
ТЕСТОВІ ПИТАННЯ:  КРИМІНАЛЬНИЙ  КОДЕКС   (1293  ПИТАННЯ) 

Питання: Чинний Кримінальний кодекс України було прийнято:  

Відповіді: 

1. Кабінетом Міністрів 
України 

Правильна 
відповідь: 

 Верховною Радою України 

2. Верховним Судом 
України 

3. Верховною Радою 
України 

4. Всеукраїнським 
референдумом 

Пояснення: 
Кримінальний кодекс України було прийнято Верховною Радою України (Відомості 
Верховної Ради України (ВВР), 2001, №25-26, ст.131) 

Питання: 
Зі скількох відносно самостійних частин складається текст чинного Кримінального 
кодексу України? 

Відповіді: 

1. однієї 

Правильна 
відповідь: 

двох 

2.  двох 

3. трьох 

4. жодна з названих 
відповідей не є 
правильною 

Пояснення: текст Кримінального кодексу України розподілено на дві частини: Загальну та Особливу 

Питання: 
Текст чинного Кримінального  кодексу України утворюють відносно самостійні 
частини: 

Відповіді: 

1. загальна та спеціальна 

Правильна 
відповідь: 

загальна та особлива  

2. загальна та 
спеціалізована 

3. загальна та особлива 

4. загальна, особлива та 
спеціальна 

Пояснення: текст Кримінального кодексу України розподілено на дві частини: Загальну та Особливу 

Питання: Текст  частин чинного Кримінального  кодексу України поділяється на: 

Відповіді: 

1. глави 

Правильна 
відповідь: 

жодна з названих відповідей не є правильною 

2. підрозділи 

3. параграфи 

 4. жодна з названих 
відповідей не є 
правильною 

Пояснення: 
текст чинного Кримінального кодексу України (Загальна та Особлив1. розподіляється на  
розділи 

Питання: Розділи чинного Кримінального  кодексу України поділяються на: 

Відповіді: 

1. глави 

Правильна 
відповідь: 

жодна з названих відповідей не є правильною 

2. параграфи 

3. підрозділи 

4.  жодна з названих 
відповідей не є 
правильною 

Пояснення: розділи чинного Кримінального кодексу України розподіляються на статті 

Питання: Зміст статті Кримінального  кодексу України розподіляється на: 

Відповіді: 

1. параграфи 

Правильна 
відповідь: 

пункти та частини 
2. підрозділи 

3. пункти та частини 

4. підпункти  

Пояснення: 
в усіх  інших  відповідях  відображено явища, що не зустрічаються в текстах статей 
Кримінального кодексу України 



Питання: Завдання кримінального кодексу України визначені: 

Відповіді: 

1. у кримінально-
правовій доктрині; 

Правильна 
відповідь: 

у розділі «Загальні положення» Кримінального 
кодексу України 

2. у розділі «Загальні 
положення» 
Кримінального кодексу 
України 

3. у розділі «Закон про 
кримінальну 
відповідальність» 
Кримінального кодексу 
України 

4. жодна з названих 
відповідей не є 
правильною 

Пояснення: 
Стаття 1 «Завдання Кримінального кодексу України» розміщена в розділі І  «Загальні 
положення» Загальної частини Кримінального кодексу України»  (Ст. 1 Кримінального 
кодексу України) 

Питання: Одним із завдань Кримінального кодексу України проголошено: 

Відповіді: 

1. перевиховання 
злочинців 

Правильна 
відповідь: 

запобігання злочинам 

2. запобігання злочинам 

3. визначення переліку 
кримінальних 
правопорушень 

4. визначення переліку 
засобів кримінально-
правового характеру 

Пояснення: 
«Кримінальний кодекс України має своїм завданням… запобігання злочинам.» (ч. 1 ст. 1 
Кримінального кодексу України). 

Питання: Завдання кримінального кодексу України визначені: 

Відповіді: 

1. Конституцією 
України 

Правильна 
відповідь: 

Кримінальним кодексом України 

2. кримінально-
правовою доктриною 

3. Кримінальним 
кодексом України 

4. жодна з названих 
відповідей не є 
правильною 

Пояснення: «Завдання Кримінального кодексу України.» (Стаття 1 Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Для здійснення  завдання Кримінального кодексу України останній  визначає, які 
суспільно небезпечні діяння є:  

Відповіді: 

1. кримінальними 
правопорушеннями 

Правильна 
відповідь: 

злочинами 2. проступками 

3. злочинами 

4. правопорушеннями 

Пояснення: 
«Для здійснення цього завдання Кримінального  кодексу України визначає, які суспільно 
небезпечні діяння є злочинами...» (ч.2 ст. 1 Кримінального  кодексу України) 

Питання: 
У якому з названих нормативних актів визначено підставу кримінальної 
відповідальності? 

Відповіді: 

1. Кримінальному 
процесуальному кодексі 
України 

Правильна 
відповідь: 

Кримінальному  кодексі України 
2. Кримінальному 
кодексі України 

3. Законі України "Про 
організовану 
злочинність" 



4. Законі України "Про 
запобігання корупції" 

Пояснення: 

«Підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного 
діяння, яке містить склад злочину, передбаченого цим Кодексом.» (ч.1  ст. 2  Кримінального  
кодексу України) 

Питання: Що є підставою кримінальної відповідальності 

Відповіді: 

1. вчинення особою 
делікту, який містить 
ознаки небезпечного 
вчинку, передбаченого 
українським 
законодавством та 
кримінально-правовою 
традицією; 

Правильна 
відповідь: 

вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, 
яке містить склад злочину, передбаченого 
Кримінальним Кодексом України 

2. вчинення особою 
небезпечного вчинку, 
забороненого 
українським 
законодавством; 

3. вчинення особою 
небезпечного 
проступку, який містить 
ознаки протиправного 
діяння, передбаченого 
Конституцією та 
законами України 

4. вчинення особою 
суспільно-небезпечного 
діяння, яке містить 
склад злочину, 
передбаченого 
Кримінальним 
Кодексом України 

Пояснення: 
«Підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного 
діяння, яке містить склад злочину, передбаченого цим Кодексом» (ч.1 ст. 2 Кримінального  
кодексу України) 

Питання: Особа вважається винуватою тоді, коли:  

Відповіді: 

1.  її вину  буде доведено 
в законному порядку 

Правильна 
відповідь: 

 її вину буде доведено в законному порядку і 
встановлено обвинувальним вироком суду 

2. її вину   буде 
встановлено 
обвинувальним вироком 
суду 

3. вона визнає себе 
винуватою 

4.  її вину буде доведено 
в законному порядку і 
встановлено 
обвинувальним вироком 
суду 

Пояснення: 

«Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному 
покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено 
обвинувальним вироком суду». (ч.2 ст.2 Кримінального  кодексу України) 

Питання: 
Скільки разів, відповідно до Кримінального кодексу України, особа може бути 
притягнений до кримінальної відповідальності за той самий злочин: 

Відповіді: 

1. не більше одного разу 

Правильна 
відповідь: 

Не більше одного разу  
2.  двічі 

3.  багато разів 

4.  неодноразово 

Пояснення: 
«Ніхто не може бути притягнений до кримінальної відповідальності за той самий злочин 
більше одного разу». (ч.3 ст.2 Кримінального  кодексу України) 



Питання: 
Згідно чинного Кримінального кодексу України законодавство України про 
кримінальну відповідальність становить……. 

Відповіді: 

1. Кримінальний кодекс 
України 

Правильна 
відповідь: 

Кримінальний кодекс України  

2. Конституція України 

3. Кримінальний 
процесуальний кодекс 
України 

4. міжнародні договори з 
надання правової 
допомоги 

Пояснення: 
« Законодавство України про кримінальну відповідальність становить Кримінальний кодекс 
України…» ( ч.1 ст.3 Кримінального кодексу України)  

Питання: Кримінальний кодекс України ґрунтується на: 

Відповіді: 

1. Конституції України 
та загальновизнаних 
принципах і нормах 
міжнародного права 

Правильна 
відповідь: 

Конституції України та загальновизнаних 
принципах і нормах міжнародного права 

2. міжнародних 
договорах з надання 
правової допомоги 

3. міжнародних 
конвенціях  з протидії 
злочинності 

4. жодна з відповідей не 
є правильною 

Пояснення: 
« Кримінальний кодекс України ґрунтується на Конституції України та загальновизнаних 
принципах і нормах міжнародного права.» (ч.1 ст. 3 Кримінального кодексу України) 

Питання: 
За чинним Кримінальним кодексом України закони України про кримінальну 
відповідальність, прийняті після набрання чинності цим Кодексом, включаються до: 

Відповіді: 

1. єдиного реєстру 
законів України 

Правильна 
відповідь: 

до Кримінального кодексу України 

2. до Кримінального 
процесуального кодексу 
України 

3. до Кримінального 
кодексу України 

4. до відповідної 
постанови пленуму 
Верховного суду 
України 

Пояснення: 
«Закони України про кримінальну відповідальність, прийняті після набрання чинності цим 
Кодексом, включаються до нього…» (  ч.2 ст. 3 Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Коли Закони України про кримінальну відповідальність, прийняті після набрання 
чинності Кримінального кодексу України, включаються до нього? 

Відповіді: 

1. в день їх прийняття 
Верховною Радою 
України 

Правильна 
відповідь: 

після набрання ними чинності 

2. в день їх підписання 
Президентом України 

3. через десять днів після 
їх прийняття 

4. після набрання ними 
чинності 

Пояснення: 
«Закони України про кримінальну відповідальність, прийняті після набрання чинності цим 
Кодексом, включаються до нього після набрання ними чинності.» (ч.2 ст.2 Кримінального 
кодексу України) 

Питання: 
Які закони про кримінальну відповідальність включаються до Кримінального кодексу 
України після набрання ними чинності 



Відповіді: 

1. Закони України про 
кримінальну 
відповідальність, 
прийняті після 
набрання чинності 
Кримінального кодексу 
України 

Правильна 
відповідь: 

 Закони України про кримінальну 
відповідальність, прийняті після набрання 
чинності Кримінального кодексу України 

2. Закони України про 
кримінальну 
відповідальність, 
прийняті до набрання 
чинності Кримінального 
кодексу України 

 3. Закони України про 
кримінальну 
відповідальність, 
прийняті разом із цим 
кодексом 

 4. жодна з відповідей не 
є правильною 

Пояснення: 

«Закони України про кримінальну відповідальність, прийняті після набрання чинності цим 
Кодексом, включаються до нього після набрання ними чинності.»   (ч.2. ст. 3 Кримінального 
кодексу України) 

Питання: За чинним Кримінальним кодексом України злочинність діяння визначається: 

Відповіді: 

1. тільки Кримінальним 
кодексом України 

Правильна 
відповідь: 

тільки Кримінальним кодексом України  

2. Кримінальним 
кодексом України та 
Кримінальним 
процесуальним 
кодексом України 

3. тільки міжнародними 
актами 

4. Кримінальним 
кодексом України та 
Цивільним 
процесуальним 
кодексом України 

Пояснення: 
«Злочинність діяння, а також його караність та інші кримінально-правові наслідки 
визначаються тільки цим Кодексом.»(Ч.3 ст. 3 Кримінального кодексу України) 

Питання: За чинним Кримінальним кодексом України караність діяння визначається : 

Відповіді: 

1. тільки міжнародними 
актами 

Правильна 
відповідь: 

тільки Кримінальним кодексом України 

2. Кримінальним 
кодексом України та 
Кримінальним 
процесуальним 
кодексом України 

3. тільки Кримінальним 
кодексом України 

4. Кримінального 
кодексу України та 
Кримінально-
виконавчим кодексом 
України 

Пояснення: 
«Злочинність діяння, а також його караність та інші кримінально-правові наслідки 
визначаються тільки цим Кодексом.»(Ч.3 ст. 3 Кримінального кодексу України) 

Питання: 
За чинним Кримінальним кодексом України інші кримінально-правові наслідки 
діяння, крім його злочинності та караності, визначаються: 

Відповіді: 
1. тільки міжнародними 
актами 

Правильна 
відповідь: 

тільки Кримінальним кодексом України 



2. Кримінальним 
кодексом України та 
Кримінальним 
процесуальним 
кодексом України 

3. Кримінальним 
кодексом України та 
Кодексом України про 
адмінісративні 
правопорушення 

4. тільки Кримінальним 
кодексом України  

Пояснення: 
«Злочинність діяння, а також його караність та інші кримінально-правові наслідки 
визначаються тільки цим Кодексом.»(ч.3 ст. 3 Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Відповідно до чинного Кримінального кодексу України застосування закону про 
кримінальну відповідальність за  аналогією: 

Відповіді: 

1. дозволено 

Правильна 
відповідь: 

заборонено 

2. рекомендовано 
постановами Пленуму 
Верхового Суду України 

3. заборонено 

4. жодна з відповідей не 
є правильною 

Пояснення: 
«Застосування закону про кримінальну відповідальність за аналогією заборонено.»(ч.4 ст.3 
Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Закони України про кримінальну відповідальність повинні відповідати положенням, 
що містяться в чинних міжнародних договорах, згоду на обов'язковість яких надано: 

Відповіді: 

1. Верховною Радою 
України 

Правильна 
відповідь: 

Верховною Радою України 

2. Президентом України 

3. Кабінетом міністрів 
України 

4. Прем’єр-міністром 
України  

Пояснення: 
«Закони України про кримінальну відповідальність повинні відповідати положенням, що 
містяться в чинних міжнародних договорах, згоду на обов'язковість яких надано Верховною 
Радою України.»(ч. 5 ст. 3 Кримінального кодексу України) 

Питання: Якщо громадянин України вчинив злочин за її межами і там зазнав за нього покарання:  

Відповіді: 

1. він не може бути 
притягнений в Україні 
до кримінальної 
відповідальності за цей 
злочин 

Правильна 
відповідь: 

він не може бути притягнений в Україні до 
кримінальної відповідальності за цей злочин 

2. він може бути 
притягнений в Україні 
до кримінальної 
відповідальності за цей 
злочин 

3. він притягається в 
Україні до кримінальної 
відповідальності за цей 
злочин 

4. він притягається в 
Україні до кримінальної 
відповідальності за цей 
злочин, але суд може 
пом'якшити призначене 
йому покарання 

Пояснення: 

«Якщо особи, зазначені у частині першій цієї статті, за вчинені злочини зазнали 
кримінального покарання за межами України, вони не можуть бути притягнені в Україні до 
кримінальної відповідальності за ці злочини»(ч.2 ст.7 Кримінального кодексу України) 



Питання: Громадянин України, який вчинив злочин за її межами:  

Відповіді: 

1. не підлягає 
відповідальності за 
Кримінальним  
кодексом України 

Правильна 
відповідь: 

підлягає відповідальності за Кримінальним  
кодексом України, якщо інше не передбачено 
міжнародними договорами України, згода на 
обов'язковість яких надана Верховною Радою 
України  

2. завжди підлягає 
відповідальності за 
Кримінальним  
кодексом України; 

3. підлягає 
відповідальності за 
Кримінальним  
кодексом України, якщо 
інше не передбачено 
міжнародними 
договорами України, 
згода на обов'язковість 
яких надана Верховною 
Радою України 

4. питання про 
кримінальну 
відповідальність такої 
особи в Україні 
вирішується у кожному 
конкретному випадку 
слідчим, прокурором, 
судом 

Пояснення: 

«Громадяни України та особи без громадянства, що постійно проживають в Україні, які 
вчинили злочини за її межами, підлягають кримінальній відповідальності за цим Кодексом, 
якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких 
надана Верховною Радою України»(ч.1 ст.7 Кримінального кодексу України) 

Питання: Іноземець, що не проживає постійно в Україні, за вчинений за її межами злочин:  

Відповіді: 

1. підлягає в Україні 
відповідальності за 
Кримінальним кодексом 
України; 

Правильна 
відповідь: 

підлягає в Україні відповідальності за 
Кримінальним кодексом України  у випадках, 
передбачених міжнародними договорами або 
якщо він вчинив передбачені цим Кодексом тяжкі 
або особливо тяжкі злочини проти прав і свобод 
громадян України або інтересів України 

2. підлягає в Україні 
відповідальності за 
Кримінальним кодексом 
України у випадках, 
передбачених 
міжнародними 
договорами або якщо 
він вчинив передбачені 
цим Кодексом тяжкі або 
особливо тяжкі злочини 
проти прав і свобод 
громадян України або 
інтересів України; 

3. підлягає в Україні 
відповідальності за 
Кримінальним кодексом 
України лише у 
випадках, передбачених 
міжнародними 
договорами і якщо він 
вчинив передбачені цим 
Кодексом особливо 
тяжкі злочини проти 
прав і свобод громадян 
України або інтересів 
України; 



4. підлягає в Україні 
відповідальності за 
Кримінальним кодексом 
України лише у 
випадках, передбачених 
міжнародними 
договорами 

Пояснення: 

«Іноземці…, що не проживають постійно в Україні, які вчинили злочини за її межами, 
підлягають в Україні відповідальності за цим Кодексом у випадках, передбачених 
міжнародними договорами або якщо вони вчинили передбачені цим Кодексом тяжкі або 
особливо тяжкі злочини проти прав і свобод громадян України або інтересів України»(ч.1 
ст.8 Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Особа без громадянства, що не проживає постійно в Україні, за вчинений за її межами 
злочин:  

Відповіді: 

1. підлягає в Україні 
відповідальності за 
Кримінальним кодексом 
України у випадках, 
передбачених 
міжнародними 
договорами або якщо 
вона вчинила 
передбачені цим 
Кодексом тяжкі або 
особливо тяжкі злочини 
проти прав і свобод 
громадян України або 
інтересів України 

Правильна 
відповідь: 

підлягає в Україні відповідальності за 
Кримінальним кодексом України  у випадках, 
передбачених міжнародними договорами або 
якщо вона вчинила передбачені цим Кодексом 
тяжкі або особливо тяжкі злочини проти прав і 
свобод громадян України або інтересів України 

2. підлягає в Україні 
відповідальності за 
Кримінальним кодексом 
України лише у 
випадках, передбачених 
міжнародними 
договорами і якщо вона 
вчинила передбачені 
цим Кодексом тяжкі або 
особливо тяжкі злочини 
проти прав і свобод 
громадян України або 
інтересів України 

3. підлягає в Україні 
відповідальності за 
Кримінальним кодексом 
України лише у 
випадках, передбачених 
міжнародними 
договорами  

4. всі відповіді 
неправильні 

Пояснення: 

«… особи без громадянства, що не проживають постійно в Україні, які вчинили злочини за її 
межами, підлягають в Україні відповідальності за цим Кодексом у випадках, передбачених 
міжнародними договорами або якщо вони вчинили передбачені цим Кодексом тяжкі або 
особливо тяжкі злочини проти прав і свобод громадян України або інтересів України. (ч.1 
ст.8 Кримінального кодексу України) 

Питання: Особи без громадянства, які вчинили злочин на території України:  

Відповіді: 

1. ніколи не підлягають 
відповідальності за 
Кримінальним кодексом 
України 

Правильна 
відповідь: 

підлягають відповідальності за Кримінальним 
кодексом України 



2. підлягають 
відповідальності за 
Кримінальним кодексом 
України 

3. підлягають 
відповідальності за 
Кримінальним кодексом 
України лише у 
випадках, передбачених 
міжнародними 
договорами 

4. підлягають 
відповідальності за 
Кримінальним кодексом 
України лише у випадку 
вчинення ними 
особливо тяжкого 
злочину 

Пояснення: 
«Особи, які вчинили злочини на території України, підлягають кримінальній 
відповідальності за цим Кодексом»(ч.1 ст.6 Кримінального кодексу України) 

Питання: Закон про кримінальну відповідальність) набирає чинності:  

Відповіді: 

1. через десять днів після 
його оприлюднення 

Правильна 
відповідь: 

через десять днів з дня його офіційного 
оприлюднення, якщо інше не передбачено самим 
законом, але не раніше дня його опублікування 

2. через сім днів з дня 
його оприлюднення. 
Якщо інше не 
передбачено самим 
законом, але не раніше 
дня його опублікування 

3. через сім днів з дня 
його офіційного 
оприлюднення, якщо 
інше не передбачено 
самим законом, але не 
раніше дня його 
опублікування 

4. через десять днів з дня 
його офіційного 
оприлюднення, якщо 
інше не передбачено 
самим законом, але не 
раніше дня його 
опублікування 

Пояснення: 

«Закон про кримінальну відповідальність набирає чинності через десять днів з дня його 
офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня 
його опублікування»(ч.1 ст. 4 Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Якщо самим законом  про кримінальну відповідальність не передбачений час вступу 
його в силу, він набирає чинності:  

Відповіді: 

1. через десять днів після 
його оприлюднення 

Правильна 
відповідь: 

через десять днів з дня його офіційного 
оприлюднення, але не раніше дня його 
опублікування 

2. через сім днів з дня 
його офіційного 
оприлюднення 

3. через десять днів з дня 
його офіційного 
оприлюднення, але не 
раніше дня його 
опублікування 

4. через десять днів з дня 
його оприлюднення 

Пояснення: 

«Закон про кримінальну відповідальність набирає чинності через десять днів з дня його 
офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня 
його опублікування»(ч.1 ст. 4 Кримінального  кодексу України.) 



Питання: Передбаченість діяння Кримінальним кодексом України - це: 

Відповіді: 

1. обов'язкова ознака 
тяжких та особливо 
тяжких злочинів; 

Правильна 
відповідь: 

обов'язкова ознака будь-якого злочину 

2. обов'язкова ознака 
будь-якого злочину; 

3. обов'язкова ознака всіх 
злочинів за 
виключенням 
корупційних; 

4. обов'язкова ознака 
лише злочинів з 
матеріальним складом 

Пояснення: 
«Злочином є передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або 
бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину» (ч. 1 ст. 11 Кримінального кодексу України). 

Питання: Згідно з чинним Кримінальним кодексом України часом вчинення злочину визнається:  

Відповіді: 

1. час вчинення особою 
передбаченої законом 
про кримінальну 
відповідальність дії або 
бездіяльності 

Правильна 
відповідь: 

час вчинення особою передбаченої кримінальним 
законом про кримінальну відповідальність дії або 
бездіяльності  

2. час настання 
передбачених законом 
про  кримінальну 
відповідальність 
суспільно небезпечних 
наслідків 

3. час виникнення в 
особи наміру вчинити 
передбачену законом 
про кримінальну 
відповідальність дію або 
бездіяльність 

4. час вчинення злочину 
чинний Кримінального  
кодексу України не 
визначає 

Пояснення: 
«Часом вчинення злочину визнається час вчинення особою передбаченої законом про 
кримінальну відповідальність дії або бездіяльності (ч.3 ст.4 Кримінального  кодексу 
України) 

Питання: 
Закон про кримінальну відповідальність, який частково пом'якшує відповідальність, а 
частково її посилює:  

Відповіді: 

1. має лише пряму дію 

Правильна 
відповідь: 

у тій частині, яка пом'якшує відповідальність, він 
має як пряму, так і зворотну дію, а у тій частині, 
яка посилює відповідальність, він має лише пряму 
дію 

2. має як пряму, так і 
зворотну дію 

3. у тій частині, яка 
пом'якшує 
відповідальність, він має 
як пряму, так і зворотну 
дію, а у тій частині, яка 
посилює 
відповідальність, він має 
лише пряму дію 

4. жодна з наведених 
вище відповідей не є 
правильною 

Пояснення: 

«Закон про кримінальну відповідальність, що частково пом'якшує кримінальну 
відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, а частково посилює 
кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, має зворотну 
дію у часі лише в тій частині, що пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином 
поліпшує становище особи»(ч.3 ст.5 Кримінального  кодексу України) 

Питання: Особа, засуджена за діяння, караність якого законом про кримінальну відповідальність 



усунена:  

Відповіді: 

1. не підлягає 
звільненню від 
призначеного 
покарання 

Правильна 
відповідь: 

підлягає негайному звільненню від призначеного 
судом покарання 

2. підлягає негайному 
звільненню від 
призначеного судом 
покарання 

3. підлягає звільненню 
від призначеного 
покарання умовно 

4. підлягає звільненню 
від призначеного 
покарання під заставу 

Пояснення: 
«Особа, засуджена за діяння, караність якого законом усунена, підлягає негайному 
звільненню від призначеного судом покарання»(ч.2 ст.74 Кримінального  кодексу України) 

Питання: 
У разі набрання чинності законом про кримінальну відповідальність, що пом’якшує 
покарання, призначена засудженому міра покарання, що перевищує санкцію нового 
закону:  

Відповіді: 

1. знижується до 
максимальної межі 
покарання, встановленої 
санкцією нового закону 

Правильна 
відповідь: 

знижується до максимальної межі покарання, 
встановленої санкцією нового закону 

2. знижується до 
максимальної межі 
покарання, встановленої 
санкцією нового закону, 
якщо вона довела своє 
виправлення 

3. знижується до 
мінімальної межі 
покарання, встановленої 
санкцією нового закону, 
якщо вона довела своє 
виправлення 

4. знижується до 
мінімальної межі 
покарання, встановленої 
санкцією нового закону  

Пояснення: 
«Призначена засудженому міра покарання, що перевищує санкцію нового закону, 
знижується до максимальної межі покарання, встановленої санкцією нового закону»(ч. 3  ст. 
74 Кримінального  кодексу України) 

Питання: Відповідно до чинного Кримінального  кодексу України злочин – це:  

Відповіді: 

1. передбачена 
кримінальним законом 
сукупність об'єктивних 
ознак, що 
характеризують 
відповідне діяння як 
злочин 

Правильна 
відповідь: 

передбачене Кримінальним кодексом України 
суспільно небезпечне винне діяння (дія або 
бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину  

2. передбачене 
кримінальним законом 
діяння (дія або 
бездіяльність) 

3. передбачене 
кримінальним законом  
діяння фізичної  чи 
юридичної особи 

4. передбачене 
Кримінальним кодексом 
України суспільно 
небезпечне винне 



діяння (дія або 
бездіяльність), вчинене 
суб'єктом злочину 

Пояснення: 
«Злочином є передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або 
бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину»(ч.1 ст.11 Кримінального  кодексу України) 

Питання: Суспільна небезпечність - це:  

Відповіді: 

1. обов'язкова ознака 
лише умисних злочинів 

Правильна 
відповідь: 

обов'язкова ознака будь-якого злочину  

2. обов'язкова ознака 
будь-якого злочину 

3. обов'язкова ознака 
лише тяжких злочинів 

4. не обов'язкова ознака 
злочину 

Пояснення: 
«Злочином є передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або 
бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину»(ч.1 ст.11 Кримінального  кодексу України) 

Питання: Суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність) - це:  

Відповіді: 

1. не ознака злочину 

Правильна 
відповідь: 

обов'язкова ознака будь-якого злочину 

2. не обов'язкова ознака 
злочину 

3. обов'язкова ознака 
будь-якого злочину 

4. обов'язкова ознака 
лише умисних злочинів 

Пояснення: 
«Злочином є передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або 
бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину»(ч.1 ст.11 Кримінального  кодексу України) 

Питання: Винність - це:  

Відповіді: 

1. обов'язкова ознака 
лише деяких злочинів 

Правильна 
відповідь: 

обов'язкова ознака будь-якого злочину 

2. обов'язкова ознака 
будь-якого злочину 

3. обов'язкова ознака 
лише умисних злочинів 

4. обов'язкова ознака 
лише тяжких злочинів 

Пояснення: 
«Злочином є передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або 
бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину»(ч.1 ст.11 Кримінального  кодексу України) 

Питання: Суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність) є злочином, якщо воно:  

Відповіді: 

1. передбачене 
Кримінальним  
кодексом  України 

Правильна 
відповідь: 

передбачене Кримінальним  кодексом  України  

2. визнане таким 
слідчим, прокурором 

3. вчинене особою, яка 
раніше притягалась до 
адміністративної 
відповідальності 

4. вчинене особою, яку 
притягнуто  до 
кримінальної 
відповідальності 

Пояснення: 
«Злочином є передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або 
бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину»(ч.1 ст.11 Кримінального  кодексу України) 

Питання: Класифікація злочинів залежно від ступеня тяжкості здійснюється на: 

Відповіді: 

1. малозначні  й значні 
злочини Правильна 

відповідь: 
злочини невеликої тяжкості;  злочини середньої 
тяжкості; тяжкі злочини; особливо тяжкі злочини 2. злочини, що 

становлять суспільну 



небезпеку і не 
становлять такої 
небезпеки 

3. злочини невеликої 
тяжкості;  злочини 
середньої тяжкості; 
тяжкі злочини; особливо 
тяжкі злочини 

4. злочини звичної 
тяжкості та підвищеної 
тяжкості 

Пояснення: 
«Залежно від ступеня тяжкості злочини поділяються на злочини невеликої тяжкості, 
середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі»(ч.1 ст.12 Кримінального  кодексу України) 

Питання: 
Відповідно до чинного Кримінального  кодексу України до злочинів невеликої 
тяжкості відноситься злочин:  

Відповіді: 

1. за який передбачене 
покарання у виді 
позбавлення волі на 
строк не більше двох 
років або інше, більш 
м'яке покарання 

Правильна 
відповідь: 

за який передбачене покарання у виді 
позбавлення волі на строк не більше двох років або 
інше, більш м'яке покарання 

2. за який передбачене 
покарання у виді 
позбавлення волі на 
строк не більше трьох 
років 

3. за який вироком суду 
призначене покарання у 
виді позбавлення волі на 
строк не більше двох  
років 

4. такого виду злочинів 
чинний Кримінального  
кодексу України не 
виділяє 

Пояснення: 

«Злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення 
волі на строк не більше двох років, або інше, більш м'яке покарання за винятком основного 
покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян»(ч.2 ст.12 Кримінального  кодексу України) 

Питання: 
Відповідно до чинного Кримінального  кодексу України до злочинів середньої тяжкості 
відноситься:  

Відповіді: 

1. за який призначене 
покарання у виді 
позбавлення волі на 
строк не більше п'яти 
років 

Правильна 
відповідь: 

злочин, за який передбачене покарання у виді 
позбавлення волі на строк не більше п'яти років 

2. злочин, за який 
передбачене покарання 
у виді позбавлення волі 
на строк не більше п'яти 
років 

3. злочин, за який  не 
призначене покарання у 
виді позбавлення волі 

4. злочин, за який  не 
передбачене покарання 
у виді позбавлення волі 

Пояснення: 

«Злочином середньої тяжкості є злочин, за який передбачене основне покарання у виді 
штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 
або позбавлення волі на строк не більше п'яти років»(ч.3 ст.12 Кримінального  кодексу 
України) 

Питання: 
Відповідно до чинного Кримінального  кодексу України до тяжких злочинів 
відноситься:  



Відповіді: 

1. злочин, за який 
передбачене покарання 
у виді позбавлення волі 
на строк не більше п'яти 
років 

Правильна 
відповідь: 

злочин, за який передбачене покарання у виді 
позбавлення волі на строк не більше десяти років 

2. злочин, за який 
передбачене покарання 
у виді позбавлення волі 
на строк не більше 
десяти років 

3. злочин, за який 
призначене покарання у 
виді позбавлення волі на 
строк не більше десяти 
років 

4. злочин, за який 
передбачене покарання 
у виді позбавлення волі 
на строк понад десять 
років 

Пояснення: 

«Тяжким злочином є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в 
розмірі не більше двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 
позбавлення волі на строк не більше десяти років»(ч.4 ст.12 Кримінального  кодексу 
України) 

Питання: 
Відповідно до чинного Кримінального  кодексу України до особливо тяжких злочинів 
відноситься:  

Відповіді: 

1. злочин, за який  
вироком суду 
призначене покарання у 
виді позбавлення волі на 
строк понад десять років 

Правильна 
відповідь: 

злочин, за який передбачене покарання у виді 
позбавлення волі на строк понад десять років 

2. злочин, за який 
передбачене покарання 
у виді позбавлення волі 
на строк більше п'яти 
років 

3. злочин, за який 
передбачене покарання 
у виді позбавлення волі 
на строк не більше 
десяти років 

4. злочин, за який 
передбачене покарання 
у виді позбавлення волі 
на строк понад десять 
років 

Пояснення: 

«Особливо тяжким злочином є злочин, за який передбачене основне покарання у виді 
штрафу в розмірі понад двадцять п'ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян, позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі»(ч.5 
ст.12 Кримінального  кодексу України) 

Питання: 
Відповідно до чинного Кримінального  кодексу України закінченим злочином 
визнається:  

Відповіді: 

1. підшукання або 
пристосування засобів 
чи знарядь для 
вчинення злочину 

Правильна 
відповідь: 

діяння, яке містить всі ознаки складу злочину, 
передбаченого відповідною статтею Особливої 
частини Кримінального  кодексу України 

2. умисні дії, спрямовані 
на заподіяння шкоди 
потерпілому 

3. діяння, яке містить всі 
об’єктивні ознаки 
складу злочину 



4. діяння, яке містить всі 
ознаки складу злочину, 
передбаченого 
відповідною статтею 
Особливої частини 
Кримінального  кодексу 
України 

Пояснення: 

«Закінченим злочином визнається діяння, яке містить усі ознаки складу злочину, 
передбаченого відповідною статтею Особливої частини цього Кодексу»(ч.1 ст.13 
Кримінального  кодексу України) 

Питання: Готування до злочину невеликої тяжкості: 

Відповіді: 

1. тягне за собою 
кримінальну 
відповідальність; 

Правильна 
відповідь: 

не тягне за собою кримінальної відповідальності 

2. не тягне за собою 
кримінальної 
відповідальності; 

3. може тягнути за собою 
кримінальну 
відповідальність; 

4. у виключних випадках 
може тягнути за собою 
кримінальну 
відповідальність 

Пояснення: 
,,Готування до злочину невеликої тяжкості не тягне за собою кримінальної 
відповідальності.»(ч. 2 ст. 14 Кримінального кодексу України) 

Питання: Відповідно до чинного Кримінального  кодексу України замахом на злочин визнається:  

Відповіді: 

1. умисна дія, 
безпосередньо 
спрямована на вчинення 
злочину, якщо при 
цьому злочин не було 
доведено до кінця з 
причин, що залежали 
від волі суб’єкта 

Правильна 
відповідь: 

вчинення особою з прямим умислом діяння (дії 
або бездіяльності), безпосередньо спрямованого на 
вчинення злочину, передбаченого відповідною 
статтею Особливої частини Кримінального 
кодексу України, якщо при цьому злочин не було 
доведено до кінця з причин, що не залежали від її 
волі 

2. вчинення особою з 
прямим умислом діяння 
(дії або бездіяльності), 
безпосередньо 
спрямованого на 
вчинення злочину, 
передбаченого 
відповідною статтею 
Особливої частини 
Кримінального кодексу 
України, якщо при 
цьому злочин не було 
доведено до кінця з 
причин, що не залежали 
від її волі 

3. приведення предметів 
(засобів) у такий стан, 
щоб їх можна було 
використати для 
успішного виконання 
злочину в майбутньому 

4. пристосування 
знарядь чи засобів для 
вчинення злочину 

Пояснення: 

«Замахом на злочин є вчинення особою з прямим умислом діяння (дії або бездіяльності), 
безпосередньо спрямованого на вчинення злочину, передбаченого відповідною статтею 
Особливої частини цього Кодексу, якщо при цьому злочин не було доведено до кінця з 
причин, що не залежали від її волі»(ч.1 ст.15 Кримінального  кодексу України) 



Питання: 
Відповідно до чинного Кримінального  кодексу України замах на вчинення злочину 
вважається незакінченим:  

Відповіді: 

1. якщо особа з причин, 
що не залежали від її 
волі, не вчинила усіх 
дій, які вважала 
необхідними для 
доведення злочину до 
кінця 

Правильна 
відповідь: 

якщо особа з причин, що не залежали від її волі, не 
вчинила усіх дій, які вважала необхідними для 
доведення злочину до кінця 

2. якщо особа не довела 
до кінця суспільно 
небезпечне діяння (дію 
чи бездіяльність) з 
причин, які залежали від 
її волі 

3. якщо особа, яка 
вчинила суспільно 
небезпечне діяння (дію 
чи бездіяльність), 
фактично не заподіяла 
істотної шкоди фізичній 
чи юридичній особі, 
суспільству або державі 

4. якщо особа виконала 
дії, що характеризують 
об’єктивну сторону 
злочину, а злочинні 
наслідки не настали, з 
причин, які були 
невідомі 

Пояснення: 

«Замах на вчинення злочину є незакінченим, якщо особа з причин, що не залежали від її 
волі, не вчинила усіх дій, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця»(ч.3 ст.15 
Кримінального  кодексу України) 

Питання: 
Відповідно до чинного Кримінального  кодексу України  добровільною відмовою при 
незакінченому злочині є:  

Відповіді: 

1. припинення злочину 
за власною волею 

Правильна 
відповідь: 

остаточне припинення особою за своєю волею 
готування до злочину або замаху на злочин, якщо 
при цьому вона усвідомлювала можливість 
доведення злочину до кінця 

2. добровільне 
припинення особою 
злочинних дій 

3. остаточне 
припинення особою 
суспільно-небезпечних 
дій, передбачених 
Кримінальним  
кодексом України 

4. остаточне 
припинення особою за 
своєю волею готування 
до злочину або замаху 
на злочин, якщо при 
цьому вона 
усвідомлювала 
можливість доведення 
злочину до кінця 

Пояснення: 

«Добровільною відмовою є остаточне припинення особою за своєю волею готування до 
злочину або замаху на злочин, якщо при цьому вона усвідомлювала можливість доведення 
злочину до кінця»(ч.1 ст.17 Кримінального  кодексу України) 

Питання: 
Відповідно до чинного Кримінального  кодексу України особа, яка добровільно 
відмовилась від доведення злочину до кінця, підлягає кримінальній відповідальності 
лише у тому разі:  

Відповіді: 
1. якщо вона  
припинила вчинення 
злочину через те,  що 

Правильна 
відповідь: 

якщо фактично вчинене нею діяння містить склад 
іншого злочину 



перебувала у стані 
алкогольного сп’яніння 

2. якщо вона  
припинила вчинення 
злочину через те,  що 
перебувала у стані 
сильного душевного 
хвилювання 

3. якщо особа 
добровільно не 
відшкодувала шкоду, 
спричинену в результаті 
злочинного посягання 

4. якщо фактично 
вчинене нею діяння 
містить склад іншого 
злочину 

Пояснення: 

«Особа, яка добровільно відмовилася від доведення злочину до кінця, підлягає кримінальній 
відповідальності лише в тому разі, якщо фактично вчинене нею діяння містить склад іншого 
злочину»(ч.2 ст.17 Кримінального  кодексу України) 

Питання: 
Відповідно до чинного Кримінального  кодексу України за готування до вчинення 
якого злочину особа не підлягає кримінальній відповідальності?  

Відповіді: 

1. за готування до 
вчинення необережних 
злочинів 

Правильна 
відповідь: 

за готування до вчинення злочинів невеликої 
тяжкості 

2. за готування до 
злочинів, вчинених 
через злочинну 
недбалість 

3. за готування до 
вчинення злочинів 
невеликої тяжкості 

4. за готування до 
злочинів невеликої та 
середньої тяжкості 

Пояснення: 
«Готування до злочину невеликої тяжкості не тягне за собою кримінальної відповідальності» 
(ч.2 ст.14 Кримінального  кодексу України) 

Питання: Відповідно до чинного Кримінального кодексу України суб’єктом злочину є:  

Відповіді: 

1. фізична чи юридична 
особа, яка досягла віку, з 
якого відповідно до 
Кримінального  кодексу 
України може наставати 
кримінальна 
відповідальність 

Правильна 
відповідь: 

фізична осудна особа, яка яка вчинила злочин у 
віці, з якого відповідно до цього Кодексу може 
наставати кримінальна відповідальність 

2. фізична підсудна 
особа, яка досягла віку, з 
якого відповідно до 
Кримінального  кодексу 
України може наставати 
кримінальна 
відповідальність 

3. фізична осудна особа, 
яка яка вчинила злочин 
у віці, з якого відповідно 
до цього Кодексу може 
наставати кримінальна 
відповідальність 

4. фізична правоздатна 
особа, яка досягла віку, з 
якого відповідно до 
Кримінального  кодексу 
України може наставати 



кримінальна 
відповідальність 

Пояснення: 

«Суб'єктом злочину є фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого відповідно до 
цього Кодексу може наставати кримінальна відповідальність»(ч.1 ст.18 Кримінального  
кодексу України) 

Питання: У якій відповіді названа ознака суб’єкта злочину?  

Відповіді: 

1. діяння 

Правильна 
відповідь: 

у жодній з наведених вище відповідей ознака 
суб’єкта злочину не названа 

2. вина 

3. неосудність 

4. у жодній з наведених 
вище відповідей ознака 
суб’єкта злочину не 
названа 

Пояснення: 

«Суб'єктом злочину є фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого відповідно до 
цього Кодексу може наставати кримінальна відповідальність»(ч.1 ст.18 Кримінального  
кодексу України) 

Питання: Чи є суб’єктом злочину за чинним Кримінальним  кодексом України юридична особа?  

Відповіді: 

1. є суб’єктом лише 
господарських злочинів 

Правильна 
відповідь: 

ні, не є суб’єктом злочину  

2. ні, не є суб’єктом 
злочину 

3. є суб’єктом лише 
злочинів проти довкілля 

4. є суб’єктом лише 
злочинів  у сфері 
службової діяльності та 
професійної діяльності, 
пов’язаної з наданням 
публічних послуг 

Пояснення: 

«Суб'єктом злочину є фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого відповідно до 
цього Кодексу може наставати кримінальна відповідальність»(ч.1 ст.18 Кримінального  
кодексу України) 

Питання: Відповідно до чинного Кримінального  кодексу України осудність  - це: 

Відповіді: 

1. можливість (здатність) 
особи усвідомлювати 
свої дії (бездіяльність) 
або керувати ними 

Правильна 
відповідь: 

можливість (здатність) особи під час вчинення 
передбаченого Кримінальним  кодексом України 
суспільно небезпечного діяння усвідомлювати свої 
дії (бездіяльність) і керувати ними 

2. можливість (здатність) 
особи під час вчинення 
передбаченого 
Кримінальним  
кодексом України 
суспільно небезпечного 
діяння усвідомлювати 
свої дії (бездіяльність) і 
керувати ними 

3. наявність вини 

4. досягнення особою 
віку, з якого вона може 
бути суб’єктом злочину 

Пояснення: 
«Осудною визнається особа, яка під час вчинення злочину могла усвідомлювати свої дії 
(бездіяльність) і керувати ними»(ч.1 ст.19 Кримінального  кодексу України) 

Питання: Відповідно до чинного Кримінального  кодексу України суб'єкт злочину – це:  

Відповіді: 

1. будь-яка особа 
(фізична чи юридична), 
що вчинила 
передбачене  
Кримінальним  
кодексом України 

Правильна 
відповідь: 

фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з 
якого відповідно до Кримінального  кодексу 
України може наставати кримінальна 
відповідальність 



діяння 

2. будь-яка особа 
(фізична чи юридична), 
що вчинила 
передбачене 
Кримінальним  
кодексом України 
суспільно небезпечне 
діяння 

3. фізична осудна особа, 
яка вчинила злочин у 
віці, з якого відповідно 
до Кримінального  
кодексу України може 
наставати кримінальна 
відповідальність 

4. фізична особа, яка 
вчинила  злочин 

Пояснення: 

«Суб'єктом злочину є фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого відповідно до 
цього Кодексу може наставати кримінальна відповідальність». Визначення  суб’єкта та 
загального суб’єкта співпадають. (ч.1 ст.18 Кримінального  кодексу України) 

Питання: 
Відповідно до чинного  Кримінального кодексу України спеціальний суб'єкт злочину – 
це:  

Відповіді: 

1. особа (фізична чи 
юридична), що вчинила 
передбачене  
Кримінального кодексу 
України  спеціальне 
діяння 

Правильна 
відповідь: 

фізична осудна особа, яка вчинила у віці, з якого 
може наставати кримінальна відповідальність, 
злочин, суб'єктом якого може бути лише певна 
особа 

2. спеціальна особа 
(фізична чи юридична), 
що вчинила 
передбачене  
Кримінального кодексу 
України суспільно 
небезпечне діяння 

3.   фізична осудна 
особа, яка вчинила у 
віці, з якого може 
наставати кримінальна 
відповідальність, 
злочин, суб'єктом якого 
може бути лише певна 
особа. 

4. фізична особа, яка 
вчинила  злочин у сфері 
службової діяльності та 
професійної діяльності, 
пов’язаної з наданням 
публічних послуг 

Пояснення: 

«Спеціальним суб'єктом злочину є фізична осудна особа, яка вчинила у віці, з якого може 
наставати кримінальна відповідальність, злочин, суб'єктом якого може бути лише певна 
особа.»(ч.2 ст. 18 Кримінального кодексу України) 

Питання: 
За чинним Кримінальним  кодексом України особа, яка вчинила злочин у стані 
сп'яніння внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів або інших 
одурманюючих речовин: 

Відповіді: 

1. не  підлягає 
кримінальній 
відповідальності. 

Правильна 
відповідь: 

підлягає кримінальній відповідальності 

2. підлягає кримінальній 
відповідальності 



3. звільняється від 
кримінальної 
відповідальності 

4. жодна з відповідей не 
є правильною 

Пояснення: 

«Особа, яка вчинила злочин у стані сп'яніння внаслідок вживання алкоголю, наркотичних 
засобів або інших одурманюючих речовин, підлягає кримінальній відповідальності.»(ст. 21 
Кримінального кодексу України) 

Питання: 
За загальним правилом суб’єктом злочину визнається особа, яка до моменту вчинення 
передбаченого Кримінального  кодексу України суспільно небезпечного діяння досягла:  

Відповіді: 

1. 14 років 

Правильна 
відповідь: 

16 років  
2. 15 років 

3. 16 років 

4. 18 років 

Пояснення: 
«Кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину виповнилося 
шістнадцять років»(ч.1 ст.22 Кримінального  кодексу України) 

Питання: 
Чи визнається  відповідно до чинного Кримінального  кодексу України суб’єктом 
злочину особа, яка на час вчинення передбаченого ним суспільно небезпечного діяння 
досягла 14 років?  

Відповіді: 

1. не визнається 
суб’єктом злочину 

Правильна 
відповідь: 

визнається суб’єктом лише тих злочинів, 
вичерпний перелік яких на кожний даний момент 
визначений у відповідній статті Загальної частини 
Кримінального кодексу України 

2. визнається суб’єктом 
лише злочинів, за 
вчинення яких 
передбачене покарання 
у виді довічного 
позбавлення волі 

3. визнається суб’єктом 
лише тих злочинів, 
вичерпний перелік яких 
на кожний даний 
момент визначений у 
відповідній статті 
Загальної частини 
Кримінального кодексу 
України 

4. визнається суб’єктом 
лише умисних злочинів 

Пояснення: 

«Особи, що вчинили злочини у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років, підлягають 
кримінальній відповідальності лише за …»- наводиться вичерпний перелік злочинів. (ч.2 
ст.22 Кримінального  кодексу України) 

Питання: Відповідно до чинного Кримінального  кодексу України  вина це:  

Відповіді: 

1. внутрішні 
спонукання, що лежать в 
основі діяльності 
людини 

Правильна 
відповідь: 

психічне ставлення особи до вчинюваної дії чи 
бездіяльності, передбаченої Кримінальним  
кодексом України, та її наслідків, виражене у 
формі умислу або необережності 

2.  психічне ставлення 
особи до вчинюваної дії 
чи бездіяльності, 
передбаченої 
Кримінальним  
кодексом України, та її 
наслідків, виражене у 
формі умислу або 
необережності 

3. усвідомлена вольова 
поведінка особи під час 
вчинення злочину 

4. психічний стан особи, 
при якому вона 
усвідомлює значення 



своїх дій 

Пояснення: 
«Виною є психічне ставлення особи до вчинюваної дії чи бездіяльності, передбаченої цим 
Кодексом, та її наслідків, виражене у формі умислу або необережності»(ст.23 Кримінального  
кодексу України) 

Питання: 

Як відповідно до Кримінального  кодексу України називається вид вини, якщо особа, 
яка вчинила злочин, усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії 
або бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечні наслідки і бажала їх 
настання?  

Відповіді: 

1.  злочинна 
самовпевненість 

Правильна 
відповідь: 

прямий умисел 2. непрямий умисел 

 3. прямий умисел 

 4.  злочинна за відомість 

Пояснення: 
«Прямим є умисел, якщо особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння 
(дії або бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечні наслідки і бажала їх 
настання»(ч.2 ст.24 Кримінального  кодексу України) 

Питання: 

Як  відповідно до Кримінального  кодексу України називається вид вини, якщо особа, 
яка вчинила злочин, усвідомлювала суспільно небезпечний характер своєї дії чи 
бездіяльності, передбачала її суспільно небезпечні наслідки і хоча не бажала, але 
свідомо припускала їх настання?  

Відповіді: 

1. складна форма вини 

Правильна 
відповідь: 

непрямий умисел  

2. непрямий умисел 

3. злочинна 
самовпевненість 

4. альтернативний 
умисел 

Пояснення: 
«Непрямим є умисел, якщо особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого 
діяння (дії або бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечні наслідки і хоча не 
бажала, але свідомо припускала їх настання»(ч.3 ст.24 Кримінального  кодексу України) 

Питання: 

Як відповідно до Кримінального  кодексу України називається вид вини, якщо особа, 
яка вчинила злочин, передбачала можливість настання суспільно небезпечних 
наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), але легковажно розраховувала на їх 
відвернення? 

Відповіді: 

1. складна форма вини 

Правильна 
відповідь: 

злочинна самовпевненість 

2. непрямий умисел 

3. злочинна 
самовпевненість 

4. невизначений умисел 

Пояснення: 
«Необережність є злочинною самовпевненістю, якщо особа передбачала можливість 
настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), але 
легковажно розраховувала на їх відвернення»(ч.2 ст.25 Кримінального  кодексу України) 

Питання: 
Як називається вид вини, якщо особа, яка вчинила злочин, не передбачала можливості 
настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), хоча 
повинна була і могла їх передбачити?  

Відповіді: 

1. складна форма вини 

Правильна 
відповідь: 

злочинна недбалість 

2. непрямий умисел 

3. злочинна 
самовпевненість 

4. злочинна недбалість 

Пояснення: 

«Необережність є злочинною недбалістю, якщо особа не передбачала можливості настання 
суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), хоча повинна була і 
могла їх передбачити» (ч.3 ст.25 Кримінального  кодексу України) 

Питання: У якій відповіді вказано один із видів  необережності відповідно до ст. 25 КК України? 

Відповіді: 

1. халатність 
Правильна 
відповідь: 

злочинна недбалість 2. випадковість 

3. злочинна недбалість 



4. байдужість 

Пояснення: 
«Необережність поділяється на злочинну самовпевненість та злочинну недбалість». (ч.1 ст.25 
Кримінального  кодексу України) 

Питання: У якій відповіді вказано один із видів  умислу відповідно до ст.  24 КК України?  

