирання відо-

мостей, що становлять конфіденційну інформацію, яка зна-
ходиться у володінні держави (ст. 330 КК України) виража-
ється як: 

а) передача іноземним підприємствам, установам, орга-
нізаціям відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, 
або збирання зазначених відомостей із метою їх передачі, за  
відсутності ознак державної зради або шпигунства; 

б) передача будь-якій особі відомостей, що становлять 
конфіденційну інформацію, або збирання зазначених відомос-
тей із метою їх передачі; 

в) вихід відомостей, що становлять конфіденційну інфо-
рмацію, з володіння особи, якій вони були довірені, поза її во-
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лею, коли створена реальна можливість ознайомлення сторон-
ніх осіб із цими документами, предметами; 

г) передача іноземним підприємствам, установам, орга-
нізаціям відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, 
розголошення або збирання зазначених відомостей із метою їх 
передачі. 

 

36. Яка з викладених ознак є зайвою (непритаманною) 
конфіденційній інформації як предмета передачі або збиран-
ня відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, 
яка знаходиться у володінні держави (ст. 330 КК України)? 

а) вона не містить в собі державної таємниці; 
б) вона є власністю держави; 
в) вона містить в собі державну таємницю; 
г) вона є обмеженою для користування, внаслідок того, 

що знаходиться у володінні держави. 
 

37. Предметом передачі або збирання відомостей, що 
становлять конфіденційну інформацію, яка знаходиться у 
володінні держави (ст. 330 КК України), є: 

а) відомості, що містять державну таємницю; 
б) документи, тобто письмові, з певними реквізитами 

акти, що містять відомості, які становлять державну таємницю, 
інші матеріальні носії секретної інформації, предмети, відомос-
ті про які є державною таємницею;  

в) документи, тобто письмові, з певними реквізитами 
акти, що містять відомості, які становлять державну таємницю, 
предмети, відомості про які є державною таємницею;  

г) відомості економічного, науково-технічного й іншого 
характеру, що становлять конфіденційну інформацію, яка є вла-
сністю держави.  

 

38. Родовим об’єктом передачі або збирання відомос-
тей, що становлять конфіденційну інформацію, яка знахо-
диться у володінні держави (ст. 330 КК України), є суспільні 
відносини: 

а) з охорони державної таємниці в різних сферах діяль-



 

182 

ності держави, що можна охарактеризувати як відносини інфор-
маційної безпеки; 

б) які забезпечують громадську безпеку, громадський 
порядок, нормальну діяльність органів місцевого самовряду-
вання, мир, безпеку людства та міжнародного правопорядку; 

в) які забезпечують недоторканність державних кордо-
нів та охорону державної таємниці; 

г) які забезпечують обороноздатність України, її неза-
лежність, територіальну цілісність та недоторканність.  

 
39. Спосіб збирання відомостей, що становлять кон-

фіденційну інформацію, яка знаходиться у володінні держа-
ви (ст. 330 КК України), в складі цього злочину: 

а) виступає кваліфікуючою або особливо кваліфікую-
чою обставиною; 

б) може бути будь-яким, на кваліфікацію не впливає; 
в) є обов’язковою ознакою; 
г) передбачений в законі як ознака привілейованого 

складу злочину. 
 

40. Ініціатива щодо збирання відомостей, що стано-
влять конфіденційну інформацію, яка знаходиться у воло-
дінні держави (ст. 330 КК України), в складі цього злочину: 

а) значення не має, на кваліфікацію не впливає; 
б) якщо збирання відбувається за ініціативою іноземної 

організації, що проводить підривну діяльність проти України – 
виступає особливо кваліфікуючою обставиною; 

в) виступає в якості характеристики обстановки вчинен-
ня злочину, якщо збирання відбувається за ініціативою інозем-
ної організації; 

г) ініціатива іноземної організації є обов’язковою ознакою. 
 
41. Усвідомлення особою, яка є винною в передачі або 

збиранні відомостей, що становлять конфіденційну інфор-
мацію, яка знаходиться у володінні держави (ст. 330 КК 
України), тієї обставини, що відомості передаються або 
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збираються для передачі саме іноземним підприємствам, 
установам, організаціям або їх представникам: 

а) не має значення для кваліфікації; 
б) є обов’язковим; 
в) виступає в якості обтяжуючої обставини; 
г) є факультативною ознакою суб’єктивної сторони цьо-

го злочину. 
 
42. Умисел при передачі або збиранні відомостей, що 

становлять конфіденційну інформацію, яка знаходиться у 
володінні держави (ст. 330 КК України): 

а) спрямований на спричинення шкоди основам націо-
нальної безпеки України; 

б) обумовлений помстою, особистими мотивами і може 
бути спрямований на спричинення шкоди основам національної 
безпеки України; 

в) не повинен бути спрямованим на спричинення шкоди 
основам національної безпеки України; 

г) одночасно спрямований на спричинення шкоди осно-
вам національної безпеки України та суспільні відносини з охо-
рони державної таємниці в різних сферах діяльності держави. 

 

43. Суб’єктом передачі або збирання відомостей, що 
становлять конфіденційну інформацію, яка знаходиться у 
володінні держави (ст. 330 КК України), є:  

а) іноземець або особа без громадянства; 
б) тільки службова особа; 
в) тільки громадянин України; 
г) особа, якій конфіденційна інформація була довірена 

або стала відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків. 
 

44. Кваліфікуючими ознаками передачі або збирання 
відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, яка 
знаходиться у володінні держави (ст. 330 КК України), є: 

а) особиста заінтересованість, спричинення тяжких нас-
лідків для інтересів держави, вчинення злочину повторно або за 
попередньою змовою групою осіб 



 

184 

б) корисливий мотив, спричинення тяжких наслідків для 
інтересів держави, вчинення злочину повторно або за попере-
дньою змовою групою осіб; 

в) вчинення злочину з використанням умов воєнного 
або надзвичайного стану, інших надзвичайних подій; 

г) вчинення злочину особою, що перебуває у стані алко-
гольного сп’яніння або у стані, викликаному вживанням нарко-
тичних або інших одурманливих засобів. 

 
45. Способом одержання незаконної винагороди пра-

цівником державного підприємства, установи чи організації 
(ст. 354 КК України) є: 

а) прямо виражена вимога передати незаконну винаго-
роду, поєднана з погрозою вчинення або не вчинення  з викори-
станням становища, яке займає працівник на підприємстві, в 
установі чи організації дій, які можуть заподіяти шкоду правам 
чи законним інтересам того, хто дає винагороду; 

б) прийняття працівником матеріальних благ в якості 
винагороди за роботу, виконану з використанням становища, 
яке він займає на державному підприємстві, установі чи органі-
зації; 

в) умисне створення таким працівником (службовою 
особою) умов, за яких особа вимушена дати винагороду з ме-
тою запобігання шкідливим наслідкам; 

г) пропозиція працівника надати матеріальну винагоро-
ду за якісне виконання ним роботи з використанням становища, 
яке він займає на державному підприємстві, установі чи органі-
зації. 

 
46. Основним безпосереднім об’єктом злочину, перед-

баченого ст. 352 КК України (умисне знищення або пошко-
дження майна службової особи чи громадянина, який вико-
нує громадський обов’язок), є: 

а) суспільні відносини, що забезпечують авторитет ор-
ганів державної влади, органів місцевого самоврядування та 
об’єднань громадян і безперешкодне здійснення службовими 
особами та іншими громадянами службових і громадських 
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обов’язків; 
б) відносини власності; 
в) відносини власності а також життя і здоров’я людей, 

які постраждали в процесі знищення чи пошкодження майна; 
г) авторитет органів державної влади та органів місце-

вого самоврядування в питаннях забезпечення громадського 
порядку та громадської безпеки. 

 
47. Предметом злочину, передбаченого ст. 352 КК 

України (умисне знищення або пошкодження майна службо-
вої особи чи громадянина, який виконує громадський 
обов’язок), є: 

а) будь-яке майно, що ввірене службовій особі або гро-
мадянину для здійснення службової або громадської діяльності; 

б) будь-яке майно, що належить на праві власності служ-
бовій особі або громадянину, який виконує громадський 
обов’язок, чи їх близьким родичам; 

в) майно, що є власністю громадської організації з охо-
рони громадського порядку; 

г) будь-яке цінне майно. 
 
48. Умисне знищення або пошкодження майна, що 

належить службовій особі чи громадянинові, який виконує 
громадський обов’язок у зв’язку з їхньою службовою чи гро-
мадською діяльністю, вчинене шляхом підпалу, вибуху або 
будь-яким іншим загальнонебезпечним способом (ст. 352 КК 
України), є ознакою: 

а) основного складу злочину; 
б) кваліфікованого складу злочину; 
в) особливо кваліфікованого складу злочину; 
г) привелейованного складу злочину. 
 

49. Незаконною винагородою за ст. 354 КК України 
(одержання незаконної винагороди працівником державного 
підприємства, установи чи організації) є: 

а) матеріальні блага або вигоди майнового характеру, 
які офіційно не передбачені за виконання ним роботи в держав-
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ному підприємстві, установі чи організації; 
б) матеріальні блага; 
в) матеріальні блага або вигоди майнового характеру у 

значному розмірі; 
г) будь-які вигоди майнового характеру, які незаконно 

отримує працівник державного підприємства, в установи чи ор-
ганізації. 

 

50. Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 354 КК 
України (одержання незаконної винагороди працівником 
державного підприємства, установи чи організації), є: 

а) працівник державного підприємства, установи чи ор-
ганізації, який не є службовою особою; 

б) службова особа державного підприємства, установи 
чи організації; 

в)  працівник державного підприємства, установи чи ор-
ганізації, у тому числі працівники правоохоронних органів, 
прокуратури і суду; 

г) особа, яка займає будь-яку посаду в державному під-
приємстві, установі чи організації, чи в органах місцевого  
самоврядування. 

 
51. Об’єктивна сторона посягання на життя судді, 

народного засідателя чи присяжного у зв’язку з їх діяльністю, 
пов’язаною зі здійсненням правосуддя (ст. 379 КК України), 
характеризується: 

а) погрозою вбивством щодо судді, народного засідате-
ля чи присяжного у зв’язку з їх діяльністю; 

б) погрозою застосування насильства, небезпечного для 
життя та здоров’я судді, народного засідателя чи присяжного; 

в) убивством або замахом на убивство судді, народного 
засідателя чи присяжного, а також щодо їх близьких родичів у 
зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною зі здійсненням правосуддя; 

г) убивством судді, народного засідателя чи присяжно-
го, а також їх близьких родичів у зв’язку з їх діяльністю. 

 
52. Суб’єкт посягання на життя судді, народного за-
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сідателя чи присяжного у зв’язку з їх діяльністю, пов’яза-
ною із здійсненням правосуддя (ст. 379 КК України): 

а) представник іноземної держави чи іноземної органі-
зації; 

б) особа, що досягла 14-тирічного віку; 
в) загальний; 
г) особа, яка підозрюється у вчиненні злочину. 
 
53. Суб’єкт завідомо неправдивого показання (ст. 384 

КК України): 
а) свідок, потерпілий, експерт, оцінювач, перекладач, які 

попереджені про кримінальну відповідальність за завідомо не-
правдиві показання, висновок або переклад.  

б) обвинувачений, підсудний, які не скористалися пра-
вом, передбаченим ст. 63 Конституції України; 

в) цивільний позивач, свідок, потерпілий та підсудний; 
г) підозрюваний у вчиненні злочину за будь-яких обста-

вин. 
 
54. Обстановка вчинення завідомо неправдивого пока-

зання (ст. 384 КК України) визначається: 
а) не є обов’язковою ознакою складу злочину; 
б) під час застосування заходів забезпечення криміналь-

ного провадження; 
в) під час досудового розслідування та судового розгляду; 
г) під час дізнання, досудового розслідування, судового 

розгляду, виконавчого провадження або розслідування тимчасо-
вою слідчою чи спеціальною комісією Верховної Ради України. 

 
55. Суб’єктом притягнення завідомо невинуватого до 

кримінальної (ст. 372 КК України) відповідальності є:  
а) слідчий суддя, суд, який постановляє завідомо незакон-

ний вирок;  
б) слідчий, прокурор або інші уповноважені законом 

особи;  
в) суддя, народні засідателі, присяжні; 
г) будь-яка особа, яка здійснює завідомо неправдиве по-
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відомлення про вчинення злочину особою. 
 