Відповіді: 

1. злочинний умисел 

Правильна 
відповідь: 

непрямий умисел 
2. непрямий умисел 

3. побічний умисел 

4. складний умисел 

Пояснення: «Умисел поділяється на прямий і непрямий» (ч.1 ст.24 Кримінального  кодексу України) 

Питання: Відповідно до Кримінального  кодексу України співучастю у злочині є:  

Відповіді: 

1. спільна участь 
декількох осіб у 
вчиненні одного 
умисного злочину 

Правильна 
відповідь: 

умисна спільна участь декількох суб’єктів злочину 
у вчиненні умисного злочину  

2. умисна спільна участь 
декількох суб’єктів 
злочину у вчиненні 
умисного злочину 

3. умисна спільна участь 
декількох суб’єктів 
злочину у вчиненні 
будь-якого злочину 

4. умисна або 
необережна спільна 
участь декількох 
суб’єктів злочину у 
вчиненні злочину 

Пояснення: 
«Співучастю у злочині є умисна спільна участь декількох суб'єктів злочину у вчиненні 
умисного злочину». (ст.26 Кримінального  кодексу України) 

Питання: Укажіть у якій із названих відповідей названо суб’єкта, що не є співучасником у злочині: 

Відповіді: 

1. організатор 

Правильна 
відповідь: 

жодна із відповідей не є правильною 

2. підбурювач 

3. пособник 

4. жодна із відповідей не 
є правильною 

Пояснення: 
«Співучасниками злочину, поряд із виконавцем, є організатор, підбурювач та пособник» (ч. 
1 ст.27 Кримінального  кодексу України) 

Питання: Укажіть в якій з відповідей названо вид співучасників злочину?  

Відповіді: 

1. ініціатор злочину 

Правильна 
відповідь: 

підбурювач 

2. підбурювач 

3. керуючий вчиненням 
злочину 

4. підмовник до 
вчинення злочину 

Пояснення: 
«Співучасниками злочину, поряд із виконавцем, є організатор, підбурювач та пособник» (ч. 
1 ст.27 Кримінального  кодексу України) 

Питання: 
Укажіть відповідь, у якій визначено законодавче поняття підбурювача до вчинення 
злочину:  

Відповіді: 

1. підбурювачем є особа, 
яка схилила іншу особу 
вчинити суспільно 
небезпечне діяння, 
передбачене 
Кримінальним  
кодексом України 

Правильна 
відповідь: 

підбурювачем є особа, яка умовлянням, підкупом, 
погрозою, примусом або іншим чином схилила 
іншого співучасника до вчинення злочину  



2. підбурювачем є особа, 
яка умовлянням, 
підкупом, погрозою, 
примусом або іншим 
чином схилила іншого 
співучасника до 
вчинення злочину 

3. підбурювачем є особа, 
яка попросила іншого 
суб’єкта вчинити злочин 

4. підбурювачем є особа, 
яка запропонувала 
іншій  особі вчинити 
злочин 

Пояснення: 

«Підбурювачем є особа, яка умовлянням, підкупом, погрозою, примусом або іншим чином 
схилила іншого співучасника до вчинення злочину» (ч. 4 ст. 27 Кримінального  кодексу 
України) 

Питання: 
Укажіть відповідь, у якій визначено законодавче поняття пособника у вчиненні 
злочину: 

Відповіді: 

1. особа, яка порадами, 
вказівками, наданням 
засобів чи знарядь або 
усуненням перешкод 
схилила іншу особу 
вчинити суспільно 
небезпечне діяння, 
передбачене 
Кримінальним  
кодексом України 

Правильна 
відповідь: 

 особа, яка порадами, вказівками, наданням засобів 
чи знарядь або усуненням перешкод сприяла 
вчиненню злочину іншими співучасниками, а 
також особа, яка заздалегідь обіцяла переховати 
злочинця, знаряддя чи засоби вчинення злочину, 
сліди злочину чи предмети, здобуті злочинним 
шляхом, придбати чи збути такі предмети, або 
іншим чином сприяти приховуванню злочину  

2. особа, яка порадами, 
вказівками, наданням 
засобів чи знарядь або 
усуненням перешкод 
сприяла вчиненню 
злочину іншими 
співучасниками, а також 
особа, яка заздалегідь 
обіцяла переховати 
злочинця, знаряддя чи 
засоби вчинення 
злочину, сліди злочину 
чи предмети, здобуті 
злочинним шляхом, 
придбати чи збути такі 
предмети, або іншим 
чином сприяти 
приховуванню злочину 

3. особа, яка попросила 
іншого суб’єкта вчинити 
злочин 

4. особа, яка 
запропонувала іншій  
особі вчинити злочин 

Пояснення: 

«Пособником є особа, яка порадами, вказівками, наданням засобів чи знарядь або усуненням 
перешкод сприяла вчиненню злочину іншими співучасниками, а також особа, яка 
заздалегідь обіцяла переховати злочинця, знаряддя чи засоби вчинення злочину, сліди 
злочину чи предмети, здобуті злочинним шляхом, придбати чи збути такі предмети, або 
іншим чином сприяти приховуванню злочину» (ч. 5 ст. 27 Кримінального  кодексу України) 

Питання: Укажіть відповідь, у якій визначено законодавче поняття  виконавця злочину:  

Відповіді: 

1. особа, яка 
безпосередньо схилила 
іншу особу вчинити 
суспільно небезпечне 
діяння, передбачене 

Правильна 
відповідь: 

особа, яка у співучасті з іншими суб'єктами 
злочину безпосередньо чи шляхом використання 
інших осіб, що відповідно до закону не підлягають 
кримінальній відповідальності за скоєне, вчинила 
злочин, передбачений цим Кодексом 



Кримінальним  
кодексом України 

2. особа, яка 
умовлянням, підкупом, 
погрозою, примусом або 
іншим чином схилила 
іншого співучасника до 
вчинення злочину 

3. особа, яка у співучасті 
з іншими суб'єктами 
злочину безпосередньо 
чи шляхом 
використання інших 
осіб, що відповідно до 
закону не підлягають 
кримінальній 
відповідальності за 
скоєне, вчинила злочин, 
передбачений цим 
Кодексом 

4. особа, яка 
запропонувала іншій  
особі вчинити злочин 

Пояснення: 

«Виконавцем (співвиконавцем) є особа, яка у співучасті з іншими суб'єктами злочину 
безпосередньо чи шляхом використання інших осіб, що відповідно до закону не підлягають 
кримінальній відповідальності за скоєне, вчинила злочин, передбачений цим Кодексом» (ч. 
2 ст. 27 Кримінального  кодексу України) 

Питання: 
Організатор, підбурювач чи пособник не підлягають кримінальній відповідальності за  
співучасть у незакінченому злочині у разі: 

Відповіді: 

1. припинення 
виконавцем 
незакінченого злочину 

Правильна 
відповідь: 

відвернення ними вчинення злочину 

2. відвернення ними 
вчинення злочину 

3. повідомлення ними 
про  злочин, що 
готується,  у засобах 
масової інформації 

4. жодна з відповідей не 
є  правильною 

Пояснення: 

«Не підлягають кримінальній відповідальності при добровільній відмові організатор, 
підбурювач чи пособник, якщо вони відвернули вчинення злочину або своєчасно 
повідомили відповідні органи державної влади про злочин, що готується або вчиняється.» 
(ч.2 ст. 31 Кримінального  кодексу України) 

Питання: Сукупність злочинів (відповідно до КК України) – це:  

Відповіді: 

1. вчинення особою 
нового злочину після 
звільнення її від 
кримінальної 
відповідальності за 
попередній злочин 

Правильна 
відповідь: 

вчинення особою двох або більше злочинів, 
передбачених різними статтями або різними 
частинами однієї статті Особливої частини 
Кримінального  кодексу України, за жоден з яких її 
не було засуджено  

2. вчинення особою двох 
або більше самостійних 
злочинів після 
звільнення від 
відбування покарання 

3. вчинення особою двох 
або більше злочинів, 
передбачених різними 
статтями або різними 
частинами однієї статті 
Особливої частини 



Кримінального  кодексу 
України, за жоден з яких 
її не було засуджено 

4. жодна з наведених 
вище відповідей не є 
правильною 

Пояснення: 

«Сукупністю злочинів визнається вчинення особою двох або більше злочинів, передбачених 
різними статтями або різними частинами однієї статті Особливої частини цього Кодексу, за 
жоден з яких її не було засуджено» (ч.1 ст. 33 Кримінального  кодексу України) 

Питання: 
Відповідно до КК України вчинення двох або більше злочинів, передбачених тією 
самою статтею або частиною статті Особливої частини Кримінального  кодексу України, 
– це:  

Відповіді: 

1. ідеальна сукупність 

Правильна 
відповідь: 

повторність  
2. складна сукупність 

3. повторність 

4. рецидив 

Пояснення: 

«Повторністю злочинів визнається вчинення двох або більше злочинів, передбачених тією 
самою статтею або частиною статті Особливої частини цього Кодексу» 

(ч.1 ст. 32 Кримінального  кодексу України) 

Питання: 
Вчинення двох або більше злочинів, передбачених різними статтями Кримінального 
кодексу України, визнається повторним:  

Відповіді: 

1. в окремих випадках, 
визначених у Загальній 
частині Кримінального  
кодексу України 

Правильна 
відповідь: 

лише у випадках, передбачених в Особливій 
частині Кримінального  кодексу України  

2. лише в теорії 
кримінального права 

3. лише у випадках, 
передбачених в 
Особливій частині 
Кримінального  кодексу 
України 

4. жодна з наведених 
вище відповідей не є 
правильною 

Пояснення:  Див., наприклад, п. 1 примітки до ст. 185; ч.3 ст.32  Кримінального кодексу України 

Питання: Рецидивом злочинів відповідно до КК України  визнається:  

Відповіді: 

1. вчинення нового 
необережного злочину 
особою, яка має 
судимість за умисний 
злочин 

Правильна 
відповідь: 

вчинення нового умисного злочину особою, яка 
має судимість за умисний злочин  

2. вчинення нового 
умисного злочину 
особою, яка має 
судимість за умисний 
злочин 

3. вчинення нового 
умисного злочину 
особою, яка має 
судимість за 
необережний злочин 

4. жодна з наведених 
вище відповідей не є 
правильною 

Пояснення: 
«Рецидивом злочинів визнається вчинення нового умисного злочину особою, яка має 
судимість за умисний злочин» (ч.1 ст. 34 Кримінального  кодексу України) 



Питання: 
Що  визнається перевищенням меж необхідної оборони за чинним Кримінальним  
кодексом України?  

Відповіді: 

1. невідповідність засобів 
захисту характерові 
загрожуючої небезпеки 

Правильна 
відповідь: 

умисне заподіяння тому, хто посягає, тяжкої 
шкоди, що явно не відповідає небезпечності 
посягання або обстановці захисту 

2. неумисне  заподіяння 
тому, хто посягає, 
шкоди, що  не відповідає 
обстановці захисту 

3. заподіяння тому, хто 
посягає, шкоди, що явно 
не відповідає обстановці 
захисту 

4. умисне заподіяння 
тому, хто посягає, тяжкої 
шкоди, що явно не 
відповідає небезпечності 
посягання або 
обстановці захисту 

Пояснення: 

«Перевищенням меж необхідної оборони визнається умисне заподіяння тому, хто посягає, 
тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці захисту. 
Перевищення меж необхідної оборони тягне кримінальну відповідальність лише у 
випадках, спеціально передбачених у статтях 118 та 124 цього Кодексу». (ч. 3 ст. 36 
Кримінального  кодексу України) 

Питання: 
Відповідно до чинного Кримінального  кодексу України  умовою правомірності якої 
обставини, що виключає злочинність діяння, є вимога про те, що шкода може бути 
завдана  лише тому, хто посягає?  

Відповіді: 

1. усіх 

Правильна 
відповідь: 

необхідної оборони  

2. необхідної оборони 

3. крайньої необхідності 

4. діяння, пов’язане з 
ризиком 

Пояснення: 

«Необхідною обороною визнаються дії, вчинені з метою захисту охоронюваних законом 
прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а також суспільних інтересів та 
інтересів держави від суспільно небезпечного посягання шляхом заподіяння тому, хто 
посягає, шкоди, необхідної і достатньої в даній обстановці для негайного відвернення чи 
припинення посягання, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної 
оборони» (ч. 1 ст. 36 Кримінального  кодексу України) 

Питання: Відповідно до чинного Кримінального  кодексу України  не визнається злочином:  

Відповіді: 

1. діяння, що усуває 
будь-яку небезпеку, що 
загрожує державі, 
суспільству або особі 

Правильна 
відповідь: 

діяння, яке заподіює шкоду правоохоронюваним 
інтересам, вчинене під безпосереднім впливом 
фізичного примусу, внаслідок якого особа не 
могла керувати своїми вчинками 

2. діяння, що усуває 
небезпеку, яка 
безпосередньо загрожує 
особі чи охоронюваним 
законом правам цієї 
людини або інших осіб, 
а також суспільним 
інтересам чи інтересам 
держави 

3. дія або бездіяльність 
особи, що заподіяла 
шкоду 
правоохоронюваним 
інтересам, якщо вона 
була вчинена з метою 
виконання законного 
наказу або 
розпорядження 



4. діяння, яке заподіює 
шкоду 
правоохоронюваним 
інтересам, вчинене під 
безпосереднім впливом 
фізичного примусу, 
внаслідок якого особа не 
могла керувати своїми 
вчинками 

Пояснення: 
«Не є злочином дія або бездіяльність особи, яка заподіяла шкоду правоохоронюваним 
інтересам, вчинена під безпосереднім впливом фізичного примусу, внаслідок якого особа не 
могла керувати своїми вчинками» (ч. 1 ст. 40 Кримінального  кодексу України) 

Питання: 
Нормативним актом, що визначає підстави та умови звільнення особи від кримінальної 
відповідальності є:  

Відповіді: 

1. наказ міністра юстиції 
України 

Правильна 
відповідь: 

Кримінальний  кодекс України 

2. рішення Ради 
національної безпеки 
України 

3. постанова Пленуму 
Верховного Суду 
України 

4. Кримінальний  кодекс 
України 

Пояснення: 
«Особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, 
передбачених цим Кодексом» (ч. 1 ст. 44 Кримінального  кодексу України) 

Питання: 
Особа без громадянства, що постійно проживає в Україні, за вчинений за її межами 
злочин: 

Відповіді: 

1. не підлягає 
відповідальності за 
Кримінальним кодексом 
України; 

Правильна 
відповідь: 

підлягає відповідальності за Кримінальним 
кодексом України, якщо інше не передбачено 
міжнародними договорами України, згода на 
обов'язковість яких надана Верховною Радою 
України 

2. завжди підлягає 
відповідальності за 
Кримінальним кодексом 
України; 

3. підлягає 
відповідальності за 
Кримінальним кодексом 
України, якщо інше не 
передбачено 
міжнародними 
договорами України, 
згода на обов'язковість 
яких надана Верховною 
Радою України; 

4. не підлягає 
відповідальності за 
Кримінальним кодексом 
України, якщо інше не 
передбачено 
міжнародними 
договорами України, 
згода на обов'язковість 
яких надана Верховною 
Радою України 

Пояснення: 

,,Громадяни України та особи без громадянства, що постійно проживають в Україні, які 
вчинили злочини за її межами, підлягають кримінальній відповідальності за цим Кодексом, 
якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких 
надана Верховною Радою України” (ч. 1 ст. 7 Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Згідно чинного Кримінального  кодексу України  від кримінальної відповідальності 
може бути звільнена лише особа, яка:  

Відповіді: 
1. не підлягає 
кримінальній 

Правильна 
відповідь: 

жодна з наведених вище відповідей не є 
правильною 



відповідальності 

2. в установленому 
законом порядку 
визнана неосудною 

3. вчинила діяння, що 
через малозначність не 
становить суспільної 
небезпеки, тобто яким 
не заподіяла і не могла 
бути заподіяти шкоди 
фізичній чи юридичній 
особі, суспільству або 
державі 

4. жодна з наведених 
вище відповідей не є 
правильною 

Пояснення: 

(відповідно до ч 1 ст. 44 Кримінального  кодексу України та змісту  розділу ІХ «Звільнення 
від кримінальної відповідальності»  такому звільнення підлягає лише особа, яка вчинила 
злочин) 

Питання: 

У якій відповіді названо передбачений Кримінальним  кодексом України  вид  
звільнення особи від кримінальної відповідальності, однією з обов язкових підстав 
(умов) якого, є повне відшкодування завданих особою збитків або усунення нею 
заподіяної шкоди?  

Відповіді: 

1. звільнення особи від 
кримінальної 
відповідальності у 
зв’язку із зміною 
обстановки 

Правильна 
відповідь: 

звільнення особи від кримінальної 
відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям  

2. звільнення особи від 
кримінальної 
відповідальності у 
зв’язку з дійовим 
каяттям 

3. звільнення особи від 
кримінальної 
відповідальності у 
зв’язку з передачею 
особи на поруки 

4. звільнення особи від 
кримінальної 
відповідальності у 
зв’язку з закінченням 
строків давності 

Пояснення: 

«Особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості або необережний злочин середньої 
тяжкості, крім корупційних злочинів, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо 
вона після вчинення злочину щиро покаялася, активно сприяла розкриттю злочину і 
повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду» ( ст. 45 
Кримінального  кодексу України) 

Питання: 
Звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям 
здійснюється, відповідно до чинного Кримінального  кодексу України, коли особа: 

Відповіді: 

1. вчинила злочин 
невеликої тяжкості  або 
необережний злочин 
середньої тяжкості,  крім 
корупційних злочинів 

Правильна 
відповідь: 

вперше вчинила злочин невеликої тяжкості  або 
необережний злочин середньої тяжкості,  крім 
корупційних злочинів  

2. вперше вчинила 
злочин невеликої 
тяжкості  або 
необережний злочин 
середньої тяжкості   

3. вперше вчинила 
злочин невеликої 
тяжкості  або 



необережний злочин 
середньої тяжкості,  крім 
корупційних злочинів 

4. вчинила  умисний або 
необережний злочин 
середньої тяжкості,  крім 
корупційних злочинів 

Пояснення: 

«Особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості або необережний злочин середньої 
тяжкості, крім корупційних злочинів, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо 
вона після вчинення злочину щиро покаялася, активно сприяла розкриттю злочину і 
повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду»  (ч.1 ст. 45 
Кримінального  кодексу України) 

Питання: 
У якій відповіді названо передбачений Кримінальним кодексом України вид 
звільнення особи від кримінальної відповідальності, однією з обов’язкових підстав 
(умов), якого  є клопотання колективу підприємства, установи чи організації?  

Відповіді: 

1. звільнення особи від 
кримінальної 
відповідальності у 
зв’язку з дійовим 
каяттям 

Правильна 
відповідь: 

звільнення особи від кримінальної 
відповідальності у зв’язку з передачею особи на 
поруки 

2. звільнення особи від 
кримінальної 
відповідальності у 
зв’язку з передачею 
особи на поруки 

3. звільнення особи від 
кримінальної 
відповідальності у 
зв’язку з закінченням 
строків давності 

4. звільнення особи від 
кримінальної 
відповідальності у 
зв’язку із зміною 
обстановки 

Пояснення: 

«Особу, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, крім корупційних 
злочинів, та щиро покаялася, може бути звільнено від кримінальної відповідальності з 
передачею її на поруки колективу підприємства, установи чи організації за їхнім 
клопотанням за умови, що вона протягом року з дня передачі її на поруки виправдає довіру 
колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме 
громадського порядку»  ( ст. 47 Кримінального  кодексу України) 

Питання: 
Укажіть відповідь, в якій названо передбачену Кримінальним кодексом України 
підставу (умови) звільнення особи від кримінальної відповідальності:  

Відповіді: 

1. вчинення злочину під 
впливом сильного 
душевного хвилювання, 
що було викликано 
неправомірними діями 
потерпілого 

Правиль
на 
відповідь
: 

2. особа вперше вчинила злочин невеликої або 
середньої тяжкості, який не є корупційним, та 
щиро покаялася і колектив підприємства, установи 
чи організації звернувся з клопотанням про 
передачу її на поруки, якщо дана особа протягом 
року з дня передачі її на поруки виправдає довіру 
колективу, не ухилятиметься від заходів виховного 
характеру та не порушуватиме громадського 
порядку 

2. особа вперше вчинила 
злочин невеликої або 
середньої тяжкості, який 
не є корупційним, та 
щиро покаялася і 
колектив підприємства, 
установи чи організації 
звернувся з клопотанням 
про передачу її на 
поруки, якщо дана особа 
протягом року з дня 
передачі її на поруки 
виправдає довіру 
колективу, не 



ухилятиметься від заходів 
виховного характеру та 
не порушуватиме 
громадського порядку 

3. щире каяття, активне 
сприяння розкриттю 
злочину, а також 
усунення заподіяної 
шкоди особою, яка 
вперше вчинила злочин 
невеликої або середньої 
тяжкості 

4. вчинення злочину під 
впливом сильного 
душевного хвилювання, 
що було викликано 
правомірними діями 
потерпілого 

Пояснення: 

«Особу, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, крім корупційних 
злочинів, та щиро покаялася, може бути звільнено від кримінальної відповідальності з 
передачею її на поруки колективу підприємства, установи чи організації за їхнім 
клопотанням за умови, що вона протягом року з дня передачі її на поруки виправдає довіру 
колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме 
громадського порядку» ( ст. 47 Кримінального  кодексу України) 

Питання: 
Укажіть, який орган держави може звільнити особу від кримінальної відповідальності  
за  наявності передбачених законом підстав:  

Відповіді: 

1. Президент України 

Правильна 
відповідь: 

виключно суд  

2. виключно суд 

3. Премєр-міністр 
України 

4. Голова Верховної Ради 
України 

Пояснення: 
«Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, 
здійснюються виключно судом. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності 
встановлюється законом» ( ч.2 ст. 44 Кримінального  кодексу України) 

Питання: 
У разі порушення особою передбачених чинним Кримінальним  кодексом України умов 
звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею цієї особи на 
поруки, то:  

Відповіді: 

1. ця особа притягується 
до кримінальної 
відповідальності за 
вчинений нею злочин 

Правильна 
відповідь: 

ця особа притягується до кримінальної 
відповідальності за вчинений нею злочин  

2. ця особа може бути 
притягнута до 
кримінальної 
відповідальності за 
вчинений нею злочин за 
наявності клопотання 
трудового колективу 

3. питання про її 
кримінальну 
відповідальність 
вирішуватиметься  
трудовим колективом 

4. це не впливає на її 
правове становище і не 
може бути підставою 
для притягнення до 



кримінальної 
відповідальності 

Пояснення: 
«У разі порушення умов передачі на поруки особа притягається до кримінальної 
відповідальності за вчинений нею злочин» (ч.2  ст. 47 Кримінального  кодексу України) 

Питання: 
Якщо особа, яка була звільнена від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею 
її на поруки, не виправдала довіру колективу або ухиляється від заходів виховного 
характеру, або порушує громадський порядок, то:  

Відповіді: 

1. до цієї особи можуть 
бути застосовані 
примусові заходи 
виховного характеру 

Правильна 
відповідь: 

вона притягується до кримінальної 
відповідальності за вчинений нею злочин  

2. вона притягується до 
кримінальної 
відповідальності за 
вчинений нею злочин 

3. вона притягується до 
адміністративної 
відповідальності 

4. жодна з наведених 
вище відповідей не є 
правильною 

Пояснення: 
«У разі порушення умов передачі на поруки особа притягається до кримінальної 
відповідальності за вчинений нею злочин»  (ч. 2 ст. 47 Кримінального  кодексу України) 

Питання: 
Якщо особа вчинила суспільно небезпечне діяння до досягнення віку, з якого може 
наставати кримінальна відповідальність, то:  

Відповіді: 

1. до такої особи суд 
застосовує примусові 
заходи медичного 
характеру 

Правильна 
відповідь: 

така особа не підлягає кримінальній 
відповідальності 

2. до такої особи суд 
застосовує примусові 
заходи виховного 
характеру без її 
засудження 

3. така особа не підлягає 
кримінальній 
відповідальності 

4. жодна з наведених 
вище відповідей не є 
правильною 

Пояснення: 

(ч. 1  ст. 2 Кримінального  кодексу України, відповідно до якої кримінальній 
відповідальності  підлягає лише особа в діянні якої міститься склад злочину обов’язковим 
елементом якого є настання віку кримінальної відповідальності. Відсутність  такого віку 
виключає кримінальну відповідальність) 

Питання: 

У якій із відповідей  вказано передбачений чинним Кримінальним кодексом України 
строк давності, сплив якого є підставою для звільнення особи від кримінальної 
відповідальності у разі вчинення нею злочину невеликої тяжкості, за який передбачене 
покарання менш суворе, ніж обмеження волі?  

Відповіді: 

1. 1 рік 

Правильна 
відповідь: 

2 роки 
2. 1 рік і 6 місяців 

3. 2 роки 

4. 2 роки і 6 місяців 

Пояснення: 
«1) два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання 
менш суворе, ніж обмеження волі» (ч. 1 ст. 49 Кримінального  кодексу України) 

Питання: 

У якій відповідей  вказано передбачений чинним Кримінальним кодексом України 
строк давності, сплив якого є підставою для звільнення особи від кримінальної 
відповідальності у разі вчинення нею злочину невеликої тяжкості, за який передбачене 
покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі?  

Відповіді: 1. 1 рік Правильна 3 роки 



2. 3 роки відповідь: 

3. 4 роки 

4. 5 років 

Пояснення: 
«2) три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у 
виді обмеження або позбавлення волі» (ч. 1 ст. 49 Кримінального  кодексу України) 

Питання: 
У якій  з відповідей  вказано передбачений чинним Кримінальним кодексом України 
строк давності, сплив якого є підставою для звільнення особи від кримінальної 
відповідальності у разі вчинення нею злочину середньої тяжкості?  

Відповіді: 

1. 2 роки 

Правильна 
відповідь: 

 немає правильної відповіді 

2. 3 роки 

3. 4 роки 

4. немає правильної 
відповіді 

Пояснення: 
« 3) п'ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості» (ч. 1 ст. 49 Кримінального  
кодексу України) 

Питання: 
У якій із відповідей  вказано передбачений чинним Кримінальним кодексом України 
строк давності, сплив якого є підставою для звільнення особи від кримінальної 
відповідальності у разі вчинення нею тяжкого злочину?  

Відповіді: 

1. 2 роки 

Правильна 
відповідь: 

10 років  
2. 3 роки 

3. 10 років 

4. 15 років 

Пояснення: 
«4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину» (ч. 1 ст. 49 Кримінального  кодексу 
України) 

Питання: 
У якій з відповідей  вказано передбачений чинним Кримінальним кодексом України 
строк давності, сплив якого є підставою для звільнення особи від кримінальної 
відповідальності, у разі вчинення нею особливо тяжкого злочину?  

Відповіді: 

1. 8 років 

Правильна 
відповідь: 

 немає правильної відповіді 

2. 9 років 

3. 10 років 

4. немає правильної 
відповіді 

Пояснення: 
«5) п'ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину» (1 ст. 49 Кримінального  
кодексу України) 

Питання: 
Перебіг давності притягнення до кримінальної відповідальності зупиняється 
відповідно, до чинного Кримінального кодексу України, якщо:  

Відповіді: 

1. засуджений 
ухиляється від 
відбування покарання; 

Правильна 
відповідь: 

особа, що вчинила злочин, ухилилась від слідства 
або суду  

2. засуджений вчинить 
до закінчення 
передбачений в законі 
строків давності новий 
злочин 

3. особа, що вчинила 
злочин, ухилилась від 
слідства або суду 

4. особа вчинить новий 
тяжкий злочин 

Пояснення: 

«Перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та 
другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин середньої тяжкості, тяжкий або 
особливо тяжкий злочин. Обчислення давності в цьому разі починається з дня вчинення 
нового злочину. При цьому строки давності обчислюються окремо за кожний злочин»   ( ч.2 
ст. 49 Кримінального  кодексу України) 

Питання: 
Обчислення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності 
починається, відповідно до чинного Кримінального кодексу України, з:  

Відповіді: 1. дня вчинення особою Правильна дня вчинення особою злочину  



злочину відповідь: 

2. дня явки особи з 
повинною 

3. дня реєстрації заяви 
про вчинений злочин 

4. з дня внесення 
відомостей до ЄРДР  

Пояснення: 

«Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і 
до дня набрання вироком законної сили минули такі строки…». (ч. 1 ст. 49 Кримінального  
кодексу України) 

Питання: 
Строк давності притягнення до кримінальної відповідальності обчислюється, 
відповідно до чинного Кримінального кодексу України, з:  

Відповіді: 

1. дня вчинення злочину 
і до дня набрання 
вироком законної сили 

Правильна 
відповідь: 

дня вчинення злочину і до дня набрання вироком 
законної сили 

2. дня явки особи з 
повинною і до 
порушення 
кримінальної справи 

3. дня реєстрації заяви 
про вчинений злочин і 
до розгляду справи 
судом 

4. дня  внесення 
відомостей до ЄРДР 
 

Пояснення: 

«Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і 
до дня набрання вироком законної сили минули такі строки…»  (ч. 1 ст. 49 Кримінального  
кодексу України) 

Питання: 
Дія або бездіяльність, яка лише формально містить ознаки будь-якого діяння, 
передбаченого Кримінальним законом кодексом України, не є злочином, якщо вона: 

Відповіді: 

1. не становить 
небезпеки для прав і 
свобод громадян 
України або інтересів 
України; 

Правильна 
відповідь: 

через малозначність не становить суспільної 
небезпеки 

2. не становить значної 
суспільної небезпеки; 

3. через малозначність 
не становить суспільної 
небезпеки; 

4. не спричинила 
тяжких наслідків 

Пояснення: 

,,Не є злочином дія або бездіяльність, яка хоча формально і містить ознаки будь-якого 
діяння, передбаченого цим Кодексом, але через малозначність не становить суспільної 
небезпеки, тобто не заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній 
особі, суспільству або державі” (ч. 1 ст. 11 Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Дія або бездіяльність є такою, яка лише формально містить ознаки будь-якого діяння, 
передбаченого Кримінальним кодексом України, але через малозначність не становить 
суспільної небезпеки, тільки тоді, якщо вона: 

Відповіді: 

1. не заподіяла, але 
могла заподіяти значну 
шкоду фізичній чи 
юридичній особі, 
суспільству або державі; 

Правильна 
відповідь: 

 не заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди 
фізичній чи юридичній особі, суспільству або 
державі 

2. заподіяла  істотну 
шкоду фізичній чи 
юридичній особі, 
суспільству або державі; 

3. не заподіяла, але 
могла заподіяти істотну 
шкоду фізичній чи 



юридичній особі, 
суспільству або державі; 

4. не заподіяла і не могла 
заподіяти істотної 
шкоди фізичній чи 
юридичній особі, 
суспільству або державі 

Пояснення: 

,,Не є злочином дія або бездіяльність, яка хоча формально і містить ознаки будь-якого 
діяння, передбаченого цим Кодексом, але через малозначність не становить суспільної 
небезпеки, тобто не заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній 
особі, суспільству або державі” (ч. 1 ст. 11 Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Особа, що вчинила передбачене Кримінальним кодексом України суспільно небезпечне 
діяння до досягнення віку, з якого вона може бути суб’єктом злочину:  

Відповіді: 

1. звільняється від 
кримінальної 
відповідальності; 

Правильна 
відповідь: 

не підлягає кримінальній відповідальності  

2. звільняється від 
покарання; 

3. не підлягає 
кримінальній 
відповідальності; 

4. підлягає кримінальній 
відповідальності і 
покаранню після 
досягнення нею 
встановленого віку  

Пояснення: 
,,Кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину виповнилося 
шістнадцять років” (ч. 1 ст. 22 Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Відповідно до чинного Кримінального кодексу України  особа, яка вчинила злочин у 
стані обмеженої осудності:  

Відповіді: 

1. не підлягає 
кримінальній 
відповідальності; 

Правильна 
відповідь: 

підлягає кримінальній відповідальності  

2. підлягає кримінальній 
відповідальності; 

3. підлягає кримінальній 
відповідальності після 
одужання; 

4. звільняється від 
кримінальної 
відповідальності 

  

Пояснення: 

,,Підлягає кримінальній відповідальності особа, визнана судом обмежено осудною, тобто 
така, яка під час вчинення злочину, через наявний у неї психічний розлад, не була здатна 
повною мірою усвідомлювати свої дії (бездіяльність) та (або) керувати ними” (ч. 1 ст. 20 
Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Відповідно до Кримінального кодексу України організатор організованої групи чи 
злочинної організації підлягає кримінальній відповідальності:  

Відповіді: 

1. лише за тяжкі і 
особливо тяжкі злочини, 
вчинені організованою 
групою чи злочинною 
організацією; 

Правильна 
відповідь: 

за всі злочини, вчинені організованою групою чи 
злочинною організацією, якщо вони охоплювались 
його умислом 

2. лише за безпосередню 
участь у вчинюваних 
ним злочинах; 

3. за всі злочини, 
вчинені організованою 
групою чи злочинною 
організацією, якщо вони 
охоплювались його 



умислом; 

4.  лише за 
безпосередню участь у 
тяжких чи особливо 
тяжких злочинах 

Пояснення: 

,,Організатор організованої групи чи злочинної організації підлягає кримінальній 
відповідальності за всі злочини, вчинені організованою групою чи злочинною організацією, 
якщо вони охоплювалися його умислом” (ч. 1 ст. 30 Кримінального кодексу України). 

Питання: 
У випадку, коли перебіг строку давності притягнення до кримінальної відповідальності 
переривався, обчислення давності за чинним Кримінальним  кодексом України 
починається з дня:  

Відповіді: 

1. оголошення особи, що 
вчинила злочин, у 
розшук 

Правильна 
відповідь: 

вчинення особою нового середньої тяжкості, 
тяжкого або особливо тяжкого злочину 

2. вчинення особою 
нового середньої 
тяжкості, тяжкого або 
особливо тяжкого 
злочину 

3. встановлення 
місцеперебування 
особи, що вчинила 
злочин 

4. ухилення особи від 
слідства і суду 

Пояснення: 

«Перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та 
другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин середньої тяжкості, тяжкий або 
особливо тяжкий злочин. Обчислення давності в цьому разі починається з дня вчинення 
нового злочину. При цьому строки давності обчислюються окремо за кожний злочин» ( ч. 3 
ст. 49 Кримінального  кодексу України) 

Питання: 
У якій відповіді названа ознака покарання, визначена в Кримінальному  кодексі 
України?  

Відповіді: 

1. воно є заходом 
примусу 

Правильна 
відповідь: 

воно є заходом примусу 

2. воно є  виховним 
заходом 

3. воно є заходом 
поновлення 
справедливості 

4. воно є заходом  
перевиховання 

Пояснення: 
«Покарання є заходом примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до 
особи, визнаної винною у вчиненні злочину, і полягає в передбаченому законом обмеженні 
прав і свобод засудженого» (ч. 1 ст. 50 Кримінального  кодексу України) 

Питання: 

Укажіть, яке словосполучення зі ст. 50 Кримінального  кодексу України пропущене в 
наведеному законодавчому формулюванні: „Покарання має на меті не тільки кару, а й 
…, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими 
особами.”  

Відповіді: 

1. виховати і 
перевиховати 
засудженого в дусі 
чесного ставлення до 
праці, поважання 
законів і норм суспільної 
моралі 

Правильна 
відповідь: 

виправлення засуджених 

2. виправлення 
засудженого в дусі 
чесного ставлення до 
праці, поважання 
законів і норм суспільної 
моралі 



3. виправлення 
засуджених 

4. виправлення і 
перевиховання 
засудженого в дусі 
чесного ставлення до 
праці, поважання 
законів і норм суспільної 
моралі 

Пояснення: 
«Покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання 
вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами» (ч.2 ст. 50 Кримінального  
кодексу України) 

Питання: 
Укажіть яке словосполучення зі ст. 50 Кримінального  кодексу України пропущене в 
наведеному законодавчому формулюванні: „Покарання має на меті не тільки кару, а 
виправлення засуджених, а також …  

Відповіді: 

1. продемонструвати 
примусову силу 
української держави та 
ізолювати злочинця від 
суспільства 

Правильна 
відповідь: 

запобігання вчиненню нових злочинів як 
засудженими, так і іншими особами 

2. запобігання вчиненню 
нових злочинів тільки 
засудженими 

3. запобігання вчиненню 
нових злочинів тільки 
іншими особами 

4. запобігання вчиненню 
нових злочинів як 
засудженими, так і 
іншими особами 

Пояснення: 
«Покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання 
вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами»  (ч.2 ст. 50 Кримінального  
кодексу України) 

Питання: 
Які покарання за чинним Кримінальним  кодексом України можуть призначатися 
лише у якості додаткових? 

Відповіді: 

1. штраф та конфіскація 
майна 

Правильна 
відповідь: 

позбавлення рангу, чину або класу та конфіскація 
майна  

2. громадські роботи 

3. позбавлення рангу, 
чину або класу та 
конфіскація майна 

4. позбавлення права 
обіймати певні посади 

Пояснення: 
« Додатковими покараннями є позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину 
або кваліфікаційного класу та конфіскація майна.» (ч.2 ст.52 ККУ) 

Питання: 
Які покарання за чинним Кримінальним  кодексом України можуть призначатися у 
якості як основних, так і додаткових? 

Відповіді: 

1. штраф та позбавлення 
права обіймати певні 
посади або займатися 
певною діяльністю 

Правильна 
відповідь: 

штраф та позбавлення права обіймати певні 
посади або займатися певною діяльністю  2. виправні роботи 

3. позбавлення рангу, 
чину або класу 

4. конфіскація майна 

Пояснення: 
«Штраф та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю 
можуть застосовуватися як основні, так і як додаткові покарання.» (ч. 3 ст. 52 ККУ) 

Питання: 
Укажіть, яке словосполучення зі статті 53 Кримінального  кодексу України пропущене в 
наведеному законодавчому формулюванні:„Штраф – це... стягнення, що накладається 
судом у випадках і межах, встановлених в Особливій частині цього Кодексу … ” :  

Відповіді: 1. майнове Правильна грошове стягнення  



2. моральне відповідь: 

3. грошове 

4. жодна з відповідей неє 
правильною 

Пояснення: 
«Штраф - це грошове стягнення, що накладається судом у випадках і розмірі, встановлених в 
Особливій частині цього Кодексу, з урахуванням положень частини другої цієї статті..» (ч. 1 
ст. 53 Кримінального  кодексу України)  

Питання: 
Відповідно до Кримінального  кодексу України за  вчинення одного злочину може бути 
призначено: 

Відповіді: 

1. лише одне покарання 

Правильна 
відповідь: 

одне основне покарання 

2. не більше двох 
покарань 

3. одне основне 
покарання 

4. лише одне основне та 
одне додаткове 
покарання 

Пояснення: 

«За один злочин може бути призначено лише одне основне покарання, передбачене в 
санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу. До основного 
покарання може бути приєднане одне чи кілька додаткових покарань…» ( ст. 52 ККУ) 

Питання: Згідно Кримінального  кодексу України розмір штрафу визначається судом залежно від:  

Відповіді: 

1. характеру суспільної 
небезпеки вчиненого 
злочину та з 
урахуванням майнового 
стану винного 

Правильна 
відповідь: 

тяжкості вчиненого злочину та з урахуванням 
майнового стану винного 

2. ступеня суспільної 
небезпеки вчиненого 
злочину та з 
урахуванням майнового 
стану винного 

3. тяжкості вчиненого 
злочину, та з 
урахуванням майнового 
стану потерпілого 

4. тяжкості вчиненого 
злочину та з 
урахуванням майнового 
стану винного 

Пояснення: 
«Розмір штрафу визначається судом залежно від тяжкості вчиненого злочину та з 
урахуванням майнового стану винного…» (Ч. 2 ст.53 Кримінального  кодексу України) 

Питання: 
Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу 
може бути призначене в разі засудження особи за: 

Відповіді: 

1. вчинення тільки 
особливо тяжкого 
злочину; 

Правильна 
відповідь: 

вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину 

2. вчинення злочину 
середньої тяжкості, 
тяжкого та особливо 
тяжкого злочину; 

3. вчинення тяжкого чи 
особливо тяжкого 
злочину; 

4. вчинення злочину 
середньої тяжкості чи 
тяжкого злочину 

Пояснення: 

,,Засуджена за тяжкий чи особливо тяжкий злочин особа, яка має військове, спеціальне 
звання, ранг, чин або кваліфікаційний клас, може бути позбавлена за вироком суду цього 
звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу” (ст. 54 Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю може бути 
призначене як додаткове покарання на строк:  

Відповіді: 1. до 2 років Правильна від 1 року до 3 років, а у справах, передбачених 



2. до 3 років відповідь: Законом України "Про очищення влади", - на 
строк п’ять років 3. до 3 років, а у справах, 

передбачених Законом 
України "Про 
запобігання корупції", - 
на строк п’ять років 

4. від 1 року до 3 років, а 
у справах, передбачених 
Законом України "Про 
очищення влади", - на 
строк п’ять років 

Пояснення: 

«Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю може бути 
призначене як додаткове покарання на строк від одного до трьох років. Позбавлення права 
обіймати певні посади як додаткове покарання у справах, передбачених Законом України 
"Про очищення влади", призначається на строк п’ять років» (ч. 1 ст. 55 Кримінального  
кодексу України)  

Питання: 
Вид громадських робіт, призначених судом у виді покарання, відповідно до КК України, 
визначають: 

Відповіді: 

1. суд 

Правильна 
відповідь: 

 органи місцевого самоврядування 

2. кримінально – 
виконавчі інспекції 

3. органи виконавчої 
служби 

4. органи місцевого 
самоврядування 

Пояснення: 

« Громадські роботи полягають у виконанні засудженим у вільний від роботи чи навчання 
час безоплатних суспільно корисних робіт, вид яких визначають органи місцевого 
самоврядування»  (ч.1 ст.56 Кримінального  кодексу України)  

Питання: 
Особам, які стали непрацездатними після постановлення вироку суду, виправні роботи 
суд може замінити:  

Відповіді: 

1. штрафом із 
розрахунку двох 
встановлених 
законодавством 
неоподаткованих 
мінімумів доходів 
громадян за два місяця 
виправних робіт 

Правильна 
відповідь: 

 штрафом із розрахунку трьох встановлених 
законодавством неоподаткованих мінімумів 
доходів громадян за один місяць виправних робіт 

2. штрафом із 
розрахунку двох 
встановлених 
законодавством 
мінімальних заробітніх 
плат за один місяць 
виправних робіт 

3. штрафом із 
розрахунку двох 
встановлених 
законодавством 
мінімальних заробітніх 
плат за два місяця 
виправних робіт 

4. штрафом із 
розрахунку трьох 
встановлених 
законодавством 
неоподаткованих 
мінімумів доходів 
громадян за один місяць 
виправних робіт 

Пояснення: 
«Особам, які стали непрацездатними після постановлення вироку суду, виправні роботи суд 
може замінити штрафом із розрахунку трьох встановлених законодавством 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за один місяць виправних робіт». (ч.3  ст. 57 



Кримінального  кодексу України) 

Питання: 
Покарання у виді службових обмежень застосовується до військовослужбовців, крім 
військовослужбовців строкової служби, на строк:  

Відповіді: 

1. до 2 років 

Правильна 
відповідь: 

від 6 місяців до 2 років  
2. від 3 місяців до 2 років 

3. від 6 місяців до 2 років 

4. до 3 років 

Пояснення: 

«Покарання у виді службового обмеження застосовується до засуджених 
військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби, на строк від шести місяців 
до двох років…» (ч.1 ст. 58 Кримінального  кодексу України) 

Питання: 
Відповідно до Кримінального  кодексу України із суми грошового забезпечення 
засудженого до службового обмеження проводиться відрахування в дохід держави у 
розмірі:  

Відповіді: 

1. встановленому 
вироком суду, але не 
більше п’ятнадцяти 
відсотків 

Правильна 
відповідь: 

встановленому вироком суду, в межах від десяти до 
двадцяти відсотків  

2. встановленому 
вироком суду, в межах 
від десяти до двадцяти 
відсотків 

3. встановленому 
вироком суду, але не 
більше двадцяти 
відсотків 

4. встановленому 
вироком суду, в межах 
від десяти до двадцяти 
п’яти відсотків 

Пояснення: 

«Із суми грошового забезпечення засудженого до службового обмеження провадиться 
відрахування в доход держави у розмірі, встановленому вироком суду, в межах від десяти до 
двадцяти відсотків» (ч. 2 ст.58 Кримінального  кодексу України)  

Питання: Відповідно до Кримінального  кодексу України конфіскація майна це:  

Відповіді: 

1. примусове безоплатне 
вилучення у власність 
держави виключно  
всього майна, яке є 
власністю засудженого 

Правильна 
відповідь: 

примусове безоплатне вилучення у власність 
держави всього або частини майна, яке є власністю 
засудженого  

2. примусове безоплатне 
вилучення у власність 
держави лише частини 
майна, яке є власністю 
засудженого 

3. примусове безоплатне 
вилучення у власність 
держави всього або 
частини майна, яке є 
власністю засудженого 

4. примусове безоплатне 
вилучення у власність 
держави всього або 
частини майна, яке є 
власністю засудженого 
та членів його сім’ї 

Пояснення: 

«Покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у 
власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого»  (ч.1 ст. 59 
Кримінального  кодексу України) 

Питання: 
За чинним Кримінальним  кодексом України, якщо конфіскується частина майна, суд 
обов’язково  повинен зазначити: 



Відповіді: 

1. яка саме частина 
майна конфіскується, 
або перелічити 
предмети, що 
конфіскуються 

Правильна 
відповідь: 

яка саме частина майна конфіскується, або 
перелічити предмети, що конфіскуються 

2. чому конфіскується не 
все майно, а частина 

3. яке майно не підлягає 
конфіскації 

4. яке майно і чому не 
підлягає конфіскації 

Пояснення: 
«Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна 
конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються»  (ч.1 ст. 59 Кримінального  
кодексу України) 

Питання: 
У якій відповіді правильно вказано злочини, за вчинення яких встановлюється 
конфіскація майна?  

Відповіді: 

1. лише корисливі 
злочини 

Правильна 
відповідь: 

за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а 
також за злочини проти основ національної 
безпеки України та громадської безпеки незалежно 
від ступеня їх тяжкості 

2. лише насильницько-
корисливі злочини 

3. за тяжкі та особливо 
тяжкі корисливі 
злочини, а також за 
злочини проти основ 
національної безпеки 
України та громадської 
безпеки незалежно від 
ступеня їх тяжкості 

4. лише тяжкі та 
особливо тяжкі 
корисливі злочини 

Пояснення: 

«Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також 
за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від 
ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в 
Особливій частині цього Кодексу» ( ч. 2 ст. 59 Кримінального  кодексу України) 

Питання: Конфіскація майна як вид покарання може бути призначена лише у випадках: 

Відповіді: 

1. спеціально 
передбачених в 
Особливій частині 
Кримінального кодексу 
України 

Правильна 
відповідь: 

спеціально передбачених в Особливій частині 
Кримінального кодексу України 

2. коли  мають місце 
обставини, що 
обтяжують покарання, 
передбачені ст. 67 
Кримінального  кодексу 
України 

3. коли позбавлення волі 
на певний строк 
призначається замість 
довічного позбавлення 
волі в порядку 
помилування 

4. жодна з відповідей не 
є правильною 

Пояснення: 
«…може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині 
цього Кодексу» (ч. 1 ст. 59 Кримінального  кодексу України: конфіскація майн1. 