56. Об’єктивна сторона притягнення завідомо неви-

нуватого до кримінальної відповідальності (ст. 372 КК Укра-
їни) виражається у: 

а) здійсненні повідомлення про підозру за відсутністю 
події чи складу злочину в діях особи або у інших випадках, пе-
редбачених ст. 276 КПК; 

б) завідомо незаконному арешті, триманні під вартою 
особи, вина якої недоведена; 

в) оформлення завідомо незаконного обвинувального 
акта; 

г) постановленні слідчим суддею завідомо неправосуд-
ної ухвали, постанови про притягнення до кримінальної відпо-
відальності. 

 
57. Обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони зло-

чину, передбаченого ст. 353 КК України (самовільне присво-
єння владних повноважень або звання службової особи), є: 

а) корислива мета і мотив; 
б) явна неповага до загальновизнаних норм моралі і 

встановлених; 
в) мета використання владних повноважень або звання 

службової особи для вчинення суспільно-небезпечного діяння; 
г) мета продемонструвати свою суспільну значущість і 

виключність; мотив – егоцентризм особи. 
 
58. Кваліфікуючими ознаками завідомо неправдивого 

повідомлення про вчинення злочину (ст. 383 КК України) є: 
а) вчинення дій повторно або за попередньою змовою 

групою осіб; 
б) дії, поєднані з насильством або вчинені повторно, або 

поєднані зі штучним створенням доказів обвинувачення, або 
вчинені з корисливих мотивів; 

в) дії, поєднані з обвинуваченням у тяжкому чи особли-
во тяжкому злочині або поєднані зі штучним створенням дока-
зів обвинувачення, або вчинені з корисливих мотивів; 
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г) вчинення дій організованою групою або із заподіян-
ням великої шкоди. 

 
59. Об’єктивна сторона завідомо неправдивого повід-

омлення про вчинення злочину характеризується (ст. 383 
КК України) як: 

а) завідомо неправдиве повідомлення про вчинення зло-
чину, що надходить до органу влади; 

б) завідомо неправдиве  повідомлення про вчинення 
злочину, що скеровується до органу дізнання, слідчому, проку-
рору або до суду; 

в) завідомо неправдиві показання потерпілого, свідка; 
г) завідомо неправдивим висновком експерта під час до-

судового слідства. 
 
60. Спосіб захоплення державних або громадських бу-

дівель чи споруд (ст. 341 КК України) може бути:  
а) лише таємним; 
б) лише відкритим; 
в) будь-яким; 
г) насильницьким або загальнонебезпечним. 
 
61. Предметом злочину, передбаченого ст. 341 КК 

України (захоплення державних або громадських будівель чи 
споруд), є: 

а) будь-які будівлі чи споруди, що належать державі; 
б) вокзали, аеродроми, порти, станції, трубопроводи; 
в) будь-які підприємства життєзабезпечення населення, 

в тому числі транспортні підприємства; 
г) будівлі і споруди, що забезпечують діяльність органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань 
громадян. 

 
62. У ст. 341 КК України (захоплення державних або 

громадських будівель чи споруд) законодавцем встановлена 
кримінальна відповідальність за захоплення: 

а) будівель чи споруд з метою незаконного користуван-
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ня ними або перешкоджання нормальній роботі підприємств, 
установ, організацій; 

б) будівель чи  споруд, що забезпечують діяльність ор-
ганів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
об’єднань громадян; 

в) державних або громадських будівель чи споруд шляхом 
застосування насильства або загальнонебезпечним способом; 

г) будівель чи споруд, що забезпечують діяльність орга-
нів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
об’єднань громадян із метою незаконного користування ними 
або перешкоджання нормальній роботі підприємств, установ, 
організацій. 

 
63. Тривалість часу, на який були втрачені докумен-

ти, що містять відомості, які становлять державну таєм-
ницю, або предмети, відомості про які є державною таєм-
ницею (ст. 329 КК України): 

а) є факультативною ознакою; 
б) передбачена в законі як пом’якшуюча ознака; 
в) є кваліфікуючою ознакою; 
г) для кваліфікації значення не має. 
 

64. Предметом утрати документів, що містять дер-
жавну таємницю (ст. 329 КК України), виступають: 

а) відомості, що містять державну таємницю; 
б) документи, тобто письмові, з певними реквізитами 

акти, що містять відомості, які становлять державну таємницю, 
інші матеріальні носії секретної інформації, предмети, відомос-
ті про які є державною таємницею;  

в) документи, тобто письмові, з певними реквізитами 
акти, що містять відомості, які становлять державну таємницю;  

г) документи, тобто письмові, з певними реквізитами 
акти, що містять відомості, які становлять державну таємницю 
та інші відомості, що містять державну таємницю.  

 

65. Під втратою документів, що містять державну 
таємницю (ст. 329 КК України), розуміють: 
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а) вихід документів, предметів із володіння особи, якій 
вони були довірені, поза її волею, коли створена реальна мож-
ливість ознайомлення сторонніх осіб із цими документами, пред-
метами; 

б) знищення документів, що містять відомості, які ста-
новлять державну таємницю, або предметів, відомості про які є 
державною таємницею; 

в) вихід документів, предметів із володіння особи, якій 
вони були довірені, поза її волею, коли сталось фактичне озна-
йомлення сторонніх осіб з їх змістом; 

г) будь-який вихід документів, предметів із володіння 
особи, якій вони були довірені, коли створена реальна можли-
вість ознайомлення сторонніх осіб із цими документами, пред-
метами. 

 
66. Безпосереднім об’єктом ухилення від призову на 

строкову військову службу (ст. 335 КК України) виступають: 
а) суспільні відносини, що забезпечують обороноздат-

ність України, її зовнішньо безпеку та незалежність, територіа-
льну цілісність і недоторканність; 

б) суспільні відносини, які забезпечують авторитет дер-
жавної влади; 

в) відносини, що забезпечують обороноздатність Украї-
ни у сфері комплектування її збройних сил; 

г) суспільні відносини, які забезпечують національну та 
громадську безпеку, громадський порядок, нормальну діяль-
ність органів місцевого самоврядування, мир, безпеку людства 
та міжнародного правопорядку. 

 
67. Об’єктивна сторона ухилення від призову на 

строкову військову службу (ст. 335 КК України) полягає у: 
а) невиконанні умов контракту, що укладений з військо-

вослужбовцем строкової служби; 
б) невиконанні обов’язку проходити строкову військову 

службу за призивом; 
в) ухилення від призову на військову службу в період 

воєнного стану або збройного конфлікту; 
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г) заздалегідь обіцяне сприяння іншим особам здійсню-
вати ухилення від призову на строкову військову службу. 

 
68. Ухилення від призову на строкову військову службу 

(ст. 335 КК України) вважається закінченим злочином із 
моменту: 

а) підробки документів про хворобу або самокаліцтво;  
б) від’їзду з місця постійного проживання;  
в) умисного спричинення собі тілесного ушкодження; 
г) неприбуття у вказаний у призовному документі час до 

призовного пункту. 
 
69. Мотиви та мета ухилення від призову на строкову 

військову службу (ст. 335 КК України):  
а) можуть бути різними і на кваліфікацію не впливають; 
б) бажання підірвати обороноздатність держави є 

обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони; 
в) мета заподіяння шкоди основам національної безпеки 

є кваліфікуючою ознакою; 
г) пацифістські мотиви виступають пом’якшуючою  

обставиною. 
 

70. Потерпілим від злочину, передбаченого ст. 349 КК 
України (захоплення представника влади або працівника 
правоохоронного органу як заручника), є представник влади 
або працівник: 

а) правоохоронного органу; 
б) правоохоронного органу, їх близькі родичі; 
в) правоохоронного органу, а також  близькі їм особи; 
г) правоохоронного органу, а також інші особи, доля 

яких їм не байдужа. 
 

71. Об’єктивна сторона захоплення представника 
влади або працівника правоохоронного органу (ст. 349 КК 
України) передбачає: 

а) протиправне захоплення та перешкоджання потерпі-
лому вибирати за своєю волею місце знаходження; 
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б) протиправне захоплення та насильницьке обмеження 
фізичної можливості потерпілого самостійно залишити місце 
перебування; 

в) протиправне позбавлення можливості залишати місце, 
у якому утримають потерпілого; 

г) протиправне захоплення та тримання, тобто затриман-
ня потерпілого в тому місці, де він знаходитися не бажає або по-
міщення його в таке місце, яке він не має змоги залишити. 

 
72. Потерпілим від злочинів, які перешкоджають 

одержанню достовірних доказів та істинних висновків по 
справі, може бути: 

а) підозрюваний, обвинувачений, потерпілий, свідок та 
експерт; 

б) слідчий; 
в) прокурор;  
г) потерпілий, його захисник або представник. 
 
73. Зміст погрози при вчиненні злочину, передбачено-

го ст. 350 КК України (погроза або насильство щодо службо-
вої особи чи громадянина, який виконує громадський 
обов’язок), полягає у погрозі: 

а) вбивством, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень 
або знищення чи пошкодження майна; 

б) вбивством, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень; 
в) вбивством, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, 

обмеження законних прав та інтересів службової особи чи гро-
мадянина; 

г) вбивством, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень 
або знищення чи пошкодження майна загальнонебезпечним 
способом. 

 
74. Мотиви та мета ухилення від призову за мобілі-

зацією (ст. 336 КК України):  
а) можуть бути різними і на кваліфікацію не впливають; 
б) мета заподіяння шкоди основам національної безпеки 

є обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони цього злочину; 
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в) підрив обороноздатності та зовнішньої безпеки є ква-
ліфікуючими ознаками цього злочину; 

г) корисливі спонукання виступають в якості обтяжую-
чих обставин. 

 
75. Суб’єктивна сторона ухилення від призову за мо-

білізацією (ст. 336 КК України) характеризується:  
а) прямим умислом; 
б) будь-якою формою вини; 
в) прямим або непрямим умислом; 
г) необережною формою вини. 
 
76. Відповідальність за ст. 355 КК України (примушу-

вання до виконання чи невиконання цивільно-правових зо-
бов’язань) настає, коли особа примушується до: 

а) виконання чи невиконання існуючого зобов’язання, 
що виникло з підстав, передбачених чинним законодавством; 

б) виконання чи невиконання будь-якого існуючого ци-
вільно-правового зобов’язання, що виникло з підстав, передба-
чених чинним законодавством; 

в) виконання зобов’язання, що виникло з підстав, визна-
чених угодою між сторонами; 

г) виконання цивільно-правової угоди, виконання якої 
заподіє їй великої матеріальної шкоди і суттєво обмежить право 
особи на свободу підприємницької діяльності. 

 
77. Обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони зло-

чину, передбаченого ст. 355 КК України (примушування до 
виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань), є: 

а) корисливий мотив і мета; 
б) припинення або обмеження підприємницької діяль-

ності боржника; 
в) примушування іншої особи до виконання або невико-

нання цивільно-правового зобов’язання саме шляхом застосу-
вання насильства для заподіяння їй майнової шкоди; 

г) отримання майна або права на майно. 
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78. Злочин, передбачений ст. 339 КК України (неза-
конне підняття Державного Прапора України на річковому 
або морському судні), може бути вчинений: 

а) лише у формі дії; 
б) лише у формі бездіяльності; 
в) як у формі дії так, і у формі бездіяльності; 
г) форма діяння значення не має. 
 
79. Предметом злочину, передбаченого ст. 339 КК 

України (незаконне підняття Державного Прапора України 
на річковому або морському судні), є: 

а) механічне річкове судно або морське судно; 
б) річкове або морське судно; 
в) механічне річкове судно або морське судно за відсут-

ності права на Державний Прапор України; 
г) Державний Прапор України. 
 

80. Кваліфікуючими ознаками розголошення держав-
ної таємниці (ст. 328 КК України) є: 

а) вчинення злочину особою повторно та рецидив зло-
чинів; 

б) вчинення злочину службовою особою; 
в) вчинення злочину з використанням умов воєнного 

або надзвичайного стану, інших надзвичайних подій; 
г) спричинення тяжких наслідків.  
 