Питання: Відповідно до Кримінального  кодексу України покарання у виді арешту полягає: 

Відповіді: 

1. в триманні 
засудженого в умовах 
ізоляції від інших осіб 

Правильна 
відповідь: 

в триманні засудженого в умовах ізоляції  

2.  в триманні 
засудженого в умовах 



ізоляції 

3. в триманні 
засудженого в 
приміщеннях камерного 
типу 

4. в триманні 
засудженого в 
ізольованих від інших 
осіб приміщеннях 

Пояснення: 
«Покарання у виді арешту полягає в триманні засудженого в умовах ізоляції і 
встановлюється на строк від одного до шести місяців»  (ч. 1 ст. 60 Кримінального  кодексу 
України) 

Питання: 
Відповідно до Кримінального  кодексу України покарання у виді арешту 
встановлюється на строк: 

Відповіді: 

1. до шести місяців 

Правильна 
відповідь: 

від одного до шести місяців  

2.  від одного до 
чотирьох місяців 

3. від одного до шести 
місяців 

4. від двох до шести 
місяців  

Пояснення: 

«Покарання у виді арешту полягає в триманні засудженого в умовах ізоляції і 
встановлюється на строк від одного до шести місяців» (ч. 1 ст. 60 Кримінального  кодексу 
України) 

Питання: За чинним Кримінальним  кодексом України арешт  застосовується до осіб: 

Відповіді: 

1. віком до шістнадцяти 
років 

Правильна 
відповідь: 

жодна з відповідей не є правильною 

2. вагітних жінок 

3. до жінок, які мають 
дітей віком до семи 
років 

4. жодна з відповідей не 
є правильною 

Пояснення: 
«Арешт не застосовується до осіб віком до шістнадцяти років, вагітних жінок та до жінок, які 
мають дітей віком до семи років» (ч. 3 ст. 60 Кримінального  кодексу України) 

Питання: 
Згідно чинного Кримінального  кодексу України покарання у виді обмеження волі 
полягає у триманні особи:  

Відповіді: 

1. в кримінально – 
виконавчих установах 
закритого типу з 
ізоляцією від суспільства 
в умовах здійснення 
нагляду з обов’язковим 
залученням засудженого 
до праці 

Правильна 
відповідь: 

в кримінально – виконавчих установах відкритого 
типу без ізоляції від суспільства в умовах 
здійснення за нею нагляду з обов’язковим 
залученням засудженого до праці 

2. в кримінально – 
виконавчих установах 
відкритого типу без 
ізоляції від суспільства в 
умовах здійснення за 
нею нагляду з 
обов’язковим 
залученням засудженого 
до праці 

3. у виховних колоніях 
відкритого типу без 
ізоляції від суспільства в 
умовах здійснення за 
нею нагляду з 
обов’язковим 
залученням засудженого 
до праці 



4. в арештних будинках 
відкритого типу без 
ізоляції від суспільства в 
умовах здійснення за 
нею нагляду з 
обов’язковим 
залученням засудженого 
до праці 

Пояснення: 

«Покарання у виді обмеження волі полягає у триманні особи в кримінально-виконавчих 
установах відкритого типу без ізоляції від суспільства в умовах здійснення за нею нагляду з 
обов'язковим залученням засудженого до праці..» ( ч. 1 ст 61 Кримінального  кодексу 
України) 

Питання: 
Згідно чинного Кримінального  кодексу України обмеження волі встановлюється на 
строк:  

Відповіді: 

1. до чотирьох років 

Правильна 
відповідь: 

від одного до п’яти років 

2. від шести місяців до 
п’яти років 

3. від одного до 
чотирьох років 

4. від одного до п’яти 
років 

Пояснення: 
«Обмеження волі встановлюється на строк від одного до п'яти років» ( ч. 2 ст. 61 
Кримінального  кодексу України) 

Питання: 
Відповідно до чинного Кримінального  кодексу України покарання у виді тримання в 
дисциплінарному батальйоні призначається на строк:  

Відповіді: 

1. від п’яти місяців до 
двох років 

Правильна 
відповідь: 

від шести місяців до двох років  

2. від шести місяців до 
двох років 

3. від семи місяців до 
двох років 

4. до трьох років 

Пояснення: 
«Покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні призначається 
військовослужбовцям строкової служби на строк від шести місяців до двох років …» (ч.1 ст. 
62 Кримінального  кодексу України) 

Питання: 
За чинним Кримінальним  кодексом України покарання у виді позбавлення волі 
полягає: 

Відповіді: 

1. в ізоляції засудженого 
та поміщенні його на 
певний строк до 
кримінально-виконавчої 
установи закритого типу 

Правильна 
відповідь: 

в ізоляції засудженого та поміщенні його на 
певний строк до кримінально-виконавчої установи 
закритого типу 

2. в поміщенні 
засудженого на певний 
строк до відповідної 
установи з суворим 
режимом 

3. в ізоляції засудженого  
у виправному центрі 

4. жодна з відповідей не 
є правильною 

Пояснення: 

«Покарання у виді позбавлення волі полягає в ізоляції засудженого та поміщенні його на 
певний строк до кримінально-виконавчої установи закритого типу» ( ч.1 ст. 63 
Кримінального  кодексу України) 

Питання: 
Відповідно до чинного Кримінального  кодексу України покарання у виді позбавлення 
волі  за загальним правилом встановлюється на строк:  

Відповіді: 

1. від семи місяців до 
десяти років 

Правильна 
відповідь: 

від одного року до п’ятнадцяти років 2. від одного року до 
десяти років 

3. від семи місяців до 



п’ятнадцяти років 

4. від одного року до 
п’ятнадцяти років 

Пояснення: 

«Позбавлення волі встановлюється на строк від одного до п'ятнадцяти років, за винятком 
випадків, передбачених Загальною частиною цього Кодексу»  (ч.2. ст. 63 Кримінального  
кодексу України) 

Питання: 
Відповідно до чинного Кримінального  кодексу України довічне позбавлення волі 
встановлюється за вчинення:  

Відповіді: 

1. тяжкого злочину 

Правильна 
відповідь: 

особливо тяжкого злочину  

2.  особливо тяжкого 
злочину 

3. тяжкого і особливо 
тяжкого злочину 

4. злочину. що 
спричинив тяжкі 
наслідки 

Пояснення: 
«Довічне позбавлення волі встановлюється за вчинення особливо тяжких злочинів…» (ч. 1 ст. 
64 Кримінального  кодексу України)  

Питання: 
Укажіть за якої обов’язкової умови, передбаченої чинним кримінальним законом, може 
бути застосоване довічне позбавлення волі:  

Відповіді: 

1. якщо винний має дві і 
більше судимості 

Правильна 
відповідь: 

якщо суд не вважає за можливе застосовувати 
позбавлення волі на певний строк 

2. якщо винний має три і 
більше судимості 

3. якщо суд прийде до 
висновку, що для 
виправлення 
засудженого потрібен 
більш тривалий строк 

4. якщо суд не вважає за 
можливе застосовувати 
позбавлення волі на 
певний строк 

Пояснення: 

«Довічне позбавлення волі встановлюється … лише у випадках, спеціально передбачених 
цим Кодексом, якщо суд не вважає за можливе застосовувати позбавлення волі на певний 
строк»  (ч. 1 ст. 64 Кримінального  кодексу України) 

Питання: 
Відповідно до чинного Кримінального  кодексу України суд може призначити більш 
м’яке покарання , ніж передбачено законом за наявності: 

Відповіді: 

1. обставини, що 
пом’якшує покарання,  
та істотно знижує 
ступінь тяжкості 
вчиненого злочину, з 
урахуванням особи 
винного 

Правильна 
відповідь: 

кількох обставин, що пом’якшують покарання,  та 
істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого 
злочину, з урахуванням особи винного 

2. кількох обставин, що 
пом’якшують 
покарання,  та істотно 
знижують ступінь 
тяжкості вчиненого 
злочину, з урахуванням 
особи винного 

3. обставин, що 
пом’якшують 
покарання,  та 
знижують ступінь 
тяжкості вчиненого 
злочину, з урахуванням 
поведінки  винного 

4. обставин, що  істотно 
знижують ступінь 
тяжкості вчиненого 
злочину, з урахуванням 



поведінки винного під 
час кримінального 
провадження 

Пояснення: 

«За наявності кількох обставин, що пом'якшують покарання та істотно знижують ступінь 
тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням особи винного суд, умотивувавши своє рішення, 
може, крім випадків засудження за корупційний злочин, призначити основне покарання, 
нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої 
частини цього Кодексу, або перейти до іншого, більш м'якого виду основного покарання, не 
зазначеного в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу за цей 
злочин» ( ч. 1 ст. 69 Кримінального  кодексу України)  

Питання: 
При призначенні покарання за сукупністю злочинів суд, призначивши покарання за 
кожний злочин окремо, визначає остаточне покарання шляхом: 

Відповіді: 

1. поглинання менш 
суворого покарання 
більш суворим або 
шляхом повного чи 
часткового складання 
призначених покарань 

Правильна 
відповідь: 

поглинання менш суворого покарання більш 
суворим або шляхом повного чи часткового 
складання призначених покарань  

2. порівняння менш 
суворого покарання з 
більш суворим або 
шляхом повного чи 
часткового складання 
призначених покарань 

3. поглинання більш  
суворого покарання 
менш суворим або 
шляхом повного чи 
часткового складання 
призначених покарань 

4. поглинання менш   
суворого покарання 
більш суворим  та 
шляхом повного 
складання призначених 
покарань 

Пояснення: 

«При сукупності злочинів суд, призначивши покарання (основне і додаткове) за кожний 
злочин окремо, визначає остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого 
покарання більш суворим або шляхом повного чи часткового складання призначених 
покарань» ( ч. 1 ст. 70 Кримінального  кодексу України) 

Питання: 
Якщо засуджений після постановлення вироку, але до повного відбуття покарання 
вчинив новий злочин, суд до покарання, призначеного за новим вироком: 

Відповіді: 

1. частково приєднує 
невідбуте покарання за 
попереднім вироком 

Правильна 
відповідь: 

повністю або частково приєднує  невідбуту  
частину покарання за попереднім вироком 

2. повністю приєднує 
невідбуту частину 
покарання за 
попереднім вироком 

3. повністю або частково 
приєднує невідбуту 
частину покарання за 
попереднім вироком 

4. частково приєднує 
невідбуту частину 
покарання за 
попереднім вироком 

Пояснення: 

«Якщо засуджений після постановлення вироку, але до повного відбуття покарання вчинив 
новий злочин, суд до покарання, призначеного за новим вироком, повністю або частково 
приєднує невідбуту частину покарання за попереднім вироком» ( ч. 1 ст. 71 Кримінального  
кодексу України) 



Питання: 
Яка тривалість іспитового строку передбачена чинним Кримінальним  кодексом 
України при звільненні від відбування покарання з випробуванням? 

Відповіді: 

1. до двох років 

Правильна 
відповідь: 

від одного року до трьох 

2. від одного року до 
двох років 

3. від двох до п’яти років 

4. від одного року до 
трьох 

Пояснення: 
«Іспитовий строк встановлюється судом тривалістю від одного року до трьох років.» (ч. 4 ст. 
75 ККУ) 

Питання: 
За чинним Кримінальним  кодексом України суд  ухвалює звільнити засудженого від 
відбування призначеного покарання з випробуванням за умови:   

Відповіді: 

1. якщо він протягом 
визначеного іспитового 
строку не вчинить 
нового умисного 
злочину і виконає 
покладені на нього 
обов'язки 

Правильна 
відповідь: 

якщо він протягом визначеного іспитового строку 
не вчинить нового злочину і виконає покладені на 
нього обов'язки 

2. якщо він протягом 
визначеного іспитового 
строку не вчинить 
нового злочину і 
виконає покладені на 
нього обов'язки 

3. якщо він протягом 
визначеного іспитового 
строку виконає 
покладені на нього 
обов'язки 

4. якщо він не вчинить 
нового умисного 
злочину і виконає 
покладені на нього 
обов'язки  

Пояснення: 

«…суд ухвалює звільнити засудженого від відбування призначеного покарання, якщо він 
протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на 
нього обов'язки...» (ч. 3 ст. 75 ККУ) 

Питання: 
Ким відповідно до чинного Кримінального  кодексу України здійснюється контроль за 
поведінкою засуджених з числа цивільних осіб, яких звільнено від відбування 
покарання з випробуванням? 

Відповіді: 

1. органами місцевого 
самоврядування за 
місцем проживання 
засудженого 

Правильна 
відповідь: 

кримінально-виконавчою інспекцією за місцем 
проживання засудженого 

2. кримінально-
виконавчою інспекцією 
за місцем проживання 
засудженого 

3. судом, який здійснив 
таке звільнення 

4. жодна з відповідей не 
є правильною 

Пояснення: 
«Контроль за поведінкою таких засуджених здійснюється кримінально-виконавчою 
інспекцією за місцем проживання засудженого, а щодо засуджених військовослужбовців - 
командирами військових частин.» (ч. 2 ст. 76 ККУ) 

Питання: 
Відповідно до  чинного Кримінального  кодексу України особа визнається такою, що має 
судимість з дня: 

Відповіді: 

1. набрання законної 
сили обвинувальним 
вироком суду 

Правильна 
відповідь: 

набрання законної сили обвинувальним вироком 
суду 

2. проголошення 



обвинувального вироку 
суду 

3. підписання 
обвинувального вироку 
судом 

4. винесення рішення  
апеляційним судом 

Пояснення: 
«Особа визнається такою, що має судимість, з дня набрання законної сили обвинувальним 
вироком і до погашення або зняття судимості» (ч. 1 ст. 88 Кримінального  кодексу України) 

Питання: 
Відповідно до  чинного Кримінального  кодексу України особа визнається такою, що має 
судимість: 

Відповіді: 

1. до дня звільнення від 
строкового покарання 

Правильна 
відповідь: 

до дня погашення або зняття судимості 

2. до дня виконання 
безстрокового 
покарання 

3. до дня погашення або 
зняття судимості 

4. до дня звільнення від  
відбування строкового 
покарання 

Пояснення: 
«Особа визнається такою, що має судимість, з дня набрання законної сили обвинувальним 
вироком і до погашення або зняття судимості» (ч. 1 ст. 88 Кримінального  кодексу України) 

Питання: 
Відповідно до  чинного Кримінального  кодексу України зняття судимості допускається 
після закінчення не менш як: 

Відповіді: 

1. половини строку 
погашення судимості, 
визначеного законом 

Правильна 
відповідь: 

половини строку погашення судимості, 
визначеного законом 

2. половини строку 
покарання, 
призначеного вироком 
суду 

3. третини строку 
погашення судимості, 
визначеного законом 

4. жодна з наведених 
вище відповідей не є 
правильною 

Пояснення: 
«Зняття судимості допускається лише після закінчення не менш як половини строку 
погашення судимості» ( ч.3 ст. 91 Кримінального  кодексу України) 

Питання: 
Відповідно до  чинного Кримінального  кодексу України порядок зняття судимості 
встановлюється: 

Відповіді: 

1. Кримінальним 
процесуальним 
кодексом України 

Правильна 
відповідь: 

Кримінальним процесуальним кодексом України 

2. Кримінальним 
кодексом України 

3. Указом Президента 
України 

4. Розпорядженням 
Кабінету Міністрів 
України 

Пояснення: 
«Порядок зняття судимості встановлюється Кримінальним процесуальним кодексом 
України» ( ч. 4 ст. 91 ККУ) 

Питання: 
Який з числа названих нижче заходів медичного характеру   відповідно до чинного 
Кримінального кодексу України є примусовим заходом медичного характеру? 

Відповіді: 
1. надання  ургентної  
психіатричної допомоги 

Правильна 
відповідь: 

2. поміщення особи, яка вчинила суспільно 
небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, 



2. поміщення особи, яка 
вчинила суспільно 
небезпечне діяння, що 
підпадає під ознаки 
діяння, передбаченого 
Особливою частиною 
Кримінального кодексу 
України, в спеціальний 
лікувальний заклад 

передбаченого Особливою частиною 
Кримінального кодексу України, в спеціальний 
лікувальний заклад 

3. передача особи, яка 
вчинила суспільно 
небезпечне діяння, що 
підпадає під ознаки 
діяння, передбаченого 
Особливою частиною 
Кримінального кодексу 
України, під нагляд 
членів сім’ї 

4. жодна з  наведених 
відповідей не є 
правильною  

Пояснення: 

«Примусовими заходами медичного характеру є … поміщення особи, яка вчинила суспільно 
небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною 
цього Кодексу, в спеціальний лікувальний заклад...» (ст. 94 ККУ) 

Питання: 
Яка з названих нижче цілей застосування  примусових заходів медичного характеру 
визначена чинним Кримінальним кодексом України? 

Відповіді: 

1. запобігання вчиненню 
особою  суспільно 
небезпечних діянь 

Правильна 
відповідь: 

1. запобігання вчиненню особою  суспільно 
небезпечних діянь 

2. повного  вилікування 
психічно хворої особи   

3. обмеження свободи 
психічно хворої особи   

4. жодна з  наведених 
відповідей не є 
правильною 

Пояснення: 
«Примусовими заходами медичного характеру є надання амбулаторної психіатричної 
допомоги, поміщення особи … в спеціальний лікувальний заклад з метою … запобігання 
вчиненню нею суспільно небезпечних діянь.» (ст. 92 ККУ) 

Питання: 
До кого  з числа названих осіб не застосовуються примусові заходи медичного характеру 
за чинним Кримінальним кодексом України? 

Відповіді: 

1. які вчинили у стані 
неосудності суспільно 
небезпечні діяння; 

Правильна 
відповідь: 

які вчинили злочини та мають хворобу, що 
становить небезпеку для здоров'я інших осіб 

2. які вчинили у стані 
обмеженої осудності 
злочини; 

3. які вчинили злочин у 
стані осудності, але 
захворіли на психічну 
хворобу до 
постановлення вироку 
або під час відбування 
покарання. 

4. які вчинили злочини 
та мають хворобу, що 
становить небезпеку для 
здоров'я інших осіб 

Пояснення: 

«Примусові заходи медичного характеру можуть бути застосовані судом до осіб: 

1) які вчинили у стані неосудності суспільно небезпечні діяння; 

2) які вчинили у стані обмеженої осудності злочини; 



3) які вчинили злочин у стані осудності, але захворіли на психічну хворобу до 
постановлення вироку або під час відбування покарання.» (ст. 92 ККУ) 

Питання: 
Які заходи кримінально-правового характеру  не можуть бути застосовані щодо 
юридичних осіб за чинним Кримінальним кодексом України? 

Відповіді: 

1. штраф 

Правильна 
відповідь: 

 обмеження діяльності 
2. конфіскація майна 

3. ліквідація 

4. обмеження діяльності 

Пояснення: 

«До юридичних осіб судом можуть бути застосовані такі заходи кримінально-правового 
характеру: 

1) штраф; 

2) конфіскація майна; 

3) ліквідація. « (ч. 1 ст. 96-6 Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Які з названих нижче заходів можуть застосовуватись щодо юридичних осіб лише як 
основні? 

Відповіді: 

1. штраф та ліквідація 

Правильна 
відповідь: 

штраф та ліквідація 
2. штраф та конфіскація 

3. лише штраф 

4. лише ліквідація 

Пояснення: 
«До юридичних осіб штраф та ліквідація можуть застосовуватися лише як основні заходи 
кримінально-правового характеру…» (ч. 2 ст. 96-6 ККУ) 

Питання: 
Які з названих нижче заходів можуть застосовуватись щодо юридичних осіб лише як 
додаткові? 

Відповіді: 

1. штраф 

Правильна 
відповідь: 

конфіскація майна 

2. конфіскація майна 

3. ліквідація 

4. жодна з наведених 
відповідей не є 
правильною 

Пояснення: 

«До юридичних осіб штраф та ліквідація можуть застосовуватися лише як основні заходи 
кримінально-правового характеру, а конфіскація майна - лише як додатковий.» (ч. 2 ст. 96-6 
ККУ) 

Питання: 
Яка з перечислених нижче обставин за Кримінальним кодексом України є однією з 
підстав для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру: 

Відповіді: 

1. вчинення її 
уповноваженою особою 
від імені та в інтересах 
юридичної особи будь-
якого із злочинів     

Правильна 
відповідь: 

незабезпечення виконання покладених на її 
уповноважену особу законом або установчими 
документами юридичної особи обов’язків щодо 
вжиття заходів із запобігання корупції, що 
призвело до вчинення будь-якого із злочинів, 
передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і 
другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 
368-4, статтях 369 і 369-2цього Кодексу; 

2. вчинення її 
уповноваженою особою  
будь-якого із злочинів  з 
використанням  
юридичної особи 

3. незабезпечення 
виконання покладених 
на її уповноважену 
особу законом або 
установчими 
документами 
юридичної особи 
обов’язків щодо вжиття 
заходів із запобігання 
корупції, що призвело 
до вчинення будь-якого 



із злочинів, 
передбачених у статтях 
209 і 306, частинах 
першій і другій статті 
368-3, частинах першій і 
другій статті 368-4, 
статтях 369 і 369-2цього 
Кодексу; 

4. жодна із наведених 
відповідей не є 
правильною 

Пояснення: 

«Підставами для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового 
характеру є:1) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи 
будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-
3, частинах першійі другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 цього Кодексу.» (ч. 1 ст. 96-3 ККУ) 

Питання: 
Відповідно до Кримінального кодексу України неповнолітнього можливо  звільнити  
від кримінальної  відповідальності за наявності наступних умов: 

Відповіді: 

1. вчинення злочину 
невеликої або  середньої 
тяжкості вперше, якщо 
його виправлення 
можливе без 
застосування покарання 

Правильна 
відповідь: 

вчинення злочину невеликої тяжкості або 
необережного злочину середньої тяжкості вперше, 
якщо його виправлення можливе без застосування 
покарання 

2. вчинення злочину 
невеликої тяжкості або 
необережного злочину 
середньої тяжкості 
вперше, якщо його 
виправлення можливе 
без застосування 
покарання 

3. вчинення злочину 
невеликої або  середньої 
тяжкості вперше, якщо 
не існує потреби у його 
виправленні 

4. вчинення злочину  
вперше, якщо його 
виправлення можливе 
без застосування 
покарання 

Пояснення: 

«Неповнолітнього, який вперше вчинив злочин невеликої тяжкості або необережний злочин 
середньої тяжкості, може бути звільнено від кримінальної відповідальності, якщо його 
виправлення можливе без застосування покарання.» (ч. 1 ст. 97 ККУ) 

Питання: 
Укажіть підстави, за яких відповідно до Кримінального кодексу України допускається 
застосування до неповнолітніх примусових заходів виховного характеру:  

Відповіді: 

1. у випадку, коли 
неповнолітній заподіяв 
шкоду в стані необхідної 
оборони 

Правильна 
відповідь: 

у випадку, коли неповнолітній вперше вчинив 
злочин невеликої тяжкості або необережний 
злочин середньої тяжкості, якщо його виправлення 
можливе без застосування покарання  

2. у випадку, коли 
неповнолітній вчинив 
злочин з необережності 

3. у випадку, коли 
неповнолітній вперше 
вчинив злочин 
невеликої тяжкості або 
необережний злочин 
середньої тяжкості, 
якщо його виправлення 
можливе без 



застосування покарання 

4. у випадку, коли 
неповнолітній вперше 
вчинив злочин 
середньої тяжкості і є 
прохання батьків 
застосувати до нього 
примусові заходи 
виховного характеру 

Пояснення: 

«Неповнолітнього, який вперше вчинив злочин невеликої тяжкості або необережний злочин 
середньої тяжкості, може бути звільнено від кримінальної відповідальності, якщо його 
виправлення можливе без застосування покарання. У цих випадках суд застосовує до 
неповнолітнього примусові заходи виховного характеру, передбачені частиною другою 
статті 105 цього Кодексу» ( ч. 1  ст. 97 Кримінального  кодексу України) 

Питання: 
Які заходи, згідно Кримінального кодексу України, вживають у випадку ухилення 
неповнолітнього, що вчинив злочин, від застосованих до нього при звільненні від 
кримінальної відповідальності примусових заходів виховного характеру :  

Відповіді: 

1. такому 
неповнолітньому суд 
робить попередження 

Правильна 
відповідь: 

ці заходи скасовуються і неповнолітній 
притягується до кримінальної відповідальності  

2. до такого 
неповнолітнього суд 
застосовує покарання 

3. ці заходи 
скасовуються і 
неповнолітній 
притягується до 
кримінальної 
відповідальності 

4. до такого 
неповнолітнього суд 
застосовує покарання, 
яке виконується разом з 
застосованими 
примусовими заходами 
виховного характеру 

Пояснення: 
«У разі ухилення неповнолітнього, що вчинив злочин, від застосування до нього примусових 
заходів виховного характеру ці заходи скасовуються і він притягується до кримінальної 
відповідальності» ( ч.3 ст. 97ККУ)  

Питання: 
Відповідно до Кримінального кодексу України, які з перелічених нижче покарань 
можуть бути застосовані до неповнолітніх лише як додаткові:  

Відповіді: 

1. виправні роботи 

Правильна 
відповідь: 

позбавлення права обіймати певні посади або 
займатися певною діяльністю 

2. позбавлення права 
обіймати певні посади 
або займатися певною 
діяльністю 

3. арешт 

4. позбавлення волі на 
певний строк 

Пояснення: 

«До неповнолітніх можуть бути застосовані додаткові покарання у виді штрафу та 
позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю» ( ч. 2 ст.98 
ККУ), але штраф може застосовуватись і як основне покарання. (ч.1 ст. 98 ККУ) 

Питання: 
Відповідно до Кримінального кодексу України, які з перелічених нижче покарань 
можуть бути застосовані до неповнолітніх  як основні, і як додаткові:  

Відповіді: 

1. штраф 

Правильна 
відповідь: 

штраф  2. позбавлення права 
обіймати певні посади 
або займатися певною 



діяльністю; 

3. громадські роботи 

4. виправні роботи 

Пояснення: 

«До неповнолітніх, визнаних винними у вчиненні злочину, судом можуть бути застосовані 
такі основні види покарань 

1) штраф; 

2) громадські роботи; 

3) виправні роботи; 

4) арешт; 

5) позбавлення волі на певний строк» ( ч. 1 ст.98 ККУ);  «До неповнолітніх можуть бути 
застосовані додаткові покарання у виді штрафу та позбавлення права обіймати певні посади 
або займатися певною діяльністю» (ч. 2 ст.98 ККУ) 

Питання: 
Відповідно до Кримінального кодексу України штраф застосовується лише до 
неповнолітніх:  

Відповіді: 

1. які досягли віку, з 
якого дозволяється 
працевлаштування 

Правильна 
відповідь: 

що мають самостійний доход, власні кошти або 
майно, на яке може бути звернене стягнення 

2. батьки, яких можуть 
сплатити штраф 

3. які працюють 

4. що мають 
самостійний доход, 
власні кошти або майно, 
на яке може бути 
звернене стягнення 

Пояснення: 

«Штраф застосовується лише до неповнолітніх, що мають самостійний доход, власні кошти 
або майно, на яке може бути звернене стягнення» ( ч.1 ст 99 Кримінального  кодексу 
України)  

Питання: 
Відповідно до Кримінального кодексу України громадські роботи можуть бути 
застосовані до неповнолітнього:  

Відповіді: 

1. якому виповнилося 16 
років 

Правильна 
відповідь: 

якому виповнилося 16 років 

2. якому виповнилося 14 
років 

3. якому виповнилося 18 
років 

4. якому виповнилося 15 
років 

Пояснення: 
«Громадські роботи можуть бути призначені неповнолітньому у віці від 16 …років …» (ч.1 
ст. 100 Кримінального  кодексу України) 

Питання: 
Відповідно до Кримінального кодексу України суд призначає неповнолітньому 
громадські роботи в межах:  

Відповіді: 

1. від тридцяти до ста 
двадцяти годин 

Правильна 
відповідь: 

від тридцяти до ста двадцяти годин  

2. від шістдесяти до 
двохсот сорока годин 

3. від десяти до ста 
годин 

4. від сорока до двохсот 
годин 

Пояснення: 
«Громадські роботи можуть бути призначені неповнолітньому на строк від тридцяти до ста 
двадцяти годин …» (ч.1 ст. 100 Кримінального  кодексу України) 

Питання: 
Відповідно до Кримінального кодексу України виправні роботи можуть бути 
застосовані до неповнолітнього:  

Відповіді: 

1. якому виповнилося 16 
років 

Правильна 
відповідь: 

якому виповнилося 16 років 2. якому виповнилося 14 
років 

3. якому виповнилося 15 



років 

4. жодна з наведених 
вище відповідей не є 
правильною 

Пояснення: 
«Виправні роботи можуть бути призначені неповнолітньому в віці від 16 до 18 років …» (ч.2 
ст. 100 Кримінального  кодексу України) 

Питання: 
Відповідно до Кримінального кодексу України виправні роботи застосовуються до 
неповнолітнього на строк:  

Відповіді: 

1. від сорока до двохсот 
годин 

Правильна 
відповідь: 

від двох місяців до одного року  

2. від двох місяців до 
одного року 

3. від шести місяців до 
двох років 

4. від одного місяця до 
року 

Пояснення: 
«Виправні роботи можуть бути призначені неповнолітньому …за місцем роботи на строк від 
двох місяців до одного року» (ч.2 ст. 100 Кримінального  кодексу України) 

Питання: 
Чи можна, відповідно до Кримінального кодексу України, здійснювати відрахування з 
заробітку неповнолітнього, засудженого до виправних робіт? 

Відповіді: 

1. відрахувань не 
здійснюється 

Правильна 
відповідь: 

здійснюється відрахування в доход держави в 
розмірі, встановленому вироком суду, в межах від 
п’яти до десяти відсотків 

2. здійснюється 
відрахування в доход 
держави в розмірі, 
встановленому вироком 
суду, в межах від п’яти 
до десяти відсотків 

3. здійснюється 
відрахування в доход 
держави в розмірі, 
встановленому вироком 
суду, в межах від десяти 
до двадцяти відсотків 

4. здійснюється 
відрахування в доход 
держави в розмірі, 
встановленому вироком 
суду, в межах до десяти 
відсотків 

Пояснення: 

«Із заробітку неповнолітнього, засудженого до виправних робіт, здійснюється відрахування в 
доход держави в розмірі, встановленому вироком суду, в межах від п'яти до десяти відсотків» 
(ч.3 ст. 100 Кримінального  кодексу України) 

Питання: 
З якого віку, відповідно до Кримінального кодексу України, застосовується арешт до 
неповнолітнього? 

Відповіді: 

1. якому виповнилося 16 
років на момент 
постановлення вироку 

Правильна 
відповідь: 

якому виповнилося 16 років на момент 
постановлення вироку  

2. якому виповнилося 14 
років 

3. якому виповнилося 18 
років 

4. якому виповнилося 16 
років 

Пояснення: 

«Арешт полягає у триманні неповнолітнього, який на момент постановлення вироку досяг 
шістнадцяти років, в умовах ізоляції в спеціально пристосованих установах … на строк від 
п'ятнадцяти до сорока п'яти діб»  (ст. 101 Кримінального  кодексу України) 

Питання: 
На який строк, відповідно до Кримінального кодексу України застосовується арешт до 
неповнолітнього? 

Відповіді: 

1. від одного до шести 
місяців Правильна 

відповідь: 
від п’ятнадцяти до сорока п’яти діб 

2. від десяти днів до 



одного місяця 

3. від п’ятнадцяти до 
сорока п’яти діб 

4. від п’ятнадцяти до 
шістдесят діб 

Пояснення: 

«Арешт полягає у триманні неповнолітнього… в умовах ізоляції в спеціально пристосованих 
установах на строк від п'ятнадцяти до сорока п'яти діб»  (ст. 101 Кримінального  кодексу 
України) 

Питання: 
У яких випадках,  відповідно до Кримінального кодексу України, не може бути 
призначене покарання  у виді позбавлення волі на певний строк особам, які не досягли 
до вчинення злочину вісімнадцятирічного віку? 

Відповіді: 

1. не може бути 
призначене у випадку 
вчинення злочину 
невеликої тяжкості 
вперше 

Правильна 
відповідь: 

 не може бути призначене у випадку вчинення 
злочину невеликої тяжкості вперше  

2. призначається на 
строк не більше двох 
років 

3. призначається на 
строк не більше десяти 
років 

4. не призначається 
взагалі 

Пояснення: 
«Позбавлення волі не може бути призначене неповнолітньому, який вперше вчинив злочин 
невеликої тяжкості» ( ч. 2 ст. 102 Кримінального  кодексу України) 

Питання: 
На який строк, відповідно до Кримінального кодексу України, призначається 
неповнолітньому остаточне покарання у виді позбавлення волі при призначенні 
покарання за сукупністю злочинів або вироків:  

Відповіді: 

1. призначається на 
строк не більше десяти 
років 

Правильна 
відповідь: 

не може перевищувати п’ятнадцяти років  

2. не може 
перевищувати 
п’ятнадцяти років 

3. призначається на 
строк до п’ятнадцяти 
років 

4. жодна з наведених 
вище відповідей не є 
правильною 

Пояснення: 

«При призначенні покарання неповнолітньому за сукупністю злочинів або вироків 
остаточне покарання у виді позбавлення волі не може перевищувати п'ятнадцяти років» ( 
ч.2 ст. 103 Кримінального  кодексу України)  

Питання: 
Відповідно до Кримінального кодексу України звільнення неповнолітнього від 
відбування покарання з випробуванням може бути застосоване лише у випадку його 
засудження до:  

Відповіді: 

1. виправних робіт 

Правильна 
відповідь: 

арешту або позбавлення волі на певний строк 

2. позбавлення права 
обіймати певні посади 
або займатися певною 
діяльністю 

3. домашнього арешту 

4. арешту або 
позбавлення волі на 
певний строк 

Пояснення: 

«Звільнення від відбування покарання з випробуванням може бути застосоване до 
неповнолітнього лише у разі його засудження до арешту або позбавлення волі» (ч.2 ст. 104 
Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Вкажіть тривалість іспитового строку, що установлюється відповідно до Кримінального 
кодексу України у випадку звільнення неповнолітнього від відбування покарання з 
випробуванням 



Відповіді: 

1. від двох до п’яти років 

Правильна 
відповідь: 

 від одного до двох років  

2. від одного до двох 
років 

3. від одного до 
чотирьох років 

4. до одного року 

Пояснення: 
«Іспитовий строк установлюється тривалістю від одного до двох років» (ч.3 ст. 104 
Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Згідно чинного кримінального законодавства  громадські роботи встановлюються на 
строк:  

Відповіді: 

1. від 60 до 100 годин; 

Правильна 
відповідь: 

від 60 до 240 годин 

2. від 60 до 200 годин; 

3. від 60 до 210 годин; 

4. від 60 до 240 годин 

  

Пояснення: 

,,Громадські роботи встановлюються на строк від шістдесяти до двохсот сорока годин і 
відбуваються не більш як чотири години на день” (ч. 2 ст. 56 Кримінального кодексу 
України). 

Питання: 
Які строки давності для звільнення від кримінальної відповідальності встановлюються 
для особи, яка вчинила злочин середньої тяжкості у віці до вісімнадцяти років? 

Відповіді: 

1. три роки 

Правильна 
відповідь: 

п’ять років  
2. чотири роки 

3.  п’ять років 

4. шість років 

Пояснення: 
«2) п’ять  років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості» (ч. 2 ст.106 Кримінального  
кодексу України) 

Питання: 
Які строки давності для звільнення від кримінальної відповідальності встановлюються 
для особи, яка вчинила тяжкий злочин у віці до вісімнадцяти років? 

Відповіді: 

1. шість років 

Правильна 
відповідь: 

сім років 
2. сім років 

3. вісім років 

4. дев’ять років 

Пояснення: 
«3) сім років - у разі вчинення тяжкого злочину» (ч. 2 ст.106 Кримінального  кодексу 
України) 

Питання: 
Які строки давності для звільнення від кримінальної відповідальності встановлюються 
для особи, яка вчинила особливо тяжкий злочин у віці до вісімнадцяти років? 

Відповіді: 

1. шість років 

Правильна 
відповідь: 

десять років 
2. сім років 

3. вісім років 

4. десять років 

Пояснення: 
«4) десять   років - у разі вчинення  особливо тяжкого злочину» (ч. 2 ст.106 Кримінального  
кодексу України) 

Питання: 

Які строки давності виконання обвинувального вироку суду встановлюються для особи, 
яка вчинила злочин у віці до 18 років, за який вона засуджена до покарання не 
пов’язаного із позбавленням волі, а також при засудженні її до покарання у виді 
позбавлення волі за злочин невеликої тяжкості? 

Відповіді: 

1. один рік 

Правильна 
відповідь: 

два роки 
2. два роки 

3. три роки 

4. чотири роки 

Пояснення: 
«Щодо осіб, зазначених у частині першій цієї статті, встановлюються такі строки виконання 
обвинувального вироку: 



1) два роки - у разі засудження до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі, а також 
при засудженні до покарання у виді позбавлення волі за злочин невеликої тяжкості» ( ч. 3 ст. 
106 Кримінального  кодексу України) 

Питання: 

Які строки (…) давності виконання обвинувального вироку суду встановлюються для 
особи, яка у віці до вісімнадцяти років, вчинила злочин середньої тяжкості, за який 
вона засуджена до покарання у виді позбавлення волі, а також при засудженні до 
покарання у виді позбавлення волі на строк не більше п’яти років за тяжкий злочин? 

Відповіді: 

1. три роки 

Правильна 
відповідь: 

п’ять років  
2. чотири роки 

3. п’ять років 

4. шість років 

Пояснення: 

«Щодо осіб, зазначених у частині першій цієї статті, встановлюються такі строки виконання 
обвинувального вироку: 

      2) п'ять років - у разі засудження до покарання у виді позбавлення волі за злочин 
середньої тяжкості, а також при засудженні до покарання у виді позбавлення волі на строк 
не більше п'яти років за тяжкий злочин» ( ч. 3 ст. 106 Кримінального  кодексу України:) 

Питання: 
Які строки (…) давності виконання обвинувального вироку суду встановлюються для 
особи, яка у віці до вісімнадцяти років, вчинила тяжкий злочин, за який вона засуджена 
до покарання у виді позбавлення волі на строк більше п’яти років? 

Відповіді: 

1. чотири роки 

Правильна 
відповідь: 

сім років 
2. п’ять років 

3. шість років 

4. сім років 

Пояснення: 

«Щодо осіб, зазначених у частині першій цієї статті, встановлюються такі строки виконання 
обвинувального вироку: 

     3) сім років - у разі засудження до покарання у виді позбавлення волі на строк більше 
п'яти років за тяжкий злочин» ( ч. 3 ст. 106 Кримінального  кодексу України:) 

Питання: 

Які строки (…) давності виконання обвинувального вироку суду встановлюються для 
особи, яка 

у віці до вісімнадцяти років, вчинила особливо тяжкий злочин, за який вона засуджена 
до покарання у виді позбавлення волі? 

Відповіді: 

1. сім років 

Правильна 
відповідь: 

десять років 
2. вісім років 

3. десять років 

4.  п’ятнадцять років 

Пояснення: 
«Щодо осіб, зазначених у частині першій цієї статті, встановлюються такі строки виконання 
обвинувального вироку:.. 4) десять років - у разі засудження до покарання у виді 
позбавлення волі за особливо тяжкий злочин»  ( ч. 3 ст. 106 Кримінального  кодексу України) 

Питання: 
Які  посадові особи іноземних держав не визнаються службовими особами відповідно до 
Кримінального кодексу України? 

Відповіді: 

1. посадові особи 
іноземних держав 

Правильна 
відповідь: 

судді спортивних змагань 

2. іноземні третейські 
судді 

3. судді спортивних 
змагань 

4. судді і посадові особи 
міжнародних судів 

Пояснення: 
судді спортивних змагань не  вказані у переліку службових осіб  з числа посадових осіб 
іноземних держав у ч. 4 ст. 18 ККУ, якою регулюється це питання 

Питання: 
Відповідно до Кримінального кодексу України,  за діяння, вчинені з метою виконання 
явно злочинного наказу або розпорядження особа, що їх виконала, підлягає: 

Відповіді: 

1. кримінальній 
відповідальності на 
загальних підставах Правильна 

відповідь: 
кримінальній відповідальності на загальних 
підставах 2. пом’якшеній 

кримінальній 
відповідальності 



3. звільненню від 
кримінальної 
відповідальності 

4. звільненню від 
покарання 

Пояснення: 

«Особа, що виконала явно злочинний наказ або розпорядження, за діяння, вчинені з метою 
виконання такого наказу або розпорядження, підлягає кримінальній відповідальності на 
загальних підставах.» (ч. 4 ст. 41 ККУ) 

Питання: 
Відповідно до Кримінального кодексу України особа, яка відмовилась виконувати явно 
злочинний наказ або розпорядження: 

Відповіді: 

1. не підлягає  
покаранню 

Правильна 
відповідь: 

не підлягає кримінальній відповідальності 

2. не підлягає 
кримінальній 
відповідальності 

3. звільняється від 
кримінальної 
відповідальності 

4. звільняється від 
покарання 

Пояснення: 
« Не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка відмовилася виконувати явно 
злочинний наказ або розпорядження.» (ч. 3 ст. 41 ККУ) 

Питання: 
Відповідно до Кримінального кодексу України особа, яка  не усвідомлювала і не могла 
усвідомлювати злочинного характеру наказу чи розпорядження,  за діяння, вчинене з 
метою виконання такого наказу чи розпорядження: 

Відповіді: 

1. не підлягає  
покаранню 

Правильна 
відповідь: 

не підлягає кримінальній відповідальності 

2. не підлягає 
кримінальній 
відповідальності 

3. звільняється від 
кримінальної 
відповідальності 

4. звільняється від 
покарання 

Пояснення: 

« Якщо особа не усвідомлювала і не могла усвідомлювати злочинного характеру наказу чи 
розпорядження, то за діяння, вчинене з метою виконання такого наказу чи розпорядження, 
відповідальності підлягає тільки особа, що віддала злочинний наказ чи розпорядження.» (ч.5 
ст.41 ККУ) 

Питання: 
Яка з названих нижче обставин є, відповідно до Кримінального кодексу України, однією 
з підстав для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового 
характеру? 

Відповіді: 

1. вчинення її 
уповноваженою особою 
від імені та в інтересах 
юридичної особи будь-
якого із злочинів     

Правильна 
відповідь: 

вчинення її уповноваженою особою від імені та в 
інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, 
передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і 
другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 
368-4, статтях 369 і 369-2 Кримінального кодексу 
України 

2. вчинення її 
уповноваженою особою  
будь-якого із злочинів  з 
використанням  
юридичної особи 

3. вчинення її 
уповноваженою особою 
від імені та в інтересах 
юридичної особи будь-
якого із злочинів, 
передбачених у статтях 
209 і 306, частинах 
першій і другій статті 
368-3, частинах першій і 
другій статті 368-4, 
статтях 369 і 369-2 
Кримінального кодексу 



України 

4. жодна із наведених 
відповідей не є 
правильною 

Пояснення: 

« Підставами для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового 
характеру є:1) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи 
будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-
3, частинах першійі другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 цього Кодексу.» (ч. 1 ст. 96-3 ККУ) 

Питання: 
Відповідно до  чинного Кримінального кодексу України у якому з числа названих  
випадків допускається зняття судимості?  

Відповіді: 

1. у випадках 
засудження за умисні 
тяжкі злочини; 

Правильна 
відповідь: 

у випадках засудження за необережні тяжкі 
злочини   

2. у випадках 
засудження за умисні 
особливо тяжкі злочини; 

3. у випадках 
засудження за 
корупційні злочини; 

4. у випадках 
засудження за 
необережні тяжкі 
злочини 

Пояснення: 

,,Зняття судимості до закінчення строків, зазначених у статті 89 цього Кодексу, не 
допускається у випадках засудження за умисні тяжкі та особливо тяжкі, а також корупційні 
злочини” (ч. 2 ст. 91 Кримінального кодексу України). 

Питання: 
Відповідно до чинного Кримінального кодексу України особа, засуджена за діяння, 
караність якого законом усунена, підлягає: 

Відповіді: 

1. звільненню від 
кримінальної 
відповідальності; 

Правильна 
відповідь: 

негайному звільненню від призначеного судом 
покарання 

2. негайному звільненню 
від призначеного судом 
покарання; 

3.  звільненню від 
відбування 
призначеного судом 
покарання до 
закінчення його строку, 
визначеного вироком 
суду; 

4. жодна з наведених 
вище відповідей не є 
правильною 

Пояснення: 
«Особа, засуджена за діяння, караність якого законом усунена, підлягає негайному 
звільненню від призначеного судом покарання» (ч. 2 ст. 74 Кримінального кодексу України). 

Питання: 
За чинним Кримінальним кодексом України спеціальній конфіскації не підлягають 
гроші, цінності та інше майно, якщо вони використовувались як: 

Відповіді: 

1. знаряддя вчинення 
визначених злочинів 

Правильна 
відповідь: 

жодна з відповідей не є правильною  

2. предмети вчинення 
визначених злочинів 

3. предмети, здобуті в 
результаті вчинення 
визначених злочинів 

4. жодна з відповідей не 
є правильною  



Пояснення: 

усі перераховані предмети підлягають спеціальній конфіскації, адже  «Спеціальна 
конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 

1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; 

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, 
фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його 
вчинення; 

3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а 
у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя 
вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не 
знав і не міг знати про їх незаконне використання.» (ч. 1 ст. 96-2 ККУ) 

Питання: 
Які засоби  кримінально-правового реагування запроваджено в Україні щодо 
юридичних осіб? 

Відповіді: 

1. кримінальну 
відповідальність 
юридичних осіб 

Правильна 
відповідь: 

заходи кримінально-правового характеру щодо 
юридичних осіб 

2. покарання 
юридичних осіб 

3. кримінально-правові 
стягнення щодо 
юридичних осіб 

4. заходи кримінально-
правового характеру 
щодо юридичних осіб 

Пояснення: 
до тексту КК України  включено новий розділ ХІУ-І «Заходи кримінально-правового 
характеру щодо юридичних осіб». 

Питання: 
Які заходи кримінально-правового характеру не можуть бути застосовані щодо 
юридичних осіб за Кримінальним кодексом України? 

Відповіді: 

1. штраф 

Правильна 
відповідь: 

обмеження діяльності 
2. конфіскація майна 

3. ліквідація 

4. обмеження діяльності 

Пояснення: 

«До юридичних осіб судом можуть бути застосовані такі заходи кримінально-правового 
характеру: 

1) штраф; 

2) конфіскація майна; 

3) ліквідація. « (ч. 1 ст. 96-6 КК України) 

Питання: 
Які з названих нижче заходів кримінально-правового характеру можуть застосовуватись 
щодо юридичних осіб лише як основні? 

Відповіді: 

1. штраф та ліквідація 

Правильна 
відповідь: 

штраф та ліквідація 
2. штраф та конфіскація 

3. лише штраф 

4. лише ліквідація 

Пояснення: 
«До юридичних осіб штраф та ліквідація можуть застосовуватися лише як основні заходи 
кримінально-правового характеру…» (ч. 2 ст. 96-6 КК України) 

Питання: 
Які з названих нижче заходів кримінально-правового характеру можуть застосовуватись 
щодо юридичних осіб лише як додаткові? 

Відповіді: 

1. штраф 

Правильна 
відповідь: 

конфіскація 

2. конфіскація 

3. ліквідація 

4. жодна з наведених 
відповідей не є 
правильною 

Пояснення: 
«До юридичних осіб штраф та ліквідація можуть застосовуватися лише як основні заходи 
кримінально-правового характеру, а конфіскація майна - лише як додатковий.» (ч. 2 ст. 96-6 
КК України) 



Питання: 
Яким органом  держави, відповідно до  Кримінального кодексу України, застосовуються 
заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб? 

Відповіді: 

1. судом 

Правильна 
відповідь: 

судом 

2. прокуратурою 

3. Антимонопольним 
комітетом України 

4. органами внутрішніх 
справ  

Пояснення: 
«Заходи кримінально-правового характеру… можуть бути застосовані судом..» (ч. 1 ст. 96-4 
КК України)  

Питання: 
З урахуванням якої обставини,згідно Кримінального кодексу України, суд може 
застосувати щодо юридичної особи  штраф із розстрочкою його виплати певними 
частинами? 

Відповіді: 

1. з урахуванням 
майнового стану 
фізичної особи, яка 
вчинила кримінальне 
правопорушення в 
інтересах юридичної 
особи 

Правильна 
відповідь: 

 з урахуванням майнового стану юридичної особи 2. з урахуванням 
майнового стану 
юридичної особи 

3. з урахуванням 
майнового стану 
потерпілої особи 

4. жодна із відповідей не 
є правильною 

Пояснення: 
«З урахуванням майнового стану юридичної особи суд може застосувати штраф із 
розстрочкою виплати певними частинами строком до трьох років.» (ч. 3 ст. 96-7 КК України) 

Питання: 
Що повинно бути покладеним в основу визначення судом розміру штрафу стосовно 
юридичної особи за чинним Кримінальним кодексом України?   

Відповіді: 

1. розмір спричиненої 
потерпілим шкоди 

Правильна 
відповідь: 

двократний розмір незаконно одержаної 
неправомірної вигоди 

2. п'ятикратний розмір 
незаконно одержаного 
прибутку. 

 3. двократний розмір 
незаконно одержаної 
неправомірної вигоди. 

4. немає жодної 
правильної відповіді  

Пояснення: 

«Штраф  -  це грошова сума, що сплачується юридичною особою на підставі судового 
рішення. 

Суд застосовує штраф виходячи з двократного розміру незаконно одержаної неправомірної 
вигоди.» (ч. 1 ст. 96-7 КК України) 

Питання: 
Від чого, згідно Кримінального кодексу України, повинно залежати визначення розміру 
штрафу щодо юридичної особи у разі коли неправомірну вигоду не було одержано? 

Відповіді: 

1. від розміру 
неправомірної вигоди, 
що передбачалась у 
результаті вчинення 
кримінального 
правопорушення в 
інтересах юридичної 
особи 

Правильна 
відповідь: 

від ступеня тяжкості злочину, вчиненого 
уповноваженою особою юридичної особи 

2. від розміру шкоди 
потерпілим, що 
передбачалась у 
результаті вчинення 
кримінального 



правопорушення в 
інтересах юридичної 
особи 

3. від ступеня тяжкості 
злочину, вчиненого 
уповноваженою особою 
юридичної особи 

4. жодна із відповідей не 
є правильною 

Пояснення: 

«У разі коли неправомірну вигоду не було одержано … суд, залежно від ступеня тяжкості 
злочину, вчиненого уповноваженою особою юридичної особи, застосовує штраф у таких 
розмірах: 

за злочин невеликої тяжкості - від п'яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян; 

за злочин середньої тяжкості - від десяти до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян; 

за тяжкий злочин - від двадцяти до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян; 

за особливо тяжкий злочин - від п'ятдесяти до сімдесяти п’яти тисяч неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян.» ( ч. 2 ст. 96-7 КК України) 

Питання: 
На який строк згідно Кримінального кодексу України суд може застосувати щодо 
юридичної особи  розстрочку виплати  штрафу певними частинами? 