81. У складі суб’єктивної сторони розголошення дер-
жавної таємниці (ст. 328 КК України) мета ослаблення дер-
жави або мета передачі відомостей, що становлять держав-
ну таємницю, іноземній державі, іноземній організації або їх 
представникам: 

а) виступає обов’язковою ознакою; 
б) є обставиною, що обтяжує кримінальну відповідаль-

ність та покарання; 
в) у законі не передбачена, що відрізняє розголошення 

державної таємниці від складів суміжних злочинів; 
г) є факультативною ознакою. 
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82. Спосіб розголошення державної таємниці в складі 
одноіменного злочину (ст. 328 КК України): 

а) є факультативною ознакою; 
б) передбачений як обов’язкова ознака; 
в) виступає кваліфікуючою ознакою; 
г) для кваліфікації значення не має. 
 
83. Безпосереднім об’єктом розголошення державної 

таємниці (ст. 328 КК України) виступають суспільні відно-
сини: 

а) з охорони державної таємниці в різних сферах діяль-
ності держави, що можна охарактеризувати як відносини інфор-
маційної безпеки; 

б) які забезпечують громадську безпеку, громадський 
порядок, нормальну діяльність органів місцевого самовряду-
вання, мир, безпеку людства та міжнародного правопорядку; 

в) забезпечують недоторканність державних кордонів та 
охорону державної таємниці; 

г) які забезпечують державну безпеку, конституційний 
лад, суверенітет, територіальну недоторканність, обороноздат-
ність, тобто основи національної безпеки України. 

 
84. Як створення штучних перешкод у діяльності на-

родного депутата, депутата місцевої ради (ст. 351 КК Укра-
їни) слід розглядати таку діяльність: 

а) невиконання службовою особою законних вимог на-
родного депутата України, депутата місцевої ради; 

б) надання депутату Верховної Ради України, депутату 
місцевої ради завідомо неправдивої інформації; 

в)  ухилення  службової особи від: свого обов’язку нада-
ти депутату можливості консультації зі спеціалістом; надання 
йому юридичної допомоги; реалізації права депутата на невід-
кладний прийом службовою особою тощо; 

г) будь-які умисні дії службової особи, спрямовані на 
порушення нормальної роботи народного депутата України, де-
путата місцевої ради. 
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85. Самоуправство (ст. 356 КК України) – це: 
а) незаконне вчинення посадовою особою будь-яких дій, 

правомірність яких оспорюється окремими громадянами або 
підприємством, установою чи громадською організацією, якщо 
такими діями була заподіяна значна шкода інтересам громадя-
нина, державним чи громадським інтересам або інтересам влас-
ника; 

б) самовільне, всупереч установленому законом поряд-
ку, вчинення будь-яких дій, правомірність яких оспорюється 
окремим громадянином або підприємством, установою чи орга-
нізацією, якщо такими діями була заподіяна значна шкода інте-
ресам громадянина, державним чи громадським інтересам або 
інтересам власника; 

в) самовільне, всупереч установленому законом поряд-
ку, вчинення будь-яких дій, правомірність яких оспорюється 
окремим громадянином або підприємством, установою чи орга-
нізацією, якщо такими діями була заподіяна тяжка шкода інте-
ресам держави, громадським інтересам або була заподіяна вла-
снику велика матеріальна шкода; 

г) самовільне, всупереч установленому законом поряд-
ку, вчинення будь-яких дій, правомірність яких оспорюється 
окремим громадянином або підприємством, установою чи орга-
нізацією, якщо такими діями була заподіяна шкода інтересам 
громадянина, державним чи громадським інтересам або інтере-
сам власника. 

 
86. Кримінальна відповідальність передбачена за при-

ховування (ст. 396 КК України): 
а) тяжких чи особливо тяжких злочинів; 
б) незалежно від ступеня тяжкості приховуваного зло-

чину; 
в) за приховування тяжких чи особливо тяжких злочинів 

проти основ національної безпеки, життя та здоров’я, громадсь-
кої безпеки та народного здоров’я; 

г) будь-яких злочинів, крім злочинів невеликої тяжкості. 
 
87. У ч. 1 ст. 343 КК України (втручання в діяльність 
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працівника правоохоронного органу) законодавцем встанов-
лена кримінальна відповідальність за: 

а) вплив на працівника правоохоронного органу з метою 
добитися прийняття необхідного рішення; 

б) втручання в діяльність працівника правоохоронного 
органу у будь-якій формі; 

в) вплив у будь-якій формі на працівника правоохорон-
ного органу з метою перешкодити виконанню ним службових 
обов’язків  або добитися прийняття незаконних рішень; 

г) перешкоджання у будь-якій формі роботі працівника 
правоохоронного органу з метою перешкодити виконанню ним 
службових обов’язків. 

 
88. Суб’єктом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 343 КК 

України (втручання в діяльність працівника правоохоронно-
го органу), є: 

а) лише підозрюваний або обвинувачений; 
б) лише особа, відносно якої здійснюється провадження 

по кримінальній справі; 
в) лише службова особа; 
г) загальний суб’єкт злочину. 
 
89. Об’єктивна сторона ухилення від військового об-

ліку (ч. 1 ст. 337 КК України) полягає в: 
а) невиконанні обов’язку дотримуватися правил війсь-

кового обліку після попередження, зробленого відповідним вій-
ськовим комісаріатом; 

б) невиконанні будь-яким способом обов’язку прибути 
на військову службу; 

в) ухиленні від призову на військову службу в мирний 
період; 

г) заздалегідь обіцяне сприяння іншим особам здійсню-
вати ухилення від призову на строкову військову службу. 

 
90. Об’єктивна сторона кваліфікованого складу ухи-

лення від спеціальних зборів (ч.2 ст. 337 КК України) полягає 
в ухиленні від: 



 

199 

а) навчальних чи перевірних спеціальних зборів; 
б) навчальних (чи перевірних) або спеціальних зборів; 
в) спеціальних зборів; 
г) призову на військову службу в особливий період або 

воєнний час. 
 
91. Суб’єктивна сторона ухилення від військового об-

ліку або спеціальних зборів (ст. 337 КК України) характери-
зується: 

а) будь-якою формою вини; 
б) необережністю; 
в) непрямим умислом; 
г) прямим умислом. 
 
92. Суб’єктом ухилення від військового обліку або спе-

ціальних зборів (ст. 337 КК України) є: 
а) військовослужбовець строкової або надстрокової 

служби; 
б) військовозобов’язана особа, що перебуває у запасі й 

повинна виконувати військовий обов’язок; 
в) будь-яка особа, що проходила строкову військову 

службу; 
г) військовослужбовці офіцерського складу. 
 
93. Мотиви та мета ухилення від військового обліку 

(ч.1 ст. 337 КК України):  
а) можуть бути різними і на кваліфікацію не впливають; 
б) є обов’язковими ознаками суб’єктивної сторони цьо-

го злочину; 
в) є кваліфікуючими ознаками цього злочину; 
г) виступають в якості обтяжуючих обставин. 
 
94. Потерпілими від дій, що дезорганізують роботу 

установ виконання покарань (ст. 392 КК України), є: 
а) працівники адміністрації установ виконання пока-

рань; 
б) засуджені, які відбувають покарання у виді обмежен-
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ня, позбавлення волі на певний строк чи довічного позбавлення 
волі, представники адміністрації установ виконання покарань; 

в) представники правоохоронних органів та представни-
ки адміністрації установ виконання покарань; 

г) засуджені, які відбувають покарання у виді обмеження, 
позбавлення волі на певний строк чи довічного позбавлення волі. 

 
95. Формами вчинення дій, що дезорганізують роботу 

установ виконання покарань (ст. 392 КК України), є: 
а) самовільне залишення місця обмеження волі або зліс-

не ухилення від робіт, порушення правил внутрішнього розпо-
рядку; 

б) тероризування, застосування насильства, вчинення 
катування над засудженими;   

в) злісна непокора законним вимогам адміністрації ви-
правної установи, напад на адміністрацію; 

г) тероризування засуджених, напад на адміністрацію, 
організація організованої групи для тероризування засуджених 
чи нападу на адміністрацію або активна участь у такій групі.   

 
96. Предметом злочину, передбаченого ч. 1, 2 ст. 357 

КК України (викрадення, привласнення, вимагання, докумен-
тів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрай-
ства чи зловживання службовим становищем), є: 

а) тільки офіційні документи, штампи, печатки; 
б) офіційні документи,  штампи, печатки; приватні до-

кументи, які походять від приватних осіб; 
в) офіційні документи, штампи, печатки; приватні доку-

менти, що знаходяться на підприємствах, в установах, організа-
ціях за умови, що вони походять від приватних осіб і засвідчу-
ють своїм змістом факти, що мають юридичне значення; 

г) штампи, печатки а також будь-які документи за умови, 
що вони мають всі необхідні реквізити і позначки документа. 

 

97. Особливо важливим документом в якості пред-
мета злочину, передбаченого ч. 3 ст. 357 КК України (викра-
дення, привласнення, вимагання, документів, штампів, пе-
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чаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловжи-
вання службовим становищем), є: 

а) паспорт або інший важливий особистий документ; 
б) матеріали кримінальної справи; 
в) особливо важливий документ, поняття якого є оціноч-

ним і в кожному конкретному випадку визначається з урахуван-
ням фактів, які ним засвідчувалися, можливості чи неможливості 
їх відновлення, витрат необхідних для відновлення тощо; 

г) особливо важливі документи, перелік яких визнача-
ється нормативним актом компетентних органів державної вла-
ди залежно від сфери їх застосування. 

 

98. Публічний характер дій під час учинення наруги над 
державними символами (ст. 338 КК України) означає, що: 

а) злочин, передбачений ст. 338 КК, може бути вчине-
ний лише відкрито;  

б) злочин, передбачений ч. 1 ст. 338 КК, може бути вчи-
нений лише відкрито; 

в) злочини, передбачені ст. 338 КК, можуть бути вчине-
ні як відкрито, так і таємно, але за умови, що згодом стануть 
очевидними для невизначеного кола осіб; 

г) злочини, передбачені ст. 338 КК, можуть бути вчинені 
лише за наявності усвідомлення факту наруги невизначеним 
колом осіб. 

 

99. З суб’єктивної сторони злочин, передбачений  
ст. 338 КК України (наруга над державними символами), 
може бути вчинений: 

а) з будь-якою формою вини;  
б) лише з прямим умислом; 
в) з прямим або непрямим умислом; 
г) лише з необережною формою вини. 
 
100. Злочини, передбачені ст. 338 КК України (наруга 

над державними символами), можуть бути вчинені: 
а) лише у формі дії; 
б) лише у формі бездіяльності; 
в) як у формі дії, так і бездіяльності; 
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г) злочин передбачений ч. 1 ст. 338 КК, може бути вчи-
нений лише у формі дії, а злочин, передбачений ч. 2 ст. 338 КК, 
може бути вчинений як у формі дії, так і бездіяльності. 

 
101. Предметом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 338 

КК України (наруга над державними символами), є: 
а) Державний Прапор України, Великий Державний 

Герб України, Малий Державний Герб України, Державний 
Гімн України; 

б) Державний Прапор України або Державний Герб 
України; 

в) офіційно встановлений або піднятий прапор чи герб 
іноземної держави; 

г) Державний Прапор України, Державний Герб України, 
Державний Гімн України, прапор чи герб іноземної держави. 

 
102. Розголошенням державної таємниці (ст. 328 КК 

України) визнається: 
а) свідоме доведення відомостей, що становлять держав-

ну таємницю, до відома будь-якої іншої особи; 
б) протиправний вихід відомостей, що становлять держа-

вну таємницю, з правомірного володіння засекреченої особи; 
в) доведення відомостей, що становлять державну таєм-

ницю, до відома хоча б однієї сторонньої особи, якій ці відомо-
сті не мають бути відомі, в умовах воєнного стану чи збройного 
конфлікту; 

г) протиправне доведення відомостей, що становлять 
державну таємницю, до відома хоча б однієї сторонньої особи, 
якій ці відомості не мають бути відомі. 

 
103. Об’єктивна сторона втечі з місця позбавлення 

волі або з-під варти (ст. 393 КК України) характеризується: 
а)  нез’явленням до місця відбування покарання в тер-

мін, встановлений рішенням суду, особою, засудженою до по-
збавлення волі; 

б) залишенням місця перебування особою, щодо якої 
встановлено адміністративний нагляд; 
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в) самовільним, незаконним (тимчасовим або постій-
ним) залишенням місця позбавлення волі, арешту або тримання 
під вартою, яке вчиняється особою, що відбуває арешт, пока-
рання у виді позбавлення волі на певний строк, довічного по-
збавлення волі чи знаходиться під вартою; 

г) самовільним, протиправним залишенням місця позбав-
лення або обмеження волі, без наміру повернутися для подаль-
шого відбування покарання.   