Відповіді: 

1. на строк до шести 
місяців 

Правильна 
відповідь: 

на строк до трьох років 

2. на строк до одного 
року 

3. на строк до п’яти 
років 

4. на строк до трьох 
років 

Пояснення: 
«З урахуванням майнового стану юридичної особи суд може застосувати штраф із 
розстрочкою виплати певними частинами строком до трьох років.» (ч. 3 ст. 96-7 КК України) 

Питання: 
«Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на 
захоплення державної влади» ст. 109 Кримінального кодексу України віднесено законом 
до:  

Відповіді: 

1. Злочинів проти миру, 
безпеки людства та 
міжнародного 
правопорядку 

Правильна 
відповідь: 

3. Злочинів проти основ національної безпеки 
України 

2. Злочинів у сфері 
охорони державної 
таємниці, 
недоторканості 
державних кордонів, 
забезпечення призову та 
мобілізації 

3. Злочинів проти основ 
національної безпеки 
України 

4. Злочинів проти 
громадської безпеки 

Пояснення: Розділ І Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
«Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України» ст. 110 
Кримінального кодексу України віднесено законом до:  

Відповіді: 

1. Злочинів проти миру, 
безпеки людства та 
міжнародного 
правопорядку Правильна 

відповідь: 
3. Злочинів проти основ національної безпеки 
України 2. Злочинів у сфері 

охорони державної 
таємниці, 
недоторканості 



державних кордонів, 
забезпечення призову та 
мобілізації 

3. Злочинів проти основ 
національної безпеки 
України 

4. Злочинів проти 
громадської безпеки 

Пояснення: Розділ І Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
Відповідно до диспозиції статті 370 Кримінального Кодексу України, провокація 
підкупу вчиняється з метою:  

Відповіді: 

1. викрити того, хто 
пропонував, обіцяв, 
надав неправомірну 
вигоду або прийняв 
пропозицію, обіцянку 
чи одержав таку вигоду    

Правильна 
відповідь: 

викрити того, хто пропонував, обіцяв, надав 
неправомірну вигоду або прийняв пропозицію, 
обіцянку чи одержав таку вигоду    

2. звільнити того, хто 
пропонував, обіцяв, 
надав неправомірну 
вигоду або прийняв 
пропозицію, обіцянку 
чи одержав таку вигоду   

3. викрити того, хто 
провокував підкуп    

4. шантажу того, хто 
пропонував, обіцяв, 
надав неправомірну 
вигоду або прийняв 
пропозицію, обіцянку 
чи одержав таку вигоду 

Пояснення: 

Провокація підкупу, тобто дії службової особи з підбурення особи на пропонування, 
обіцянку чи надання неправомірної вигоди або прийняття пропозиції, обіцянки чи 
одержання такої вигоди, щоб потім викрити того, хто пропонував, обіцяв, надав 
неправомірну вигоду або прийняв пропозицію, обіцянку чи одержав таку вигоду (ч. 1 ст. 370 
КК) 

Питання: 

«Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення 
конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або 
державного кордону України» ст. 110-2 Кримінального кодексу України віднесено 
законом до:  

Відповіді: 

1. Злочинів проти миру, 
безпеки людства та 
міжнародного 
правопорядку 

Правильна 
відповідь: 

3. Злочинів проти основ національної безпеки 
України 

2. Злочинів у сфері 
охорони державної 
таємниці, 
недоторканості 
державних кордонів, 
забезпечення призову та 
мобілізації 

3. Злочинів проти основ 
національної безпеки 
України 

4. Злочинів проти 
громадської безпеки 

Пояснення: Розділ І Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
Назвіть суб’єкта злочину, передбаченого ст. 364 "Зловживання владою або службовим 
становищем" Кримінального Кодексу України: 

Відповіді: 
1. службова особа 
юридичної особи 
приватного права 

Правильна 
відповідь: 

4. особа, яка постійно, тимчасово чи за 
спеціальним повноваженням здійснює функції 
представника місцевого самоврядування 



2. особа, яка постійно чи 
тимчасово здійснює 
функції представника 
недержавної влади 

3. особа, яка обіймає 
постійно чи тимчасово 
на підприємствах, в 
установах незалежно від 
форми власності посади, 
пов’язані з виконанням 
організаційно-
розпорядчих чи 
адміністративно-
господарських 
обов’язків 

4. особа, яка постійно, 
тимчасово чи за 
спеціальним 
повноваженням 
здійснює функції 
представника місцевого 
самоврядування 

Пояснення: 
«Службовими особами у статтях 364, 368, 368-2, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, 
тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи 
місцевого самоврядування...» (п. 1 примітки до ст. 364 КК) 

Питання: 
Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 364-1 "Зловживання повноваженнями 
службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-
правової форми" Кримінального Кодексу України, не включає: 

Відповіді: 

1. використання 
службовою особою 
державної влади 

Правильна 
відповідь: 

використання службовою особою державної влади 

2. використання 
службовою особою 
праці підлеглих осіб 

3. настання істотної 
шкоди 

4. використання 
службовою особою 
юридичної особи 
приватного права своїх 
повноважень 

Пояснення: (ч. 1 ст. 364-1) 

Питання: 
Відповідно до Кримінального кодексу України неправомірна вигода може бути у 
вигляді: 

Відповіді: 

1. лише майна 

Правильна 
відповідь: 

4. майна, переваг або пільг, послуг та вигод 
немайнового характеру 

2. лише переваг або 
пільг 

3. лише послуг, вигоди 
немайнового характеру 

4. майна, переваг або 
пільг, послуг та вигод 
немайнового характеру 

Пояснення: 

«У статтях 364, 364-1, 365-2, 368, 368-3, 368-4, 369, 369-2 та 370 цього Кодексу під 
неправомірною вигодою слід розуміти грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, 
послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового 
характеру, які пропонують, обіцяють, надають або одержують без законних на те підстав.» 
(примітка до ст. 364-1) 

Питання: 
Злочин передбачений  ч. 1 ст. 365 Кримінального кодексу України «Перевищення влади 
або службових повноважень працівником правоохоронного органу» є:  

Відповіді: 

1. злочином невеликої 
тяжкості Правильна 

відповідь: 
2. злочином середньої тяжкості 

2. злочином середньої 
тяжкості 



3. тяжким злочинм 

4. особливо тяжким 
злочином 

Пояснення: 

Санкція ч. 1 ст. 365 КК України передбачає основне покарання у виді позбавлення волі 
строком до 5-ти років, що, згідно з ч. 3 ст. 12 КК України, відносить це діяння до категорії 
злочинів середньої тяжкості 

Питання: 
Злочин передбачений  ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України «Зловживання 
владою або службовим становищем» є:  

Відповіді: 

1. злочином невеликої 
тяжкості 

Правильна 
відповідь: 

2. злочином середньої тяжкості 

2. злочином середньої 
тяжкості 

3. тяжким злочином 

4. особливо тяжким 
злочином 

Пояснення: 

Санкція ч. 1 ст. 364 КК України передбачає основне покарання у виді позбавлення волі 
строком до 3-ох років, що, згідно з ч. 3 ст. 12 КК України, відносить це діяння до категорії 
злочинів середньої тяжкості 

Питання: 
Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права 
незалежно від організаційно-правової форми (ст. 364-1 Кримінального Кодексу України) 
полягає у: 

Відповіді: 

1. умисному, з 
корисливих мотивів 
використанні всупереч 
інтересам юридичної 
особи приватного права 
незалежно від 
організаційно-правової 
форми службовою 
особою такої юридичної 
особи своїх повноважень 

Правильна 
відповідь: 

умисному, з метою одержання неправомірної 
вигоди для себе чи інших осіб використанні 
всупереч інтересам юридичної особи приватного 
права незалежно від організаційно-правової 
форми службовою особою такої юридичної особи 
своїх повноважень 

2. умисному, з 
корисливих мотивів 
використанні всупереч 
інтересам потерпілого 
особою, яка надає 
публічні послуги, своїх 
повноважень 

3. умисному, з метою 
одержання 
неправомірної вигоди 
для себе чи інших осіб 
використанні всупереч 
інтересам юридичної 
особи приватного права 
незалежно від 
організаційно-правової 
форми службовою 
особою такої юридичної 
особи своїх повноважень 

4. умисному, з метою 
одержання 
неправомірної вигоди 
для себе чи інших осіб 
використанні всупереч 
інтересам потерпілого 
особою, яка надає 
публічні послуги, своїх 
повноважень 

Пояснення: (ч.1 ст. 364-1) 

Питання: 
Ознакою зловживання владою або службовим становищем  (ст. 364 Кримінального 
Кодексу України) є "..використання службовою особою влади чи службового становища 
всупереч інтересам служби". При цьому повинно мати місце: 



Відповіді: 

1. застосування зброї 

Правильна 
відповідь: 

істотна шкода охоронюваним законом правам, 
свободам та інтересам окремих громадян або 
державним чи громадським інтересам, або 
інтересам юридичних осіб 

2. вчинення болісних 
або таких, що 
ображають особисту 
гідність потерпілого дій 

3. істотна шкода 
охоронюваним законом 
правам, свободам та 
інтересам окремих 
громадян або 
державним чи 
громадським інтересам, 
або інтересам 
юридичних осіб 

4. всі наведені відповіді 
правильні 

Пояснення: 

«…якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам 
окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осі» 
(ст. 364 КК) 

Питання: 
Відповідно до Кримінального кодексу України кваліфікуючою ознакою якого злочину 
у сфері службової діяльності є його вчинення за попередньою змовою групою осіб? 

Відповіді: 

1. зловживання владою 
або службовим 
становищем 

Правильна 
відповідь: 

прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 
неправомірної вигоди службовою особою  

2. перевищення влади 
або службових 
повноважень 
працівником 
правоохоронного 
органу 

3. прийняття пропозиції, 
обіцянки або одержання 
неправомірної вигоди 
службовою особою 

4. провокація підкупу  

Пояснення: (ч. 3 ст. 368 КК) 

Питання: 
Відповідно до Кримінального кодексу України особливою кваліфікуючою ознакою 
якого злочину у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з 
наданням публічних послуг є "особливо відповідальне становище" його суб'єкта? 

Відповіді: 

1. зловживання владою 
або службовим 
становищем 

Правильна 
відповідь: 

прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 
неправомірної вигоди службовою особою 

2. прийняття пропозиції, 
обіцянки або одержання 
неправомірної вигоди 
службовою особою 

3. провокація підкупу 

4. службова недбалість 

Пояснення: (ч. 4 ст. 368 КК) 

Питання: 
Вкажіть момент, з якого вважається закінченим прийняття пропозиції, обіцянки або 
одержання неправомірної вигоди службовою особою, ст. 368 Кримінального Кодексу 
України:  

Відповіді: 

1. досягнення згоди на 
прийняття 
неправомірної вигоди 

Правильна 
відповідь: 

досягнення згоди на прийняття неправомірної 
вигоди 

2. прийняття службовою 
особою усієі ̈ 
обумовленоі ̈ 
неправомірної вигоди … 

3. отримання службовою 
особою усієі ̈ 



обумовленоі ̈ 
неправомірної вигоди 

4. вчинення хоча б 
частини дій, за які 
одержано неправомірну 
вигоду 

Пояснення: (ч. 1 ст. 368 КК) 

Питання: 
Вкажіть момент, з якого вважається закінченим злочин "Пропозиція, обіцянка або 
надання неправомірної вигоди службовій особі", ст. 369 Кримінального кодексу 
України: 

Відповіді: 

1. досягнення згоди на 
прийняття 
неправомірної вигоди 

Правильна 
відповідь: 

висловлення або доведення в іншій формі до 
службової особи наміру надати неправомірну 
вигоду 

2. прийняття службовою 
особою усієї 
обумовленої 
неправомірної вигоди 
(…) 

3. отримання службовою 
особою усієї 
обумовленої 
неправомірної вигоди 

4. висловлення або 
доведення в іншій 
формі до службової 
особи наміру надати 
неправомірну вигоду 

Пояснення: (ч. 1 ст. 369 КК) 

Питання: 
Вкажіть у якому випадку має місце замах на провокацію підкупу, ст. 370 Кримінального 
кодексу України? 

Відповіді: 

1. вчинення підбурення 
особи на пропонування, 
обіцянку чи надання 
неправомірної вигоди 
або прийняття 
пропозиції, обіцянки чи 
одержання такої вигоди 

Правильна 
відповідь: 

вчинення підбурення особи на пропонування, 
обіцянку чи надання неправомірної вигоди або 
прийняття пропозиції, обіцянки чи одержання 
такої вигоди, у відповідь на яке особа не дала згоди   

2. прийняття службовою 
особою хоча б частини 
неправомірної вигоди 

3. отримання службовою 
особою усієї 
обумовленої 
неправомірної вигоди 

4. вчинення підбурення 
особи на пропонування, 
обіцянку чи надання 
неправомірної вигоди 
або прийняття 
пропозиції, обіцянки чи 
одержання такої вигоди, 
у відповідь на яке особа 
не дала згоди   

Пояснення: (ч. 1 ст. 370 КК) 

Питання: 
Вкажіть можливу підставу звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка 
отримала неправомірну вигоду (ст. 368 Кримінального кодексу України):  

Відповіді: 

1. незначний розмір 
одержаної 
неправомірної вигоди Правильна 

відповідь: 
для таких осіб не передбачено спеціального виду 
звільнення від кримінальної відповідальності 2. якщо стосовно цієї 

особи мала місце 
провокація підкупу 



3. якщо стосовно такої 
особи мало місце 
вимагання 
неправомірної вигоди 

4. для таких осіб не 
передбачено 
спеціального виду 
звільнення від 
кримінальної 
відповідальності 

Пояснення: (368 КК) 

Питання: 
Об'єктивна сторона провокації підкупу (ст. 370 Кримінального кодексу України) полягає 
у:  

Відповіді: 

1. наданні 
неправомірної вигоди 
під контролем 
правоохоронних органів 

Правильна 
відповідь: 

жодна із наведених відповідей не є правильною 

2. пропозиції 
неправомірної вигоди 

3. вимаганні 
неправомірної вигоди 

4. жодна із наведених 
відповідей не є 
правильною 

Пояснення: (ч. 1 ст. 370 КК) 

Питання: 
Суб'єктом кваліфікованого складу провокації підкупу (ст. 370 Кримінального кодексу 
України) є: 

Відповіді: 

1. службова особа 
правоохоронного 
органу 

Правильна 
відповідь: 

службова особа правоохоронного органу 

2. представник влади 

3. службова особа, яка 
займає відповідальне 
становище 

4. службова особа, яка 
займає особливо 
відповідальне 
становище 

Пояснення: (ч.2 ст. 370 КК) 

Питання: 
За що, відповідно до статті 369 Кримінального кодексу України “Пропозиція, обіцянка 
або надання неправомірної вигоди службовій особі”, надається неправомірна вигода  

Відповіді: 

1. за вчинення 
протиправних діянь 

Правильна 
відповідь: 

за вчинення чи невчинення службовою особою в 
інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку 
вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з 
використанням наданої їй влади чи службового 
становища 

2. за вчинення чи 
невчинення службовою 
особою в інтересах того, 
хто пропонує, обіцяє чи 
надає таку вигоду, чи в 
інтересах третьої особи 
будь-якої дії з 
використанням наданої 
їй влади чи службового 
становища 

3. вчинення будь-якого 
діяння в інтересах того, 
хто пропонує, обіцяє чи 
надає таку вигоду, чи в 
інтересах третьої особи 

4. жодна з наведених 
відповідей не є 
правильною.  



Пояснення: 
«за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи 
надає таку вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй 
влади чи службового становища»  (ч. 1 ст. 369) 

Питання: 
Що є предметом злочину, передбаченого статтею 368 "Прийняття пропозиції, обіцянки 
або одержання неправомірної вигоди службовою особою" Кримінального кодексу 
України? 

Відповіді: 

1. незаконна винагорода 

Правильна 
відповідь: 

неправомірна вигода  

2. незаконна 
матеріальна винагорода 

3. незаконна 
матеріальна і 
нематеріальна 
винагорода 

4. неправомірна вигода  

Пояснення: (ч. 1 ст. 368 КК) 

Питання: 
В чиїх інтересах має вчиняти дії службова особа при отриманні неправомірної вигоди 
(ст. 368 Кримінального кодексу України "Прийняття пропозиції, обіцянки або 
одержання неправомірної вигоди службовою особою")?  

Відповіді: 

1. лише в інтересах того, 
хто пропонує чи обіцяє 
неправомірну вигоду 

Правильна 
відповідь: 

в інтересах будь-якої з зазначених осіб 

2. лише в інтересах того, 
хто надає неправомірну 
вигоду 

3. лише в інтересах 
третьої особи 

4. в інтересах будь-якої з 
зазначених осіб 

Пояснення: 
«…в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах 
третьої особи…» (ч. 1 ст. 368) 

Питання: 
Суб’єктом злочину «Грубе порушення угоди про працю», ст. 173 Кримінального кодексу 
України, є: 

Відповіді: 

1. окремий громадянин 

Правильна 
відповідь: 

4. будь-яка з вказаних осіб 

2. службова особа 

3. уповноважена 
службовою особою чи 
окремим громадянином 
особа 

4. будь-яка з вказаних 
осіб 

Пояснення: 

«Грубе порушення угоди про працю службовою особою підприємства, установи, організації 
незалежно від форми власності, а також окремим громадянином або уповноваженою ними 
особою шляхом обману чи зловживання довірою або примусом до виконання роботи, не 
обумовленої угодою» (ч. 1 ст. 173 КК) 

Питання: 
В якій нормі міститься спеціальний вид звільнення від кримінальної відповідальності 
за вчинення злочину, передбаченого ст. 364 Кримінального кодексу України 
«Зловживання владою або службовим становищем»?  

Відповіді: 

1. в нормі передбаченій 
однією з частин статті 
369 КК України 

Правильна 
відповідь: 

4. для цього діяння не встановлено спеціального 
виду звільнення від кримінальної відповідальності  

2. в нормі передбаченій 
у примітці до статті 369 
КК України 

3. в нормі передбаченій 
однією з частин статті 
354 КК України 

4. для цього діяння не 
встановлено 
спеціального виду 
звільнення від 
кримінальної 
відповідальності 



Пояснення: (ч. 5 ст. 354, ст. 364 КК України) 

Питання: 
Отримання неправомірної вигоди (ст. 368 Кримінального кодексу України «Прийняття 
пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою») 
здійснюється службовою особою: 

Відповіді: 

1. за виконання будь-
яких дій в інтересах 
того, хто надає 
неправомірну вигоду, 
чи в інтересах третьої 
особи 

Правильна 
відповідь: 

за виконання чи невиконання в інтересах того, хто 
надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої 
особи будь-якої дії з використанням наданої їй 
влади чи службового становища 

2. за невиконання будь-
яких дій в інтересах 
того, хто надає 
неправомірну вигоду, 
чи в інтересах третьої 
особи 

3. за виконання чи 
невиконання будь-яких 
дій в інтересах того, хто 
надає неправомірну 
вигоду, чи в інтересах 
третьої особи 

4. за виконання чи 
невиконання в інтересах 
того, хто надає 
неправомірну вигоду, 
чи в інтересах третьої 
особи будь-якої дії з 
використанням наданої 
їй влади чи службового 
становища 

Пояснення: (ч. 1 ст. 368 КК) 

Питання: 
Службове підроблення (ст. 366 Кримінального кодексу України) характеризується 
такими діями як: 

Відповіді: 

1. тільки внесення 
службовою особою до 
офіційних документів 
завідомо неправдивих 
відомостей 

Правильна 
відповідь: 

внесення службовою особою до офіційних 
документів завідомо неправдивих відомостей, інше 
підроблення документів, а також складання і 
видача завідомо неправдивих документів 

2. тільки складання і 
видача службовою 
особою завідомо 
неправдивих документів 

3. будь-яке підроблення 
будь-яких документів, 
вчинене службовою 
особою 

4.  внесення службовою 
особою до офіційних 
документів завідомо 
неправдивих 
відомостей, інше 
підроблення документів, 
а також складання і 
видача завідомо 
неправдивих документів 

Пояснення: (ч. 1 ст. 366 КК) 

Питання: 
Діяння, що становлять об’єктивну сторону злочину, передбаченого ст. 364 "Зловживання 
владою або службовим становищем" Кримінального кодексу України здійснюються: 

Відповіді: 

1. всупереч інтересів 
служби Правильна 

відповідь: 
всупереч інтересів служби 

2. всупереч інтересів 



діяльності підприємства 

3. всупереч інтересів 
інших осіб 

4. всупереч інтересів 
держави 

Пояснення: (ч. 1 ст. 364 КК) 

Питання: 
Якими є мотиви злочину передбаченого ст. 364 "Зловживання владою або службовим 
становищем" Кримінального кодексу України: 

Відповіді: 

1. законодавець вказує 
на мету, а не на мотив 

Правильна 
відповідь: 

1. законодавець вказує на мету, а не на мотив 

2. корисливі чи в інших 
особистих інтересах або 
в інтересах третіх осіб 

3. тільки корисливі 

4. з мотивів явної 
неповаги до суспільства 

Пояснення: ч. 1 ст. 364 

Питання: 
Що мається на увазі під підробленням документів у ст. 366 "Службове підроблення" 
Кримінального кодексу України: 

Відповіді: 

1. лише внесення 
завідомо неправдивих 
відомостей офіційного 
до документа 

Правильна 
відповідь: 

будь-яка з вказаних дій 

2. лише видача 
неправдивих офіційних 
документів 

3. лише складання 
неправдивих офіційних 
документів 

4. будь-яка з вказаних 
дій 

Пояснення: ч. 1 ст. 366 КК 

Питання: 
У ст. 368 " Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди 
службовою особою" Кримінального кодексу України відповідальність передбачена за: 

Відповіді: 

1. лише за прийняття 
пропозиції 
неправомірної вигоди 

Правильна 
відповідь: 

4. за будь-яку з означених дій 

2. лише за прийняття 
обіцянки неправомірної 
вигоди 

3. лише за одержання 
неправомірної вигоди 

4. за будь-яку з 
означених дій 

Пояснення: ч. 1 ст. 368 КК 

Питання: 
Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 369 " Пропозиція, обіцянка або надання 
неправомірної вигоди службовій особі" Кримінального кодексу України є: 

Відповіді: 

1. лише службова особа 

Правильна 
відповідь: 

загальний суб’єкт 

2. загальний суб’єкт 

3. лише приватна особа 

4. лише службова або 
юридична особа 

Пояснення: ч. 1 ст. 18 КК 

Питання: 

Особа, яка лише пропонувала неправомірну вигоду службовій особі приватного права 
(ст. 368-3 Кримінального кодексу України «Підкуп службової особи юридичної особи 
приватного права незалежно від організаційно-правової форми») звільняється від 
кримінальної відповідальності у випадках: 



Відповіді: 

1. якщо стосовно неї 
були вчинені дії щодо 
вимагання 
неправомірної вигоди 

Правильна 
відповідь: 

2. якщо вона після пропозиції, обіцянки чи 
надання неправомірної вигоди до отримання з 
інших джерел інформації про цей злочин органом, 
службова особа якого згідно із законом наділена 
правом повідомляти про підозру, - добровільно 
заявила про те, що сталося, такому органу та 
активно сприяла розкриттю злочину, вчиненого 
особою, яка одержала неправомірну вигоду або 
прийняла її пропозицію чи обіцянку 

2. якщо вона після 
пропозиції, обіцянки чи 
надання неправомірної 
вигоди до отримання з 
інших джерел 
інформації про цей 
злочин органом, 
службова особа якого 
згідно із законом 
наділена правом 
повідомляти про 
підозру, - добровільно 
заявила про те, що 
сталося, такому органу 
та активно сприяла 
розкриттю злочину, 
вчиненого особою, яка 
одержала неправомірну 
вигоду або прийняла її 
пропозицію чи обіцянку 

3. пропозиція 
неправомірної вигоди 
службовій особі 
приватного права не є 
злочином 

4. немає правильної 
відповіді 

Пояснення: 

Особа, яка запропонувала, пообіцяла або надала неправомірну вигоду, звільняється від 
кримінальної відповідальності за злочини, передбачені статтями 354, 368-3, 368-4, 369, 369-2 
цього Кодексу, якщо після пропозиції, обіцянки чи надання неправомірної вигоди вона - до 
отримання з інших джерел інформації про цей злочин органом, службова особа якого згідно 
із законом наділена правом повідомляти про підозру, - добровільно заявила про те, що 
сталося, такому органу та активно сприяла розкриттю злочину, вчиненого особою, яка 
одержала неправомірну вигоду або прийняла її пропозицію чи обіцянку.» ч. 5 ст. 354 КК 
України 

Питання: Суб’єктом злочинів у сфері службової діяльності не є: 

Відповіді: 

1. особа, яка здійснює 
функції представника 
влади 

Правильна 
відповідь: 

немає правильної відповіді 

2. особа, яка обіймає 
посаду, пов’язану з 
виконанням 
адміністративно-
господарських 

3. особа, яка обіймає 
посаду,  пов’язану з 
виконанням 
організаційно-
розпорядчих обов’язків 

4. немає правильної 
відповіді 

Пояснення: ч. 2 ст. 18 КК України 

Питання: Відповідно до ст. 368-2 Кримінального кодексу України, незаконним  збагаченням є:  



Відповіді: 

1. набуття особою, 
уповноваженою на 
виконання функцій 
держави або місцевого 
самоврядування, у 
власність майна, 
вартість якого значно 
перевищує доходи 
особи, отримані із 
законних джерел, або 
передача нею такого 
майна близьким 
родичам 

Правильна 
відповідь: 

3. набуття особою, уповноваженою на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування, у 
власність активів у значному розмірі, законність 
підстав набуття яких не підтверджено доказами, а 
так само передача нею таких активів будь-якій 
іншій особі 

2. одержання службовою 
особою неправомірної 
вигоди у значному 
розмірі  або  передача  
нею  такої  вигоди  
близьким  родичам   за 
відсутності   ознак, 
зазначених  у  статті  368  
цього  Кодексу 

3. набуття особою, 
уповноваженою на 
виконання функцій 
держави або місцевого 
самоврядування, у 
власність активів у 
значному розмірі, 
законність підстав 
набуття яких не 
підтверджено доказами, 
а так само передача нею 
таких активів будь-якій 
іншій особі 

4. немає правильної 
відповіді 

Пояснення: 

«Набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не 
підтверджено доказами, а так само передача нею таких активів будь-якій іншій особі» ч. 1 ст. 
368-2 КК України 

Питання: 
Яке з  числа названих нижче діянь відповідно до чинного Кримінального кодексу 
України  найбільш повно характеризує незаконне збагачення?  

Відповіді: 

1. набуття особою, 
уповноваженою на 
виконання функцій 
держави у власність 
майна 

Правильна 
відповідь: 

4. набуття особою, уповноваженою на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування, у 
власність активів у значному розмірі, законність 
підстав набуття яких не підтверджено доказами, а 
так само передача нею таких активів будь-якій 
іншій особі 

2. набуття особою, 
уповноваженою на 
виконання функцій 
держави або місцевого 
самоврядування у 
власність активів 

3. набуття особою, 
уповноваженою на 
виконання функцій 
держави або місцевого 
самоврядування, у 
власність майна вартість 
якого значно перевищує 
доходи  зазначеної 
особи 



4. набуття особою, 
уповноваженою на 
виконання функцій 
держави або місцевого 
самоврядування, у 
власність активів у 
значному розмірі, 
законність підстав 
набуття яких не 
підтверджено доказами, 
а так само передача нею 
таких активів будь-якій 
іншій особі 

Пояснення: 

«Набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не 
підтверджено доказами, а так само передача нею таких активів будь-якій іншій особі» ч. 1 ст. 
368-2 КК України 

Питання: 
Що є предметом злочину, передбаченого ст. 366 Кримінального кодексу України 
("Службове підроблення"): 

Відповіді: 

1. виконавчі документи 

Правильна 
відповідь: 

офіційні документи 

2. розпорядчі документи 

3. офіційні документи 

4. організаційні 
документи 

Пояснення: ч. 1 ст. 366 КК 

Питання: 
Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 367 Кримінального кодексу України 
"Службова недбалість" характеризується: 

Відповіді: 

1. невиконанням 
службових обов’язків 
через несумлінне 
ставлення до них 
службової особи 

Правильна 
відповідь: 

невиконанням або неналежним виконанням 
службових обов’язків через несумлінне ставлення 
до них службової особи 

2. невиконанням або 
неналежним 
виконанням службових 
обов’язків через 
несумлінне ставлення до 
них службової особи 

3. неналежним 
виконання службових 
обов’язків через 
несумлінне ставлення до 
них службової особи 

4. не має правильної 
відповіді 

Пояснення: ч. 1 ст. 367 КК 

Питання: 
Відповідно до примітки статті 368 Кримінального кодексу України «Прийняття 
пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою» собливо 
великий розмір неправомірної вигоди становить суму, яка: 

Відповіді: 

1. у 200 і більше разів 
перевищує 
неоподатковуваний 
мінімум доходів 
громадян 

Правильна 
відповідь: 

у 500 і більше разів перевищує неоподатковуваний 
мінімум доходів громадян 

2. у 400 і більше разів 
перевищує 
неоподатковуваний 
мінімум доходів 
громадян 

3. у 500 і більше разів 
перевищує 
неоподатковуваний 



мінімум доходів 
громадян 

4. у 600 і більше разів 
перевищує 
неоподатковуваний 
мінімум доходів 
громадян 

Пояснення: п. 1 примітки до ст. 368 

Питання: Провокація підкупу (ст. 370 Кримінального кодексу України «Провокація підкупу») це: 

Відповіді: 

1. вимагання 
неправомірної вигоди 
службовою особою 
публічного права 

Правильна 
відповідь: 

 не має правильної відповіді 

2. вимагання 
неправомірної вигоди 
службовою особою 
приватного права 

3. вимагання 
неправомірної вигоди 
особою, яка надає 
публічні послуги 

4. не має правильної 
відповіді 

Пояснення: ч. 1 ст. 370 КК 

Питання: 
Суб’єктом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 162 "Порушення недоторканості житла" 
Кримінального кодексу України, може бути: 

Відповіді: 

1. тільки службова особа 

Правильна 
відповідь: 

будь-яка фізична осудна особа, що досягла віку 
кримінальної відповідальності 

2. будь-яка фізична 
осудна особа, що 
досягла віку 
кримінальної 
відповідальності 

3. тільки службова особа 
правоохоронного 
органу 

4. немає правильної 
відповіді 

Пояснення: ч. 1 ст. 162 КК 

Питання: 
Кваліфікуючою ознакою злочину, передбаченого ст. 162 "Порушення недоторканості 
житла" Кримінального кодексу України є: 

Відповіді: 

1. вчинення злочину 
службовою особою 

Правильна 
відповідь: 

вчинення злочину службовою особою 

2. вчинення злочину 
працівником 
правоохоронного 
органу 

3. вчинення злочину 
службовою особою 
правоохоронного 
органу 

4. немає правильної 
відповіді 

Пояснення: ч. 2 ст. 162 КК 

Питання: 
Для цілей статті ст. 162 "Порушення недоторканості житла" Кримінального кодексу 
України поняття «службова особа» розкривається у: 

Відповіді: 

1. ст. 18 "Суб'єкт 
злочину" 
Кримінального кодексу 
України 

Правильна 
відповідь: 

ст. 18 "Суб'єкт злочину" Кримінального кодексу 
України 



2. примітці до ст. 364 
"Зловживання владою 
або службовим 
становищем" 
Кримінального кодексу 
України (…) 

3. примітці до ст. 364-1 
"Зловживання 
повноваженнями 
службовою особою 
юридичної особи 
приватного права 
незалежно від 
організаційно-правової 
форми" Кримінального 
кодексу України 

4. Законі України «Про 
запобігання корупції» 

Пояснення: ст. 18 КК  

Питання: 
Вкажіть кваліфікуючу ознаку службового підроблення (ст.366 Кримінального кодексу 
України «Службове підроблення»): 

Відповіді: 

1. дії, вчинені повторно 

Правильна 
відповідь: 

дії, що спричинили тяжкі наслідки 

2. дії, вчинені 
працівником 
правоохоронного 
органу 

3. дії, вчинені за 
попередньою змовою 
групою осіб 

4. дії, що спричинили 
тяжкі наслідки 

Пояснення: ч. 2 ст. 366 КК 

Питання: 
В якій статті Кримінального кодексу України розкривається  поняття повторності щодо 
корупційних злочинів: 

Відповіді: 

1. у ст. 364 
Кримінального кодексу 
України «Зловживання 
владою або службовим 
становищем» 

Правильна 
відповідь: 

у ст. 354 Кримінального кодексу України «Підкуп 
працівника державного підприємства, установи чи 
організації» 

2. у ст. 368 
Кримінального кодексу 
України «Прийняття 
пропозиції, обіцянки 
або одержання 
неправомірної вигоди» 

3. у ст. 368-2 
Кримінального кодексу 
України «Незаконне 
збагачення» 

4. у ст. 354 
Кримінального кодексу 
України «Підкуп 
працівника державного 
підприємства, установи 
чи організації» 

Пояснення: п. 4 примітки до ст. 354 КК 

Питання: 
Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 366 "Службове підроблення" Кримінального 
кодексу України: 

Відповіді: 

1. службова особа 
юридичної особи 
публічного права 

Правильна 
відповідь: 

4. будь-яка службова особа 

2. службова особа 



юридичної особи 
приватного права 

3. будь-яка службова 
особа та особа, що надає 
публічні послуги 

4. будь-яка службова 
особа 

Пояснення: п. 1 примітки до ст. 364 КК, ст. 18 КК 

Питання: 
Стаття 364-1 «Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи 
приватного права незалежно від організаційно-правової форми» Кримінального 
кодексу України містить таку ознаку суб’єктивної сторони: 

Відповіді: 

1. в особистих інтересах 

Правильна 
відповідь: 

 з метою одержання неправомірної вигоди 

2. в інтересах третіх осіб 

3. з метою одержання 
неправомірної вигоди 

4. в особистих інтересах 
або в інтересах третіх 
осіб  

Пояснення: ч. 1 ст. 364-1 КК 

Питання: 
Діяння як ознака об’єктивної сторони у ч.1 ст. 369 "Пропозиція, обіцянка або надання 
неправомірної вигоди службовій особі" Кримінального кодексу України полягає у: 

Відповіді: 

1. лише у пропозиції 
надати неправомірну 
вигоду 

Правильна 
відповідь: 

4. у будь-якій з наведених дій 

2. лише у обіцянці 
надати неправомірну 
вигоду 

3. лише у наданні 
неправомірної вигоди 

4. у будь-якій з 
наведених дій 

Пояснення: ч. 1 ст. 369 КК 

Питання: 
Яка кваліфікуюча ознака міститься у ч.3 ст.369-2 «Зловживання впливом» 
Кримінального кодексу України  

Відповіді: 

1. група осіб за 
попередньою змовою 

Правильна 
відповідь: 

 вимагання неправомірної вигоди 
2. вимагання 
неправомірної вигоди 

3. повторність 

4. тяжка шкода 

Пояснення: ч. 3 ст. 369-2 

Питання: 
У ч.2 ст.369-2 «Зловживання впливом» Кримінального кодексу України кримінальну 
відповідальність встановлено за: 

Відповіді: 

1. пропозицію надання 
неправомірної вигоди 

Правильна 
відповідь: 

одержання неправомірної вигоди 

2. обіцянку надання 
неправомірної вигоди 

3. одержання 
неправомірної вигоди 

4. надання 
неправомірної вигоди 

Пояснення: ч. 2 ст. 369-2 

Питання: Стаття за якою назвою відсутня в Кримінальному кодексі України: 

Відповіді: 

1. «Перевищення влади 
або службових 
повноважень 
працівником 
правоохоронного 
органу» 

Правильна 
відповідь: 

«Хабарництво» 



2. «Зловживання 
повноваженнями 
особами, які надають 
публічні послуги» 

3. «Хабарництво» 

4.  «Зловживання 
повноваженнями 
службовою особою 
юридичної особи 
приватного права 
незалежно від 
організаційно-правової 
форми» 

Пояснення: ст 364-1, 365, 365-2 КК 

Питання: 
Злочин, передбачений якою статтею Кримінального кодексу України, може бути 
вчинений лише спеціальним суб’єктом? 

Відповіді: 

1. Стаття 189 
Кримінального кодексу 
України «Вимагання» 

Правильна 
відповідь: 

Стаття 191 Кримінального кодексу України 
«Привласнення, розтрата майна або заволодіння 
ним шляхом зловживання службовим 
становищем» 

2. Стаття 192 
Кримінального кодексу 
України «Заподіяння 
майнової шкоди шляхом 
обману або зловживання 
довірою» 

3. Стаття 194 
Кримінального кодексу 
України «Умисне 
пошкодження об’єктів 
електроенергетики» 

4. Стаття 191 
Кримінального кодексу 
України 
«Привласнення, 
розтрата майна або 
заволодіння ним 
шляхом зловживання 
службовим становищем» 

Пояснення: ст. 191 КК 

Питання: 

Способом заволодіння прекурсорами, відповідно до статті 309 "Незаконне виробництво, 
виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних 
засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту" Кримінального кодексу 
України  є:  

Відповіді: 

1. викрадення 

Правильна 
відповідь: 

всі відповіді вірні 

2. привласнення 

3. використання 
службового становища 

4. всі відповіді вірні 

Пояснення: ст. 309 КК 

Питання: 
Службова особа може бути суб’єктом злочину, передбаченого статтею 191 
"Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим 
становищем" Кримінального кодексу України  за частинами: 

Відповіді: 

1. лише першою 

Правильна 
відповідь: 

 за всіма частинами, крім частини 1 

2. першою та другою 

3. лише другою 

4. за всіма частинами, 
крім частини 1 

Пояснення: ст. 191 КК 



Питання: 
Для цілей статті 191 "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом 
зловживання службовим становищем" Кримінального кодексу України  поняття 
службової особи надано у: 

Відповіді: 

1. Ст. 18 Кримінального 
кодексу 

Правильна 
відповідь: 

Ст. 18 Кримінального кодексу 

2. Примітці до статті 364 
Кримінального кодексу 

3. Законі України «Про 
запобігання корупції» 

4. Законі України «Про 
запобігання та протидію 
корупції» 

Пояснення: ст. 18 КК 

Питання: 
При кваліфікації дій службової особи за частиною 2 статті 191 "Привласнення, розтрата 
майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем" 
Кримінального кодексу України  необхідною є додаткова кваліфікація за: 

Відповіді: 

1. Ст. 364 Кримінального 
кодексу 

Правильна 
відповідь: 

При відсутності реальної сукупності додаткова 
кваліфікація не потрібна 

2. Ст. 364-1 
Кримінального кодексу 

3. Статтями 364 або 364-1 
Кримінального кодексу 

4. При відсутності 
реальної сукупності 
додаткова кваліфікація 
не потрібна 

Пояснення: ст. 191 КК 

Питання: 
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ч. 2  ст. 397 "Втручання в діяльність захисника чи 
представника особи" Кримінального кодексу України  ? 

Відповіді: 

1. будь-яка службова 
особа 

Правильна 
відповідь: 

будь-яка службова особа 

2. службова особа 
юридичної особи 
публічного права 

3. службова особа 
юридичної особи 
приватного права 

4. особа, яка надає 
публічні послуги 

Пояснення: ч. 2  ст. 397 КК України 

Питання: 
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ст. 364 "Зловживання владою або службовим 
становищем" Кримінального кодексу України  ? 

Відповіді: 

1. будь-яка службова 
особа 

Правильна 
відповідь: 

службова особа юридичної особи публічного 
права 

2. службова особа 
юридичної особи 
публічного права 

3. службова особа 
юридичної особи 
приватного права 

4. представник влади 

Пояснення: ст. 364 КК України 

Питання: 
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ст. 368 "Прийняття пропозиції, обіцянки або 
одержання неправомірної вигоди службовою особою" Кримінального кодексу України  
? 

Відповіді: 

1. будь-яка службова 
особа 

Правильна 
відповідь: 

службова особа юридичної особи публічного 
права 

2. службова особа 
юридичної особи 
публічного права 

3. службова особа 



юридичної особи 
приватного права 

4. представник влади 

Пояснення: ст. 368 КК України 

Питання: 
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ст. 368-2 "Незаконне збагачення" Кримінального 
кодексу України  ? 

Відповіді: 

1. будь-яка службова 
особа 

Правильна 
відповідь: 

службова особа юридичної особи публічного 
права 

2. службова особа 
юридичної особи 
публічного права 

3. службова особа 
юридичної особи 
приватного права 

4. особа, яка надає 
публічні послуги 

Пояснення: ст. 368-2 КК України 

Питання: 
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ст. 369 "Пропозиція, обіцянка або надання 
неправомірної вигоди службовій особі" Кримінального кодексу України  ? 

Відповіді: 

1. суб’єкт загальний 

Правильна 
відповідь: 

суб’єкт загальний 

2. службова особа 
юридичної особи 
публічного права 

3. службова особа 
юридичної особи 
приватного права 

4. будь-яка службова 
особа 

Пояснення: ст. 369 КК України 

Питання: 
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ст. 364-1 "Зловживання повноваженнями 
службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-
правової форми" Кримінального кодексу України  ? 

Відповіді: 

1. будь-яка службова 
особа 

Правильна 
відповідь: 

 службова особа юридичної особи приватного 
права 

2. службова особа 
юридичної особи 
публічного права 

3. службова особа 
юридичної особи 
приватного права 

4. особа, яка надає 
публічні послуги 

Пояснення: ст. 364-1 КК України 

Питання: 
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ст. 366 "Службове підроблення" Кримінального 
кодексу України  ? 

Відповіді: 

1. будь-яка службова 
особа 

Правильна 
відповідь: 

будь-яка службова особа 

2. службова особа 
юридичної особи 
публічного права 

3. службова особа 
юридичної особи 
приватного права 

4. особа, яка надає 
публічні послуги 

Пояснення: ст. 366 КК України 

Питання: 
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ст. 367 "Службова недбалість" Кримінального 
кодексу України  ? 

Відповіді: 
1. будь-яка службова 
особа 

Правильна 
відповідь: 

будь-яка службова особа 



2. службова особа 
юридичної особи 
публічного права 

3. службова особа 
юридичної особи 
приватного права 

4. особа, яка надає 
публічні послуги 

Пояснення: ст. 367 КК України 

Питання: 
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368-3 "Підкуп службової особи юридичної 
особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми" Кримінального 
кодексу України  ? 

Відповіді: 

1. суб’єкт загальний 

Правильна 
відповідь: 

службова особа юридичної особи приватного 
права 

2. службова особа 
юридичної особи 
публічного права 

3. службова особа 
юридичної особи 
приватного права 

4. особа, яка надає 
публічні послуги 

Пояснення: ст. 368-3 КК України 

Питання: 
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ст. 365-2 "Зловживання повноваженнями 
особами, які надають публічні послуги" Кримінального кодексу України  ? 

Відповіді: 

1. будь-яка службова 
особа 

Правильна 
відповідь: 

особа, яка надає публічні послуги 

2. службова особа 
юридичної особи 
публічного права 

3. службова особа 
юридичної особи 
приватного права 

4. особа, яка надає 
публічні послуги 

Пояснення: ст. 365-2 КК України 

Питання: 
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368-4 "Підкуп особи, яка надає публічні 
послуги" Кримінального кодексу України  ? 

Відповіді: 

1. загальний суб’єкт 

Правильна 
відповідь: 

загальний суб’єкт 

2. службова особа 
юридичної особи 
публічного права 

3. службова особа 
юридичної особи 
приватного права 

4. особа, яка надає 
публічні послуги 

Пояснення: ст. 365-2 КК України 

Питання: 
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ст. 369-2 "Зловживання впливом" 
Кримінального кодексу України  ? 

Відповіді: 

1. особа, яка надає 
публічні послуги 

Правильна 
відповідь: 

загальний суб’єкт 

2. службова особа 

3. працівник 
правоохоронного 
органу 

4. загальний суб’єкт 

Пояснення: ст. 369-2 КК України 

Питання: Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ст. 365  Кримінального кодексу України  ? 



Відповіді: 

1. особа, яка надає 
публічні послуги 

Правильна 
відповідь: 

працівник правоохоронного органу 

2. службова особа 

3. працівник 
правоохоронного 
органу 

4. загальний суб’єкт 

Пояснення: ст. 365 КК України 

Питання: 
Хто не є суб’єктом злочину, передбаченого ст. 365 "Перевищення влади або службових 
повноважень працівником правоохоронного органу" Кримінального кодексу України  ? 

Відповіді: 

1. особа, яка надає 
публічні послуги 

Правильна 
відповідь: 

особа, яка надає публічні послуги 

2. слідчий Служби 
безпеки України 

3. працівник 
правоохоронного 
органу 

4. представник органів 
рибоохорони 

Пояснення: 
ст. 365 КК України. Закон України " Про державний захист працівників суду і 
правоохоронних органів" (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3781-12) 

Питання: Кого закон визначає як особу, яка на професійній основі надає публічні послуги? 

Відповіді: 

1. державного 
службовця 

Правильна 
відповідь: 

аудитора 2. посадову особу 

3. аудитора 

4. бухгалтера 

Пояснення: ст. 365-2 КК України 

Питання: Кого закон не визначає як особу, яка на професійній основі надає публічні послуги? 

Відповіді: 

1. державного 
службовця 

Правильна 
відповідь: 

державного службовця 2. нотаріуса 

3. аудитора 

4. оцінювача 

Пояснення: ст. 365-2 КК України 

Питання: 
За який з даних кримінальних правопорушень передбачена кримінальна 
відповідальність з 14 років? 

Відповіді: 

1. захоплення державної 
влади 

Правильна 
відповідь: 

посягання на життя керівника політичної партії, 
вчинене у зв’язку з його громадською діяльністю 

2. державна зрада 

3. шпигунство 

4. посягання на життя 
керівника політичної 
партії, вчинене у зв’язку 
з його громадською 
діяльністю 

Пояснення: (ч. 2 ст. 22 КК України) 

Питання: 
В якій нормі міститься спеціальний вид звільнення від кримінальної відповідальності 
за вчинення злочину, передбаченого ст. 354 Кримінального кодексу України «Підкуп 
працівника підприємства, установи чи організації»?  

Відповіді: 

1. в нормі передбаченій 
однією з частин статті 
364 КК України Правильна 

відповідь: 
3. в нормі передбаченій однією з частин статті 354 
КК України  2. в нормі передбаченій 

у примітці до статті 364 
КК України 



3. в нормі передбаченій 
однією з частин статті 
354 КК України 

4. для цього діяння не 
встановлено 
спеціального виду 
звільнення від 
кримінальної 
відповідальності 

Пояснення: (ч. 5 ст. 354, ст. 364 КК України) 

Питання: 
Відповідно до ст. 109 Кримінального кодексу «Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи 
повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади» кримінально 
караними є:  

Відповіді: 

1. дії, спрямовані на 
насильницьке 
захоплення чи зміну 
конституційного ладу 

Правильна 
відповідь: 

дії, спрямовані на насильницьку зміну чи 
повалення конституційного ладу 

2. дії, спрямовані на 
насильницьке 
захоплення чи 
повалення 
конституційного ладу 

3. дії, спрямовані на 
насильницьке 
повалення 
конституційного ладу 

4. дії, спрямовані на 
насильницьку зміну чи 
повалення 
конституційного ладу 

Пояснення: (ч. 1 ст. 109 КК України) 

Питання: Суб’єктом якого злочину є виключно іноземець або особа без громадянства? 

Відповіді: 

1. посягання на 
територіальну цілісність 
і недоторканість Україні 

Правильна 
відповідь: 

шпигунство 2. державна зрада 

3. розголошення 
державної таємниці 

4. шпигунство 

Пояснення: (ч. 1 ст. 114 КК). 

Питання: 
Які з наведених осіб можуть бути визнані потерпілими від злочину, передбаченого 
ст.112 Кримінального кодексу України "Посягання на життя державного чи 
громадського діяча"? 

Відповіді: 

1. суддя військового суду 
Західного регіону 
України 

Правильна 
відповідь: 

Прем'єр-міністр України  

2. суддя обласного, 
Київського та 
Севастопольського 
міських судів 

3. Начальник Головної 
Державної Податкової 
Адміністрації України 

4. Прем'єр-міністр 
України 

Пояснення: (ч. 1 ст. 112 КК) 

Питання: 
В яких з вказаних статей про злочини проти основ національної безпеки передбачена 
відповідальність за спричинення шкоди конкретному виду потерпілих? 

Відповіді: 1. шпигунство Правильна посягання на життя державного чи громадського 



2. дії, спрямовані на 
насильницьку зміну чи 
повалення 
конституційного ладу 
або на захоплення 
державної влад 

відповідь: діяча 

3. посягання на 
територіальну цілісність 
і недоторканість 
України 

4. посягання на життя 
державного чи 
громадського діяча 

Пояснення: (ч. 1 ст. 112 КК). 

Питання: Які з вказаних осіб підпадають під ознаки суб'єкта злочину "Шпигунство"? 

Відповіді: 

1. дипломатичний 
представник України в 
іноземній державі 

Правильна 
відповідь: 

 іноземець 
2. громадянин України 

3. іноземець 

4. військовослужбовець 
Збройних Сил України 

Пояснення: (ч. 1 ст. 114 КК). 

Питання: 
Які наслідки включені до складу злочину, передбаченого ст. 109 Кримінального кодексу 
України «Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу 
або на захоплення державної влади» ? 

Відповіді: 

1. смерть потерпілого 

Правильна 
відповідь: 

в ст. 109 Кримінального кодексу  наслідки злочину 
не зазначені 

2. тяжкі тілесні 
ушкодження 

3. середньої тяжкості 
тілесні ушкодження 

4. в ст. 109 
Кримінального кодексу  
наслідки злочину не 
зазначені 

Пояснення: (ч. 1 ст. 112 КК). 

Питання: 
Які з вказаних осіб підпадають під ознаки суб'єкта злочину "Державна зрада" (ст. 111 
Кримінального кодексу України)? 

Відповіді: 

1. іноземний 
громадянин 

Правильна 
відповідь: 

громадянин України 

2. особа без 
громадянства 

3. громадянин України 

4. іноземний 
громадянин - почесний 
консул України в 
іноземній державі 

Пояснення: (ч. 1 ст. 111 КК). 

Питання: Оберіть зайве: З об'єктивної сторони державна зрада може виявитися у таких формах: 

Відповіді: 

1. перехід на бік ворога в 
умовах воєнного стану 
або в період збройного 
конфлікту 

Правильна 
відповідь: 

посягання на життя Президента України 

2. шпигунство 



3. надання іноземній 
державі, іноземній 
організації або їх 
представникам 
допомоги в проведенні 
підривної діяльності 
проти України 

4. посягання на життя 
Президента України 

Пояснення: (ч. 1 ст. 111 КК, ч. 1 ст. 112 КК). 

Питання: 

В якій нормі міститься спеціальний вид звільнення від кримінальної відповідальності 
за вчинення злочину, передбаченого ст. 364-1 Кримінального кодексу України 
«Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права 
незалежно від організаційно-правової форми»?  

Відповіді: 

1. в нормі передбаченій 
однією з частин статті 
364-1 КК України 

Правильна 
відповідь: 

4. для цього діяння не встановлено спеціального 
виду звільнення від кримінальної відповідальності  

2. в нормі передбаченій 
у примітці до статті 364-
1 КК України 

3. в нормі передбаченій 
однією з частин статті 
354 КК України 

4. для цього діяння не 
встановлено 
спеціального виду 
звільнення від 
кримінальної 
відповідальності 

Пояснення: (ч. 5 ст. 354, ст. 364 КК України) 

Питання: 
Як кваліфікувати незакінчений замах на вбивство судді Конституційного суду України, 
вчинений у зв‘язку із його службовою діяльністю? 

Відповіді: 

1. як умисне вбивство 
особи у зв‘язку 
виконанням цією 
особою свого 
службового обов‘язку (п. 
8 ч. 2 ст. 115 
Кримінального кодексу 
України) 

Правильна 
відповідь: 

як посягання на життя державного чи 
громадського діяча (ст. 112 Кримінального кодексу 
України) 

2. як посягання на життя 
державного чи 
громадського діяча (ст. 
112 Кримінального 
кодексу України) 

3. як незакінчений замах 
на посягання на життя 
державного чи 
громадського діяча (ч. 3 
ст. 15 - ст. 112 
Кримінального кодексу 
України) 

4. як незакінчений замах 
на посягання на життя 
судді, народного 
засідателя чи 
присяжного у зв‘язку з їх 
діяльністю, пов‘язаною 
із здійсненням 
правосуддя (ч. 3 ст. 15 - 
ст. 379 Кримінального 
кодексу України) 



Пояснення: (ч. 1 ст. 112 КК). 

Питання: 
З об'єктивної сторони злочин, передбачений ст. 109 Кримінального кодексу «Дії, 
спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на 
захоплення державної влади» може виразитись у таких формах:  

Відповіді: 

1. дії, вчинені з метою 
насильницької зміни чи 
повалення 
конституційного ладу 
або захоплення 
державної влади 

Правильна 
відповідь: 

4. у будь-які з зазначених форм 

2. змова про вчинення 
таких дій з метою 
насильницької зміни чи 
повалення 
конституційного ладу 
або захоплення 
державної влади 

3.  публічні заклики до 
насильницької зміни чи 
повалення 
конституційного ладу 
або до захоплення 
державної влади 

4. у будь-які з 
зазначених форм 

Пояснення: (ст. 109 КК). 

Питання: 
Суб’єктом  злочину, передбаченого ст.112 Кримінального кодексу України «Посягання 
на життя державного чи громадського діяча» може бути: 

Відповіді: 

1.  громадянин України 

Правильна 
відповідь: 

4. вірні будь-яка з зазначених осіб 

2.  особа без 
громадянства 

3. іноземець 

4. вірні будь-яка з 
зазначених осіб 

Пояснення: (ст. 18 КК, ч. 1 ст. 112 КК). 

Питання: 
Мотивами вчинення злочину, передбаченого ст. 112 Кримінального кодексу України 
«Посягання на життя державного чи громадського діяча», можуть бути:  

Відповіді: 

1. бажання припинити 
державну чи громадську 
діяльність певної особи 

Правильна 
відповідь: 

бажання припинити державну чи громадську 
діяльність певної особи 2. корисливий мотив 

3. особиста ненависть 

4. всі відповіді вірні 

Пояснення: (ч. 1 ст. 112 КК). 

Питання: 
Вкажіть мету в складі злочину, передбаченому ст. 110 Кримінального кодексу України 
«Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України»: 

Відповіді: 

1. передача іноземній 
державі, іноземній 
організації або їх 
представникам  
відомостей, що 
становлять державну 
таємницю 

Правильна 
відповідь: 

 зміна меж території або державного кордону 
України на порушення порядку, встановленого 
Конституцією України 

2. зміна меж території 
або державного кордону 
України на порушення 
порядку, встановленого 
Конституцією України 



3. насильницька зміна 
чи повалення 
конституційного ладу 
або захоплення 
державної влади 

4. ослаблення держави 

Пояснення: (ч. 1 ст. 110 КК). 