 
104. Кваліфікуючими ознаками втечі з місця позбав-

лення волі або з-під варти (ст. 393 КК України) є: 
а) вчинення злочину повторно або за попередньою змо-

вою групою осіб або способом, небезпечним для життя чи здо-
ров’я інших осіб, або із заволодінням зброєю чи з її викорис-
танням, із застосуванням насильства чи погрозою його застосу-
вання, шляхом підкопу, із пошкодженням інженерно-технічних 
засобів охорони; 

б) вчинення злочину організованою групою; 
в) заподіяння тяжких наслідків;   
г) вчинення злочину шляхом вибуху або іншим загаль-

нонебезпечним способом, або із заволодінням зброєю чи з її ви-
користанням. 

 
105. Суб’єктом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 344 КК 

України (втручання у діяльність державного діяча), є: 
а) загальний суб’єкт злочину; 
б) лише працівник міліції; 
в) лише будь-яка службова особа; 
г) лише представник влади. 
 
106. Потерпілими від злочину, передбаченого ст. 344 

КК України (втручання у діяльність державного діяча), мо-
жуть бути: 

а) будь-які державні діячі;  
б) лише Президент України, Голова Верховної Ради 

України, Прем’єр-міністр України; 
в) лише Президент України, Голова Верховної Ради 
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України, Прем’єр-міністр України, Уповноважений Верховної 
Ради України з прав людини, Голова Національного банку 
України, керівник політичної партії; 

г) Президент України, Голова Верховної Ради України, 
народний депутат України, Прем’єр-міністр України, член Ка-
бінету Міністрів України, Уповноважений Верховної Ради 
України з прав людини або його представник, Голова Рахунко-
вої палати або член Рахункової палати, Голова або член 
Центральної виборчої комісії, Голова Національного банку 
України, член Національної ради України з питань телебачення 
і радіомовлення, Голова Антимонопольного комітету України, 
Голова Фонду державного майна України, Голова Державного 
комітету телебачення і радіомовлення України. 

 
107. Безпосереднім об’єктом незаконного переправ-

лення осіб через державний кордон України (ст.332 КК Укра-
їни) є суспільні відносини:  

а) які забезпечують державну безпеку, конституційний 
лад, суверенітет, територіальну недоторканність, обороноздат-
ність України; 

б) які забезпечують громадську безпеку, громадський 
порядок, нормальну діяльність органів місцевого самовряду-
вання, мир, безпеку людства та міжнародного правопорядку; 

в) з охорони суверенітету України, цілісності й недотор-
канності її кордонів; 

г) які забезпечують недоторканність державних кордо-
нів та охорону державної таємниці. 

 
108. Об’єктивна сторона незаконного переправлення 

осіб через державний кордон України (ст.332 КК України) 
виявляється в:  

а) організації незаконного переправлення осіб через 
державний кордон України, керівництві такими діями; 

б) незаконному переправленні осіб через державний кор-
дон України, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, на-
данням засобів або усуненням перешкод; 

в) сприянні незаконному переправленні осіб через дер-
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жавний кордон України порадами, вказівками, наданням засобів 
або усуненням перешкод; 

г) організації незаконного переправлення осіб через 
державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні 
їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усу-
ненням перешкод.  

 
109. Мотиви та мета незаконного переправлення осіб 

через державний кордон України (ст.332 КК України):  
a) є обов’язковими ознаками суб’єктивної сторони цього 

злочину; 
б) можуть бути різними і на кваліфікацію не впливають; 
в) є кваліфікуючими ознаками цього злочину; 
г) виступають в якості обтяжуючих обставин. 
 
110. Суб’єктивна сторона незаконного переправлення 

осіб через державний кордон України (ст. 332 КК України) 
характеризується:  

прямим умислом; 
б) будь-якою формою вини; 
в) прямим або непрямим умислом; 
г) необережною формою вини. 
 
111. Кваліфікуючими ознаками незаконного переправ-

лення осіб через державний кордон України (ст. 332 КК 
України) є: 

а) вчинення способом, небезпечним для життя і здоров’я 
особи, яку незаконно переправляли через державний кордон 
України, вчинення щодо кількох осіб, або повторно, або за по-
передньою змовою групою осіб або службовою особою з вико-
ристанням службового становища; 

б) корисливий мотив, спричинення тяжких наслідків, 
вчинення злочину повторно або за попередньою змовою гру-
пою осіб; 

в) спричинення тяжких наслідків для інтересів держави, 
вчинення злочину повторно або за попередньою змовою гру-
пою осіб; 
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г) вчинення злочину щодо кількох осіб або повторно, 
або за попередньою змовою групою осіб, або службовою осо-
бою з використанням службового становища. 

 
112. Потерпілими від злочину, передбаченого ст. 345 

КК України (погроза або насильство щодо працівника право-
охоронного органу), є: 

а) тільки працівники правоохоронного органу; 
б) працівники правоохоронного органу та їх близькі ро-

дичі; 
в) працівники міліції та їх близькі особи; 
г) представники влади. 
 
113. У ч. 1 ст. 345 КК України (погроза або насильст-

во щодо працівника правоохоронного органу) законодавцем 
встановлена кримінальна відповідальність за погрозу: 

а) насильством  щодо працівника правоохоронного ор-
гану, а також щодо його близьких родичів; 

б) вбивством, насильством або знищенням чи пошкод-
женням майна щодо працівника правоохоронного органу, а та-
кож щодо його близьких родичів у зв’язку з виконанням цим  
працівником службових обов’язків; 

в) залякування вбивством, насильством або знищенням    
чи пошкодженням майна щодо працівника правоохоронного 
органу; 

г) насильством щодо працівника правоохоронного орга-
ну, а також щодо його близьких родичів у зв’язку з виконанням 
цим  працівником службових обов’язків. 