Питання: 
Вкажіть мету в складі злочину, передбаченому ст. 109 Кримінального кодексу України 
«Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на 
захоплення державної влади»: 

Відповіді: 

1. передача іноземній 
державі, іноземній 
організації або їх 
представникам  
відомостей, що 
становлять державну 
таємницю 

Правильна 
відповідь: 

насильницька зміна чи повалення 
конституційного ладу або захоплення державної 
влади 

2. зміна меж території 
або державного кордону 
України на порушення 
порядку, встановленого 
Конституцією України 

3. насильницька зміна 
чи повалення 
конституційного ладу 
або захоплення 
державної влади 

4. ослаблення держави 

Пояснення: (ч. 1 ст. 109 КК). 

Питання: 
Посягання на життя якого суб’єкта НЕ охоплюється складом злочину «Посягання на 
життя державного чи громадського діяча» (ст. 112 Кримінального кодексу України): 

Відповіді: 

1. Генерального 
прокурора України 

Правильна 
відповідь: 

Голови Державної прикордонної служби 

2. Прем’єр-міністра 
України 

3. Голови Державної 
прикордонної служби 

4. Голови Рахункової 
палати 

Пояснення: (ч. 1 ст. 112 КК). 

Питання: 
Посягання на життя якого із суб’єктів НЕ охоплюється складом злочину «Посягання на 
життя державного чи громадського діяча» (ст. 112 Кримінального кодексу України): 

Відповіді: 

1. Голови Рахункової 
палати 

Правильна 
відповідь: 

життя всіх зазначених суб’єктів охороняється 
спеціальною нормою, передбаченою в ст. 112 
Кримінального кодексу України «Посягання на 
життя державного чи громадського діяча» 

2. Члена Кабінету 
Міністрів України 

3. Голови 
Конституційного Суду 
України 

4. життя всіх зазначених 
суб’єктів охороняється 
спеціальною нормою, 
передбаченою в ст. 112 
Кримінального кодексу 
України «Посягання на 
життя державного чи 
громадського діяча» 

Пояснення: (ч. 1 ст. 112 КК). 

Питання: 
Вкажіть, за вчинення якого із злочинів кримінальна відповідальність настає з моменту 
досягнення особою 14 років: 



Відповіді: 

1. шпигунство 

Правильна 
відповідь: 

диверсія 

2. державна зрада 

3. диверсія 

4. посягання на 
територіальну цілісність 
і недоторканність 
України 

Пояснення: (ч. 2 ст. 18, ч. 1 ст. 113 КК). 

Питання: 
Вкажіть,  за вчинення якого із злочинів кримінальна відповідальність настає з моменту 
досягнення особою 14 років: 

Відповіді: 

1. посягання на 
територіальну цілісність 
і недоторканність 
України 

Правильна 
відповідь: 

посягання на життя державного чи громадського 
діяча 

2. шпигунство 

3. перешкоджання 
законній діяльності 
Збройних сил України 
та інших військових 
формувань 

4. посягання на життя 
державного чи 
громадського діяча 

Пояснення: (ч.2 ст. 18, ч. 1 ст. 112 КК). 

Питання: 
В якій із наведених форм може вчинятися злочин «Державна зрада» (ст. 111 
Кримінального кодексу України): 

Відповіді: 

1. вчинення вибухів, 
підпалів або інших дій, 
спрямованих на масове 
знищення людей 

Правильна 
відповідь: 

шпигунство 

2. заклики до 
насильницької зміни чи 
повалення 
конституційного ладу 

3. шпигунство 

4. фінансування дій, 
вчинених з метою зміни 
меж території або 
державного кордону 
України на порушення 
порядку, встановленого 
Конституцією України 

Пояснення: (ч. 1 ст. 111 КК). 

Питання: 
В якій із наведених форм може вчинятися злочин «Державна зрада» (ст. 111 
Кримінального кодексу України): 

Відповіді: 

1. вчинення вибухів, 
підпалів або інших дій, 
спрямованих на масове 
знищення людей 

Правильна 
відповідь: 

перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в 
період збройного конфлікту 

2. заклики до 
насильницької зміни чи 
повалення 
конституційного ладу 

3. фінансування дій, 
вчинених з метою зміни 
меж території або 
державного кордону 
України на порушення 
порядку, встановленого 
Конституцією України 



4. перехід на бік ворога в 
умовах воєнного стану 
або в період збройного 
конфлікту 

Пояснення: (ч. 1 ст. 111 КК). 

Питання: 
В якій із наведених форм може вчинятися злочин «Державна зрада» (ст. 111 
Кримінального кодексу України): 

Відповіді: 

1. вчинення вибухів, 
підпалів або інших дій, 
спрямованих на масове 
знищення людей 

Правильна 
відповідь: 

надання іноземній державі, іноземній організації 
або їх представникам допомоги в проведенні 
підривної діяльності проти України 

2. заклики до 
насильницької зміни чи 
повалення 
конституційного ладу 

3. фінансування дій, 
вчинених з метою зміни 
меж території або 
державного кордону 
України на порушення 
порядку, встановленого 
Конституцією України 

4. надання іноземній 
державі, іноземній 
організації або їх 
представникам 
допомоги в проведенні 
підривної діяльності 
проти України 

Пояснення: (ч. 1 ст. 111 КК). 

Питання: 

Вкажіть правильну відповідь, яка доповнює наведене законодавче положення: 
«Звільняється від кримінальної відповідальності (за вчинення злочину «Державна 
зрада», ст. 111 Кримінального кодексу України) громадянин України, якщо він на 
виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх 
представників….»: 

Відповіді: 

1. припинив цю 
діяльність та повідомив 
органи державної влади 
про вчинене, якщо 
внаслідок цього і вжитих 
заходів було відвернено 
заподіяння шкоди 
інтересам України 

Правильна 
відповідь: 

ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам 
державної влади про свій зв'язок з ними та про 
отримане завдання 

2. ніяких дій не вчинив і 
добровільно заявив 
органам державної 
влади про свій зв'язок з 
ними та про отримане 
завдання 

3. завдав шкоди 
іноземній державі, 
іноземній організації 
або їх представникам 

4. жодна із зазначених 
відповідей не є вірною 

Пояснення: (ч. 2 ст. 111 КК). 

Питання: 
Злочини «Умисне вбивство» (ст. 115 Кримінального кодексу України) та «Посягання на 
життя державного чи громадського діяча» (ст. 112 Кримінального кодексу України) 
співвідносяться як: 

Відповіді: 

1. ціле та частина 
Правильна 
відповідь: 

загальне та спеціальне 2. є суміжними складами 
злочинів 



3. загальне та спеціальне 

4. жодна із наведених 
відповідей не є вірною 

Пояснення: (ч. 1 ст. 112 КК, ч. 1 ст. 115 КК). 

Питання: 
В яких формах може вчинятись злочин «Шпигунство» (ст. 114 Кримінального кодексу 
України): 

Відповіді: 

1. перехід на бік ворога в 
умовах воєнного стану 
або в період збройного 
конфлікту 

Правильна 
відповідь: 

передача або збирання з метою передачі іноземній 
державі, іноземній організації або їх 
представникам  відомостей, що становлять 
державну таємницю 

2. перешкоджання 
законній діяльності 
органів державної влади 
та місцевого 
самоврядування 

3. заклики до 
насильницької зміни чи 
повалення 
конституційного ладу 
або до захоплення 
державної влади 

4. передача або 
збирання з метою 
передачі іноземній 
державі, іноземній 
організації або їх 
представникам  
відомостей, що 
становлять державну 
таємницю 

Пояснення: (ч. 1 ст. 114 КК) 

Питання: Державна таємниця є предметом в складах таких злочинів: 

Відповіді: 

1. «Державна зрада» та 
«Посягання на життя 
державного чи 
громадського діяча» 

Правильна 
відповідь: 

«Шпигунство» та «Державна зрада» 

2. «Шпигунство» та 
«Перешкоджання 
законній діяльності 
Збройних Сил України 
та інших військових 
формувань» 

3. «Шпигунство» та 
«Державна зрада» 

4. державна таємниця є 
предметом усіх 
злочинів, передбачених 
Розділом 1 Особливої 
частини Кримінального 
кодексу України 

Пояснення: (ч. 1 ст. 111 КК, ч. 1 ст. 114 КК). 

Питання: 
За конструкцією складу злочину (моментом закінчення злочину) (…) «Державна зрада» 
(ст. 111 Кримінального кодексу України) є злочином з: 

Відповіді: 

1. усіченим складом 

Правильна 
відповідь: 

формальним складом  

2. матеріальним складом 

3. формальним складом 

4. із формально-
матеріальним складом 

Пояснення: (ч. 1 ст. 111 КК) 



Питання: 
Які з названих нижче дій не утворюють об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 
109 Кримінального кодексу України «Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи 
повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади», є: 

Відповіді: 

1. дії, вчинені з метою 
насильницької  зміни 
конституційного ладу 

Правильна 
відповідь: 

жодна із відповідей не є правильною 

2. дії, вчинені з метою 
насильницького  
повалення 
конституційного ладу 

3. дії, вчинені з метою 
насильницького  
захоплення державної 
влади 

4. жодна із відповідей не 
є правильною 

Пояснення: 
Відповідно до ч. 1 ст. 109 КК України всі зазначені у ній дії утворюють об’єктивну сторону 
цього злочину 

Питання: 
Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 109 Кримінального кодексу України «Дії, 
спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на 
захоплення державної влади» є: 

Відповіді: 

1. фізична, осудна особа, 
що на момент вчинення 
злочину досягла 16 років 

Правильна 
відповідь: 

фізична, осудна особа, що на момент вчинення 
злочину досягла 16 років 

2. фізична, осудна особа, 
що на момент вчинення 
злочину досягла віку 18 
років 

3. фізична, осудна особа, 
що на момент вчинення 
злочину досягла віку 14 
років 

4. член політичної 
партії, що є 
опозиційною до 
існуючої влади 

Пояснення: (ч. 2 ст. 18 КК) 

Питання: Форми злочинної діяльності ст. 111 Кримінального кодексу України «Державна зрада»: 

Відповіді: 

1. перехід на бік ворога в 
умовах воєнного стану 

Правильна 
відповідь: 

 всі зазначені 

2. шпигунство 

3. надання іноземній 
державі, іноземній 
організації або їх 
представникам 
допомоги у проведенні 
підривної діяльності 
проти України 

4. всі зазначені 

Пояснення: (ч. 1 ст. 111 КК). 

Питання: Об’єктивна сторона диверсії може виявлятися у: 

Відповіді: 

1. вчиненні вибухів, 
підпалів спрямованих на 
масове знищення людей, 
заподіяння тілесних 
ушкоджень Правильна 

відповідь: 
у всіх зазначених діях 

2. вчиненні вибухів, 
підпалів, спрямованих 
на зруйнування або 
пошкодження об’єктів, 
які мають важливе 



народногосподарське 
значення 

3. вчиненні вибухів, 
підпалів, спрямованих 
на зруйнування або 
пошкодження об’єктів, 
які мають важливе 
оборонне значення 

4. у всіх зазначених діях 

Пояснення: (ст. 113 КК). 

Питання: 
До об’єктивної сторони злочинів, передбачених ч. 1 ст. 113 Кримінального кодексу 
України "Диверсія", не відносяться: 

Відповіді: 

1. вибухи 

Правильна 
відповідь: 

посягання на життя представників влади 

2. підпали 

3. поширення епіфітотій 

4. посягання на життя 
представників влади 

Пояснення: (ч. 1 ст. 113 КК). 

Питання: 
Яка ознака суб’єктивної сторони у складі злочину, передбаченому ст. 109 Кримінального 
кодексу України «Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення 
конституційного ладу або на захоплення державної влади» є обов’язковою? 

Відповіді: 

1. Мотив 

Правильна 
відповідь: 

 Мета 
2. Необережна вина 

3. Мета 

4. Мотив і мета 

Пояснення: (ч. 1 ст. 109 КК). 

Питання: 
Однією з кваліфікуючих ознак за ч. 3 ст. 109 Кримінального кодексу України «Дії, 
спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на 
захоплення державної влади» є вчинення дій 

Відповіді: 

1. Службовою особою 

Правильна 
відповідь: 

Представником влади 

2. Працівником 
державної установи 

3. Народним депутатом 

4. Представником влади 

Пояснення: (ч. 1 ст. 109 КК) 

Питання: 
Метою дій, передбачених ст. 110 Кримінального кодексу України «Посягання на 
територіальну цілісність і недоторканність України» відповідно до диспозиції є 

Відповіді: 

1. Розподіл території 
України 

Правильна 
відповідь: 

Зміна меж території або державного кордону 
України на порушення порядку, встановленого 
Конституцією України 

2. Зміна меж території 
або державного кордону 
України на порушення 
порядку, встановленого 
Конституцією України 

3. Зміна державного 
кордону України 

4. Приєднання до 
України нових 
територій 

Пояснення: (ч. 1 ст. 110 КК) 

Питання: 
У ст. 112 Кримінального кодексу України «Посягання на життя державного чи 
громадського діяча» потерпілим є: 



Відповіді: 

1. Державний 
службовець. 

Правильна 
відповідь: 

 Президент України, Голова Верховної Ради 
України, Народний депутат України, Прем’єр-
міністр України, член Кабінету Міністрів України, 
Голова чи суддя Конституційного Суду України 
або Верховного суду України або вищих 
спеціалізованих судів України, Генеральний 
прокурор України, Директор Національного 
антикорупційного бюро України, Уповноважений 
Верховної Ради України з прав людини, Голова 
рахункової палати, Голова Національного банку 
України, керівник політичної партії 

2. Президент України, 
Прем’єр-міністр 
України та Голова 
Конституційного Суду. 

3. Службова особа. 

4. Президент України, 
Голова Верховної Ради 
України, Народний 
депутат України, 
Прем’єр-міністр 
України, член Кабінету 
Міністрів України, 
Голова чи суддя 
Конституційного Суду 
України або Верховного 
суду України або вищих 
спеціалізованих судів 
України, Генеральний 
прокурор України, 
Директор 
Національного 
антикорупційного бюро 
України, 
Уповноважений 
Верховної Ради України 
з прав людини, Голова  
або інший член 
рахункової палати, 
Голова Національного 
банку України, керівник 
політичної партії.  

Пояснення: (ч. 1 ст. 112 КК) 

Питання: 
Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 112 Кримінального кодексу України 
«Посягання на життя державного чи громадського діяча», є 

Відповіді: 

1. Замах на життя 
державного чи 
громадського діяча   

Правильна 
відповідь: 

Замах на життя або вбивство державного чи 
громадського діяча 

2. Готування до вбивства 
державного чи 
громадського діяча. 

3. Вбивство державного 
чи громадського діяча. 

4. Замах на життя або 
вбивство державного чи 
громадського діяча. 

Пояснення: (ч. 1 ст. 112 КК) 

Питання: 
Діяння слід кваліфікувати за ст. 119 Кримінального кодексу України «Вбивство з 
необережності»  за такими ознаками суб’єктивної сторони: 

Відповіді: 

1. особа передбачала 
настання смерті, проте 
не бажала її, хоча 
свідомо припускала 

Правильна 
відповідь: 

 особа не передбачала настання смерті, але 
повинна була та могла її передбачити 

2. особа не передбачала 
можливості настання 
смерті, та не повинна 



була її передбачити 

3. особа передбачала 
можливість настання 
смерті і свідомо 
припускала її, проте 
діяла у стані необхідної 
оборони 

4. особа не передбачала 
настання смерті, але 
повинна була та могла її 
передбачити 

Пояснення: (ст.ст. 25 та 119 КК України) 

Питання: 
В якій нормі міститься спеціальний вид звільнення від кримінальної відповідальності 
за вчинення злочину, передбаченого ст. 365-2 Кримінального кодексу України 
«Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги»?  

Відповіді: 

1. в нормі передбаченій 
однією з частин статті 
365-2 КК України 

Правильна 
відповідь: 

4. для цього діяння не встановлено спеціального 
виду звільнення від кримінальної відповідальності  

2. в нормі передбаченій 
у примітці до статті 365-
2 КК України 

3. в нормі передбаченій 
однією з частин статті 
365 КК України 

4. для цього діяння не 
встановлено 
спеціального виду 
звільнення від 
кримінальної 
відповідальності 

Пояснення: (ч. 5 ст. 354, ст. 365, 365-2 КК України) 

Питання: 
В якій нормі міститься спеціальний вид звільнення від кримінальної відповідальності 
за вчинення злочину, передбаченого ст. 366 Кримінального кодексу України «Службове 
підроблення»?  

Відповіді: 

1. в нормі передбаченій 
однією з частин статті 
366 КК України 

Правильна 
відповідь: 

4. для цього діяння не встановлено спеціального 
виду звільнення від кримінальної відповідальності  

2. в нормі передбаченій 
у примітці до статті 366 
КК України 

3. в нормі передбаченій 
однією з частин статті 
354 КК України 

4. для цього діяння не 
встановлено 
спеціального виду 
звільнення від 
кримінальної 
відповідальності 

Пояснення: (ч. 5 ст. 354, ст. 366 КК України) 

Питання: 
В якій нормі міститься спеціальний вид звільнення від кримінальної відповідальності 
за вчинення злочину, передбаченого ст. 366-1 Кримінального кодексу України 
«Декларування недостовірної інформації»?  

Відповіді: 

1. в нормі передбаченій 
однією з частин статті 
366-1 КК України 

Правильна 
відповідь: 

4. для цього діяння не встановлено спеціального 
виду звільнення від кримінальної відповідальності  

2. в нормі передбаченій 
у примітці до статті 366-
1 КК України 

3. в нормі передбаченій 
однією з частин статті 



354 КК України 

4. для цього діяння не 
встановлено 
спеціального виду 
звільнення від 
кримінальної 
відповідальності 

Пояснення: (ч. 5 ст. 354, ст. 366-1 КК України) 

Питання: 
В якій нормі міститься спеціальний вид звільнення від кримінальної відповідальності 
за вчинення злочину, передбаченого ст. 367 Кримінального кодексу України «Службова 
недбалість»?  

Відповіді: 

1. в нормі передбаченій 
однією з частин статті 
367 КК України 

Правильна 
відповідь: 

4. для цього діяння не встановлено спеціального 
виду звільнення від кримінальної відповідальності  

2. в нормі передбаченій 
у примітці до статті 367 
КК України 

3. в нормі передбаченій 
однією з частин статті 
354 КК України 

4. для цього діяння не 
встановлено 
спеціального виду 
звільнення від 
кримінальної 
відповідальності 

Пояснення: (ч. 5 ст. 354, ст. 367 КК України) 

Питання: 

В якій нормі міститься спеціальний вид звільнення від кримінальної відповідальності 
за вчинення злочину, передбаченого ст. 368 Кримінального кодексу України 
«Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою 
особою»?  

Відповіді: 

1. в нормі передбаченій 
однією з частин статті 
368 КК України 

Правильна 
відповідь: 

4. для цього діяння не встановлено спеціального 
виду звільнення від кримінальної відповідальності  

2. в нормі передбаченій 
у примітці до статті 368 
КК України 

3. в нормі передбаченій 
однією з частин статті 
354 КК України 

4. для цього діяння не 
встановлено 
спеціального виду 
звільнення від 
кримінальної 
відповідальності 

Пояснення: (ч. 5 ст. 354, ст. 368 КК України) 

Питання: 
Випадки вбивства потерпілого або свідка або іншої особи з метою знищення доказів 
злочину, слід кваліфікувати: 

Відповіді: 

1. за ч.1 ст.115 
Кримінального кодексу 
України 

Правильна 
відповідь: 

за п. 9 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України 

2. за п. 8 ч.2 ст.115 
Кримінального кодексу 
України 

3. за п.6 ч.2 ст.115 
Кримінального кодексу 
України 

4. за п. 9 ч.2 ст.115 
Кримінального кодексу 
України 



Пояснення: (п. 9 ч.2 ст. 115 КК) 

Питання: 
Вчинення якого вбивства після раніше вчиненого не визнається кваліфікуючою 
ознакою за ч. 2 ст. 115 КК? 

Відповіді: 

1. передбаченого 
статтею 119 
Кримінального кодексу 
України 

Правильна 
відповідь: 

передбаченого статтею 119 Кримінального кодексу 
України 

2. передбаченого ч. 1 
статті 115 
Кримінального кодексу 
України 

3. передбаченого п. 13 ч. 
2 ст. 115 Кримінального 
кодексу України 

4. передбаченого п. 1 ч. 2 
ст. 115 Кримінального 
кодексу України 

Пояснення: (п. 13. ч.2 ст. 115 КК) 

Питання: 
В якій нормі міститься спеціальний вид звільнення від кримінальної відповідальності 
за вчинення злочину, передбаченого ст. 368-2 Кримінального кодексу України 
«Незаконне збагачення»?  

Відповіді: 

1. в нормі передбаченій 
однією з частин статті 
368-2 КК України 

Правильна 
відповідь: 

4. для цього діяння не встановлено спеціального 
виду звільнення від кримінальної відповідальності  

2. в нормі передбаченій 
у примітці до статті 368-
2 КК України 

3. в нормі передбаченій 
однією з частин статті 
354 КК України 

4. для цього діяння не 
встановлено 
спеціального виду 
звільнення від 
кримінальної 
відповідальності 

Пояснення: (ч. 5 ст. 354, ст. 368-2 КК України) 

Питання: 

В якій нормі міститься спеціальний вид звільнення від кримінальної відповідальності 
за вчинення злочину, передбаченого ст. 368-3 Кримінального кодексу України «Підкуп 
службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-
правової форми»?  

Відповіді: 

1. в нормі передбаченій 
однією з частин статті 
368-3 КК України 

Правильна 
відповідь: 

3. в нормі передбаченій однією з частин статті 354 
КК України 

2. в нормі передбаченій 
у примітці до статті 368-
3 КК України 

3. в нормі передбаченій 
однією з частин статті 
354 КК України 

4. для цього діяння не 
встановлено 
спеціального виду 
звільнення від 
кримінальної 
відповідальності 

Пояснення: (ч. 5 ст. 354, ст. 368-3 КК України) 

Питання: 
В якій нормі міститься спеціальний вид звільнення від кримінальної відповідальності 
за вчинення злочину, передбаченого ст. 368-4 Кримінального кодексу України «Підкуп 
особи, яка надає публічні послуги»?  

Відповіді: 
1. в нормі передбаченій 
однією з частин статті 

Правильна 
відповідь: 

3. в нормі передбаченій однією з частин статті 354 
КК України 



368-4 КК України 

2. в нормі передбаченій 
у примітці до статті 368-
4 КК України 

3. в нормі передбаченій 
однією з частин статті 
354 КК України 

4. для цього діяння не 
встановлено 
спеціального виду 
звільнення від 
кримінальної 
відповідальності 

Пояснення: (ч. 5 ст. 354, ст. 368-4 КК України) 

Питання: 
Умисне тяжке тілесне ушкодження, внаслідок якого настала смерть потерпілого, щодо 
якої має місце необережна вина, повинно тягти за собою відповідальність за: 

Відповіді: 

1. лише за статтею 119 
Кримінального кодексу 
України 

Правильна 
відповідь: 

за ч. 2. ст. 121 Кримінального кодексу України 

2. лише за статтею 121 
Кримінального кодексу 
України 

3. за ч. 2. ст. 121 
Кримінального кодексу 
України 

4. за ст. 15 ч. 1 ст. 121 та 
ч. 1 ст. 115 
Кримінального кодексу 
України 

Пояснення: (ч. 2 ст. 121 КК) 

Питання: 
В якій нормі міститься спеціальний вид звільнення від кримінальної відповідальності 
за вчинення злочину, передбаченого ст. 369 Кримінального кодексу України 
«Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особ»?  

Відповіді: 

1. в нормі передбаченій 
однією з частин статті 
369 КК України 

Правильна 
відповідь: 

3. в нормі передбаченій однією з частин статті 354 
КК України 

2. в нормі передбаченій 
у примітці до статті 369 
КК України 

3. в нормі передбаченій 
однією з частин статті 
354 КК України 

4. для цього діяння не 
встановлено 
спеціального виду 
звільнення від 
кримінальної 
відповідальності 

Пояснення: (ч. 5 ст. 354, ст. 369 КК України) 

Питання: 
Як кваліфікуються дії співвиконавця, який відразу після пологів за домовленістю з 
матірю вбив її дитину? 

Відповіді: 

1. за ст. 117 
Кримінального кодексу 
України 

Правильна 
відповідь: 

за п. 2, 12 ст. 115 Кримінального кодексу України 
2. за ч. 2 ст. 15 та ст. 117 
Кримінального кодексу 
України 

3. за п. 2, 12 ст. 115 
Кримінального кодексу 
України 



4. за п. 2 ч. 2 ст. 115 
Кримінального кодексу 
України 

Пояснення: (ст. 117 КК) 

Питання: 
В якій нормі міститься спеціальний вид звільнення від кримінальної відповідальності 
за вчинення злочину, передбаченого ст. 369-2 Кримінального кодексу України 
«Зловживання впливом»?  

Відповіді: 

1. в нормі передбаченій 
однією з частин статті 
369-2 КК України 

Правильна 
відповідь: 

3. в нормі передбаченій однією з частин статті 354 
КК України 

2. в нормі передбаченій 
у примітці до статті 369-
2 КК України 

3. в нормі передбаченій 
однією з частин статті 
354 КК України 

4. для цього діяння не 
встановлено 
спеціального виду 
звільнення від 
кримінальної 
відповідальності 

Пояснення: (ч. 5 ст. 354, ст. 369-2 КК України) 

Питання: 
В якій нормі міститься спеціальний вид звільнення від кримінальної відповідальності 
за вчинення злочину, передбаченого ст. 370 Кримінального кодексу України 
«Провокація підкупу»?  

Відповіді: 

1. в нормі передбаченій 
однією з частин статті 
370 КК України 

Правильна 
відповідь: 

4. для цього діяння не встановлено спеціального 
виду звільнення від кримінальної відповідальності  

2. в нормі передбаченій 
у примітці до статті 370 
КК України 

3. в нормі передбаченій 
однією з частин статті 
354 КК України 

4. для цього діяння не 
встановлено 
спеціального виду 
звільнення від 
кримінальної 
відповідальності 

Пояснення: (ч. 5 ст. 354, ст. 370 КК України) 

Питання: 

Герасим злісно ухилявся від сплати аліментів на утримання своєї малолітньої доньки 
Оксани. Щоб не сплачувати аліменти він вирішив вбити колишню дружину та дочку. З 
цією метою пошкодив тяги рульового управління та гальма автомобіля дружини. 
Повертаючись людними вулицями міста з дочкою Оксаною зі школи на своєму 
автомобілі, дружина не змогла виконати необхідний маневр. Машина з’їхала в кювет, 
перекинулася кілька разів і загорілася. Дружина Герасима і дочка Оксана загинули. 
Дайте кримінально-правову оцінку діям Герасима. 

Відповіді: 

1. умисне вбивство двох 
або більше осіб, одна з 
яких є малолітньою 
дитиною (п. 1, 2 ч. 2 ст. 
115 Кримінального 
кодексу України) 

Правильна 
відповідь: 

умисне вбивство двох або більше осіб, одна з яких є 
малолітньою дитиною, вчинене способом, 
небезпечним для життя інших осіб, з корисливих 
мотивів (п. 1, 2, 5, 6 ч. 2 ст. 115 Кримінального 
кодексу України) 

2. умисне вбивство двох 
або більше осіб, одна з 
яких є малолітньою 
дитиною, вчинене з 
особливою жорстокістю 
(п. 1, 2, 4 ч. 2 ст. 115 
Кримінального кодексу 
України) 



3. умисне вбивство двох 
або більше осіб, одна з 
яких є малолітньою 
дитиною, вчинене 
способом, небезпечним 
для життя інших осіб, з 
корисливих мотивів (п. 
1, 2, 5, 6 ч. 2 ст. 115 
Кримінального кодексу 
України) 

4. умисне вбивство двох 
або більше осіб, одна з 
яких є малолітньою 
дитиною, вчинене з 
корисливих мотивів (п. 
1, 2, 6 ч. 2 ст. 115 
Кримінального кодексу 
України) 

Пояснення: (п. 1, 2, 5, 6 ст. 115 КК) 

Питання: 
Злочин передбачений  ч. 1 ст. 366-1 Кримінального кодексу України «Декларування 
недостовірної інформації» є:  

Відповіді: 

1. злочином невеликої 
тяжкості 

Правильна 
відповідь: 

1. злочином невеликої тяжкості  

2. злочином середньої 
тяжкості 

3. тяжким злочинм 

4. особливо тяжким 
злочином 

Пояснення: 
Санкція ч. 1 ст. 366-1 КК України передбачає основне покарання більш м’яке покарання у 
виді позбавлення волі строком до 2-ох років, що, згідно з ч. 2 ст. 12 КК України, відносить це 
діяння до категорії злочинів невеликої тяжкості 

Питання: 

Ганна, перебуваючи у психоемоційному стані зумовленому пологами, піддалася під 
вплив своєї свекрухи Олени і сильно здушила шию новонародженій дитині. Внаслідок 
механічної асфікції дитина задихнулася. Дайте кримінально-правову оцінку діям 
Ганни. 

Відповіді: 

1. умисне вбивство 
малолітньої дитини, 
вчинене групою осіб 

Правильна 
відповідь: 

жодна з відповідей не є правильною 

2. умисне вбивство 
малолітньої дитини, 
вчинене з особливою 
жорстокістю, групою 
осіб 

3. Ганна не підлягає 
кримінальній 
відповідальності, 
оскільки є неосудною 

4. жодна з відповідей не 
є правильною 

Пояснення: (ст. 117 КК) 

Питання: 
Як кваліфікувати дії особи, яка заподіяла іншій людині смерть, маючи на меті 
спричинити їй тяжке тілесне ушкодження, при тому, що не бажала позбавити жертву 
життя, хоча й свідомо припускала настання смерті? 

Відповіді: 

1. за ч. 1 ст. 121 КК 
України та ч. 1 ст. 115 
Кримінального кодексу 
України 

Правильна 
відповідь: 

за ст. 115 Кримінального кодексу України  
2. за ч 2 ст. 121 
Кримінального кодексу 
України 

3. за сукупністю ч. 1 ст. 
121 Кримінального 
кодексу України та ст. 



119 Кримінального 
кодексу України 

4. за ст. 115 
Кримінального кодексу 
України 

Пояснення: (ч. 3 ст. 24 КК, ч.2 ст. 121 КК) 

Питання: Умисним вбивством, відповідно до ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України є: 

Відповіді: 

1. умисне заподіяння 
смерті людині 

Правильна 
відповідь: 

умисне протиправне заподіяння смерті іншій 
людині 

2. умисне протиправне 
заподіяння смерті 
людині 

3. умисне протиправне 
заподіяння смерті іншій 
людині 

4. умисне позбавлення 
життя людини 

Пояснення: 
відповідно до ч.1 ст. 115 КК України вбивством є умисне протиправне заподіяння смерті 
іншій людині 

Питання: 
Вина у складі злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України 
«Умисне вбивство», виражається у формі: 

Відповіді: 

1. прямого умислу 

Правильна 
відповідь: 

прямого або непрямого умислу  

2. необережності 

3. умислу і 
необережності 

4. прямого або 
непрямого умислу 

Пояснення: 
відповідно до диспозиції ч.1 ст. 115 КК України кримінальна відповідальність настає за 
наявності вини у формі умислу 

Питання: 
З якого віку настає кримінальна відповідальність за вчинення умисного вбивства,  
передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України: 

Відповіді: 

1. з 16 

Правильна 
відповідь: 

 з 14 
2. з 14 

3. з 18 

4. з 21 

Пояснення: 
відповідно до ч.2 ст. 22 КК України кримінальна відповідальність за ст. 115 КК України 
настає з 14 років. 

Питання: 
Під  убивством  малолітньої  дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України) 
розуміється:  

Відповіді: 

1. умисне позбавлення 
життя  особи,  якій  не 
виповнилося  18  років 

Правильна 
відповідь: 

умисне позбавлення життя  особи,  якій  не 
виповнилося  14  років 

2. умисне позбавлення 
життя  особи,  якій  не 
виповнилося  16  років 

3. умисне позбавлення 
життя  особи,  якій  не 
виповнилося  14  років 

4. умисне позбавлення 
життя  особи,  якій  не 
виповнилося  11  років  

Пояснення: 

Під  убивством  малолітньої  дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115  КК розуміється умисне позбавлення 
життя  особи,  якій  не виповнилося  14  років (п.6  ППВСУ від 07.02.2003  №2 «Про судову 
практику в справах про злочини проти життя та здоров'я особи»). 

Питання: 
Відповідно до примітки статті 364 Кримінального кодексу України «Зловживання 
владою або службовим становищем» тяжкими наслідками визнаються такі наслідки, 
які: 

Відповіді: 

1. у 200 і більше разів 
перевищують 
неоподатковуваний 

Правильна 
відповідь: 

2. у 250 і більше разів перевищують 
неоподатковуваний мінімум доходів громадян  



мінімум доходів 
громадян 

2. у 250 і більше разів 
перевищують 
неоподатковуваний 
мінімум доходів 
громадян 

3. у 500 і більше разів 
перевищують 
неоподатковуваний 
мінімум доходів 
громадян 

4. у 600 і більше разів 
перевищують 
неоподатковуваний 
мінімум доходів 
громадян 

Пояснення: п. 4 примітки до ст. 364 

Питання: 
В якій нормі міститься роз’яснення істотної шкоди у злочині, передбаченому ст. 364 
Кримінального кодексу України «Зловживання владою або службовим становищем»?  

Відповіді: 

1. в нормі передбаченій 
однією з частин статті 
364 КК України 

Правильна 
відповідь: 

2. в нормі передбаченій у примітці до статті 364 КК 
України  

2. в нормі передбаченій 
у примітці до статті 364 
КК України 

3. в нормі передбаченій 
однією з частин статті 
354 КК України 

4. в нормі передбаченій 
у примітці до статті 354 
КК України  

Пояснення: (ст. 354, ст. 364 КК України) 

Питання: 
В якій нормі міститься роз’яснення істотної шкоди у злочині, передбаченому ст. 364-1 
Кримінального кодексу України «Зловживання повноваженнями службовою особою 
юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми»?  

Відповіді: 

1. в нормі передбаченій 
у примітці до статті 364-
1 КК України 

Правильна 
відповідь: 

2. в нормі передбаченій у примітці до статті 364 КК 
України  

2. в нормі передбаченій 
у примітці до статті 364 
КК України 

3. в нормі передбаченій 
однією з частин статті 
364-1 КК України 

4. в нормі передбаченій 
у примітці до статті 354 
КК України  

Пояснення: (ст. 354, ст. 364, ст. 364-1 КК України) 

Питання: 
З якого віку настає кримінальна відповідальність за умисне вбивство, вчинене в стані 
сильного душевного хвилювання? 

Відповіді: 

1. з 16 

Правильна 
відповідь: 

 з 14 
2. з 14 

3. з 18 

4. з 21 

Пояснення: 
відповідно до ч.2 ст. 22 КК України кримінальна відповідальність за ст. 116 КК України 
настає з 14 років. 

Питання: 
Для кваліфікації діяння за ст. 116 Кримінального кодексу України стан сильного 
душевного хвилювання має бути викликаний: 



Відповіді: 

1. лише протизаконним 
насильством з боку 
потерпілого 

Правильна 
відповідь: 

4. будь-якою з означених обставин 

2. лише систематичним 
знущанням з боку 
потерпілого 

3. лише тяжкою образою 
з боку потерпілого 

4. будь-якою з означених 
обставин 

Пояснення: 

відповідно до диспозиції статті 116 КК України стан сильного душевного хвилювання 
виникає внаслідок протизаконного насильства, систематичного знущання або тяжкої образи 
з боку потерпілого 

Питання: 
Яка з факультативних ознак об’єктивної сторони складу злочину має обов’язкове 
значення для кваліфікації діяння за ст. 117 Кримінального кодексу України (умисне 
вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини)? 

Відповіді: 

1. спосіб вчинення 
злочину 

Правильна 
відповідь: 

час вчинення злочину 

2. час вчинення злочину 

3. знаряддя вчинення 
злочину 

4. жодна з перелічених 
ознак не має значення 
для кваліфікації діяння 
за ст. 117 Кримінального 
кодексу України 

 України 

Пояснення: 
відповідно до диспозиції ст. 117 КК України умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої 
дитини здійснюється під час пологів або відразу після пологів 

Питання: 
За яким з елементів складу злочину відрізняються між собою умисне вбивство (ст.115 
Кримінального кодексу України) і вбивство через необережність (ст. 119 Кримінального 
кодексу України)? 

Відповіді: 

1. об’єкт злочину 

Правильна 
відповідь: 

суб’єктивна сторона злочину 

2. об’єктивна сторона 
злочину 

3. суб’єктивна сторона 
злочину 

4. суб’єкт злочину 

Пояснення: 
відповідно до ст. 115 КК України вина, як обов’язкова ознаки суб’єктивної сторони 
виражається у формі умислу, а в ст. 119 КК України у формі необережності. 

Питання: 
В якій нормі міститься роз’яснення істотної шкоди у злочині, передбаченому ст. 365 
Кримінального кодексу України «Перевищення влади або службових повноважень 
працівником правоохоронного органу»?  

Відповіді: 

1. в нормі передбаченій 
у примітці до статті 365 
КК України 

Правильна 
відповідь: 

2. в нормі передбаченій у примітці до статті 364 КК 
України  

2. в нормі передбаченій 
у примітці до статті 364 
КК України 

3. в нормі передбаченій 
однією з частин статті 
365 КК України 

4. в нормі передбаченій 
у примітці до статті 354 
КК України  

Пояснення: (ст. 354, ст. 364, ст. 365 КК України) 

Питання: 
З якого віку настає кримінальна відповідальність за умисне вбивство матір’ю своєї 
новонародженої дитини? 

Відповіді: 
1. з 16 Правильна 

відповідь: 
 з 14 

2. з 14 



3. з 18 

4. з 21 

Пояснення: 
відповідно до ч.2 ст. 22 КК України кримінальна відповідальність за ст. 117 КК України 
настає з 14 років 

Питання: З якого віку настає кримінальна відповідальність за вбивство через необережність? 

Відповіді: 

1. з 16 

Правильна 
відповідь: 

з 16 
2. з 14 

3. з 18 

4. з 21 

Пояснення: 
відповідно до ч.1 ст. 22 КК України кримінальна відповідальність за ст. 119 КК України 
настає з 16 років 

Питання: 
В якому випадку дії особи неможна кваліфікувати за п.13 ч.2 ст.115 Кримінального 
кодексу України (умисне вбивство, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне 
вбивство)? 

Відповіді: 

1. у випадку, коли 
перший злочин 
передбачений ч.1 ст. 115 
Кримінального кодексу 
України 

Правильна 
відповідь: 

у випадку, коли перший злочин передбачений ст. 
117 Кримінального кодексу України 

2. у випадку, коли 
перший злочин 
передбачений ст. 117 
Кримінального кодексу 
України 

3. у випадку, коли 
перший злочин 
передбачений п.1 ч.1 ст. 
115 Кримінального 
кодексу України 

4. всі перелічені 
відповіді є вірними 

Пояснення: п.13 ч.2 ст.115 КК України передбачає виняток у вигляді ст. 116-118 КК України 

Питання: Згідно Кримінального кодексу України умисні вбивства поділяються на: 

Відповіді: 

1. просте, складне, 
комбіноване 

Правильна 
відповідь: 

просте, привілейовані, з обтяжуючими 
обставинами 

2. просте, привілейовані, 
з обтяжуючими 
обставинами 

3. звичайне, 
привілейовані, з 
обтяжуючими 
обставинами 

4. просте, компромісне, 
особливо тяжке 

Пояснення: ч. 1 ст. 115 КК 

Питання: 
Яке з наведених видів умисних вбивств визнається вчиненим за пом’якшуючих 
обставин: 

Відповіді: 

1. умисне вбивство 
заручника; 

Правильна 
відповідь: 

 умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої 
дитини 

2. умисне вбивство 
матір’ю своєї 
новонародженої 
дитини; 

3. умисне вбивство з 
благородних мотивів 
(наприклад, з мотивів 
покарання за образу 
жінки і т.п.); 

4. немає правильної 
відповіді. 



Пояснення: ст. 117 КК 

Питання: У якій відповіді  названо обставину, що обтяжує покарання?  

Відповіді: 

1. ведення аморального 
способу життя. 

Правильна 
відповідь: 

вчинення злочину групою осіб за попередньою 
змовою  

2. вчинення злочину 
групою осіб за 
попередньою змовою. 

3. зухвала поведінка 
особи під час досудового 
слідства і судового 
розгляду справи. 

4. невідшкодування 
заподіяної злочином 
шкоди  

Пояснення: 
,,вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою” (п. 2 ч. 1 ст. 67 Кримінального 
кодексу України) 

Питання: 
Суб’єктом за ч. 1 ст. 191 Кримінального кодексу України «Привласнення, розтрата майна 
або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» може бути особа: 

Відповіді: 

1. яка є власником 
майна; 

Правильна 
відповідь: 

якій майно ввірене 

2. яка має лише доступ 
до майна; 

3. якій майно ввірене; 

4. яка виконує 
організаційно-
розпорядчі функції 

Пояснення: 
,,Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні” 
(ч. 1 ст. 191 Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Істотною шкодою у статті 364 Кримінального кодексу України «Зловживання владою 
або службовим становищем» вважається шкода, яка: 

Відповіді: 

1. в сто і більше разів 
перевищує 
неоподатковуваний 
мінімум доходів 
громадян; 

Правильна 
відповідь: 

  

2. в двісті і більше разів 
перевищує 
неоподатковуваний 
мінімум доходів 
громадян; 

 в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний 
мінімум доходів громадян 

3. в сто п’ятдесят  і 
більше разів перевищує 
неоподатковуваний 
мінімум доходів 
громадян; 

  

4. в двісті п’ятдесят і 
більше разів перевищує 
неоподатковуваний 
мінімум доходів 
громадян 

  

Пояснення: 

,,Істотною шкодою у статтях 364, 364-1, 365, 365-2, 367 Кримінального кодексу України 
вважається така шкода, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум 
доходів громадян” (п. 3 Примітки до ст. 364 Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Істотною шкодою у статті 364-1 Кримінального кодексу України «Зловживання 
повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від 
організаційно-правової форми» вважається шкода, яка: 

Відповіді: 

1. в сто і більше разів 
перевищує 
неоподатковуваний 
мінімум доходів 
громадян; 

Правильна 
відповідь: 

в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний 
мінімум доходів громадян 



2. в двісті і більше разів 
перевищує 
неоподатковуваний 
мінімум доходів 
громадян; 

3. в сто п’ятдесят  і 
більше разів перевищує 
неоподатковуваний 
мінімум доходів 
громадян; 

4. в двісті п’ятдесят і 
більше разів перевищує 
неоподатковуваний 
мінімум доходів 
громадян 

Пояснення: 

,,Істотною шкодою у статтях 364, 364-1, 365, 365-2, 367 Кримінального кодексу України 
вважається така шкода, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум 
доходів громадян” (п. 3 Примітки до ст. 364 Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Істотною шкодою у статті 365 Кримінального кодексу України «Перевищення влади або 
службових повноважень працівником правоохоронного органу» вважається шкода, яка: 

Відповіді: 

1. в сто і більше разів 
перевищує 
неоподатковуваний 
мінімум доходів 
громадян; 

Правильна 
відповідь: 

 в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний 
мінімум доходів громадян 

2. в двісті і більше разів 
перевищує 
неоподатковуваний 
мінімум доходів 
громадян; 

3. в сто п’ятдесят  і 
більше разів перевищує 
неоподатковуваний 
мінімум доходів 
громадян; 

4. в двісті п’ятдесят і 
більше разів перевищує 
неоподатковуваний 
мінімум доходів 
громадян 

Пояснення: 

,,Істотною шкодою у статтях 364, 364-1, 365, 365-2, 367 Кримінального кодексу України 
вважається така шкода, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум 
доходів громадян” (п. 3 Примітки до ст. 364 Кримінального кодексу України). 

Питання: 
Істотною шкодою у статті 365-2 Кримінального кодексу України «Зловживання 
повноваженнями особами, які надають публічні послуги» вважається шкода, яка: 

Відповіді: 

1. в сто і більше разів 
перевищує 
неоподатковуваний 
мінімум доходів 
громадян; 

Правильна 
відповідь: 

в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний 
мінімум доходів громадян 

2. в двісті і більше разів 
перевищує 
неоподатковуваний 
мінімум доходів 
громадян; 

3. в сто п’ятдесят  і 
більше разів перевищує 
неоподатковуваний 
мінімум доходів 
громадян; 

4. в двісті п’ятдесят і 
більше разів перевищує 
неоподатковуваний 



мінімум доходів 
громадян 

Пояснення: 
,,Істотною шкодою у статтях 364, 364-1, 365, 365-2, 367 Кримінального кодексу України 
вважається така шкода, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум 
доходів громадян” (п. 3 Примітки до ст. 364 Кримінального кодексу України) 

Питання: 

За чинним Кримінальним кодексом України звільняється від кримінальної 
відповідальності за фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи 
повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території 
або державного кордону України (ст.110-2) службова особа, яка:  

Відповіді: 

1. добровільно заявила 
про те, що сталося, 
органу, службова особа 
якого наділена законом 
правом повідомляти про 
підозру, про відповідну 
незаконну діяльність 
або іншим чином 
сприяла її припиненню 
або запобіганню 
злочину, який вона 
фінансувала або 
вчиненню якого 
сприяла, за умови, що в 
її діях немає складу 
іншого злочину 

Правильна 
відповідь: 

до повідомлення їй про підозру у вчиненні нею 
злочину добровільно заявила про те, що сталося, 
органу, службова особа якого наділена законом 
правом повідомляти про підозру, про відповідну 
незаконну діяльність або іншим чином сприяла її 
припиненню або запобіганню злочину, який вона 
фінансувала або вчиненню якого сприяла, за 
умови, що в її діях немає складу іншого злочину 

2. до повідомлення їй 
про підозру у вчиненні 
нею злочину 
добровільно заявила про 
те, що сталося, органу, 
службова особа якого 
наділена законом 
правом повідомляти про 
підозру, про відповідну 
незаконну діяльність 
або іншим чином 
сприяла її припиненню 
або запобіганню 
злочину, який вона 
фінансувала або 
вчиненню якого 
сприяла, за умови, що в 
її діях немає складу 
іншого злочину 

3. до повідомлення їй 
про підозру у вчиненні 
нею злочину заявила 
про те, що сталося, 
органу, службова особа 
якого наділена законом 
правом повідомляти про 
підозру, про відповідну 
незаконну діяльність 
або іншим чином 
сприяла її припиненню 
або запобіганню 
злочину, який вона 
фінансувала або 
вчиненню якого 
сприяла 

4. жодна з відповідей не 
є правильною 

Пояснення: 
звільнення відбувається лише за умови відсутності у вчиненому складу іншого злочину (ч. 5 
ст. 110-2 ККУ), а у діях  службової особи він є (ч.1 ст. 364 ККУ) – цей злочин має місце за 



наявності мети одержання направомірної вигоди, однак про таку мету у запитанні не 
йдеться 

Питання: 
Істотною шкодою у статті 367 Кримінального кодексу України «Службова недбалість»  
вважається шкода, яка: 

Відповіді: 

1. в сто і більше разів 
перевищує 
неоподатковуваний 
мінімум доходів 
громадян; 

Правильна 
відповідь: 

в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний 
мінімум доходів громадян 

2. в двісті і більше разів 
перевищує 
неоподатковуваний 
мінімум доходів 
громадян; 

3. в сто п’ятдесят  і 
більше разів перевищує 
неоподатковуваний 
мінімум доходів 
громадян; 

4. в двісті п’ятдесят і 
більше разів перевищує 
неоподатковуваний 
мінімум доходів 
громадян 

Пояснення: 
,,Істотною шкодою у статтях 364, 364-1, 365, 365-2, 367 Кримінального кодексу України 
вважається така шкода, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум 
доходів громадян” (п. 3 Примітки до ст. 364 Кримінального кодексу України). 

Питання: 
В якій нормі міститься роз’яснення істотної шкоди у злочині, передбаченому ст. 365-2 
Кримінального кодексу України «Зловживання повноваженнями особами, які надають 
публічні послуги»?  

Відповіді: 

1. в нормі передбаченій 
у примітці до статті 365-
2 КК України 

Правильна 
відповідь: 

2. в нормі передбаченій у примітці до статті 364 КК 
України  

2. в нормі передбаченій 
у примітці до статті 364 
КК України 

3. в нормі передбаченій 
однією з частин статті 
365-2 КК України 

4. в нормі передбаченій 
у примітці до статті 354 
КК України  

Пояснення: (ст. 354, ст. 364, ст. 365-2 КК України) 

Питання: 
Тяжкими наслідками у статті 364-1 Кримінального кодексу України «Зловживання 
повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від 
організаційно-правової форми» вважаються такі наслідки, які: 

Відповіді: 

1. у сто і більше разів 
перевищує 
неоподатковуваний 
мінімум доходів 
громадян; 

Правильна 
відповідь: 

 у двісті п’ятдесят і більше разів перевищують 
неоподатковуваний мінімум доходів громадян 

2. в двісті і більше разів 
перевищує 
неоподатковуваний 
мінімум доходів 
громадян; 

3. в сто п’ятдесят  і 
більше разів перевищує 
неоподатковуваний 
мінімум доходів 
громадян; 

4. у двісті п’ятдесят і 
більше разів 



перевищують 
неоподатковуваний 
мінімум доходів 
громадян 

Пояснення: 
,,Тяжкими наслідками у статтях 364-367 Кримінального кодексу України вважаються такі 
наслідки, які у двісті п’ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум 
доходів громадян” (п. 4 Примітки до ст. 364 Кримінального кодексу України). 

Питання: 
Тяжкими наслідками у статті 365 Кримінального кодексу України «Перевищення влади 
або службових повноважень працівником правоохоронного органу» вважаються такі 
наслідки, які: 

Відповіді: 

1. у сто і більше разів 
перевищує 
неоподатковуваний 
мінімум доходів 
громадян; 

Правильна 
відповідь: 

у двісті п’ятдесят і більше разів перевищують 
неоподатковуваний мінімум доходів громадян 

2. в двісті і більше разів 
перевищує 
неоподатковуваний 
мінімум доходів 
громадян; 

3. в сто п’ятдесят  і 
більше разів перевищує 
неоподатковуваний 
мінімум доходів 
громадян; 

4. у двісті п’ятдесят і 
більше разів 
перевищують 
неоподатковуваний 
мінімум доходів 
громадян 

Пояснення: 
,,Тяжкими наслідками у статтях 364-367 Кримінального кодексу України вважаються такі 
наслідки, які у двісті п’ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум 
доходів громадян” (п. 4 Примітки до ст. 364 Кримінального кодексу України). 

Питання: 
Тяжкими наслідками у статті 365-2 Кримінального кодексу України «Зловживання 
повноваженнями особами, які надають публічні послуги» вважаються такі наслідки, 
які: 

Відповіді: 

1. у сто і більше разів 
перевищує 
неоподатковуваний 
мінімум доходів 
громадян; 

Правильна 
відповідь: 

у двісті п’ятдесят і більше разів перевищують 
неоподатковуваний мінімум доходів громадян 

2. в двісті і більше разів 
перевищує 
неоподатковуваний 
мінімум доходів 
громадян; 

3. в сто п’ятдесят  і 
більше разів перевищує 
неоподатковуваний 
мінімум доходів 
громадян; 

4. у двісті п’ятдесят і 
більше разів 
перевищують 
неоподатковуваний 
мінімум доходів 
громадян 

Пояснення: 
Тяжкими наслідками у статтях 364-367 Кримінального кодексу України вважаються такі 
наслідки, які у двісті п’ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум 
доходів громадян” (п. 4 Примітки до ст. 364 Кримінального кодексу України). 

Питання: 
Тяжкими наслідками у статті 367 Кримінального кодексу України «Службова 
недбалість»  вважаються такі наслідки, які: 



Відповіді: 

1. у сто і більше разів 
перевищує 
неоподатковуваний 
мінімум доходів 
громадян; 

Правильна 
відповідь: 

 у двісті п’ятдесят і більше разів перевищують 
неоподатковуваний мінімум доходів громадян 

2. в двісті і більше разів 
перевищує 
неоподатковуваний 
мінімум доходів 
громадян; 

3. в сто п’ятдесят  і 
більше разів перевищує 
неоподатковуваний 
мінімум доходів 
громадян; 

4. у двісті п’ятдесят і 
більше разів 
перевищують 
неоподатковуваний 
мінімум доходів 
громадян 

Пояснення: 
,,Тяжкими наслідками у статтях 364-367 Кримінального кодексу України вважаються такі 
наслідки, які у двісті п’ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум 
доходів громадян” (п. 4 Примітки до ст. 364 Кримінального кодексу України). 

Питання: 
Тяжкими наслідками у статті 366 Кримінального кодексу України «Службове 
підроблення»  вважаються такі наслідки, які: 

Відповіді: 

1. у сто і більше разів 
перевищує 
неоподатковуваний 
мінімум доходів 
громадян; 

Правильна 
відповідь: 

у двісті п’ятдесят і більше разів перевищують 
неоподатковуваний мінімум доходів громадян 

2. в двісті і більше разів 
перевищує 
неоподатковуваний 
мінімум доходів 
громадян; 

3. в сто п’ятдесят  і 
більше разів перевищує 
неоподатковуваний 
мінімум доходів 
громадян; 

4. у двісті п’ятдесят і 
більше разів 
перевищують 
неоподатковуваний 
мінімум доходів 
громадян 

  

Пояснення: 
,,Тяжкими наслідками у статтях 364-367 Кримінального кодексу України вважаються такі 
наслідки, які у двісті п’ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум 
доходів громадян” (п. 4 Примітки до ст. 364 Кримінального кодексу України) 

Питання: 

Заповніть пропущений фрагмент в диспозиції статті 364 Кримінального кодексу 
України «Зловживання владою або службовим становищем», який стосується вказівки 
на суспільно небезпечні наслідки цього злочину: "..якщо воно заподіяло істотну шкоду 
охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або 
державним чи громадським інтересам, або ____" 

Відповіді: 

1. інтересам суспільства; 

Правильна 
відповідь: 

інтересам юридичних осіб 

2. правам підприємств, 
установ, організацій; 

3. будь-який іншим 
інтересам; 

4. інтересам юридичних 
осіб 



Пояснення: 
(,,Якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих 
громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб” (ч.1 ст. 
366 Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Відповідно до Кримінального кодексу України суб'єктом злочину "Провокація підкупу" 
за ч. 1 ст. 370 є: 

Відповіді: 

  

Правильна 
відповідь: 

службова особа 

1. будь-яка особа (суб'єкт 
загальний); 

2. представник влади; 

3. службова особа, яка 
обіймає відповідальне 
становище; 

4. службова особа 

Пояснення: 
,,Провокація підкупу, тобто свідоме створення службовою особою обставин і умов…” (ч. 1 ст. 
370 Кримінального кодексу України). 

Питання: 
Назвіть злочин у сфері службової діяльності, суспільно небезпечне діяння при 
вчиненні якого може полягає у підробленні офіційних документів: 

Відповіді: 

1. зловживання владою 
або службовим 
становищем; 

Правильна 
відповідь: 

службове підроблення 

2. службове 
підроблення; 

3. перевищення влади 
або службових 
повноважень; 

4. провокація підкупу 

Пояснення: 
,,Складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, 
внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення 
офіційних документів” (ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України). 

Питання: Вкажіть кваліфікуючу ознаку службового підроблення: 

Відповіді: 

1. діяння вчинене 
повторно; 

Правильна 
відповідь: 

діяння, що спричинило тяжкі наслідки 

2. діяння вчинене 
працівником 
правоохоронного 
органу; 

3. діяння вчинене за 
попередньою змовою 
групою осіб; 

4. діяння, що 
спричинило тяжкі 
наслідки 

Пояснення: 
,,Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки” (ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу 
України) 

Питання: 
Вкажіть суб’єкта перевищення влади або службових повноважень працівником 
правоохоронного органу (ст. 365 Кримінального кодексу України): 

Відповіді: 

1. службова особа; 

Правильна 
відповідь: 

працівник правоохоронного органу 

2. службова особа 
публічного права; 

3. працівник 
правоохоронного 
органу; 

4. службова особа 
приватного права 

Пояснення: 
,,Перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення працівником 
правоохоронного органу дій…” (ч. 1 ст. 365 Кримінального кодексу України). 

Питання: 
Вкажіть мету зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 Кримінального 
кодексу України): 

Відповіді: 1. корислива мета; Правильна одержання будь-якої неправомірної вигоди для 



2. одержання будь-якої 
неправомірної вигоди 
для самої себе чи іншої 
фізичної або юридичної 
особи; 

відповідь: самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи 

3. надання 
неправомірної вигоди; 

4. використання влади 
чи службового 
становища всупереч 
інтересам служби 

Пояснення: 

,,Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-
якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи” (ч. 1 ст. 
364 Кримінального кодексу України). 

Питання: Вкажіть кваліфікуючу ознаку провокації підкупу: 

Відповіді: 

1. повторно; 

Правильна 
відповідь: 

вчинене службовою особою правоохоронного 
органу 

2. вчинене службовою 
особою 
правоохоронного 
органу; 

3. за попередньою 
змовою групою осіб; 

4. всі вище наведені 
відповіді правильні 

Пояснення: 
(,,Те саме діяння, вчинене службовою особою правоохоронних органів” (ч. 1 ст. 370 
Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Кваліфікуючою ознакою якого зі злочинів є «якщо дії супроводжувалися болісними і 
такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, за відсутності ознак 
катування»: 

Відповіді: 

1. зловживання владою 
або службовим 
становищем; 

Правильна 
відповідь: 

перевищення влади або службових повноважень 
працівником правоохоронного органу 

2. перевищення влади 
або службових 
повноважень 
працівником 
правоохоронного 
органу; 

3. службова недбалість; 

4. провокація підкупу 

Пояснення: 

,,Дії, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони супроводжувалися насильством 
або погрозою застосування насильства, застосуванням зброї чи спеціальних засобів або 
болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, за відсутності 
ознак катування” (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України). 

Питання: 
Кваліфікуючою ознакою якого зі злочинів у сфері службової діяльності є застосування 
зброї? 

Відповіді: 

1. зловживання владою 
або службовим 
становищем; 

Правильна 
відповідь: 

перевищення влади або службових повноважень 
працівником правоохоронного органу 

2. перевищення влади 
або службових 
повноважень 
працівником 
правоохоронного 
органу; 

3. службова недбалість; 

4. провокація підкупу 

Пояснення: 

,,Дії, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони супроводжувалися насильством 
або погрозою застосування насильства, застосуванням зброї чи спеціальних засобів або 
болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, за відсутності 
ознак катування” (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України) 



Питання: 
Яке з наведених визначень відповідає визначенню неправомірної вигоди відповідно до 
примітки статті 364-1 Кримінального кодексу України: 

Відповіді: 

1. грошові кошти або 
інше майно, переваги, 
пільги, послуги, 
нематеріальні активи, 
що не були 
задекларовані 

Правильна 
відповідь: 

жодне з наведених визначень 

2. грошові кошти та 
майно, а також 
нематеріальні активи , 
які пропонують, 
обіцяють, надають або 
одержують за надання 
послуг; 

3. грошові кошти або 
інше майно, переваги, 
пільги, послуги, 
нематеріальні активи, 
які пепервищують в 
грошовому еквіваленті 
середню заробітню 
плату особи за 
попередній звітний рік; 

4. жодне з наведених 
визначень 

Пояснення: 

,, У статтях 364, 364-1, 365-2, 368, 368-3, 368-4, 369, 369-2 та 370 цього Кодексу під 
неправомірною вигодою слід розуміти грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, 
послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового 
характеру, які пропонують, обіцяють, надають або одержують без законних на те підстав” 
(примітка до ст. 364-1 Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, 
внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення 
офіційних документів кваліфікується як: 

Відповіді: 

1. службове 
підроблення; 

Правильна 
відповідь: 

службове підроблення 

2. незаконне 
підроблення; 

3. фінансове 
шахрайство; 

4. підробка документів 

Пояснення: 
,,Складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, 
внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення 
офіційних документів” (ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України) 

Питання: Діяння у складі службової недбалості полягає в: 

Відповіді: 

1. активних діях; 

Правильна 
відповідь: 

бездіяльності 

2. бездіяльності; 

3. діяльності; 

4. не має вірної відповіді 

  

Пояснення: 
,,Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання” (ч. 1 ст. 367 
Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Неправомірною вигодою у значному розмірі відповідно до статті 368 Кримінального 
кодексу України визнається:  

Відповіді: 

1. в сто і більше разів 
перевищує 
неоподатковуваний 
мінімум доходів 
громадян; 

Правильна 
відповідь: 

в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний 
мінімум доходів громадян  



2. в двісті і більше разів 
перевищує 
неоподатковуваний 
мінімум доходів 
громадян; 

3. в двісті п’ятдесят і 
більше разів перевищує 
неоподатковуваний 
мінімум доходів 
громадян; 

4. в триста і більше разів 
перевищує 
неоподатковуваний 
мінімум доходів 
громадян 

  

Пояснення: 
,,Неправомірною вигодою в значному розмірі вважається вигода, що в сто і більше разів 
перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян” (п. 1 примітки до ст. 368 
Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Вкажіть як визначено в законі одну з ознак суб’єктивної сторони зловживання владою 
або службовим становищем?  

Відповіді: 

1. з корисливих мотивів; 

Правильна 
відповідь: 

 з метою одержання будь-якої неправомірної 
вигоди для самої себе чи іншої фізичної або 
юридичної особи 

2. з метою одержання 
будь-якої неправомірної 
вигоди для самої себе чи 
іншої фізичної або 
юридичної особи; 

3. з мотиву одержання 
будь-якої неправомірної 
вигоди для самої себе чи 
іншої фізичної особи; 

4. з корисливою метою 

  

Пояснення: 

,,Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-
якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи” (ч. 1 ст. 
364 Кримінального кодексу України) 

Питання: 
У статті 112  Кримінального кодексу України «Посягання на життя державного чи 
громадського діяча», міститься вказівка на таку ознаку: 

Відповіді: 

1. з метою помсти 
державному чи 
громадському діячу за 
його діяльність; 

Правильна 
відповідь: 

у зв'язку з їх державною чи громадською 
діяльністю 

2. у зв'язку з їх 
державною чи 
громадською діяльністю; 

3. з метою зайняти 
посаду державного чи 
громадського діяча; 

4. з метою перешкодити 
вчиненню державним 
діячем певних дій 

  

Пояснення: 
,,Посягання на життя…, вчинене у зв'язку з їх державною чи громадською діяльністю” (ч. 1 
ст. 112 Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Якщо особа з наміром вбивства здійснила постріл у іншу людину, але схибила та 
спричинила лише середньої тяжкості тілесне ушкодження, її дії слід кваліфікувати:  

Відповіді: 

1. як закінчений замах 
на вбивство; 

Правильна 
відповідь: 

як закінчений замах на вбивство 2. за сукупністю замаху 
на вбивство та середньої 
тяжкості тілесного 



ушкодження; 

3. як спричинення лише 
умисного середньої 
тяжкості тілесного 
ушкодження; 

4. як вбивство 

  

Пояснення: ст. 15 та ст. 115 Кримінального кодексу України) 

Питання: До умисних вбивств за пом’якшуючих обставин  належить: 

Відповіді: 

1. умисне вбивство з 
ревнощів; 

Правильна 
відповідь: 

умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої 
дитини 

2. умисне вбивство з 
помсти за зґвалтування; 

3. умисне вбивство 
матір’ю своєї 
новонародженої 
дитини; 

4. умисне вбивство з 
хуліганських мотивів  

Пояснення: ст. ст. 116-118 Кримінального кодексу України 

Питання: 
 До умисних вбивств за кваліфікуючих ознак, передбачених ч. 2 ст. 115 Кримінального 
кодексу України належить: 

Відповіді: 

 1. умисне вбивство з 
помсти; 

Правильна 
відповідь: 

3. умисне вбивство з корисливих мотивів 

2. умисне вбивство з 
ревнощів; 

3. умисне вбивство з 
корисливих мотивів; 

4. умисне вбивство, 
вчинене під час бійки 

Пояснення:  П. 6 ч. 2 ст. 115  Кримінального кодексу України 

Питання: Безпосереднім об’єктом  умисного  вбивства (ст. 115 Кримінального кодексу України) є: 

Відповіді: 

1. життя і здоров’я 
людини; 

Правильна 
відповідь: 

 3. життя іншої людини 

2. життя будь-якої 
людини; 

3. життя іншої людини; 

4. життя  здорової 
людини 

Пояснення: 
Ч. 1 ст.115  Кримінального кодексу України : « Вбивство, тобто умисне протиправне 
заподіяння смерті іншій людині,…» 

Питання: 
За чинним  Кримінальним кодексом України  об’єктивна сторона умисного вбивства 
(ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України) полягає в: 

Відповіді: 

1. бажанні смерті 
людини; 

Правильна 
відповідь: 

4. протиправному заподіянні смерті іншій людині 

2. заподіянні смерті 
людині; 

3. спричиненні смерті 
іншій людині; 

4. протиправному 
заподіянні смерті іншій 
людині 

Пояснення: 
 Ч. 1 ст.115  Кримінального кодексу України : « Вбивство, тобто … протиправне заподіяння 
смерті іншій людині,…» 

Питання:  Які форма та види вини можливі у складі умисного вбивства? 

Відповіді: 
1. злочинна 
самовпевненість; 

Правильна 
відповідь: 

 3. прямий або непрямий умисел 



2. злочинна недбалість; 

3. прямий або непрямий 
умисел; 

4. виключно прямий 
умисел 

Пояснення: 

 Ч. 1 ст.115  Кримінального кодексу України : «Вбивство, тобто умисне протиправне 
заподіяння смерті іншій людині» . Ч. 1 ст. 24 Кримінального кодексу України : «Умисел 
поділяється на прямий і непрямий». 

Питання: 
 Умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння (ст. 121 
Кримінального кодексу України) відноситься до числа: 

Відповіді: 

1. легких  тілесних 
ушкоджень;  

Правильна 
відповідь: 

 3. тяжких  тілесних ушкоджень 

2. тілесних ушкоджень 
середньої тяжкості; 

3. тяжких  тілесних 
ушкоджень; 

4.  жодна із відповідей не 
є правильною 

Пояснення: 
Ч. 1  ст. 121 Кримінального кодексу Ураїни: «… Умисне тяжке тілесне ушкодження, тобто 
умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння…» 

Питання: 
Яка з наведених обставин є кваліфікуючою при заподіянні тяжкого тілесного ушкодження 
за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України? 

Відповіді: 

  1. настання смерті 
потерпілого 

Правильна 
відповідь: 

 1. настання смерті потерпілого 
2. корисливий мотив 

3. два і більше 
потерпілих 

4. хуліганський мотив 

Пояснення:  Ч. 2  ст. 121 Кримінального кодексу Ураїни: «…що спричинило смерть потерпілого» 

Питання: 
 Яке тілесне ушкодження  відноситься до числа тих, що вчинені за пом’якшуючих 
обставин? 

Відповіді: 

 1. Умисне тяжке тілесне 
ушкодження, заподіяне 
у стані сильного 
душевного хвилювання 
або у разі перевищення 
меж необхідної оборони 
чи заходів, необхідних 
для затримання 
злочинця; 

Правильна 
відповідь: 

1. Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у 
стані сильного душевного хвилювання або у разі 
перевищення меж необхідної оборони чи заходів, 
необхідних для затримання злочинця 

2. Умисне тяжке тілесне 
ушкодження, заподіяне 
з метою залякування 
потерпілого; 

3. Умисне тяжке тілесне 
ушкодження, заподіяне 
з мотивів расової 
нетерпимості; 

4. Умисне тяжке тілесне 
ушкодження, заподіяне 
на замовлення 

Пояснення: 
 Санкції статей  123 та 124 Кримінального кодексу України відчутно м’якші за санкції інших 
статей, що передбачають покарання за умисне тяжке тілесне ушкодження. 

Питання: 
 За необережне заподіяння тілесного ушкодження якої тяжкості  в Україні не 
встанолено кримінальну відповідальність? 

Відповіді: 

  1. тяжкого тілесного 
ушкодження;  

Правильна 
відповідь: 

3. легкого тілесного ушкодження 
2. тілесного ушкодження 
середньої тяжкості; 

3. легкого тілесного 
ушкодження; 



4. жодна із відповідей не 
є правильною 

Пояснення: 
 Ст. 128 Кримінального кодексу України «Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне 
ушкодження» 

Питання: 
 За наявності якої обставини відповідно до чинного закону  погроза вбивством, 
передбачена ст. 129 Кримінального кодексу України, визнається  злочином? 

Відповіді: 

 1. якщо були реальні 
підстави побоюватися 
здійснення цієї погрози; 

Правильна 
відповідь: 

1.  якщо були реальні підстави побоюватися 
здійснення цієї погрози 

2. якщо  погрозу було 
висловлено повторно; 

3. якщо  погрозу було 
висловлено 
безпосередньо; 

4. якщо  погрозу було 
висловлено в 
присутності свідків 

Пояснення: 

 Ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу України 

« Погроза вбивством, якщо були реальні підстави побоюватися здійснення цієї погрози…» 

  

Питання:  Ознакою спеціального суб’єкта незаконного проведення аборту є: 

Відповіді: 

1. відсутність освіти 

Правильна 
відповідь: 

 4. відсутність  спеціальної медичної освіти 

2. відсутність  вищої 
освіти 

3. відсутність  вищої 
медичної освіти 

4. відсутність  
спеціальної медичної 
освіти 

Пояснення: 
Ч. 1 ст. 134  Кримінального кодексу України: «Проведення аборту особою, яка не має 
спеціальної медичної освіти,,,» 

Питання: 
Яка з названих обставин за ст. 138 Кримінального кодексу України  не є обов’язковою 
ознакою для визнання незаконного  заняття лікувальною діяльністю злочином ?   

Відповіді: 

 1. заняття лікувальною 
діяльністю  без 
спеціального дозволу; 

Правильна 
відповідь: 

4.  заняття лікувальною діяльністю особою, яка має 
судимість за таке заняття 

2 . заняття лікувальною 
діяльністю особою, яка 
не має належної  
медичної освіти; 

3. заняття лікувальною 
діяльністю якщо це 
спричинило тяжкі 
наслідки для хворого; 

4. заняття лікувальною 
діяльністю особою, яка 
має судимість за таке 
заняття 

Пояснення: 

 Ст. 138 Кримінального кодексу України: «заняття лікувальною діяльністю без спеціального 
дозволу, здійснюване особою, яка не має належної медичної освіти, якщо це спричинило 
тяжкі наслідки для хворого» 

Питання: 
 Незаконне розголошення лікарської таємниці (ст. 145 Кримінального кодексу України) 
визнається злочинним: 

Відповіді: 

 1. незалежно від 
наслідків такого діяння; 

Правильна 
відповідь: 

 4. якщо таке діяння спричинило тяжкі наслідки 2. якщо це спричинило 
суттєву шкоду 
потерпілому; 



3. якщо це спричинило 
суттєву шкоду 
потерпілому і підірвало 
авторитет установи, 
представник якої 
допустив таке 
розголошення; 

4. якщо таке діяння 
спричинило тяжкі 
наслідки 

Пояснення: 

Ст. 145 Кримінального кодексу України: «  Умисне розголошення лікарської таємниці 
особою, якій вона стала відома у зв'язку з виконанням професійних чи службових обов'язків, 
якщо таке діяння спричинило тяжкі наслідки» 

Питання: 
 Яка факультативна ознака суб’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 148 
Кримінального кодексу України «Підміна дитини», визнається обов’язковою? 

Відповіді: 

1. хуліганський мотив; 

Правильна 
відповідь: 

 3. корисливий або інший особистий мотив 

2. мета помсти; 

3. корисливий або 
інший особистий мотив; 

4. жодна із відповідей не 
є правильною 

Пояснення: 
 Ст. 148  Кримінального кодексу України: «Підміна чужої дитини, вчинена з корисливих або 
інших особистих мотивів» 

Питання:  «Підміна дитини» ст. 148 Кримінального кодексу України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти сім’ї 
та дитинства 

Правильна 
відповідь: 

 3. Злочинів проти волі, честі та гідності особи 

2. Злочинів проти 
дитинства 

3. Злочинів проти волі, 
честі та гідності особи 

4. Злочинів проти 
виборчих, трудових та 
інших особистих прав і 
свобод людини і 
громадянина 

Пояснення:  Розділ ІІІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини» ст. 149 Кримінальногго 
кодексу України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти життя 
та здоров’я особи 

Правильна 
відповідь: 

 3. Злочинів проти волі, честі та гідності особи 

2. Злочинів проти волі, 
честі та гідності особи 

3. Злочинів проти 
громадської безпеки 

4. Злочинів проти 
громадського порядку та 
моральності 

Пояснення:  Розділ ІІІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 До злочинів проти волі, честі та гідності особи (Розділ ІІІ Особливої частини 
Кримінального кодексу України) належить: 

Відповіді: 

1. експлуатація дітей 

Правильна 
відповідь: 

 1. експлуатація дітей 

2. терористичний акт 

3. втягнення 
неповнолітніх у 
злочинну діяльність 

4. сутенерство або 
втягнення особи в 
заняття проституцією 

Пояснення:  Ст. 150 КК України «Експлуатація дітей» 

Питання:  До злочинів проти волі, честі та гідності особи (Розділ ІІІ Особливої частини 



Кримінального кодексу України) належить: 

Відповіді: 

1. незаконне 
позбавлення волі або 
викрадення людини 

Правильна 
відповідь: 

 1. незаконне позбавлення волі або викрадення 
людини 

2. терористичний акт 

3. втягнення 
неповнолітніх у 
злочинну діяльність 

4. сутенерство або 
втягнення особи в 
заняття проституцією 

Пояснення:  Ст. 146 КК України «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини» 

Питання:  «Зґвалтування» ст. 152 Кримінального кодексу України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти життя 
та здоров’я особи 

Правильна 
відповідь: 

 2. Злочинів проти статевої свободи та статевої 
недоторканості особи 

2. Злочинів проти 
статевої свободи та 
статевої недоторканості 
особи 

3. Злочинів проти волі, 
честі та гідності особи 

4. Злочинів проти 
громадського порядку та 
моральності 

Пояснення:  Розділ ІV Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Порушення недоторканності житла» ст. 162 Кримінального кодексу України віднесено 
законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
власності 

Правильна 
відповідь: 

 4. Злочинів проти виборчих, трудових та інших 
особистих прав і свобод людини і громадянина 

2. Злочинів проти 
житлових прав особи 

3. Злочинів проти волі, 
честі та гідності особи 

4. Злочинів проти 
виборчих, трудових та 
інших особистих прав і 
свобод людини і 
громадянина 

Пояснення:  Розділ V Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої 
кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер» ст. 163 
Кримінального кодексу України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти життя 
та здоров’я особи 

Правильна 
відповідь: 

 4. Злочинів проти виборчих, трудових та інших 
особистих прав і свобод людини і громадянина 

2. Злочинів у сфері 
використання 
електронно-
обчислювальних машин 
(комп’ютерів), систем та 
комп’ютерних мереж і 
мереж електрозв’язку 

3. Злочинів проти волі, 
честі та гідності особи 

4. Злочинів проти 
виборчих, трудових та 
інших особистих прав і 
свобод людини і 
громадянина 

Пояснення:  Розділ V Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей» ст. 164 Кримінального кодексу 
України віднесено законом до: 



Відповіді: 

1. Злочинів проти 
дитинства 

Правильна 
відповідь: 

 4. Злочинів проти виборчих, трудових та інших 
особистих прав і свобод людини і громадянина 

2. Злочинів проти сім’ї 
та дитинства 

3. Злочинів проти 
громадського порядку та 
моральності 

4. Злочинів проти 
виборчих, трудових та 
інших особистих прав і 
свобод людини і 
громадянина 

Пояснення:  Розділ V Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів» ст. 171 Кримінального 
кодексу України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
свободи слова 

Правильна 
відповідь: 

 4. Злочинів проти виборчих, трудових та інших 
особистих прав і свобод людини і громадянина 

2. Злочинів проти 
порядку управління 

3. Злочинів проти 
авторитету органів 
державної влади, 
органів місцевого 
самоврядування та 
об’єднань громадян 

4. Злочинів проти 
виборчих, трудових та 
інших особистих прав і 
свобод людини і 
громадянина 

Пояснення:  Розділ V Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку» ст. 174 
Кримінального кодексу України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
громадського порядку та 
моральності 

Правильна 
відповідь: 

 4. Злочинів проти виборчих, трудових та інших 
особистих прав і свобод людини і громадянина 

2. Злочинів проти 
порядку управління 

3. Злочинів проти 
авторитету органів 
державної влади, 
органів місцевого 
самоврядування та 
об’єднань громадян 

4. Злочинів проти 
виборчих, трудових та 
інших особистих прав і 
свобод людини і 
громадянина 

Пояснення:  Розділ V Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Викрадення електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання» 
ст. 188-1 Кримінального кодексу України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
громадського порядку та 
моральності 

Правильна 
відповідь: 

 3. Злочинів проти власності 

2. Злочинів проти 
громадської безпеки 

3. Злочинів проти 
власності 

4. Злочинів проти 
безпеки виробництва 

Пояснення:  Розділ VІ Особливої частини Кримінального кодексу України 



Питання: 
 «Умисне пошкодження об'єктів електроенергетики» ст. 194-1 Кримінального кодексу 
України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
громадського порядку та 
моральності 

Правильна 
відповідь: 

 3. Злочинів проти власності 

2. Злочинів проти 
громадської безпеки 

3. Злочинів проти 
власності 

4. Злочинів проти 
безпеки виробництва 

Пояснення:  Розділ VІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами 
доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх 
виготовлення» ст. 200 Кримінального кодексу України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів у сфері 
службової діяльності та 
професійної діяльності, 
пов’язаної з наданням 
публічних послуг 

Правильна 
відповідь: 

4. Злочинів у сфері господарської діяльності  

2. Злочинів проти 
авторитету органів 
державної влади, 
органів місцевого 
самоврядування та 
об’єднань громадян 

3. Злочинів проти 
власності 

4. Злочинів у сфері 
господарської діяльності 

Пояснення:  Розділ VІІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання:  «Контрабанда» ст. 201 Кримінального кодексу України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
громадської безпеки 

Правильна 
відповідь: 

4. Злочинів у сфері господарської діяльності  

2. Злочинів проти 
авторитету органів 
державної влади, 
органів місцевого 
самоврядування та 
об’єднань громадян 

3. Злочинів проти 
власності 

4. Злочинів у сфері 
господарської діяльності 

Пояснення:  Розділ VІІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації 
юридичної особи та фізичних осіб - підприємців» ст. 205-1 Кримінального кодексу 
України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів у сфері 
службової діяльності та 
професійної діяльності, 
пов’язаної з наданням 
публічних послуг 

Правильна 
відповідь: 

4. Злочинів у сфері господарської діяльності  

2. Злочинів проти 
авторитету органів 
державної влади, 
органів місцевого 
самоврядування та 
об’єднань громадян 

3. Злочинів проти 
власності 

4. Злочинів у сфері 



господарської діяльності 

Пояснення:  Розділ VІІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або 
збільшують витрати бюджету всупереч закону» ст. 211 Кримінального кодексу України 
віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів у сфері 
службової діяльності та 
професійної діяльності, 
пов’язаної з наданням 
публічних послуг 

Правильна 
відповідь: 

4. Злочинів у сфері господарської діяльності  

2. Злочинів проти 
авторитету органів 
державної влади, 
органів місцевого 
самоврядування та 
об’єднань громадян 

3. Злочинів проти 
власності 

4. Злочинів у сфері 
господарської діяльності 

Пояснення:  Розділ VІІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 До злочинів у сфері господарської діяльності (Розділ VІІ Особливої частини 
Кримінального кодексу України) не належить: 

Відповіді: 

1. Незаконна порубка 
лісу 

Правильна 
відповідь: 

 1. Незаконна порубка лісу 

2. Видання нормативно-
правових актів, що 
зменшують 
надходження бюджету 
або збільшують витрати 
бюджету всупереч 
закону 

3. Шахрайство з 
фінансовими ресурсами 

4. Незаконне 
використання 
інсайдерської 
інформації 

Пояснення:  Розділ VІІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 До злочинів проти довкілля (Розділ VІІІ Особливої частини Кримінального кодексу 
України) належить: 

Відповіді: 

1. Умисне введення в 
обіг на ринку України 
(випуск на ринок 
України) небезпечної 
продукції 

Правильна 
відповідь: 

 4. Забруднення або псування земель 2. Екоцид 

3. Порушення порядку 
здійснення операцій з 
металобрухтом 

4. Забруднення або 
псування земель 

Пояснення:  Розділ VІІІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 До злочинів проти довкілля (Розділ VІІІ Особливої частини Кримінального кодексу 
України) належить: 

Відповіді: 

1. Умисне введення в 
обіг на ринку України 
(випуск на ринок 
України) небезпечної 
продукції 

Правильна 
відповідь: 

 4. Приховування або перекручення відомостей 
про екологічний стан або захворюваність 
населення 



2. Екоцид 

3. Порушення порядку 
здійснення операцій з 
металобрухтом 

4. Приховування або 
перекручення 
відомостей про 
екологічний стан або 
захворюваність 
населення 

Пояснення:  Розділ VІІІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 До злочинів проти довкілля (Розділ VІІІ Особливої частини Кримінального кодексу 
України) належить: 

Відповіді: 

1. Умисне введення в 
обіг на ринку України 
(випуск на ринок 
України) небезпечної 
продукції 

Правильна 
відповідь: 

 4. Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом 
(поверхневим шаром) земель 

2. Екоцид 

3. Порушення порядку 
здійснення операцій з 
металобрухтом 

4. Незаконне 
заволодіння ґрунтовим 
покривом (поверхневим 
шаром) земель 

Пояснення:  Розділ VІІІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 До злочинів проти довкілля (Розділ VІІІ Особливої частини Кримінального кодексу 
України) належить: 

Відповіді: 

1. Умисне введення в 
обіг на ринку України 
(випуск на ринок 
України) небезпечної 
продукції 

Правильна 
відповідь: 

 4. Незаконне заволодіння землями водного фонду 
в особливо великих розмірах 

2. Екоцид 

3. Порушення порядку 
здійснення операцій з 
металобрухтом 

4. Незаконне 
заволодіння землями 
водного фонду в 
особливо великих 
розмірах 

Пояснення:  Розділ VІІІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 До злочинів проти довкілля (Розділ VІІІ Особливої частини Кримінального кодексу 
України) належить: 

Відповіді: 

1. Умисне введення в 
обіг на ринку України 
(випуск на ринок 
України) небезпечної 
продукції 

Правильна 
відповідь: 

 4. Порушення правил охорони або використання 
надр 

2. Екоцид 

3. Порушення порядку 
здійснення операцій з 
металобрухтом 

4. Порушення правил 
охорони або 
використання надр 

Пояснення:  Розділ VІІІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 До злочинів проти довкілля (Розділ VІІІ Особливої частини Кримінального кодексу 
України) належить: 



Відповіді: 

1. Умисне введення в 
обіг на ринку України 
(випуск на ринок 
України) небезпечної 
продукції 

Правильна 
відповідь: 

 4. Порушення законодавства про 
континентальний шельф України 

2. Екоцид 

3. Порушення порядку 
здійснення операцій з 
металобрухтом 

4. Порушення 
законодавства про 
континентальний 
шельф України 

Пояснення:  Розділ VІІІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 До злочинів проти довкілля (Розділ VІІІ Особливої частини Кримінального кодексу 
України) належить: 

Відповіді: 

1. Умисне введення в 
обіг на ринку України 
(випуск на ринок 
України) небезпечної 
продукції 

Правильна 
відповідь: 

 4. Незаконна порубка лісу 2. Екоцид 

3. Порушення порядку 
здійснення операцій з 
металобрухтом 

4. Незаконна порубка 
лісу 

Пояснення:  Розділ VІІІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 До злочинів проти довкілля (Розділ VІІІ Особливої частини Кримінального кодексу 
України) належить: 

Відповіді: 

1. Умисне введення в 
обіг на ринку України 
(випуск на ринок 
України) небезпечної 
продукції 

Правильна 
відповідь: 

 4. Незаконне зайняття рибним, звіриним або 
іншим водним добувним промислом 

2. Екоцид 

3. Порушення порядку 
здійснення операцій з 
металобрухтом 

4. Незаконне зайняття 
рибним, звіриним або 
іншим водним 
добувним промислом 

Пояснення:  Розділ VІІІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 До злочинів проти довкілля (Розділ VІІІ Особливої частини Кримінального кодексу 
України) належить: 

Відповіді: 

1. Умисне введення в 
обіг на ринку України 
(випуск на ринок 
України) небезпечної 
продукції 

Правильна 
відповідь: 

 4. Проведення вибухових робіт з порушенням 
правил охорони рибних запасів 

2. Екоцид 

3. Порушення порядку 
здійснення операцій з 
металобрухтом 

4. Проведення 
вибухових робіт з 
порушенням правил 
охорони рибних запасів 

Пояснення:  Розділ VІІІ Особливої частини Кримінального кодексу України 



Питання: 
 До злочинів проти довкілля (Розділ VІІІ Особливої частини Кримінального кодексу 
України) належить: 

Відповіді: 

1. Умисне введення в 
обіг на ринку України 
(випуск на ринок 
України) небезпечної 
продукції 

Правильна 
відповідь: 

 4. Безгосподарське використання земель 2. Екоцид 

3. Порушення порядку 
здійснення операцій з 
металобрухтом 

4. Безгосподарське 
використання земель 

Пояснення:  Розділ VІІІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 До злочинів проти довкілля (Розділ VІІІ Особливої частини Кримінального кодексу 
України) не належить: 

Відповіді: 

1. Незаконне зайняття 
рибним, звіриним або 
іншим водним 
добувним промислом 

Правильна 
відповідь: 

 2. Екоцид 

2. Екоцид 

3. Незаконне зайняття 
рибним, звіриним або 
іншим водним 
добувним промислом 

4. Безгосподарське 
використання земель 

Пояснення:  Розділ VІІІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 До злочинів проти довкілля (Розділ VІІІ Особливої частини Кримінального кодексу 
України) не належить: 

Відповіді: 

1. Незаконне зайняття 
рибним, звіриним або 
іншим водним 
добувним промислом 

Правильна 
відповідь: 

 2. Порушення правил безпеки під час виконання 
робіт з підвищеною небезпекою 

2. Порушення правил 
безпеки під час 
виконання робіт з 
підвищеною небезпекою 

3.Проектування чи 
експлуатація споруд без 
систем захисту довкілля 

4. Безгосподарське 
використання земель 

Пояснення:  Розділ VІІІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 До злочинів проти довкілля (Розділ VІІІ Особливої частини Кримінального кодексу 
України) не належить: 

Відповіді: 

1. Незаконне зайняття 
рибним, звіриним або 
іншим водним 
добувним промислом 

Правильна 
відповідь: 

 2. Порушення правил ядерної або радіаційної 
безпеки 

2. Порушення правил 
ядерної або радіаційної 
безпеки 

3.Проектування чи 
експлуатація споруд без 
систем захисту довкілля 

4. Безгосподарське 
використання земель 

Пояснення:  Розділ VІІІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 До злочинів проти довкілля (Розділ VІІІ Особливої частини Кримінального кодексу 
України) не належить: 



Відповіді: 

1. Незаконне зайняття 
рибним, звіриним або 
іншим водним 
добувним промислом 

Правильна 
відповідь: 

 2. Незаконне поводження з радіоактивними 
матеріалами 

2. Незаконне 
поводження з 
радіоактивними 
матеріалами 

3.Проектування чи 
експлуатація споруд без 
систем захисту довкілля 

4. Безгосподарське 
використання земель 

Пояснення:  Розділ VІІІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 До злочинів проти довкілля (Розділ VІІІ Особливої частини Кримінального кодексу 
України) не належить: 

Відповіді: 

1. Незаконне зайняття 
рибним, звіриним або 
іншим водним 
добувним промислом 

Правильна 
відповідь: 

 2. Порушення вимог режиму радіаційної безпеки 

2. Порушення вимог 
режиму радіаційної 
безпеки 

3.Проектування чи 
експлуатація споруд без 
систем захисту довкілля 

4. Безгосподарське 
використання земель 

Пояснення:  Розділ VІІІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 До злочинів проти громадської безпеки (Розділ ІХ Особливої частини Кримінального 
кодексу України) не належить: 

Відповіді: 

1. Незаконне 
поводження з 
радіоактивними 
матеріалами 

Правильна 
відповідь: 

 3. Диверсія 
2. Порушення вимог 
режиму радіаційної 
безпеки 

3. Диверсія 

4. Створення злочинної 
організації 

Пояснення:  Розділ ІХ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 До злочинів проти громадської безпеки (Розділ ІХ Особливої частини Кримінального 
кодексу України) не належить: 

Відповіді: 

1. Незаконне 
поводження з 
радіоактивними 
матеріалами 

Правильна 
відповідь: 

 3. Застосування зброї масового знищення 

2. Порушення вимог 
режиму радіаційної 
безпеки 

3. Застосування зброї 
масового знищення 

4. Створення злочинної 
організації 

Пояснення:  Розділ ІХ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 До злочинів проти громадської безпеки (Розділ ІХ Особливої частини Кримінального 
кодексу України) не належить: 

Відповіді: 

1. Незаконне 
поводження з 
радіоактивними 
матеріалами 

Правильна 
відповідь: 

 3. Розроблення, виробництво, придбання, 
зберігання, збут, транспортування зброї масового 
знищення 



2. Порушення вимог 
режиму радіаційної 
безпеки 

3. Розроблення, 
виробництво, 
придбання, зберігання, 
збут, транспортування 
зброї масового 
знищення 

4. Створення злочинної 
організації 

Пояснення:  Розділ ІХ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 До злочинів проти громадської безпеки (Розділ ІХ Особливої частини Кримінального 
кодексу України) не належить: 

Відповіді: 

1. Незаконне 
поводження з 
радіоактивними 
матеріалами 

Правильна 
відповідь: 

 3. Екоцид 
2. Порушення вимог 
режиму радіаційної 
безпеки 

3. Екоцид 

4. Створення злочинної 
організації 

Пояснення:  Розділ ІХ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 До злочинів проти громадської безпеки (Розділ ІХ Особливої частини Кримінального 
кодексу України) не належить: 

Відповіді: 

1. Незаконне 
поводження з 
радіоактивними 
матеріалами 

Правильна 
відповідь: 

 3. Геноцид 
2. Порушення вимог 
режиму радіаційної 
безпеки 

3. Геноцид 

4. Створення злочинної 
організації 

Пояснення:  Розділ ІХ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 До злочинів проти громадської безпеки (Розділ ІХ Особливої частини Кримінального 
кодексу України) не належить: 

Відповіді: 

1. Незаконне 
поводження з 
радіоактивними 
матеріалами 

Правильна 
відповідь: 

 3. Піратство 
2. Порушення вимог 
режиму радіаційної 
безпеки 

3. Піратство 

4. Створення злочинної 
організації 

Пояснення:  Розділ ІХ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 До злочинів проти громадської безпеки (Розділ ІХ Особливої частини Кримінального 
кодексу України) не належить: 

Відповіді: 

1. Незаконне 
поводження з 
радіоактивними 
матеріалами Правильна 

відповідь: 
3. Найманство 2. Порушення вимог 

режиму радіаційної 
безпеки 

3. Найманство 



4. Створення злочинної 
організації 

Пояснення:  Розділ ІХ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 До злочинів проти громадської безпеки (Розділ ІХ Особливої частини Кримінального 
кодексу України) не належить: 

Відповіді: 

1. Незаконне 
поводження з 
радіоактивними 
матеріалами 

Правильна 
відповідь: 

 3. Контробанда 

2. Порушення вимог 
режиму радіаційної 
безпеки 

3. Контробанда 

4. Створення злочинної 
організації 

  

Пояснення:  Розділ ІХ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 До злочинів проти громадської безпеки (Розділ ІХ Особливої частини Кримінального 
кодексу України) не належить: 

Відповіді: 

1. Незаконне 
поводження з 
радіоактивними 
матеріалами 

Правильна 
відповідь: 

 3. Шпигунство 
2. Порушення вимог 
режиму радіаційної 
безпеки 

3. Шпигунство 

4. Створення злочинної 
організації 

Пояснення:  Розділ ІХ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 До злочинів проти громадської безпеки (Розділ ІХ Особливої частини Кримінального 
кодексу України) належить: 

Відповіді: 

1. Незаконне 
поводження з 
радіоактивними 
матеріалами Правильна 

відповідь: 
 1. Незаконне поводження з радіоактивними 
матеріалами 2. Контробанда 

3. Найманство 

4. Геноцид 

Пояснення:  Розділ ІХ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 До злочинів проти громадської безпеки (Розділ ІХ Особливої частини Кримінального 
кодексу України) належить: 

Відповіді: 

1. Розроблення, 
виробництво, 
придбання, зберігання, 
збут, транспортування 
зброї масового 
знищення 

Правильна 
відповідь: 

2. Напад на об'єкти, на яких є предмети, що 
становлять підвищену небезпеку для оточення  2. Напад на об'єкти, на 

яких є предмети, що 
становлять підвищену 
небезпеку для оточення 

3. Геноцид 

4. Диверсія 

Пояснення:  Розділ ІХ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 До злочинів проти громадської безпеки (Розділ ІХ Особливої частини Кримінального 
кодексу України) належить: 

Відповіді: 1. Контробанда Правильна  3. Сприяння учасникам злочинних організацій та 



2. Екоцид  відповідь: укриття їх злочинної діяльності 

3. Сприяння учасникам 
злочинних організацій 
та укриття їх злочинної 
діяльності 

4. Диверсія 

Пояснення:  Розділ ІХ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 До злочинів проти громадської безпеки (Розділ ІХ Особливої частини Кримінального 
кодексу України) належить: 

Відповіді: 

1. Диверсія 

Правильна 
відповідь: 

 4. Фінансування тероризму  

2. Застосування зброї 
масового знищення 

3. Екоцид 

4. Фінансування 
тероризму 

Пояснення:  Розділ ІХ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 До злочинів проти громадської безпеки (Розділ ІХ Особливої частини Кримінального 
кодексу України) належить: 

Відповіді: 

1. Завідомо неправдиве 
повідомлення про 
загрозу безпеці 
громадян, знищення чи 
пошкодження об'єктів 
власності 

Правильна 
відповідь: 

 1. Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу 
безпеці громадян, знищення чи пошкодження 
об'єктів власності  

2. Шпигунство 

3. Перешкоджання 
законній діяльності 
Збройних Сил України 
та інших військових 
формувань 

4. Контробанда 

Пояснення:  Розділ ІХ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 До злочинів проти громадської безпеки (Розділ ІХ Особливої частини Кримінального 
кодексу України) належить: 

Відповіді: 

1. Геноцид 

Правильна 
відповідь: 

 2. Створення не передбачених законом 
воєнізованих або збройних формувань 

2. Створення не 
передбачених законом 
воєнізованих або 
збройних формувань 

3. Найманство 

4. Застосування зброї 
масового знищення 

Пояснення:  Розділ ІХ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 До злочинів проти громадської безпеки (Розділ ІХ Особливої частини Кримінального 
кодексу України) належить: 

Відповіді: 

1. Застосування зброї 
масового знищення 

Правильна 
відповідь: 

 3. Незаконне поводження з радіоактивними 
матеріалами 

2. Розроблення, 
виробництво, 
придбання, зберігання, 
збут, транспортування 
зброї масового 
знищення 

3. Незаконне 
поводження з 
радіоактивними 
матеріалами 

4. Парітство 



Пояснення:  Розділ ІХ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 До злочинів проти безпеки виробництва (Розділ Х Особливої частини Кримінального 
кодексу України) не належить: 

Відповіді: 

1. Порушення правил 
ядерної або радіаційної 
безпеки 

Правильна 
відповідь: 

 4. Напад на об'єкти, на яких є предмети, що 
становлять підвищену небезпеку для оточення 

2. Порушення правил, 
що стосуються 
безпечного 
використання 
промислової продукції 
або безпечної 
експлуатації будівель і 
споруд 

3. Порушення вимог 
законодавства про 
охорону праці 

4. Напад на об'єкти, на 
яких є предмети, що 
становлять підвищену 
небезпеку для оточення 

Пояснення:  Розділ Х Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 До злочинів проти безпеки виробництва (Розділ Х Особливої частини Кримінального 
кодексу України) не належить: 

Відповіді: 

1. Порушення правил 
ядерної або радіаційної 
безпеки 

Правильна 
відповідь: 

 4. Незаконне поводження з радіоактивними 
матеріалами 

2. Порушення правил, 
що стосуються 
безпечного 
використання 
промислової продукції 
або безпечної 
експлуатації будівель і 
споруд 

3. Порушення вимог 
законодавства про 
охорону праці 

4. Незаконне 
поводження з 
радіоактивними 
матеріалами 

Пояснення:  Розділ Х Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 До злочинів проти безпеки виробництва (Розділ Х Особливої частини Кримінального 
кодексу України) не належить: 

Відповіді: 

1. Порушення правил 
ядерної або радіаційної 
безпеки 

Правильна 
відповідь: 

 4. Порушення правил поводження з вибуховими, 
легкозаймистими та їдкими речовинами або 
радіоактивними матеріалами 

2. Порушення правил, 
що стосуються 
безпечного 
використання 
промислової продукції 
або безпечної 
експлуатації будівель і 
споруд 

3. Порушення вимог 
законодавства про 
охорону праці 

4. Порушення правил 
поводження з 
вибуховими, 
легкозаймистими та 



їдкими речовинами або 
радіоактивними 
матеріалами 

Пояснення:  Розділ Х Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 До злочинів проти безпеки виробництва (Розділ Х Особливої частини Кримінального 
кодексу України) не належить: 

Відповіді: 

1. Порушення правил 
ядерної або радіаційної 
безпеки 

Правильна 
відповідь: 

 4. Порушення вимог режиму радіаційної безпеки 

2. Порушення правил, 
що стосуються 
безпечного 
використання 
промислової продукції 
або безпечної 
експлуатації будівель і 
споруд 

3. Порушення вимог 
законодавства про 
охорону праці 

4. Порушення вимог 
режиму радіаційної 
безпеки 

Пояснення:  Розділ Х Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 До злочинів проти безпеки виробництва (Розділ Х Особливої частини Кримінального 
кодексу України) належить: 

Відповіді: 

1. Грубе порушення 
законодавства про 
працю 

Правильна 
відповідь: 

 3. Порушення вимог законодавства про охорону 
праці 

2. Порушення 
встановлених 
законодавством вимог 
пожежної безпеки 

3. Порушення вимог 
законодавства про 
охорону праці 

4. Порушення вимог 
режиму радіаційної 
безпеки 

Пояснення:  Розділ Х Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 До злочинів проти безпеки виробництва (Розділ Х Особливої частини Кримінального 
кодексу України) належить: 

Відповіді: 

1. Грубе порушення 
законодавства про 
працю 

Правильна 
відповідь: 

 3. Порушення правил безпеки під час виконання 
робіт з підвищеною небезпекою 

2. Порушення 
встановлених 
законодавством вимог 
пожежної безпеки 

3. Порушення правил 
безпеки під час 
виконання робіт з 
підвищеною небезпекою 

4. Порушення вимог 
режиму радіаційної 
безпеки 

Пояснення:  Розділ Х Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 До злочинів проти безпеки виробництва (Розділ Х Особливої частини Кримінального 
кодексу України) належить: 

Відповіді: 
1. Грубе порушення 
законодавства про 
працю 

Правильна 
відповідь: 

 3. Порушення правил безпеки на 
вибухонебезпечних підприємствах або у 
вибухонебезпечних цехах 



2. Порушення 
встановлених 
законодавством вимог 
пожежної безпеки 

3. Порушення правил 
безпеки на 
вибухонебезпечних 
підприємствах або у 
вибухонебезпечних 
цехах 

4. Порушення вимог 
режиму радіаційної 
безпеки 

Пояснення:  Розділ Х Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 До злочинів проти безпеки виробництва (Розділ Х Особливої частини Кримінального 
кодексу України) належить: 

Відповіді: 

1. Грубе порушення 
законодавства про 
працю 

Правильна 
відповідь: 

 3. Порушення правил ядерної або радіаційної 
безпеки 

2. Порушення 
встановлених 
законодавством вимог 
пожежної безпеки 

3. Порушення правил 
ядерної або радіаційної 
безпеки 

4. Порушення вимог 
режиму радіаційної 
безпеки 

Пояснення:  Розділ Х Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 До злочинів проти безпеки виробництва (Розділ Х Особливої частини Кримінального 
кодексу України) належить: 

Відповіді: 

1. Грубе порушення 
законодавства про 
працю 

Правильна 
відповідь: 

 3. Порушення правил, що стосуються безпечного 
використання промислової продукції або 
безпечної експлуатації будівель і споруд 

2. Порушення 
встановлених 
законодавством вимог 
пожежної безпеки 

3. Порушення правил, 
що стосуються 
безпечного 
використання 
промислової продукції 
або безпечної 
експлуатації будівель і 
споруд 

4. Порушення вимог 
режиму радіаційної 
безпеки 

Пояснення:  Розділ Х Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Порушення вимог законодавства про охорону праці» ст. 271 Кримінального кодексу 
України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
безпеки виробництва 

Правильна 
відповідь: 

1. Злочинів проти безпеки виробництва 

2. Злочинів проти 
громадської безпеки 

3. Злочинів проти 
виборчих, трудових та 
інших особистих прав і 
свобод людини і 
громадянина 



4. Злочинів проти 
довкілля 

Пояснення:  Розділ Х Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою» ст. 272 
Кримінального кодексу України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
безпеки виробництва 

Правильна 
відповідь: 

1. Злочинів проти безпеки виробництва 

2. Злочинів проти 
громадської безпеки 

3. Злочинів проти 
виборчих, трудових та 
інших особистих прав і 
свобод людини і 
громадянина 

4. Злочинів проти 
довкілля 

Пояснення:  Розділ Х Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у 
вибухонебезпечних цехах» ст. 273 Кримінального кодексу України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
безпеки виробництва 

Правильна 
відповідь: 

1. Злочинів проти безпеки виробництва 

2. Злочинів проти 
громадської безпеки 

3. Злочинів проти 
виборчих, трудових та 
інших особистих прав і 
свобод людини і 
громадянина 

4. Злочинів проти 
довкілля 

Пояснення:  Розділ Х Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки» ст. 274 Кримінального кодексу 
України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
безпеки виробництва 