 
114. Злочин, передбачений ч. 1 ст. 345 КК України 

(погроза або насильство щодо працівника правоохоронного 
органу), вважається закінченим з моменту: 

а) коли погроза була доведена до відома працівника 
правоохоронного органу або його близьких родичів; 

б) застосування насильства до працівника правоохорон-
ного органу; 

в) настання тяжких наслідків; 



 

207 

г) заподіяння легких або середньої тяжкості тілесних 
ушкоджень. 

 
115. Злочини проти правосуддя посягають на: 
а) нормальну роботу судів в Україні;  
б) нормальну роботу органів судової влади та органів, 

які сприяють діяльності суду щодо здійснення правосуддя і до 
кола яких належать органи дізнання, досудового розслідування, 
прокуратури, а також ті, які здійснюють виконання винесених 
судами рішень, вироків, ухвал та постанов; 

в) правовий порядок в Україні; 
г) нормальну роботу правоохоронних органів України. 
 
116. Потерпілими від злочину, передбаченого ст. 346 

КК України (погроза або насильство щодо державного чи 
громадського діяча), можуть бути: 

а) Президент України, Голова Верховної Ради України, 
народний депутат України, Прем’єр-міністр України, член Ка-
бінету Міністрів України, Голова чи суддя Конституційного 
Суду України або Верховного Суду України чи вищих спеціалі-
зованих судів України, Генеральний прокурор України, Упов-
новажений Верховної Ради України з прав людини, Голова Ра-
хункової палати, Голова Національного банку України, керів-
ник політичної партії України, а також  їх близькі родичі;  

б) лише Президент України, Голова Верховної Ради 
України, Прем’єр-міністр України; 

в) лише Президент України, Голова Верховної Ради 
України, Прем’єр-міністр України, Уповноважений Верховної 
Ради України з прав людини, Голова Національного банку 
України; 

г) Президент України, Голова Верховної Ради України, 
народний депутат України, Прем’єр-міністр України, член Ка-
бінету Міністрів України, Голова чи суддя Конституційного 
Суду України або Верховного Суду України, чи вищих спеціа-
лізованих судів України, Генеральний прокурор України, Упо-
вноважений Верховної Ради України з прав людини, Голова Ра-
хункової палати, Голова Національного банку України, керів-
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ник політичної партії України.  
 
117. Злочин, передбачений ч. 1 ст. 346 КК України 

(погроза або насильство щодо державного чи громадського 
діяча), вважається закінченим з моменту: 

а) настання тяжких наслідків; 
б) коли погроза була доведена до відома державного, 

громадського діяча чи їх близьких родичів; 
в) коли погроза була доведена до відома державного чи 

громадського діяча або до нього було застосовано насильство;  
г) заподіяння моральних страждань або легких чи сере-

дньої тяжкості тілесних ушкоджень. 
 
118. Об’єктом порушення порядку здійснення міжна-

родних передач товарів, що підлягають державному експорт-
ному контролю (ст. 333 КК України) виступають:  

а) міжнародний авторитет України в сфері дотримання 
міжнародних зобов’язань щодо нерозповсюдження зброї масо-
вого знищення, а також здійснення заходів щодо недопущення 
використання зазначених товарів у терористичних та в інших 
протиправних цілях; 

б) суспільні відносини в сфері господарської діяльності; 
в) суспільні відносини в сфері національної безпеки 

України, її міжнародного авторитету в сфері дотримання між-
народних зобов’язань щодо нерозповсюдження зброї масового 
знищення, засобів її доставки, обмеження передач звичайних 
видів озброєння, а також здійснення заходів щодо недопущення 
використання зазначених товарів у терористичних та в інших 
протиправних цілях; 

г) суспільні відносини, які забезпечують державну без-
пеку, конституційний лад, суверенітет, територіальну недотор-
канність, обороноздатність України. 

 

119. Предмет порушення порядку здійснення міжна-
родних передач товарів, що підлягають державному екс-
портному контролю (ст. 333 КК України), виступає:  

а) обов’язковою ознакою злочину; 
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б) факультативною ознакою злочину; 
в) кваліфікуючою ознакою цього злочину; 
г) обтяжуючою ознакою. 
 

120. Кваліфікуючими ознаками порушення порядку 
здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають 
державному експортному контролю (ст. 333 КК України), є: 

а) спричинення тяжких наслідків для інтересів держави, 
вчинення злочину повторно або за попередньою змовою гру-
пою осіб; 

б) корисливий мотив, спричинення тяжких наслідків для 
інтересів держави, вчинення злочину повторно або за попере-
дньою змовою групою осіб; 

в) вчинення такого самого діяння з використанням умов 
воєнного або надзвичайного стану, інших надзвичайних подій; 

г) вчинення діяння повторно або за попередньою змо-
вою групою осіб. 

 
121. У ч. 1 ст. 347 КК України (умисне знищення або 

пошкодження майна працівника правоохоронного органу) за-
конодавцем встановлена кримінальна відповідальність за: 

а) протиправне знищення або пошкодження майна, що 
належить працівникові  правоохоронного органу; 

б) умисне знищення майна, що належить працівникові 
правоохоронного органу, у зв’язку з виконанням цим працівни-
ком службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки; 

в) протиправне знищення або пошкодження  майна, що 
належить працівникові правоохоронного органу чи його близь-
ким родичам, у зв’язку з виконанням цим працівником службо-
вих обов’язків; 

г) умисне знищення або пошкодження майна, що нале-
жить працівникові правоохоронного органу чи його близьким 
родичам, у зв’язку з виконанням цим працівником службових 
обов’язків. 

 
122. Потерпілими від злочину, передбаченого ст. 347 

КК України (умисне знищення або пошкодження майна пра-
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цівника правоохоронного органу), є: 
а) працівники правоохоронних органів; 
б) представники влади та їх близькі особи; 
в) працівники суду та їх близькі родичі; 
г) працівники правоохоронного органу та їх близькі родичі. 
 
123. Спосіб вчинення злочинів, передбачених ст. 347 

КК України (умисне знищення або пошкодження майна пра-
цівника правоохоронного органу): 

а) є обов’язковою ознакою основного складу злочину, 
передбаченого ч.1 ст. 347 КК; 

б) є кваліфікуючою ознакою складу злочину, передба-
ченого ч. 2 ст. 347 КК; 

в) взагалі не передбачений ст. 347 КК; 
г) враховується судом як обтяжуюча обставина. 
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