Правильна 
відповідь: 

1. Злочинів проти безпеки виробництва 

2. Злочинів проти 
громадської безпеки 

3. Злочинів проти 
виборчих, трудових та 
інших особистих прав і 
свобод людини і 
громадянина 

4. Злочинів проти 
довкілля 

Пояснення:  Розділ Х Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції 
або безпечної експлуатації будівель і споруд» ст. 275 Кримінального кодексу України 
віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
безпеки виробництва 

Правильна 
відповідь: 

1. Злочинів проти безпеки виробництва 

2. Злочинів проти 
громадської безпеки 

3. Злочинів проти 
виборчих, трудових та 
інших особистих прав і 
свобод людини і 
громадянина 

4. Злочинів проти 
довкілля 

Пояснення:  Розділ Х Особливої частини Кримінального кодексу України 



Питання: 

 «Здійснення професійної діяльності членом екіпажу або обслуговування повітряного 
руху диспетчером управління повітряним рухом (диспетчером служби руху) у стані 
алкогольного сп'яніння або під впливом наркотичних чи психотропних речовин» ст. 
276-1 Кримінального кодексу України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
безпеки виробництва 

Правильна 
відповідь: 

4. Злочинів проти безпеки руху та експлуатації 
транспорту 

2. Злочинів проти 
громадської безпеки 

3. Злочинів у сфері 
господарської діяльності 

4. Злочинів проти 
безпеки руху та 
експлуатації транспорту  

Пояснення:  Розділ ХІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів» ст. 277 Кримінального 
кодексу України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
безпеки виробництва 

Правильна 
відповідь: 

4. Злочинів проти безпеки руху та експлуатації 
транспорту 

2. Злочинів проти 
громадської безпеки 

3. Злочинів проти 
власності 

4. Злочинів проти 
безпеки руху та 
експлуатації транспорту  

Пояснення:  Розділ ХІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи 
річкового судна» ст. 278 Кримінального кодексу України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
безпеки виробництва 

Правильна 
відповідь: 

4. Злочинів проти безпеки руху та експлуатації 
транспорту 

2. Злочинів проти 
громадської безпеки 

3. Злочинів проти 
власності 

4. Злочинів проти 
безпеки руху та 
експлуатації транспорту  

Пояснення:  Розділ ХІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного 
підприємства» ст. 279 Кримінального кодексу України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
безпеки виробництва 

Правильна 
відповідь: 

4. Злочинів проти безпеки руху та експлуатації 
транспорту 

2. Злочинів проти 
громадської безпеки 

3. Злочинів у сфері 
господарської діяльності 

4. Злочинів проти 
безпеки руху та 
експлуатації транспорту  

Пояснення:  Розділ ХІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Примушування працівника транспорту до невиконання своїх службових обов'язків» 
ст. 280 Кримінального кодексу України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
безпеки виробництва 

Правильна 
відповідь: 

4. Злочинів проти безпеки руху та експлуатації 
транспорту 

2. Злочинів проти 
громадської безпеки 

3. Злочинів у сфері 
господарської діяльності 

4. Злочинів проти 
безпеки руху та 



експлуатації транспорту  

Пояснення:  Розділ ХІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Порушення правил повітряних польотів» ст. 281 Кримінального кодексу України 
віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
безпеки виробництва 

Правильна 
відповідь: 

4. Злочинів проти безпеки руху та експлуатації 
транспорту 

2. Злочинів проти 
громадської безпеки 

3. Злочинів у сфері 
господарської діяльності 

4. Злочинів проти 
безпеки руху та 
експлуатації транспорту  

Пояснення:  Розділ ХІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Порушення правил використання повітряного простору» ст. 282 Кримінального 
кодексу України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
безпеки виробництва 

Правильна 
відповідь: 

4. Злочинів проти безпеки руху та експлуатації 
транспорту 

2. Злочинів проти 
громадської безпеки 

3. Злочинів у сфері 
господарської діяльності 

4. Злочинів проти 
безпеки руху та 
експлуатації транспорту  

Пояснення:  Розділ ХІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Самовільне без нагальної потреби зупинення поїзда» ст. 283 Кримінального кодексу 
України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
безпеки виробництва 

Правильна 
відповідь: 

4. Злочинів проти безпеки руху та експлуатації 
транспорту 

2. Злочинів проти 
громадської безпеки 

3. Злочинів проти 
власності 

4. Злочинів проти 
безпеки руху та 
експлуатації транспорту  

Пояснення:  Розділ ХІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Ненадання допомоги судну та особам, що зазнали лиха» ст. 284 Кримінального кодексу 
України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
безпеки виробництва 

Правильна 
відповідь: 

4. Злочинів проти безпеки руху та експлуатації 
транспорту 

2. Злочинів проти 
громадської безпеки 

3. Злочинів проти миру, 
безпеки людства та 
міжнародного 
правопорядку 

4. Злочинів проти 
безпеки руху та 
експлуатації транспорту  

Пояснення:  Розділ ХІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Неповідомлення капітаном назви свого судна при зіткненні суден» ст. 285 
Кримінального кодексу України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
безпеки виробництва Правильна 

відповідь: 
4. Злочинів проти безпеки руху та експлуатації 
транспорту 2. Злочинів проти 

громадської безпеки 



3. Злочинів проти миру, 
безпеки людства та 
міжнародного 
правопорядку 

4. Злочинів проти 
безпеки руху та 
експлуатації транспорту  

Пояснення:  Розділ ХІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які 
керують транспортними засобами» ст. 286 Кримінального кодексу України віднесено 
законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
безпеки виробництва 

Правильна 
відповідь: 

4. Злочинів проти безпеки руху та експлуатації 
транспорту 

2. Злочинів проти 
громадської безпеки 

3. Злочинів проти життя 
та здоров’я особи 

4. Злочинів проти 
безпеки руху та 
експлуатації транспорту  

Пояснення:  Розділ ХІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше 
порушення їх експлуатації» ст. 287 Кримінального кодексу України віднесено законом 
до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
безпеки виробництва 

Правильна 
відповідь: 

4. Злочинів проти безпеки руху та експлуатації 
транспорту 

2. Злочинів проти 
громадської безпеки 

3. Злочинів у сфері 
господарської діяльності 

4. Злочинів проти 
безпеки руху та 
експлуатації транспорту  

Пояснення:  Розділ ХІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху» 
ст. 288 Кримінального кодексу України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
безпеки виробництва 

Правильна 
відповідь: 

4. Злочинів проти безпеки руху та експлуатації 
транспорту 

2. Злочинів проти 
громадської безпеки 

3. Злочинів проти життя 
та здоров’я особи 

4. Злочинів проти 
безпеки руху та 
експлуатації транспорту  

Пояснення:  Розділ ХІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Незаконне заволодіння транспортним засобом» ст. 289 Кримінального кодексу України 
віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
безпеки виробництва 

Правильна 
відповідь: 

4. Злочинів проти безпеки руху та експлуатації 
транспорту 

2. Злочинів проти 
громадської безпеки 

3. Злочинів проти 
власності 

4. Злочинів проти 
безпеки руху та 
експлуатації транспорту  

Пояснення:  Розділ ХІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу» ст. 
290 Кримінального кодексу України віднесено законом до: 



Відповіді: 

1. Злочинів проти 
безпеки виробництва 

Правильна 
відповідь: 

4. Злочинів проти безпеки руху та експлуатації 
транспорту 

2. Злочинів проти 
громадської безпеки 

3. Злочинів проти 
власності 

4. Злочинів проти 
безпеки руху та 
експлуатації транспорту  

Пояснення:  Розділ ХІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Порушення чинних на транспорті правил» ст. 291 Кримінального кодексу України 
віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
безпеки виробництва 

Правильна 
відповідь: 

4. Злочинів проти безпеки руху та експлуатації 
транспорту 

2. Злочинів проти 
громадської безпеки 

3. Злочинів у сфері 
господарської діяльності 

4. Злочинів проти 
безпеки руху та 
експлуатації транспорту  

Пояснення:  Розділ ХІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Пошкодження об'єктів магістральних або промислових нафто-, газо-, 
конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів» ст. 292 Кримінального кодексу України 
віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
безпеки виробництва 

Правильна 
відповідь: 

4. Злочинів проти безпеки руху та експлуатації 
транспорту 

2. Злочинів проти 
громадської безпеки 

3. Злочинів проти 
власності 

4. Злочинів проти 
безпеки руху та 
експлуатації транспорту  

Пояснення:  Розділ ХІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Групове порушення громадського порядку» ст. 293 Кримінального кодексу України 
віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
громадського порядку та 
моральності 

Правильна 
відповідь: 

1. Злочинів проти громадського порядку та 
моральності 

2. Злочинів проти 
громадської безпеки 

3. Злочинів проти 
власності 

4. Злочинів проти 
статевої свободи та 
недоторканості 

Пояснення:  Розділ ХІІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання:  «Масові заворушення» ст. 294 Кримінального кодексу України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
громадського порядку та 
моральності 

Правильна 
відповідь: 

1. Злочинів проти громадського порядку та 
моральності 

2. Злочинів проти 
громадської безпеки 

3. Злочинів проти 
власності 

4. Злочинів проти 
статевої свободи та 
недоторканості 

Пояснення:  Розділ ХІІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання:  «Заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку» ст. 295 



Кримінального кодексу України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
громадського порядку та 
моральності 

Правильна 
відповідь: 

1. Злочинів проти громадського порядку та 
моральності 

2. Злочинів проти 
громадської безпеки 

3. Злочинів проти 
власності 

4. Злочинів проти 
статевої свободи та 
недоторканості 

Пояснення:  Розділ ХІІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання:  «Хуліганство» ст. 296 Кримінального кодексу України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
громадського порядку та 
моральності 

Правильна 
відповідь: 

1. Злочинів проти громадського порядку та 
моральності 

2. Злочинів проти 
громадської безпеки 

3. Злочинів проти 
власності 

4. Злочинів проти 
статевої свободи та 
недоторканості 

Пояснення:  Розділ ХІІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого» ст. 297 
Кримінального кодексу України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
громадського порядку та 
моральності 

Правильна 
відповідь: 

1. Злочинів проти громадського порядку та 
моральності 

2. Злочинів проти 
громадської безпеки 

3. Злочинів проти 
власності 

4. Злочинів проти 
статевої свободи та 
недоторканості 

Пояснення:  Розділ ХІІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, 
знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини» ст. 298 
Кримінального кодексу України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
громадського порядку та 
моральності 

Правильна 
відповідь: 

1. Злочинів проти громадського порядку та 
моральності 

2. Злочинів проти 
громадської безпеки 

3. Злочинів проти 
власності 

4. Злочинів проти 
статевої свободи та 
недоторканості 

Пояснення:  Розділ ХІІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Знищення, пошкодження або приховування документів чи унікальних документів 
Національного архівного фонду» ст. 298-1 Кримінального кодексу України віднесено 
законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
громадського порядку та 
моральності 

Правильна 
відповідь: 

1. Злочинів проти громадського порядку та 
моральності 

2. Злочинів проти 
громадської безпеки 

3. Злочинів проти 
власності 



4. Злочинів проти 
статевої свободи та 
недоторканості 

Пояснення:  Розділ ХІІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Жорстоке поводження з тваринами» ст. 299 Кримінального кодексу України віднесено 
законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
громадського порядку та 
моральності 

Правильна 
відповідь: 

1. Злочинів проти громадського порядку та 
моральності 

2. Злочинів проти 
громадської безпеки 

3. Злочинів проти 
власності 

4. Злочинів проти 
статевої свободи та 
недоторканості 

Пояснення:  Розділ ХІІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства 
і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію» ст. 300 
Кримінального кодексу України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
громадського порядку та 
моральності 

Правильна 
відповідь: 

1. Злочинів проти громадського порядку та 
моральності 

2. Злочинів проти 
громадської безпеки 

3. Злочинів проти 
виборчих, трудових та 
інших особистих прав і 
свобод людини і 
громадянина 

4. Злочинів проти 
статевої свободи та 
недоторканості 

Пояснення:  Розділ ХІІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів» ст. 301 
Кримінального кодексу України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
громадського порядку та 
моральності 

Правильна 
відповідь: 

1. Злочинів проти громадського порядку та 
моральності 

2. Злочинів проти 
громадської безпеки 

3. Злочинів проти 
виборчих, трудових та 
інших особистих прав і 
свобод людини і 
громадянина 

4. Злочинів проти 
статевої свободи та 
недоторканості 

Пояснення:  Розділ ХІІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Створення або утримання місць розпусти і звідництво» ст. 302 Кримінального кодексу 
України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
громадського порядку та 
моральності 

Правильна 
відповідь: 

1. Злочинів проти громадського порядку та 
моральності 

2. Злочинів проти волі, 
честі та гідності особи 

3. Злочинів проти 
виборчих, трудових та 
інших особистих прав і 
свобод людини і 
громадянина 



4. Злочинів проти 
статевої свободи та 
недоторканості 

Пояснення:  Розділ ХІІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією» ст. 303 Кримінального 
кодексу України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
громадського порядку та 
моральності 

Правильна 
відповідь: 

1. Злочинів проти громадського порядку та 
моральності 

2. Злочинів проти волі, 
честі та гідності особи 

3. Злочинів проти 
виборчих, трудових та 
інших особистих прав і 
свобод людини і 
громадянина 

4. Злочинів проти 
статевої свободи та 
недоторканості 

Пояснення:  Розділ ХІІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність» ст. 304 Кримінального кодексу 
України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
громадського порядку та 
моральності 

Правильна 
відповідь: 

1. Злочинів проти громадського порядку та 
моральності 

2. Злочинів проти волі, 
честі та гідності особи 

3. Злочинів проти 
виборчих, трудових та 
інших особистих прав і 
свобод людини і 
громадянина 

4. Злочинів проти 
статевої свободи та 
недоторканості 

Пояснення:  Розділ ХІІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 До злочинів проти громадського порядку та моральності (Розділ ХІІ Особливої частини 
Кримінального кодексу України) належить: 

Відповіді: 

1. Розбещення 
неповнолітніх 

Правильна 
відповідь: 

2. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність 

2. Втягнення 
неповнолітніх у 
злочинну діяльність 

3. Статеві зносини з 
особою, яка не досягла 
статевої зрілості 

4. Використання 
малолітньої дитини для 
заняття жебрацтвом 

Пояснення:  Розділ ХІІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Заготівля, перероблення або збут радіоактивно забруднених продуктів харчування чи 
іншої продукції» ст. 327 Кримінального кодексу України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
громадської безпеки 

Правильна 
відповідь: 

3. Злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів або 
прекурсорів та інших злочинів проти здоров’я 
населення  

2. Злочинів проти життя 
та здоров’я особи 

3. Злочинів у сфері обігу 
наркотичних засобів, 
психотропних речовин, 
їх аналогів або 
прекурсорів та інших 
злочинів проти здоров’я 



населення 

4. Злочинів проти 
безпеки виробництва 

Пояснення:  Розділ ХІІІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Порушення правил поводження з мікробіологічними або іншими біологічними 
агентами чи токсинами» ст. 326 Кримінального кодексу України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
громадської безпеки 

Правильна 
відповідь: 

3. Злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів або 
прекурсорів та інших злочинів проти здоров’я 
населення  

2. Злочинів проти життя 
та здоров’я особи 

3. Злочинів у сфері обігу 
наркотичних засобів, 
психотропних речовин, 
їх аналогів або 
прекурсорів та інших 
злочинів проти здоров’я 
населення 

4. Злочинів проти 
безпеки виробництва 

Пояснення:  Розділ ХІІІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням 
та масовим отруєнням» ст. 325 Кримінального кодексу України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
громадської безпеки 

Правильна 
відповідь: 

3. Злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів або 
прекурсорів та інших злочинів проти здоров’я 
населення  

2. Злочинів проти життя 
та здоров’я особи 

3. Злочинів у сфері обігу 
наркотичних засобів, 
психотропних речовин, 
їх аналогів або 
прекурсорів та інших 
злочинів проти здоров’я 
населення 

4. Злочинів проти 
безпеки виробництва 

Пояснення:  Розділ ХІІІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів» ст. 324 Кримінального 
кодексу України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
громадської безпеки 

Правильна 
відповідь: 

3. Злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів або 
прекурсорів та інших злочинів проти здоров’я 
населення  

2. Злочинів проти життя 
та здоров’я особи 

3. Злочинів у сфері обігу 
наркотичних засобів, 
психотропних речовин, 
їх аналогів або 
прекурсорів та інших 
злочинів проти здоров’я 
населення 

4. Злочинів проти 
безпеки виробництва 

Пояснення:  Розділ ХІІІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Спонукання неповнолітніх до застосування допінгу» ст. 323 Кримінального кодексу 
України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
громадської безпеки Правильна 

відповідь: 

3. Злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів або 
прекурсорів та інших злочинів проти здоров’я 
населення  

2. Злочинів проти життя 
та здоров’я особи 



3. Злочинів у сфері обігу 
наркотичних засобів, 
психотропних речовин, 
їх аналогів або 
прекурсорів та інших 
злочинів проти здоров’я 
населення 

4. Злочинів проти 
безпеки виробництва 

Пояснення:  Розділ ХІІІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Незаконна організація або утримання місць для вживання одурманюючих засобів» ст. 
322 Кримінального кодексу України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
громадської безпеки 

Правильна 
відповідь: 

3. Злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів або 
прекурсорів та інших злочинів проти здоров’я 
населення  

2. Злочинів проти життя 
та здоров’я особи 

3. Злочинів у сфері обігу 
наркотичних засобів, 
психотропних речовин, 
їх аналогів або 
прекурсорів та інших 
злочинів проти здоров’я 
населення 

4. Злочинів проти 
безпеки виробництва 

Пояснення:  Розділ ХІІІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і 
державної реєстрації лікарських засобів» ст. 321-2 Кримінального кодексу України 
віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
громадської безпеки 

Правильна 
відповідь: 

3. Злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів або 
прекурсорів та інших злочинів проти здоров’я 
населення  

2. Злочинів проти життя 
та здоров’я особи 

3. Злочинів у сфері обігу 
наркотичних засобів, 
психотропних речовин, 
їх аналогів або 
прекурсорів та інших 
злочинів проти здоров’я 
населення 

4. Злочинів проти 
безпеки виробництва 

Пояснення:  Розділ ХІІІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів» ст. 
321-1 Кримінального кодексу України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
громадської безпеки 

Правильна 
відповідь: 

3. Злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів або 
прекурсорів та інших злочинів проти здоров’я 
населення  

2. Злочинів проти життя 
та здоров’я особи 

3. Злочинів у сфері обігу 
наркотичних засобів, 
психотропних речовин, 
їх аналогів або 
прекурсорів та інших 
злочинів проти здоров’я 
населення 

4. Злочинів проти 
безпеки виробництва 

Пояснення:  Розділ ХІІІ Особливої частини Кримінального кодексу України 



Питання: 

 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, 
зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи 
сильнодіючих лікарських засобів» ст. 321 Кримінального кодексу України віднесено 
законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
громадської безпеки 

Правильна 
відповідь: 

3. Злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів або 
прекурсорів та інших злочинів проти здоров’я 
населення  

2. Злочинів проти життя 
та здоров’я особи 

3. Злочинів у сфері обігу 
наркотичних засобів, 
психотропних речовин, 
їх аналогів або 
прекурсорів та інших 
злочинів проти здоров’я 
населення 

4. Злочинів проти 
безпеки виробництва 

Пояснення:  Розділ ХІІІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 
аналогів або прекурсорів» ст. 320 Кримінального кодексу України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
громадської безпеки 

Правильна 
відповідь: 

3. Злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів або 
прекурсорів та інших злочинів проти здоров’я 
населення  

2. Злочинів проти життя 
та здоров’я особи 

3. Злочинів у сфері обігу 
наркотичних засобів, 
психотропних речовин, 
їх аналогів або 
прекурсорів та інших 
злочинів проти здоров’я 
населення 

4. Злочинів проти 
безпеки виробництва 

Пояснення:  Розділ ХІІІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних 
речовин» ст. 319 Кримінального кодексу України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
громадської безпеки 

Правильна 
відповідь: 

3. Злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів або 
прекурсорів та інших злочинів проти здоров’я 
населення  

2. Злочинів проти життя 
та здоров’я особи 

3. Злочинів у сфері обігу 
наркотичних засобів, 
психотропних речовин, 
їх аналогів або 
прекурсорів та інших 
злочинів проти здоров’я 
населення 

4. Злочинів проти 
безпеки виробництва 

Пояснення:  Розділ ХІІІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Незаконне виготовлення, підроблення, використання чи збут підроблених документів 
на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів» ст. 318 
Кримінального кодексу України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
громадської безпеки 

Правильна 
відповідь: 

3. Злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів або 
прекурсорів та інших злочинів проти здоров’я 
населення  

2. Злочинів проти життя 
та здоров’я особи 

3. Злочинів у сфері обігу 
наркотичних засобів, 
психотропних речовин, 
їх аналогів або 



прекурсорів та інших 
злочинів проти здоров’я 
населення 

4. Злочинів проти 
безпеки виробництва 

Пояснення:  Розділ ХІІІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи 
виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів» ст. 317 
Кримінального кодексу України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
громадської безпеки 

Правильна 
відповідь: 

3. Злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів або 
прекурсорів та інших злочинів проти здоров’я 
населення  

2. Злочинів проти життя 
та здоров’я особи 

3. Злочинів у сфері обігу 
наркотичних засобів, 
психотропних речовин, 
їх аналогів або 
прекурсорів та інших 
злочинів проти здоров’я 
населення 

4. Злочинів проти 
безпеки виробництва 

Пояснення:  Розділ ХІІІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Розголошення державної таємниці» ст. 328 Кримінального кодексу України віднесено 
законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
громадської безпеки 

Правильна 
відповідь: 

4. Злочинів у сфері охорони державної таємниці, 
недоторканості державних кордонів, забезпечення 
призову та мобілізації  

2. Злочинів проти основ 
національної безпеку 
України 

3. Злочинів проти 
встановленого порядку 
несення військової 
служби (військових 
злочинів) 

4. Злочинів у сфері 
охорони державної 
таємниці, 
недоторканості 
державних кордонів, 
забезпечення призову та 
мобілізації 

Пояснення:  Розділ ХІV Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Втрата документів, що містять державну таємницю» ст. 329 Кримінального кодексу 
України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
громадської безпеки 

Правильна 
відповідь: 

4. Злочинів у сфері охорони державної таємниці, 
недоторканості державних кордонів, забезпечення 
призову та мобілізації  

2. Злочинів проти основ 
національної безпеку 
України 

3. Злочинів проти 
встановленого порядку 
несення військової 
служби (військових 
злочинів) 

4. Злочинів у сфері 
охорони державної 
таємниці, 
недоторканості 
державних кордонів, 
забезпечення призову та 
мобілізації 



Пояснення:  Розділ ХІV Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Передача або збирання відомостей, що становлять службову інформацію, зібрану у 
процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони 
країни» ст. 330 Кримінального кодексу України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
громадської безпеки 

Правильна 
відповідь: 

4. Злочинів у сфері охорони державної таємниці, 
недоторканості державних кордонів, забезпечення 
призову та мобілізації  

2. Злочинів проти основ 
національної безпеку 
України 

3. Злочинів проти 
встановленого порядку 
несення військової 
служби (військових 
злочинів) 

4. Злочинів у сфері 
охорони державної 
таємниці, 
недоторканості 
державних кордонів, 
забезпечення призову та 
мобілізації 

Пояснення:  Розділ ХІV Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України» ст. 332 
Кримінального кодексу України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
громадської безпеки 

Правильна 
відповідь: 

4. Злочинів у сфері охорони державної таємниці, 
недоторканості державних кордонів, забезпечення 
призову та мобілізації  

2. Злочинів проти основ 
національної безпеку 
України 

3. Злочинів проти 
встановленого порядку 
несення військової 
служби (військових 
злочинів) 

4. Злочинів у сфері 
охорони державної 
таємниці, 
недоторканості 
державних кордонів, 
забезпечення призову та 
мобілізації 

Пояснення:  Розділ ХІV Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї» 
ст. 332-1 Кримінального кодексу України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
громадської безпеки 

Правильна 
відповідь: 

4. Злочинів у сфері охорони державної таємниці, 
недоторканості державних кордонів, забезпечення 
призову та мобілізації  

2. Злочинів проти основ 
національної безпеку 
України 

3. Злочинів проти 
встановленого порядку 
несення військової 
служби (військових 
злочинів) 

4. Злочинів у сфері 
охорони державної 
таємниці, 
недоторканості 
державних кордонів, 
забезпечення призову та 
мобілізації 

Пояснення:  Розділ ХІV Особливої частини Кримінального кодексу України 



Питання: 
 «Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають 
державному експортному контролю» ст. 333 Кримінального кодексу України віднесено 
законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
громадської безпеки 

Правильна 
відповідь: 

4. Злочинів у сфері охорони державної таємниці, 
недоторканості державних кордонів, забезпечення 
призову та мобілізації  

2. Злочинів проти основ 
національної безпеку 
України 

3. Злочинів проти 
встановленого порядку 
несення військової 
служби (військових 
злочинів) 

4. Злочинів у сфері 
охорони державної 
таємниці, 
недоторканості 
державних кордонів, 
забезпечення призову та 
мобілізації 

Пояснення:  Розділ ХІV Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Порушення правил міжнародних польотів» ст. 334 Кримінального кодексу України 
віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
громадської безпеки 

Правильна 
відповідь: 

4. Злочинів у сфері охорони державної таємниці, 
недоторканості державних кордонів, забезпечення 
призову та мобілізації  

2. Злочинів проти 
безпеки руху та 
експлуатації транспорту 

3. Злочинів проти 
встановленого порядку 
несення військової 
служби (військових 
злочинів) 

4. Злочинів у сфері 
охорони державної 
таємниці, 
недоторканості 
державних кордонів, 
забезпечення призову та 
мобілізації 

Пояснення:  Розділ ХІV Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом 
осіб офіцерського складу» ст. 335 Кримінального кодексу України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
громадської безпеки 

Правильна 
відповідь: 

4. Злочинів у сфері охорони державної таємниці, 
недоторканості державних кордонів, забезпечення 
призову та мобілізації  

2. Злочинів проти основ 
національної безпеку 
України 

3. Злочинів проти 
встановленого порядку 
несення військової 
служби (військових 
злочинів) 

4. Злочинів у сфері 
охорони державної 
таємниці, 
недоторканості 
державних кордонів, 
забезпечення призову та 
мобілізації 

Пояснення:  Розділ ХІV Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання:  «Ухилення від призову за мобілізацією» ст. 336 Кримінального кодексу України 



віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
громадської безпеки 

Правильна 
відповідь: 

4. Злочинів у сфері охорони державної таємниці, 
недоторканості державних кордонів, забезпечення 
призову та мобілізації  

2. Злочинів проти основ 
національної безпеку 
України 

3. Злочинів проти 
встановленого порядку 
несення військової 
служби (військових 
злочинів) 

4. Злочинів у сфері 
охорони державної 
таємниці, 
недоторканості 
державних кордонів, 
забезпечення призову та 
мобілізації 

Пояснення:  Розділ ХІV Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Ухилення від проходження служби цивільного захисту в особливий період чи у разі 
проведення цільової мобілізації» ст. 336-1 Кримінального кодексу України віднесено 
законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
громадської безпеки 

Правильна 
відповідь: 

4. Злочинів у сфері охорони державної таємниці, 
недоторканості державних кордонів, забезпечення 
призову та мобілізації  

2. Злочинів проти основ 
національної безпеку 
України 

3. Злочинів проти 
встановленого порядку 
несення військової 
служби (військових 
злочинів) 

4. Злочинів у сфері 
охорони державної 
таємниці, 
недоторканості 
державних кордонів, 
забезпечення призову та 
мобілізації 

Пояснення:  Розділ ХІV Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Ухилення від військового обліку або спеціальних зборів» ст. 337 Кримінального 
кодексу України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
громадської безпеки 

Правильна 
відповідь: 

4. Злочинів у сфері охорони державної таємниці, 
недоторканості державних кордонів, забезпечення 
призову та мобілізації  

2. Злочинів проти основ 
національної безпеку 
України 

3. Злочинів проти 
встановленого порядку 
несення військової 
служби (військових 
злочинів) 

4. Злочинів у сфері 
охорони державної 
таємниці, 
недоторканості 
державних кордонів, 
забезпечення призову та 
мобілізації 

Пояснення:  Розділ ХІV Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 До злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, 
забезпечення призову та мобілізації (Розділ ХІV Особливої частини Кримінального 



кодексу України) належить: 

Відповіді: 

1. Дизертирство 

Правильна 
відповідь: 

3. Ухилення від військового обліку або спеціальних 
зборів 

2. Самовільне 
залишення військової 
частини або місця 
служби 

3. Ухилення від 
військового обліку або 
спеціальних зборів 

4. Залишення гинучого 
військового корабля 

Пояснення:  Розділ ХІV Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 До злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, 
забезпечення призову та мобілізації (Розділ ХІV Особливої частини Кримінального 
кодексу України) належить: 

Відповіді: 

1. Дизертирство 

Правильна 
відповідь: 

3. Ухилення від проходження служби цивільного 
захисту в особливий період чи у разі проведення 
цільової мобілізації 

2. Самовільне 
залишення військової 
частини або місця 
служби 

3. Ухилення від 
проходження служби 
цивільного захисту в 
особливий період чи у 
разі проведення цільової 
мобілізації 

4. Залишення гинучого 
військового корабля 

Пояснення:  Розділ ХІV Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Умисне пошкодження ліній зв'язку» ст. 360 Кримінального кодексу України віднесено 
законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
авторитету органів 
державної влади, 
органів місцевого 
самоврядування та 
об’єднань громадян та 
злочинів проти 
журналістів 

Правильна 
відповідь: 

1. Злочинів проти авторитету органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування та 
об’єднань громадян та злочинів проти журналістів 

2. Злочинів проти 
власності 

3. Злочинів у сфері 
використання 
елктронно-
обчислювальних машин 
(комп’ютерів), систем та 
комп’ютерних мереж і 
мереж електрозв’язку 

4. Злочинів у сфері 
охорони державної 
таємниці, 
недоторканості 
державних кордонів, 
забезпечення призову та 
мобілізації 

Пояснення:  Розділ ХV Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів 
отримання інформації» ст. 359 Кримінального кодексу України віднесено законом до: 



Відповіді: 

1. Злочинів проти 
авторитету органів 
державної влади, 
органів місцевого 
самоврядування та 
об’єднань громадян 
та злочинів проти 
журналістів 

Правильна 
відповідь: 

1. Злочинів проти авторитету органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування та 
об’єднань громадян 
та злочинів проти журналістів 

2. Злочинів проти 
власності 

3. Злочинів у сфері 
використання 
елктронно-
обчислювальних машин 
(комп’ютерів), систем та 
комп’ютерних мереж і 
мереж електрозв’язку 

4. Злочинів у сфері 
охорони державної 
таємниці, 
недоторканості 
державних кордонів, 
забезпечення призову та 
мобілізації 

Пояснення:  Розділ ХV Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання 
підроблених документів, печаток, штампів» ст. 358 Кримінального кодексу України 
віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
авторитету органів 
державної влади, 
органів місцевого 
самоврядування та 
об’єднань громадян 
та злочинів проти 
журналістів 

Правильна 
відповідь: 

1. Злочинів проти авторитету органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування та 
об’єднань громадян 
та злочинів проти журналістів 

2. Злочинів у сфері 
службової діяльності та 
професійної діяльності, 
пов’язаної з наданням 
публічних послуг 

3. Злочинів у сфері 
господарської діяльності 

4. Злочинів проти 
правосуддя 

Пояснення:  Розділ ХV Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння 
ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх 
пошкодження» ст. 357 Кримінального кодексу України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
авторитету органів 
державної влади, 
органів місцевого 
самоврядування та 
об’єднань громадян 
та злочинів проти 
журналістів 

Правильна 
відповідь: 

1. Злочинів проти авторитету органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування та 
об’єднань громадян 
та злочинів проти журналістів 2. Злочинів проти 

власності 

3. Злочинів проти 
громадської безпеки 

4. Злочинів проти 
правосуддя 



Пояснення:  Розділ ХV Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання:  «Самоправство» ст. 356 Кримінального кодексу України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
авторитету органів 
державної влади, 
органів місцевого 
самоврядування та 
об’єднань громадян 
та злочинів проти 
журналістів 

Правильна 
відповідь: 

1. Злочинів проти авторитету органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування та 
об’єднань громадян 
та злочинів проти журналістів 2. Злочинів проти 

власності 

3. Злочинів проти 
громадської безпеки 

4. Злочинів проти 
правосуддя 

Пояснення:  Розділ ХV Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань» ст. 355 
Кримінального кодексу України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
авторитету органів 
державної влади, 
органів місцевого 
самоврядування та 
об’єднань громадян 
та злочинів проти 
журналістів 

Правильна 
відповідь: 

1. Злочинів проти авторитету органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування та 
об’єднань громадян 
та злочинів проти журналістів 2. Злочинів проти 

власності 

3. Злочинів у сфері 
господарської діяльності 

4. Злочинів проти 
правосуддя 

Пояснення:  Розділ ХV Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Підкуп працівника підприємства, установи чи організації» ст. 354 Кримінального 
кодексу України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
авторитету органів 
державної влади, 
органів місцевого 
самоврядування та 
об’єднань громадян 
та злочинів проти 
журналістів 

Правильна 
відповідь: 

1. Злочинів проти авторитету органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування та 
об’єднань громадян 
та злочинів проти журналістів 

2. Злочинів проти 
власності 

3. Злочинів у сфері 
службової діяльності та 
професійної діяльності, 
пов’язаної з наданням 
публічних послуг 

4. Злочинів проти 
правосуддя 

Пояснення:  Розділ ХV Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи» ст. 353 
Кримінального кодексу України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
авторитету органів 
державної влади, 
органів місцевого 
самоврядування та 

Правильна 
відповідь: 

1. Злочинів проти авторитету органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування та 
об’єднань громадян 
та злочинів проти журналістів 



об’єднань громадян 
та злочинів проти 
журналістів 

2. Злочинів у сфері 
службової діяльності та 
професійної діяльності, 
пов’язаної з наданням 
публічних послуг 

3. Злочинів проти 
громадської безпеки 

4. Злочинів проти 
правосуддя 

Пояснення:  Розділ ХV Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Умисне знищення або пошкодження майна службової особи чи громадянина, який 
виконує громадський обов'язок» ст. 352 Кримінального кодексу України віднесено 
законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
авторитету органів 
державної влади, 
органів місцевого 
самоврядування та 
об’єднань громадян 
та злочинів проти 
журналістів 

Правильна 
відповідь: 

1. Злочинів проти авторитету органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування та 
об’єднань громадян 
та злочинів проти журналістів 

2. Злочинів проти 
власності 

3. Злочинів проти 
громадської безпеки 

4. Злочинів у сфері 
службової діяльності та 
професійної діяльності, 
пов’язаної з наданням 
публічних послуг 

Пояснення:  Розділ ХV Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради» ст. 
351 Кримінального кодексу України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
авторитету органів 
державної влади, 
органів місцевого 
самоврядування та 
об’єднань громадян 
та злочинів проти 
журналістів 

Правильна 
відповідь: 

1. Злочинів проти авторитету органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування та 
об’єднань громадян 
та злочинів проти журналістів 

2. Злочинів проти життя 
та здоров’я особи 

3. Злочинів проти 
громадської безпеки 

4. Злочинів у сфері 
службової діяльності та 
професійної діяльності, 
пов’язаної з наданням 
публічних послуг 

Пояснення:  Розділ ХV Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує 
громадський обов'язок» ст. 350 Кримінального кодексу України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
авторитету органів 
державної влади, 
органів місцевого 
самоврядування та 

Правильна 
відповідь: 

1. Злочинів проти авторитету органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування та 
об’єднань громадян 
та злочинів проти журналістів 



об’єднань громадян 
та злочинів проти 
журналістів 

2. Злочинів проти життя 
та здоров’я особи 

3. Злочинів проти 
громадської безпеки 

4. Злочинів проти 
правосуддя 

Пояснення:  Розділ ХV Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Захоплення представника влади або працівника правоохоронного органу як 
заручника» ст. 349 Кримінального кодексу України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
авторитету органів 
державної влади, 
органів місцевого 
самоврядування та 
об’єднань громадян 
та злочинів проти 
журналістів 

Правильна 
відповідь: 

1. Злочинів проти авторитету органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування та 
об’єднань громадян 
та злочинів проти журналістів 2. Злочинів проти волі, 

честі та гідності особи 

3. Злочинів проти 
громадської безпеки 

4. Злочинів проти 
правосуддя 

Пояснення:  Розділ ХV Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського 
формування з охорони громадського порядку і державного кордону або 
військовослужбовця» ст. 348 Кримінального кодексу України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
авторитету органів 
державної влади, 
органів місцевого 
самоврядування та 
об’єднань громадян 
та злочинів проти 
журналістів 

Правильна 
відповідь: 

1. Злочинів проти авторитету органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування та 
об’єднань громадян 
та злочинів проти журналістів 2. Злочинів проти життя 

та здоров’я особи 

3. Злочинів проти 
громадської безпеки 

4. Злочинів проти волі, 
честі та гідності особи 

Пояснення:  Розділ ХV Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу» ст. 
347 Кримінального кодексу України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
авторитету органів 
державної влади, 
органів місцевого 
самоврядування та 
об’єднань громадян 
та злочинів проти 
журналістів 

Правильна 
відповідь: 

1. Злочинів проти авторитету органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування та 
об’єднань громадян 
та злочинів проти журналістів 2. Злочинів проти 

власності 

3. Злочинів проти 
громадської безпеки 

4. Злочинів проти 
правосуддя 



Пояснення:  Розділ ХV Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин 
(комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку» 
ст. 361 Кримінального кодексу України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
інтелектуальної 
власності 

Правильна 
відповідь: 

4. Злочинів у сфері використання електронно-
обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та 
комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку  

2. Злочинів проти основ 
національної безпеки 

3. Злочинів у сфері 
охорони державної 
таємниці, 
недоторканості 
державних кордонів, 
забезпечення призову та 
мобілізації 

4. Злочинів у сфері 
використання 
електронно-
обчислювальних машин 
(комп’ютерів), систем та 
комп’ютерних мереж і 
мереж електрозв’язку 

Пояснення:  Розділ ХVІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних 
чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут» ст. 361-1 Кримінального 
кодексу України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
інтелектуальної 
власності 

Правильна 
відповідь: 

4. Злочинів у сфері використання електронно-
обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та 
комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку  

2. Злочинів проти основ 
національної безпеки 

3. Злочинів у сфері 
охорони державної 
таємниці, 
недоторканості 
державних кордонів, 
забезпечення призову та 
мобілізації 

4. Злочинів у сфері 
використання 
електронно-
обчислювальних машин 
(комп’ютерів), систем та 
комп’ютерних мереж і 
мереж електрозв’язку 

Пояснення:  Розділ ХVІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 

 «Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка 
зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих 
системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації» ст. 361-2 Кримінального 
кодексу України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
інтелектуальної 
власності 

Правильна 
відповідь: 

4. Злочинів у сфері використання електронно-
обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та 
комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку  

2. Злочинів проти основ 
національної безпеки 

3. Злочинів у сфері 
охорони державної 
таємниці, 
недоторканості 
державних кордонів, 
забезпечення призову та 
мобілізації 



4. Злочинів у сфері 
використання 
електронно-
обчислювальних машин 
(комп’ютерів), систем та 
комп’ютерних мереж і 
мереж електрозв’язку 

Пояснення:  Розділ ХVІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 

 «Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних 
машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або 
зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї» 
ст. 362 Кримінального кодексу України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
інтелектуальної 
власності 

Правильна 
відповідь: 

4. Злочинів у сфері використання електронно-
обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та 
комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку  

2. Злочинів проти основ 
національної безпеки 

3. Злочинів у сфері 
охорони державної 
таємниці, 
недоторканості 
державних кордонів, 
забезпечення призову та 
мобілізації 

4. Злочинів у сфері 
використання 
електронно-
обчислювальних машин 
(комп’ютерів), систем та 
комп’ютерних мереж і 
мереж електрозв’язку 

Пояснення:  Розділ ХVІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 

 «Порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), 
автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку або порядку чи 
правил захисту інформації, яка в них оброблюється» ст. 363 Кримінального кодексу 
України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
інтелектуальної 
власності 

Правильна 
відповідь: 

4. Злочинів у сфері використання електронно-
обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та 
комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку  

2. Злочинів проти основ 
національної безпеки 

3. Злочинів у сфері 
охорони державної 
таємниці, 
недоторканості 
державних кордонів, 
забезпечення призову та 
мобілізації 

4. Злочинів у сфері 
використання 
електронно-
обчислювальних машин 
(комп’ютерів), систем та 
комп’ютерних мереж і 
мереж електрозв’язку 

Пояснення:  Розділ ХVІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 

 «Перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), 
автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку шляхом 
масового розповсюдження повідомлень електрозв'язку» ст. 363-1 Кримінального кодексу 
України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
інтелектуальної 
власності 

Правильна 
відповідь: 

4. Злочинів у сфері використання електронно-
обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та 
комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку  



2. Злочинів проти основ 
національної безпеки 

3. Злочинів у сфері 
охорони державної 
таємниці, 
недоторканості 
державних кордонів, 
забезпечення призову та 
мобілізації 

4. Злочинів у сфері 
використання 
електронно-
обчислювальних машин 
(комп’ютерів), систем та 
комп’ютерних мереж і 
мереж електрозв’язку 

Пояснення:  Розділ ХVІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 До злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), 
систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку (Розділ ХVІ Особливої частини 
Кримінального кодексу України) не належить: 

Відповіді: 

1. Перешкоджання 
роботі електронно-
обчислювальних машин 
(комп'ютерів), 
автоматизованих систем, 
комп'ютерних мереж чи 
мереж електрозв'язку 
шляхом масового 
розповсюдження 
повідомлень 
електрозв'язку 

Правильна 
відповідь: 

2. Незаконні дії з документами на переказ, 
платіжними картками та іншими засобами 
доступу до банківських рахунків, електронними 
грошима, обладнанням для їх виготовлення 

2. Незаконні дії з 
документами на 
переказ, платіжними 
картками та іншими 
засобами доступу до 
банківських рахунків, 
електронними грошима, 
обладнанням для їх 
виготовлення 

3. Порушення правил 
експлуатації 
електронно-
обчислювальних машин 
(комп'ютерів), 
автоматизованих систем, 
комп'ютерних мереж чи 
мереж електрозв'язку 
або порядку чи правил 
захисту інформації, яка 
в них оброблюється 

4. Створення з метою 
використання, 
розповсюдження або 
збуту шкідливих 
програмних чи 
технічних засобів, а 
також їх 
розповсюдження або 
збут 

Пояснення:  Розділ ХVІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 До злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), 
систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку (Розділ ХVІ Особливої частини 



Кримінального кодексу України) не належить: 

Відповіді: 

1. Перешкоджання 
роботі електронно-
обчислювальних машин 
(комп'ютерів), 
автоматизованих систем, 
комп'ютерних мереж чи 
мереж електрозв'язку 
шляхом масового 
розповсюдження 
повідомлень 
електрозв'язку 

Правильна 
відповідь: 

2. Незаконне втручання в роботу автоматизованої 
системи документообігу суду 

2. Незаконне втручання 
в роботу 
автоматизованої системи 
документообігу суду 

3. Порушення правил 
експлуатації 
електронно-
обчислювальних машин 
(комп'ютерів), 
автоматизованих систем, 
комп'ютерних мереж чи 
мереж електрозв'язку 
або порядку чи правил 
захисту інформації, яка 
в них оброблюється 

4. Створення з метою 
використання, 
розповсюдження або 
збуту шкідливих 
програмних чи 
технічних засобів, а 
також їх 
розповсюдження або 
збут 

Пояснення:  Розділ ХVІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою» ст. 
371 Кримінального кодексу України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти волі, 
честі та гідності особи 

Правильна 
відповідь: 

4. Злочинів проти правосуддя 

2. Злочинів у сфері 
службової діяльності та 
професійної діяльності, 
пов’язаної з наданням 
публічних послуг 

3. Злочинів проти 
авторитету органів 
державної влади, 
органів місцевого 
самоврядування та 
об’єднань громадян та 
злочини проти 
журналістів 

4. Злочинів проти 
правосуддя 

Пояснення:  Розділ ХVІІІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності» ст. 372 
Кримінального кодексу України віднесено законом до: 

Відповіді: 
1. Злочинів проти волі, 
честі та гідності особи 

Правильна 
відповідь: 

4. Злочинів проти правосуддя 



2. Злочинів у сфері 
службової діяльності та 
професійної діяльності, 
пов’язаної з наданням 
публічних послуг 

3. Злочинів проти 
авторитету органів 
державної влади, 
органів місцевого 
самоврядування та 
об’єднань громадян та 
злочини проти 
журналістів 

4. Злочинів проти 
правосуддя 

Пояснення:  Розділ ХVІІІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Примушування давати показання» ст. 373 Кримінального кодексу України віднесено 
законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
виборчих, трудових та 
інших особистих прав і 
свобод людини і 
громадянина 

Правильна 
відповідь: 

4. Злочинів проти правосуддя 

2. Злочинів у сфері 
службової діяльності та 
професійної діяльності, 
пов’язаної з наданням 
публічних послуг 

3. Злочинів проти 
авторитету органів 
державної влади, 
органів місцевого 
самоврядування та 
об’єднань громадян та 
злочини проти 
журналістів 

4. Злочинів проти 
правосуддя 

Пояснення:  Розділ ХVІІІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Порушення права на захист» ст. 374 Кримінального кодексу України віднесено законом 
до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
виборчих, трудових та 
інших особистих прав і 
свобод людини і 
громадянина 

Правильна 
відповідь: 

4. Злочинів проти правосуддя 

2. Злочинів у сфері 
службової діяльності та 
професійної діяльності, 
пов’язаної з наданням 
публічних послуг 

3. Злочинів проти 
авторитету органів 
державної влади, 
органів місцевого 
самоврядування та 
об’єднань громадян та 
злочини проти 
журналістів 

4. Злочинів проти 
правосуддя 

Пояснення:  Розділ ХVІІІ Особливої частини Кримінального кодексу України 



Питання: 
 «Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали 
або постанови» ст. 375 Кримінального кодексу України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
виборчих, трудових та 
інших особистих прав і 
свобод людини і 
громадянина 

Правильна 
відповідь: 

4. Злочинів проти правосуддя 

2. Злочинів у сфері 
службової діяльності та 
професійної діяльності, 
пов’язаної з наданням 
публічних послуг 

3. Злочинів проти 
авторитету органів 
державної влади, 
органів місцевого 
самоврядування та 
об’єднань громадян та 
злочини проти 
журналістів 

4. Злочинів проти 
правосуддя 

Пояснення:  Розділ ХVІІІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Втручання в діяльність судових органів» ст. 376 Кримінального кодексу України 
віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
виборчих, трудових та 
інших особистих прав і 
свобод людини і 
громадянина 

Правильна 
відповідь: 

4. Злочинів проти правосуддя 

2. Злочинів у сфері 
службової діяльності та 
професійної діяльності, 
пов’язаної з наданням 
публічних послуг 

3. Злочинів проти 
авторитету органів 
державної влади, 
органів місцевого 
самоврядування та 
об’єднань громадян та 
злочини проти 
журналістів 

4. Злочинів проти 
правосуддя 

Пояснення:  Розділ ХVІІІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду» ст. 376-1 
Кримінального кодексу України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів у сфері 
використання 
електронно-
обчислювальних машин 
(комп’ютерів), систем та 
комп’ютерних мереж і 
мереж електрозв’язку 

Правильна 
відповідь: 

4. Злочинів проти правосуддя 

2. Злочинів у сфері 
службової діяльності та 
професійної діяльності, 
пов’язаної з наданням 
публічних послуг 



3. Злочинів проти 
авторитету органів 
державної влади, 
органів місцевого 
самоврядування та 
об’єднань громадян та 
злочини проти 
журналістів 

4. Злочинів проти 
правосуддя 

Пояснення:  Розділ ХVІІІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного» ст. 377 
Кримінального кодексу України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти життя 
та здоров’я особи 

Правильна 
відповідь: 

4. Злочинів проти правосуддя 

2. Злочинів у сфері 
службової діяльності та 
професійної діяльності, 
пов’язаної з наданням 
публічних послуг 

3. Злочинів проти 
авторитету органів 
державної влади, 
органів місцевого 
самоврядування та 
об’єднань громадян та 
злочини проти 
журналістів 

4. Злочинів проти 
правосуддя 

Пояснення:  Розділ ХVІІІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Умисне знищення або пошкодження майна судді, народного засідателя чи 
присяжного» ст. 378 Кримінального кодексу України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
власності 

Правильна 
відповідь: 

4. Злочинів проти правосуддя 

2. Злочинів у сфері 
службової діяльності та 
професійної діяльності, 
пов’язаної з наданням 
публічних послуг 

3. Злочинів проти 
авторитету органів 
державної влади, 
органів місцевого 
самоврядування та 
об’єднань громадян та 
злочини проти 
журналістів 

4. Злочинів проти 
правосуддя 

Пояснення:  Розділ ХVІІІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв'язку з їх 
діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя» ст. 379 Кримінального кодексу 
України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти життя 
та здоров’я особи 

Правильна 
відповідь: 

4. Злочинів проти правосуддя 
2. Злочинів у сфері 
службової діяльності та 
професійної діяльності, 
пов’язаної з наданням 
публічних послуг 



3. Злочинів проти 
авторитету органів 
державної влади, 
органів місцевого 
самоврядування та 
об’єднань громадян та 
злочини проти 
журналістів 

4. Злочинів проти 
правосуддя 

Пояснення:  Розділ ХVІІІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Невжиття заходів безпеки щодо осіб, взятих під захист» ст. 380 Кримінального кодексу 
України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти життя 
та здоров’я особи 

Правильна 
відповідь: 

4. Злочинів проти правосуддя 

2. Злочинів у сфері 
службової діяльності та 
професійної діяльності, 
пов’язаної з наданням 
публічних послуг 

3. Злочинів проти 
авторитету органів 
державної влади, 
органів місцевого 
самоврядування та 
об’єднань громадян та 
злочини проти 
журналістів 

4. Злочинів проти 
правосуддя 

Пояснення:  Розділ ХVІІІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист» ст. 381 
Кримінального кодексу України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти життя 
та здоров’я особи 

Правильна 
відповідь: 

4. Злочинів проти правосуддя 

2. Злочинів у сфері 
службової діяльності та 
професійної діяльності, 
пов’язаної з наданням 
публічних послуг 

3. Злочинів проти 
авторитету органів 
державної влади, 
органів місцевого 
самоврядування та 
об’єднань громадян та 
злочини проти 
журналістів 

4. Злочинів проти 
правосуддя 

Пояснення:  Розділ ХVІІІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання:  «Непокора» ст. 402 Кримінального кодексу України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
встановленого порядку 
несення військової 
служби (військові 
злочини) Правильна 

відповідь: 
1. Злочинів проти встановленого порядку несення 
військової служби (військові злочини) 2. Злочинів  у сфері 

службової діяльності та 
професійної діяльності, 
пов’язаної з наданням 
публічних послуг 



3. Злочинів у сфері 
охорони державної 
таємниці, 
недоторканості 
державних кордонів, 
забезпечення призову та 
мобілізації 

4. Злочинів проти 
громадської безпеки 

Пояснення:  Розділ ХІХ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання:  «Невиконання наказу» ст. 403 Кримінального кодексу України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
встановленого порядку 
несення військової 
служби (військові 
злочини) 

Правильна 
відповідь: 

1. Злочинів проти встановленого порядку несення 
військової служби (військові злочини) 

2. Злочинів  у сфері 
службової діяльності та 
професійної діяльності, 
пов’язаної з наданням 
публічних послуг 

3. Злочинів у сфері 
охорони державної 
таємниці, 
недоторканості 
державних кордонів, 
забезпечення призову та 
мобілізації 

4. Злочинів проти 
громадської безпеки 

Пояснення:  Розділ ХІХ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Опір начальникові або примушування його до порушення службових обов'язків» ст. 
404 Кримінального кодексу України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
встановленого порядку 
несення військової 
служби (військові 
злочини) 

Правильна 
відповідь: 

1. Злочинів проти встановленого порядку несення 
військової служби (військові злочини) 

2. Злочинів  у сфері 
службової діяльності та 
професійної діяльності, 
пов’язаної з наданням 
публічних послуг 

3. Злочинів у сфері 
охорони державної 
таємниці, 
недоторканості 
державних кордонів, 
забезпечення призову та 
мобілізації 

4. Злочинів проти 
громадської безпеки 

Пояснення:  Розділ ХІХ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Погроза або насильство щодо начальника» ст. 405 Кримінального кодексу України 
віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
встановленого порядку 
несення військової 
служби (військові 
злочини) 

Правильна 
відповідь: 

1. Злочинів проти встановленого порядку несення 
військової служби (військові злочини) 



2. Злочинів  у сфері 
службової діяльності та 
професійної діяльності, 
пов’язаної з наданням 
публічних послуг 

3. Злочинів у сфері 
охорони державної 
таємниці, 
недоторканості 
державних кордонів, 
забезпечення призову та 
мобілізації 

4. Злочинів проти 
громадської безпеки 

Пояснення:  Розділ ХІХ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за 
відсутності відносин підлеглості» ст. 406 Кримінального кодексу України віднесено 
законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
встановленого порядку 
несення військової 
служби (військові 
злочини) 

Правильна 
відповідь: 

1. Злочинів проти встановленого порядку несення 
військової служби (військові злочини) 

2. Злочинів  проти життя 
та здоров’я особи 

3. Злочинів у сфері 
охорони державної 
таємниці, 
недоторканості 
державних кордонів, 
забезпечення призову та 
мобілізації 

4. Злочинів проти 
громадської безпеки 

Пояснення:  Розділ ХІХ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Самовільне залишення військової частини або місця служби» ст. 407 Кримінального 
кодексу України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
встановленого порядку 
несення військової 
служби (військові 
злочини) 

Правильна 
відповідь: 

1. Злочинів проти встановленого порядку несення 
військової служби (військові злочини) 

2. Злочинів  проти миру, 
безпеки людства та 
міжнародного 
правопорядку 

3. Злочинів у сфері 
охорони державної 
таємниці, 
недоторканості 
державних кордонів, 
забезпечення призову та 
мобілізації 

4. Злочинів проти 
громадської безпеки 

Пояснення:  Розділ ХІХ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання:  «Дезертирство» ст. 408 Кримінального кодексу України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
встановленого порядку 
несення військової 
служби (військові 
злочини) 

Правильна 
відповідь: 

1. Злочинів проти встановленого порядку несення 
військової служби (військові злочини) 



2. Злочинів  проти миру, 
безпеки людства та 
міжнародного 
правопорядку 

3. Злочинів у сфері 
охорони державної 
таємниці, 
недоторканості 
державних кордонів, 
забезпечення призову та 
мобілізації 

4. Злочинів проти 
громадської безпеки 

Пояснення:  Розділ ХІХ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом» ст. 409 
Кримінального кодексу України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
встановленого порядку 
несення військової 
служби (військові 
злочини) 

Правильна 
відповідь: 

1. Злочинів проти встановленого порядку несення 
військової служби (військові злочини) 

2. Злочинів  злочинів 
проти миру, безпеки 
людства та 
міжнародного 
правопорядку 

3. Злочинів у сфері 
охорони державної 
таємниці, 
недоторканості 
державних кордонів, 
забезпечення призову та 
мобілізації 

4. Злочинів проти 
громадської безпеки 

Пояснення:  Розділ ХІХ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 

 «Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, 
вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної 
техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства 
або зловживання службовим становищем» ст. 410 Кримінального кодексу України 
віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
встановленого порядку 
несення військової 
служби (військові 
злочини) 

Правильна 
відповідь: 

1. Злочинів проти встановленого порядку несення 
військової служби (військові злочини) 

2. Злочинів  злочинів 
проти власності 

3. Злочинів у сфері 
охорони державної 
таємниці, 
недоторканості 
державних кордонів, 
забезпечення призову та 
мобілізації 

4. Злочинів у сфері 
службової діяльності та 
професійної діяльності, 
пов’язаної з наданням 
публічних послуг  

Пояснення:  Розділ ХІХ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання:  «Умисне знищення або пошкодження військового майна» ст. 411 Кримінального 



кодексу України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
встановленого порядку 
несення військової 
служби (військові 
злочини) 

Правильна 
відповідь: 

1. Злочинів проти встановленого порядку несення 
військової служби (військові злочини) 

2. Злочинів  злочинів 
проти власності 

3. Злочинів у сфері 
охорони державної 
таємниці, 
недоторканості 
державних кордонів, 
забезпечення призову та 
мобілізації 

4. Злочинів у сфері 
службової діяльності та 
професійної діяльності, 
пов’язаної з наданням 
публічних послуг 

Пояснення:  Розділ ХІХ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Необережне знищення або пошкодження військового майна» ст. 412 Кримінального 
кодексу України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
встановленого порядку 
несення військової 
служби (військові 
злочини) 

Правильна 
відповідь: 

1. Злочинів проти встановленого порядку несення 
військової служби (військові злочини) 

2. Злочинів  злочинів 
проти власності 

3. Злочинів у сфері 
охорони державної 
таємниці, 
недоторканості 
державних кордонів, 
забезпечення призову та 
мобілізації 

4. Злочинів у сфері 
службової діяльності та 
професійної діяльності, 
пов’язаної з наданням 
публічних послуг 

Пояснення:  Розділ ХІХ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Втрата військового майна» ст. 413 Кримінального кодексу України віднесено законом 
до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
встановленого порядку 
несення військової 
служби (військові 
злочини) 

Правильна 
відповідь: 

1. Злочинів проти встановленого порядку несення 
військової служби (військові злочини) 

2. Злочинів  злочинів 
проти власності 

3. Злочинів у сфері 
охорони державної 
таємниці, 
недоторканості 
державних кордонів, 
забезпечення призову та 
мобілізації 

4. Злочинів у сфері 
службової діяльності та 
професійної діяльності, 
пов’язаної з наданням 



публічних послуг 

Пояснення:  Розділ ХІХ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що 
становлять підвищену небезпеку для оточення» ст. 414 Кримінального кодексу України 
віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
встановленого порядку 
несення військової 
служби (військові 
злочини) 

Правильна 
відповідь: 

1. Злочинів проти встановленого порядку несення 
військової служби (військові злочини) 

2. Злочинів  проти 
громадської безпеки 

3. Злочинів у сфері 
охорони державної 
таємниці, 
недоторканості 
державних кордонів, 
забезпечення призову та 
мобілізації 

4. Злочинів проти миру, 
безпеки людства та 
міжнародного 
правопорядку 

Пояснення:  Розділ ХІХ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Порушення правил водіння або експлуатації машин» ст. 415 Кримінального кодексу 
України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
встановленого порядку 
несення військової 
служби (військові 
злочини) 

Правильна 
відповідь: 

1. Злочинів проти встановленого порядку несення 
військової служби (військові злочини) 

2. Злочинів  проти 
громадської безпеки 

3. Злочинів проти 
безпеки руху та 
експлуатації транспорту 

4. Злочинів проти життя 
та здоров’я особи 

Пояснення:  Розділ ХІХ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Порушення правил польотів або підготовки до них» ст. 416 Кримінального кодексу 
України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти 
встановленого порядку 
несення військової 
служби (військові 
злочини) 

Правильна 
відповідь: 

1. Злочинів проти встановленого порядку несення 
військової служби (військові злочини) 

2. Злочинів  проти 
громадської безпеки 

3. Злочинів проти 
безпеки руху та 
експлуатації транспорту 

4. Злочинів проти життя 
та здоров’я особи 

Пояснення:  Розділ ХІХ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Порушення законів та звичаїв війни» ст. 438 Кримінального кодексу України 
віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти проти 
миру, безпеки людства 
та міжнародного 
правопорядку 

Правильна 
відповідь: 

1. Злочинів проти проти миру, безпеки людства та 
міжнародного правопорядку 



2. Злочинів  проти 
громадської безпеки 

3. Злочинів проти 
встановленого порядку 
несення військової 
служби (військові 
злочини) 

4. Злочинів проти життя 
та здоров’я особи 

Пояснення:  Розділ ХХ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
 «Застосування зброї масового знищення» ст. 439 Кримінального кодексу України 
віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти проти 
миру, безпеки людства 
та міжнародного 
правопорядку 

Правильна 
відповідь: 

1. Злочинів проти проти миру, безпеки людства та 
міжнародного правопорядку 

2. Злочинів  проти 
громадської безпеки 

3. Злочинів проти 
встановленого порядку 
несення військової 
служби (військові 
злочини) 

4. Злочинів проти життя 
та здоров’я особи 

Пояснення:  Розділ ХХ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 

 «Публічне заперечення чи виправдання злочинів фашизму, пропаганда 
неонацистської ідеології, виготовлення та (або) розповсюдження матеріалів, у яких 
виправдовуються злочини фашистів і їх прибічників» ст. 436-1 Кримінального кодексу 
України віднесено законом до: 

Відповіді: 

1. Злочинів проти проти 
миру, безпеки людства 
та міжнародного 
правопорядку 

Правильна 
відповідь: 

1. Злочинів проти проти миру, безпеки людства та 
міжнародного правопорядку 

2. Злочинів  проти 
громадської безпеки 

3. Злочинів проти 
встановленого порядку 
несення військової 
служби (військові 
злочини) 

4. Злочинів проти життя 
та здоров’я особи 

Пояснення:  Розділ ХХ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання: 
Ніхто не може бути притягнений до кримінальної відповідальності за той самий злочин 
більше: 

Відповіді: 

1. одного разу 

Правильна 
відповідь: 

1. одного разу 
2. двох разів 

3. трьох разів 

4. п’яти разів 

Пояснення: 
«Ніхто не може бути притягнений до кримінальної відповідальності за той самий злочин 
більше одного разу» ч. 3 ст. 2 КК України 

Питання: 
Яким положенням  за чинним Кримінальним Кодексом України  повинні відповідати  
закони України про кримінальну відповідальність? 

Відповіді: 

1. положенням, що 
містяться в чинних 
міжнародних 
договорах, згоду на 
обов’язковість яких 
надано Верховною 
Радою України 

Правильна 
відповідь: 

1. положенням, що містяться в чинних 
міжнародних договорах, згоду на обов’язковість 
яких надано Верховною Радою України 



2. положенням, що 
напрацьовані  теорією 
кримінального права  
України 

3. положенням, 
відображеним у 
постановах Пленуму 
Верховного Суду 
України 

4. жодна із відповідей не 
є правильною 

Пояснення: 
«Закони України про кримінальну відповідальність повинні відповідати  положенням, 
що містяться в чинних міжнародних договорах, згоду на обов’язковість яких надано 
Верховною Радою України» ( ч.5 ст. 3 Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Яка із названих нижче статей Кримінального кодексу України відображає норму-
декларацію? 

Відповіді: 

1. ст. 1 «Завдання 
Кримінального кодексу 
України» 

Правильна 
відповідь: 

1. ст. 1 «Завдання Кримінального кодексу України» 

2. ст. 11 «Поняття 
злочину»   

3. ст. 24 «Умисел і його 
види» 

4. ст. 34 «Рецидив 
злочинів» 

Пояснення: 
у статті 1 Кримінального кодексу України проголошується декларація щодо завдань цього 
Кодексу та засобів їх вирішення;  в інших відповідях названі статті Кримінального кодексу 
України, що містять норми-дефініції. 

Питання: 
Для здійснення завдань Кримінального кодексу України, останній визначає, що до осіб, 
які вчинили злочин застосовуються: 

Відповіді: 

1. кримінальна 
відповідальність 

Правильна 
відповідь: 

3. покарання  
2. кримінально-правові 
стягнення 

3. покарання 

4. заборони 

Пояснення: 
«Для здійснення… завдання Кримінальний кодекс України визначає,… які покарання 
застосовуються до осіб….» (ч. 2 ст. 1 Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Відповідно до  чинного Кримінального кодексу України особа вважається невинуватою 
у вчиненні злочину: 

Відповіді: 

1. доки її вину не буде 
доведено в законному 
порядку і встановлено 
обвинувальним вироком 
суду 

Правильна 
відповідь: 

1. доки її вину не буде доведено в законному 
порядку і встановлено обвинувальним вироком 
суду 

2. доки вона не визнає 
свою вину у вчиненні 
злочину 

3. доки її вину не буде 
доведено слідством 

4. жодна з наведених 
вище відповідей не є 
правильною 

Пояснення: 
«Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину … доки її вину не буде доведено в 
законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.”(ч. 2 ст. 2 Кримінального 
кодексу України) 

Питання: 
За чинним Кримінальним кодексом України вчинення особою суспільно небезпечного 
діяння, яке містить склад злочину, передбаченого цим Кодексом є підставою: 

Відповіді: 

1. засудження 
Правильна 
відповідь: 

кримінальної відповідальності 2.покарання 

3. кримінальної 



відповідальності 

 4. звільнення від 
кримінальної 
відповідальності 

Пояснення: 
«Підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного 
діяння, яке містить склад злочину, передбаченого цим Кодексом”. (ч. 1 ст. 2 Кримінального 
кодексу України) 

Питання: 
Обов’язковою об’єктивною ознакою складу злочину як підстави кримінальної 
відповідальності  є: 

Відповіді: 

1. злочинна дія 

Правильна 
відповідь: 

2. суспільно небезпечне діяння 

2. суспільно небезпечне 
діяння 

3. діяльність 

4. злочинна діяльність 

Пояснення: 
«Підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного 
діяння…» (ч. 1 ст. 2 Кримінального кодексу України 

Питання: Обов’язковою суб’єктивною ознакою складу злочину є: 

Відповіді: 

1. мотив 

Правильна 
відповідь: 

3. вина 
2. мета 

3. вина 

4. умисел 

Пояснення: 
«Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину … доки її вину не буде доведено в 
законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. (ч. 2 ст. 2 Кримінального 
кодексу України) 

Питання: 
Що  за чинним Кримінальним кодексом України відбувається з законами України про 
кримінальну відповідальність після набрання ними чинності? 

Відповіді: 

1. вони починають діяти 

Правильна 
відповідь: 

3. вони включаються до Кримінального кодексу 
України 

2. вони починають 
застосовуватись 

3. вони включаються до 
Кримінального кодексу 
України 

4. вони починають 
визнаватись  

Пояснення: 

« Закони України про кримінальну відповідальність, прийняті після набрання чинності цим 
Кодексом, включаються до нього після набрання ними чинності. (ч.2 ст. 3 Кримінального 
кодексу України) 

Питання: 
Які закони про кримінальну відповідальність, що набрали чинності, включаються до 
Кримінального кодексу України? 

Відповіді: 

1. прийняті після 
набрання чинності цим 
Кодексом 

Правильна 
відповідь: 

1. прийняті після набрання чинності цим 
Кодексом  

2. усі без виключення 

3. що пом’якшують 
кримінальну 
відповідальність 

4. жодна з відповідей не 
є правильною 

Пояснення: 

« Закони України про кримінальну відповідальність, прийняті після набрання чинності цим 
Кодексом, включаються до нього після набрання ними чинності. (ч.2 ст. 3 Кримінального 
кодексу України) 

Питання: 
Які обставини кримінально-правового характеру відповідно до Кримінального кодексу 
України визначаються виключно цим Кодексом? 

Відповіді: 

1. характер суспільної 
небезпечності діяння 

Правильна 
відповідь: 

2. злочинність діяння, а також його караність та 
інші кримінально-правові наслідки 

2. злочинність діяння, а 
також його караність та 
інші кримінально-
правові наслідки 



3. ступінь суспільної 
небезпечності діяння 

4. винуватість особи у 
вчиненні злочину 

Пояснення: 
« Злочинність діяння, а також його караність та інші кримінально-правові наслідки 
визначаються тільки цим Кодексом.» (ч. 3 ст. 3 Кримінального кодексу України) 

Питання: 
У якому з числа названих нижче випадків можливе застосування закону про 
кримінальну відповідальність за аналогією: 

Відповіді: 

1. у випадку скасування  
кримінальної 
відповідальності 

Правильна 
відповідь: 

4.  жодна з відповідей не є правильною 

2. у випадку 
пом’якшення 
кримінальної 
відповідальності 

3. у випадку посилення 
кримінальної 
відповідальності 

4.  жодна з відповідей не 
є правильною 

Пояснення: 
«Застосування закону про кримінальну відповідальність за аналогією заборонено.» (ч. 4. ст. 3 
Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Положенням яких міжнародних договорів повинні відповідати закони України про 
кримінальну відповідальність? 

Відповіді: 

1. положенням, що 
містяться в міжнародних 
договорах 

Правильна 
відповідь: 

3. положенням, що містяться в чинних 
міжнародних договорах згоду на обов'язковість 
яких надано Верховною Радою України 

2. положенням, що 
містяться в чинних 
міжнародних договорах 

3. положенням, що 
містяться в чинних 
міжнародних договорах 
згоду на обов'язковість 
яких надано Верховною 
Радою України 

4. положенням, що 
містяться в міжнародних 
договорах про надання 
правової допомоги 

Пояснення: 

« Закони України про кримінальну відповідальність повинні відповідати положенням, що 
містяться в чинних міжнародних договорах, згоду на обов'язковість яких надано Верховною 
Радою України.» (ч.5 ст. 3 Кримінального кодексу України) 

Питання: 
За чинним Кримінальним кодексом України час вчинення особою передбаченої 
законом про кримінальну відповідальність дії або бездіяльності є часом: 

Відповіді: 

1. закінчення злочину 

Правильна 
відповідь: 

2. вчинення злочину 

2. вчинення злочину 

3. настання суспільно 
небезпечних наслідків 

4. настання 
кримінальної 
відповідальності 

Пояснення: 
« Часом вчинення злочину визнається час вчинення особою передбаченої законом про 
кримінальну відповідальність дії або бездіяльності.» (ч.3 ст. 4 Кримінального кодексу 
України) 

Питання: Часом вчинення злочину за діючим Кримінальним кодексом України визнається: 

Відповіді: 

1. час вчинення особою 
передбаченої законом 
про кримінальну 
відповідальність дії або 
бездіяльності 

Правильна 
відповідь: 

1. час вчинення особою передбаченої законом про 
кримінальну відповідальність дії або бездіяльності 



2. час явки з повинною 
особи, що вчинила 
злочинне діяння 

3. час визнання особи 
винною у вчиненні 
злочину 

4. жодна з наведених 
відповідей не є 
правильною 

Пояснення: 

«Часом вчинення злочину визнається час вчинення особою передбаченої законом про 
кримінальну відповідальність дії або бездіяльності.» (ч. 3 ст. 4 Кримінального кодексу 
України) 

Питання: 
Час вчинення особою передбаченої законом про кримінальну відповідальність дії або 
бездіяльності визнається за чинним Кримінальним кодексом України часом: 

Відповіді: 

1. часом початку 
злочину 

Правильна 
відповідь: 

 2. часом вчинення злочину  

2. часом вчинення 
злочину 

3. часом завершення 
злочину 

4. часом настання 
кримінальної 
відповідальності 

Пояснення: 
«Часом вчинення злочину визнається час вчинення особою передбаченої законом про 
кримінальну відповідальність дії або бездіяльності.»  (ч. 3 ст. 4  ) 

Питання: 
Часом вчинення якого діяння є час вчинення особою передбаченої законом про 
кримінальну відповідальність дії або бездіяльності: 

Відповіді: 

1. злочинного діяння 

Правильна 
відповідь: 

2. злочину  

2. злочину 

3. суспільно 
небезпечного діяння 

4. жодна з наведених 
відповідей не є 
правильною 

Пояснення: 
«Часом вчинення злочину визнається час вчинення особою передбаченої законом про 
кримінальну відповідальність дії або бездіяльності.»  (ч. 3 ст. 4 Кримінального кодексу 
України) 

Питання: Зворотну дію в часі  має закон про кримінальну відповідальність, що: 

Відповіді: 

1. скасовує злочинність 
діяння, пом'якшує 
кримінальну 
відповідальність або 
іншим чином поліпшує 
становище особи 

Правильна 
відповідь: 

1. скасовує злочинність діяння, пом'якшує 
кримінальну відповідальність або іншим чином 
поліпшує становище особи 

2. встановлює  
злочинність діяння, 
пом'якшує кримінальну 
відповідальність або 
іншим чином поліпшує 
становище особи 

3. скасовує злочинність 
діяння, обтяжує 
кримінальну 
відповідальність або 
іншим чином змінює  
становище особи 

4. встановлює суспільну 
небезпечність діяння, 
обтяжує  кримінальну 
відповідальність або 
іншим чином змінює 
становище особи 



5. жодна з наведених 
відповідей не є 
правильною 

Пояснення: 

« Закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом'якшує 
кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну 
дію у часі…» (ч.1 ст.5 Кримінального кодексу України) 

Питання: За чинним Кримінальним кодексом України зворотна дія закону у часі - це: 

Відповіді: 

1. його поширення на 
осіб, які вчинили 
відповідні діяння до 
набрання таким законом 
чинності, у тому числі 
на осіб, які відбувають 
покарання або відбули 
покарання, але мають 
судимість 

Правильна 
відповідь: 

1. його поширення на осіб, які вчинили відповідні 
діяння до набрання таким законом чинності, у 
тому числі на осіб, які відбувають покарання або 
відбули покарання, але мають судимість 

2. його поширення на 
осіб, які вчинили 
відповідні діяння до 
підписання такого 
закону Президентом 
України, в  тому числі на 
осіб, які відбувають 
покарання або відбули 
покарання, але мають 
судимість 

3. його поширення на 
осіб, які вчинили 
відповідні діяння до 
опублікування такого 
закону, в  тому числі на 
осіб, які відбувають 
покарання або відбули 
покарання, але мають 
судимість 

4. жодна з наведених 
відповідей не є 
правильною 

Пояснення: 

« Закон про кримінальну відповідальність… має зворотну дію у часі, тобто поширюється на 
осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на 
осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.» (ч. 1 ст. 5 
Кримінального кодексу України) 

Питання: Закон, який має зворотну дію у часі, поширюється на осіб: 

Відповіді: 

1. які вчинили відповідні 
діяння до набрання 
таким законом чинності, 
у тому числі на осіб, які 
відбувають покарання 
або відбули покарання, 
але мають судимість 

Правильна 
відповідь: 

1. які вчинили відповідні діяння до набрання 
таким законом чинності, у тому числі на осіб, які 
відбувають покарання або відбули покарання, але 
мають судимість 

2. які вчинили відповідні 
діяння після набрання 
таким законом чинності, 
у тому числі на осіб, які 
відбувають покарання 
або відбули покарання, 
але мають судимість. 

3. які вчинили відповідні 
діяння після набрання 
таким законом чинності, 
у тому числі на осіб, які 
відбувають покарання 
або відбули покарання, 



але не мають судимості 

4. які вчинили відповідні 
діяння до набрання 
таким законом чинності, 
у тому числі на осіб, які 
відбули покарання та  
не мають судимості 

Пояснення: 

« Закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом'якшує 
кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи… поширюється 
на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на 
осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.» (ч.1 ст.5 
Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Відповідно до чинного Кримінального кодексу України не має зворотної дії в часі закон 
про кримінальну відповідальність, що: 

Відповіді: 

1.  що встановлює 
злочинність діяння, 
посилює кримінальну 
відповідальність або 
іншим чином погіршує 
становище особи 

Правильна 
відповідь: 

1. що встановлює злочинність діяння посилює 
кримінальну відповідальність або іншим чином 
погіршує становище особи 

2. скасовує  злочинність 
діяння 

3. пом’якшує  
кримінальну 
відповідальність  

4. іншим чином  
погіршує становище 
особи  

Пояснення: 
«Закон про кримінальну відповідальність, що встановлює злочинність діяння, посилює 
кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, не має зворотної 
дії в часі.» (ч.2 ст.5  ) 

Питання: 

Закон про кримінальну відповідальність, що частково пом'якшує кримінальну 
відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, а частково посилює 
кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, має 
зворотну дію у часі лише в частині  

Відповіді: 

1. що посилює 
кримінальну 
відповідальність або 
іншим чином погіршує 
становище особи 

Правильна 
відповідь: 

2. що пом'якшує кримінальну відповідальність або 
іншим чином поліпшує становище особи 

2. що пом'якшує 
кримінальну 
відповідальність або 
іншим чином поліпшує 
становище особи. 

3. не має зворотної дії. 

4. жодна із названих 
відповідей не є 
правильною 

Пояснення: 

«Закон про кримінальну відповідальність, що частково пом'якшує кримінальну 
відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, а частково посилює 
кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, має зворотну 
дію у часі лише в тій частині, що пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином 
поліпшує становище особи.» (ч.3 ст. 5 Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Якщо після вчинення особою діяння, передбаченого Кримінальним кодексом України,  
закон про кримінальну відповідальність змінювався кілька разів, який закон має 
зворотну дію в часі?  



Відповіді: 

1. той, що скасовує 
злочинність діяння, 
пом'якшує кримінальну 
відповідальність або 
іншим чином поліпшує 
становище особи 

Правильна 
відповідь: 

1. той, що скасовує злочинність діяння, пом'якшує 
кримінальну відповідальність або іншим чином 
поліпшує становище особи 

2. лише той, що 
пом’якшує  злочинність 
діяння 

3. лише той, що скасовує 
злочинність діяння 

4. останній за часом 
прийняття 

Пояснення: 

«Якщо після вчинення особою діяння, передбаченого цим Кодексом, закон про кримінальну 
відповідальність змінювався кілька разів, зворотну дію в часі має той закон, що скасовує 
злочинність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує 
становище особи.» (ч.4 ст. 5 Кримінального кодексу України) 

Питання: Закон про кримінальну відповідальність, що встановлює злочинність діяння: 

Відповіді: 

1. має зворотну дію в 
часі 

Правильна 
відповідь: 

2. не має зворотної дії в часі  

2. не має зворотної дії в 
часі 

3. має  часткову зворотну 
дію в часі 

4. має умовну зворотну 
дію в часі 

5. або іншим чином 
погіршує становище 
особи, не має зворотної 
дії в часі. 

Пояснення: 
««Закон про кримінальну відповідальність, що встановлює злочинність діяння, посилює 
кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, не має зворотної 
дії в часі.» (ч.2 ст.5 Кримінального кодексу України 

Питання: Закон про кримінальну відповідальність, що посилює кримінальну відповідальність: 

Відповіді: 

1. має умовну зворотну 
дію в часі 

Правильна 
відповідь: 

3. не має зворотної дії в часі  

2. має  часткову зворотну 
дію в часі 

3. не має зворотної дії в 
часі 

4. має зворотну дію в 
часі 

Пояснення: 

««Закон про кримінальну відповідальність, що встановлює злочинність діяння, посилює 
кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, не має зворотної 
дії в часі.» (ч.2 ст.5 Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Чи має Закон про кримінальну відповідальність, що погіршує становище особи, 
зворотну дію в часі?  

Відповіді: 

1. має  часткову зворотну 
дію в часі 

Правильна 
відповідь: 

4. не має зворотної дії в часі  

2. має зворотну дію в 
часі 

3. має умовну зворотну 
дію в часі 

4. не має зворотної дії в 
часі 

Пояснення: 

«Закон про кримінальну відповідальність, що встановлює злочинність діяння, посилює 
кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, не має зворотної 
дії в часі.» (ч.2 ст.5 Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Якщо після вчинення особою діяння, передбаченого Кримінальним кодексом України, 
закон змінювався кілька разів, який із названих нижче законів НЕ має зворотну дію в 
часі: 

Відповіді: 
1. що скасовує 
злочинність діяння 

Правильна 
відповідь: 

  



2. пом'якшує 
кримінальну 
відповідальність 

4. жодна з наведених відповідей не є правильною 

3. іншим чином 
поліпшує становище 
особи. 

  

4. жодна з наведених 
відповідей не є 
правильною 

  

Пояснення: 

«Якщо після вчинення особою діяння, передбаченого цим Кодексом, закон про кримінальну 
відповідальність змінювався кілька разів, зворотну дію в часі має той закон, що скасовує 
злочинність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує 
становище особи.» (ч. 4 ст. 5 Кримінального кодексу України) 

Питання: Яка з названих ознак не належить до ознак злочину: 

Відповіді: 

1. передбаченість діяння 
Кримінальним кодексом 
України 

Правильна 
відповідь: 

2. аморальність 2. аморальність 

3.  суспільна 
небезпечність 

3. винність 

Пояснення: 
«Злочином є передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або 
бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину.» (ч. 1 ст. 11 Кримінального кодексу України) 

Питання: Суспільна шкідливість - це:  

Відповіді: 

1. ознака необережного 
злочину; 

Правильна 
відповідь: 

4. не ознака злочину. 

2. ознака умисного 
злочину; 

3. обов'язкова ознака 
будь-якого злочину; 

4. не ознака злочину 

Пояснення: 
,,Злочином є передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або 
бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину” (ч. 1 ст. 11 Кримінального кодексу України) 

Питання: Антидержавні переконання, настрої, думки -  це:  

Відповіді: 

1. факультативна ознака 
злочину; 

Правильна 
відповідь: 

2. не ознака злочину.  

2. не ознака злочину; 

3. не обов'язкова ознака 
злочину; 

4. обов'язкова ознака 
умисного злочину 

Пояснення: 
,,Злочином є передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або 
бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину” (ч. 1 ст. 11 Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Особа, яка вчинила діяння, що лише формально містить ознаки злочину, але через 
малозначність не становить суспільної небезпеки:  

Відповіді: 

1. звільняється від 
кримінальної 
відповідальності 

Правильна 
відповідь: 

2. не підлягає кримінальній відповідальності. 

2. не підлягає 
кримінальній 
відповідальності 

3. може бути звільнена 
від покарання 

4. звільняється від  
відбування покарання 

Пояснення: 

«Не є злочином дія або бездіяльність, яка хоча формально і містить ознаки будь-якого 
діяння, передбаченого цим Кодексом, але через малозначність не становить суспільної 
небезпеки, тобто не заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній 
особі, суспільству або державі.» (ч. 2 ст.11 Кримінального кодексу України) 



Питання: 
За чинним Кримінальним кодексом України особа не підлягає кримінальній 
відповідальності за вчинення діяння, що лише формально містить ознаки злочину, 
тому що воно: 

Відповіді: 

1. не становить 
суспільної небезпеки 

Правильна 
відповідь: 

1. не становить суспільної небезпеки 

2. не є протиправним 

3. не є таким діянням, 
що вчинене винною 
особою 

4. жодна з відповідей не 
є правильною 

Пояснення: 

«Не є злочином дія або бездіяльність, яка хоча формально і містить ознаки будь-якого 
діяння, передбаченого цим Кодексом, але … не становить суспільної небезпеки, тобто не 
заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або 
державі.» (ч. 2 ст.11 Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Яка дія або бездіяльність за чинним Кримінальним кодексом України не становить 
суспільної небезпеки? 

Відповіді: 

1. щодо якої відбулось 
примиренні 
зловмисника з 
потерпілим 

Правильна 
відповідь: 

2. що не заподіяла і не могла заподіяти істотної 
шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству 
або державі 

2. що не заподіяла і не 
могла заподіяти істотної 
шкоди фізичній чи 
юридичній особі, 
суспільству або державі 

3. що не заподіяла, але  
могла заподіяти істотну 
шкоду фізичній чи 
юридичній особі, 
суспільству або державі 

4. за яку зловмисника, 
що її вчинив, засуджено 

Пояснення: 

«… не становить суспільної небезпеки, тобто не заподіяла і не могла заподіяти істотної 
шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі.» (ч. 2 ст.11 Кримінального 
кодексу України) 

Питання: 
За чинним Кримінальним кодексом України лише формально містить ознаки будь-
якого діяння, передбаченого цим Кодексом,  діяння, що: 

Відповіді: 

1. не становить значної 
суспільної небезпеки 

Правильна 
відповідь: 

4. через малозначність не становить суспільної 
небезпеки 

2. не є протиправним 

3. не є винно вчиненим 

4. через малозначність 
не становить суспільної 
небезпеки 

Пояснення: 

««Не є злочином дія або бездіяльність, яка хоча формально і містить ознаки будь-якого 
діяння, передбаченого цим Кодексом, але через малозначність не становить суспільної 
небезпеки, тобто не заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній 
особі, суспільству або державі.» (ч. 2 ст.11 Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Як визначається відповідно до чинного Кримінального кодексу України ступінь 
тяжкості злочину?  

Відповіді: 

1. визначається у 
кожному конкретному 
випадку залежно від 
обставин справи 
слідчим, прокурором, 
судом; 

Правильна 
відповідь: 

4. визначається видом і розміром передбаченого за 
нього в законі  покарання 

2. визначається за 
формою вини; 

3. визначається видом і 
розміром призначеного 
за його вчинення 



покарання; 

4. визначається видом і 
розміром передбаченого 
за нього в законі  
покарання 

Пояснення: 

,,Залежно від ступеня тяжкості злочини поділяються на злочини невеликої тяжкості, 
середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі. Злочином невеликої тяжкості є злочин, за який 
передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, 
більш м'яке покарання за винятком основного покарання у виді штрафу в розмірі понад три 
тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Злочином середньої тяжкості є 
злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти 
тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не 
більше п'яти років. Тяжким злочином є злочин, за який передбачене основне покарання у 
виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років. Особливо тяжким злочином 
є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять 
п'ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк 
понад десять років або довічного позбавлення волі. Ступінь тяжкості злочину, за вчинення 
якого передбачене одночасно основне покарання у виді штрафу та позбавлення волі, 
визначається виходячи зі строку покарання у виді позбавлення волі, передбаченого за 
відповідний злочин” (ч. 1 ст. 12 Кримінального кодексу України)   

Питання: 

За чинним Кримінальним кодексом України злочином якого ступеня тяжкості є 
злочин, за вчинення якого встановлено в законі покарання у виді  позбавлення волі на 
строк не більше двох років, або інше, більш м'яке покарання за винятком основного 
покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян: 

Відповіді: 

1. нетяжким злочином 

Правильна 
відповідь: 

4. жодна із відповідей не є правильною 

2. злочином незначної 
тяжкості 

3. злочином несуттєвої 
тяжкості 

4. жодна із відповідей не 
є правильною 

Пояснення: 
,,Залежно від ступеня тяжкості злочини поділяються на злочини невеликої тяжкості, 
середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі.» (ч. 1 ст. 12 Кримінального кодексу України) 

Питання: 

За чинним Кримінальним кодексом України злочином якого ступеня тяжкості є 
злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше 
десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на 
строк не більше п'яти років 

Відповіді: 

1. злочином незначної 
тяжкості 

Правильна 
відповідь: 

2. злочином середньої тяжкості 

2. злочином середньої 
тяжкості 

3. тяжким злочином 

4. жодна із відповідей не 
є правильною 

Пояснення: 

,,Злочином середньої тяжкості є злочин, за який передбачене основне покарання у виді 
штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 
або позбавлення волі на строк не більше п'яти років.” (ч. 3 ст. 12 Кримінального кодексу 
України) 

Питання: 

За чинним Кримінальним кодексом України злочином якого ступеня тяжкості є 
злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше 
двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення 
волі на строк не більше десяти років 

Відповіді: 

1. злочином незначної 
тяжкості 

Правильна 
відповідь: 

3. тяжким злочином 

2. злочином середньої 
тяжкості 

3. тяжким злочином 

4. злочином невеликої 
тяжкості 



Пояснення: 

,,Тяжким злочином є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в 
розмірі не більше двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 
позбавлення волі на строк не більше десяти років.” (ч. 4 ст. 12 Кримінального кодексу 
України)  

Питання: 

За чинним Кримінальним кодексом України злочином якого ступеня тяжкості є 
злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад 
двадцять п'ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі 
на строк понад десять років або довічного позбавлення волі 

Відповіді: 

1. злочином 
надзвичайної тяжкості 

Правильна 
відповідь: 

4. особливо тяжким злочином  

2. злочином середньої 
тяжкості 

3. тяжким злочином 

4. особливо тяжким 
злочином  

Пояснення: 

,,Особливо тяжким злочином є злочин, за який передбачене основне покарання у виді 
штрафу в розмірі понад двадцять п'ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян, позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.” (ч. 
5 ст. 12 Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Ступінь тяжкості злочину, за вчинення якого передбачене одночасно основне 
покарання у виді штрафу та позбавлення волі, визначається: 

Відповіді: 

1. виходячи зі строку 
покарання у виді 
позбавлення волі, 
передбаченого за 
відповідний злочин 

Правильна 
відповідь: 

1. виходячи зі строку покарання у виді 
позбавлення волі, передбаченого за відповідний 
злочин  

2. виходячи з розміру 
штрафу, передбаченого 
за відповідний злочин 

3. розміром спричиненої 
майнової шкоди 

4. жодна з названих 
відповідей не є 
правильною 

Пояснення: 

«Ступінь тяжкості злочину, за вчинення якого передбачене одночасно основне покарання у 
виді штрафу та позбавлення волі, визначається виходячи зі строку покарання у виді 
позбавлення волі, передбаченого за відповідний злочин.» (ч. 6 ст. 12 Кримінального кодексу 
України)   

Питання: 
За чинним Кримінальним кодексом України діяння, яке містить усі ознаки складу 
злочину, передбаченого відповідною статтею Особливої частини цього Кодексу 
визнається: 

Відповіді: 

1. готуванням до 
злочину 

Правильна 
відповідь: 

3. закінченим злочином 
2. закінченим замахом 
на злочин 

3. закінченим злочином 

4. виявленням умислу 

Пояснення: 

« Закінченим злочином визнається діяння, яке містить усі ознаки складу злочину, 
передбаченого відповідною статтею Особливої частини цього Кодексу.» (ч. 1 ст. 13 
Кримінального кодексу України) 

Питання: 
У тексті Кримінального кодексу України готування до злочину та замах на злочин 
визнається: 

Відповіді: 

1. попередньою 
злочинною діяльністю 

Правильна 
відповідь: 

4. незакінченим злочином 

2. не доведеним до кінця 
злочином 

3. стадіями вчинення 
злочину 

4. незакінченим 
злочином 

Пояснення: 
« Незакінченим злочином є готування до злочину та замах на злочин.» (ч. 2 ст. 13 
Кримінального кодексу України) 



Питання: 
Який вид незакінченого злочину за чинним Кримінальним кодексом України утворює 
змова на вчинення злочину:  

Відповіді: 

1. виявлення умислу 

Правильна 
відповідь: 

3. готування до злочину 

2. незакінчений замах на 
злочин 

3. готування до злочину 

4. закінчений замах на 
злочин 

Пояснення: 
««Готуванням до злочину є …змова на вчинення злочину, усунення перешкод, а також інше 
умисне створення умов для вчинення злочину.» (ч.1 ст. 14 Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Який вид незакінченого злочину  за чинним Кримінальним кодексом України утворює 
підшукування або пристосування засобів чи знарядь вчинення злочину?  

Відповіді: 

1. незакінчений замах на 
злочин 

Правильна 
відповідь: 

4. жодна із наведених відповідей не є правильною 

2. закінчений замах на 
злочин 

3. виявлення умислу 

4. жодна із наведених 
відповідей не є 
правильною 

Пояснення: 
«Готуванням до злочину є  підшукування або пристосування засобів чи знарядь … вчинення 
злочину…» (ч.1 ст. 14 Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Який вид незакінченого злочину за чинним Кримінальним кодексом України утворює 
усунення перешкод для вчинення злочину?  

Відповіді: 

1. виявлення умислу 

Правильна 
відповідь: 

3. готування до злочину 

2. незакінчений замах на 
злочин 

3. готування до злочину 

4. замах на злочин 

Пояснення: 
«Готуванням до злочину є… усунення перешкод … для вчинення злочину.» (ч.1 ст. 14 
Кримінального кодексу України) 

Питання: Якою стадією вчинення злочину є підшукування співучасників для  його вчинення? 

Відповіді: 

1. незакінчений замах 

Правильна 
відповідь: 

3. готування до злочину 

2. виявлення умислу 

3. готування до злочину 

4. підбурюванням до 
вчинення злочину 

Пояснення: 
««Готуванням до злочину є … підшукування співучасників для вчинення злочину.» (ч.1 ст. 
14 Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Яка з нижче наведених ознак законодавчого визначення готування до злочину могла б 
самостійно відобразити сутність і зміст цієї стадії злочину без включення до її 
визначення інших ознак? 

Відповіді: 

1. підшукування або 
пристосування засобів 
чи знарядь для 
вчинення злочину 

Правильна 
відповідь: 

3.  умисне створення умов для вчинення злочину 

2. підшукування 
співучасників або змова 
на вчинення злочину 

3.  умисне створення 
умов для вчинення 
злочину 

4. усунення перешкод 
для вчинення злочину 

Пояснення: 

«Готуванням до злочину є підшукування або пристосування засобів чи знарядь, 
підшукування співучасників або змова на вчинення злочину, усунення перешкод, а також 
інше умисне створення умов для вчинення злочину.» (ч.1 ст. 14 Кримінального кодексу 
України) 



Питання: 
За чинним Кримінальним кодексом України готування до злочину передбачає лише 
таку (наступну) форму вини: 

Відповіді: 

1. непрямий умисел 

Правильна 
відповідь: 

3. прямий умисел 

2. злочинну недбалість 

3. прямий умисел 

4. злочинну 
самовпевненість 

Пояснення: 

законодавче визначення готування не містить вказівки на форму вини, але перелік форм 
готування свідчить, що їх неможливо здійснити не з  прямим умислом. «Готуванням до 
злочину є підшукування або пристосування засобів чи знарядь, підшукування співучасників 
або змова на вчинення злочину, усунення перешкод, а також інше умисне створення умов 
для вчинення злочину.» ( ч. 1 ст. 14 Кримінального кодексу України) 

Питання: 
За готування до злочину якого ступеня тяжкості не настає кримінальна відповідальність 
за чинним Кримінальним кодексом України? 

Відповіді: 

1. малозначного 

Правильна 
відповідь: 

4. жодна з наведених відповідей не є правильною 

2. середньої тяжкості 

3. середньої тяжкості та 
неумисного тяжкого 

4. жодна з наведених 
відповідей не є 
правильною 

Пояснення: 
,,Готування до злочину невеликої тяжкості не тягне за собою кримінальної 
відповідальності.” (ч. 2 ст. 14 Кримінального кодексу України) 

Питання: Які наслідки тягне за собою готування до злочину невеликої тяжкості?   

Відповіді: 

1. звільнення від 
покарання 

Правильна 
відповідь: 

4. жодна з наведених відповідей не є правильною 

2. застосування 
кримінальної 
відповідальності 

3. звільнення від 
кримінальної 
відповідальності 

4. жодна з наведених 
відповідей не є 
правильною 

Пояснення: 
«Готування до злочину невеликої тяжкості не тягне за собою кримінальної 
відповідальності.» (ч. 2 ст. 14 Кримінального кодексу України) 

Питання: 

Вчинення особою з прямим умислом діяння (дії або бездіяльності), безпосередньо 
спрямованого на вчинення злочину, передбаченого відповідною статтею Особливої 
частини Кримінального кодексу України, якщо при цьому злочин не було доведено до 
кінця з причин, що не залежали від її волі за чинним Кримінальним кодексом України 
утворює: 

Відповіді: 

1. виявлення умислу 

Правильна 
відповідь: 

4. жодна з наведених відповідей не є правильною 

2. готування до злочину 

3. закінчений злочин 

4. жодна з наведених 
відповідей не є 
правильною 

Пояснення: 

у даному випадку має місце замах на вчинення злочину. «Замахом на злочин є вчинення 
особою з прямим умислом діяння (дії або бездіяльності), безпосередньо спрямованого на 
вчинення злочину, передбаченого відповідною статтею Особливої частини цього Кодексу, 
якщо при цьому злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від її волі.» ( ч. 
1 ст. 15 Кримінального кодексу України) 

Питання: За чинним Кримінальним кодексом України не є ознакою замаху на злочин: 

Відповіді: 

1. безпосередня 
спрямованість діяння на 
вчинення злочину Правильна 

відповідь: 
4. жодна з наведених відповідей не є правильною 

2. вчинення особою 
діяння з прямим 
умислом 



3. недоведеність злочину 
до кінця 

4.  жодна з наведених 
відповідей не є 
правильною 

Пояснення: 

зазначені у відповідях обставини є ознаками саме замаху на злочин. «Замахом на злочин є 
вчинення особою з прямим умислом діяння (дії або бездіяльності), безпосередньо 
спрямованого на вчинення злочину, передбаченого відповідною статтею Особливої частини 
цього Кодексу, якщо при цьому злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали 
від її волі.» ( ч. 1 ст. 15 Кримінального кодексу України) 

Питання: 
За чинним Кримінальним кодексом України безпосередня спрямованість діяння на 
вчинення злочину є ознакою: 

Відповіді: 

1. виявлення умислу 

Правильна 
відповідь: 

3. замаху на злочин 
2. готування до злочину 

3. замаху на злочин 

4. закінченого злочину 

Пояснення: 

«Замахом на злочин є вчинення особою з прямим умислом діяння (дії або бездіяльності), 
безпосередньо спрямованого на вчинення злочину…» ( ч. 1 ст. 15 Кримінального кодексу 
України) 

Питання: 
За чинним Кримінальним кодексом України недоведеність особою злочину до кінця з 
причин, що не залежали від її волі є ознакою: 

Відповіді: 

1. готування до злочину 

Правильна 
відповідь: 

2. замаху на злочин 
2. замаху на злочин 

3. закінченого злочину 

4. виявлення умислу 

Пояснення: 
««Замахом на злочин є вчинення особою … діяння (дії або бездіяльності), якщо при цьому 
злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від її волі.» ( ч. 1 ст. 15 
Кримінального кодексу України) 

Питання: 
За чинним Кримінальним кодексом України замах на злочин передбачає лише таку 
(наступну) форму вини: 

Відповіді: 

1. непрямий умисел 

Правильна 
відповідь: 

3. прямий умисел 

2. злочинну недбалість 

3. прямий умисел 

4. злочинну 
самовпевненість 

Пояснення: 
«Замахом на злочин є вчинення особою з прямим умислом діяння…» ( ч. 1 ст. 15 
Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Вкажіть стадію злочину у тому випадку, коли особа виконала усі дії, які вважала 
необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, 
що не залежали від її волі?  

Відповіді: 

1. готування до злочину 

Правильна 
відповідь: 

3. закінчений замах на злочин 

2. незакінчений замах на 
злочин 

3. закінчений замах на 
злочин 

4. закінчений злочин 

Пояснення: 

«Замах на вчинення злочину є закінченим, якщо особа виконала усі дії, які вважала 
необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не 
залежали від її волі.» (ч.2 ст. 15 Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Вкажіть стадію злочину у тому випадку, коли особа вчинила не усі дії, які вважала 
необхідними для доведення злочину до кінця і злочин не було закінчено з причин, що 
не залежали від її волі?  

Відповіді: 

1. готування до злочину 

Правильна 
відповідь: 

2. незакінчений замах на злочин  

2. незакінчений замах на 
злочин 

3. закінчений замах на 
злочин 

4. закінчений злочин 



Пояснення: 
«Замах на вчинення злочину є незакінченим, якщо особа з причин, що не залежали від її 
волі, не вчинила усіх дій, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця.» (ч.3 ст. 
15 Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Відповідно до чинного Кримінального кодексу України закінченим є замах на злочин, 
якщо особа вчинила:  

Відповіді: 

1. основні дії, які 
вважала необхідними 
для доведення злочину 
до кінця, але злочин не 
було закінчено з 
причин, які не залежали 
від її волі 

Правильна 
відповідь: 

2. усі дії, які вважала необхідними для доведення 
злочину до кінця, але злочин не було закінчено з 
причин, які не залежали від її волі 

2. усі дії, які вважала 
необхідними для 
доведення злочину до 
кінця, але злочин не 
було закінчено з 
причин, які не залежали 
від її волі 

3. дії, що  були 
об’єктивно необхідними 
для доведення злочину 
до кінця, але злочин не 
було закінчено з 
причин, які не залежали 
від її волі 

4. жодна з наведених 
відповідей не є 
правильною 

Пояснення: 

«Замах на вчинення злочину є закінченим, якщо особа виконала усі дії, які вважала 
необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не 
залежали від її волі.» (ч.2 ст. 15 Кримінального кодексу України) 

Питання: За яких умов замах на злочин слід вважати незакінченим?  

Відповіді: 

1. якщо особа з причин, 
що залежали від її волі, 
не вчинила усіх дій, які 
вважала необхідними 
для доведення злочину 
до кінця 

Правильна 
відповідь: 

3. якщо особа з причин, що не залежали від її волі, 
не вчинила усіх дій, які вважала необхідними для 
доведення злочину до кінця 

2. якщо особа з причин, 
що залежали від її волі,  
вчинила усі дії, які 
вважала необхідними 
для доведення злочину 
до кінця 

3. якщо особа з причин, 
що не залежали від її 
волі, не вчинила усіх 
дій, які вважала 
необхідними для 
доведення злочину до 
кінця 

4. жодна з наведених 
відповідей не є 
правильною 

Пояснення: 

«Замах на вчинення злочину є незакінченим, якщо особа з причин, що не залежали від її 
волі, не вчинила усіх дій, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця.» (ч.3 ст. 
15 Кримінального кодексу України) 

Питання: За якою з числа названих нижче формул здійснюється кваліфікація замаху на злочину: 



Відповіді: 

1. ч. 2 ст. 13,  ч. 1 ст. 15 
Кримінального кодексу 
України   та відповідна 
ст. Особливої частини 
цього Кодексу, що 
передбачає 
відповідальність за 
закінчений злочин 

Правильна 
відповідь: 

3. ч. 1 або 2 ст. 15 Кримінального кодексу України і 
відповідна  стаття Особливої частини цього 
Кодексу, яка передбачає відповідальність за 
закінчений злочин 

2. ст. 15  Кримінального 
кодексу України та 
стаття  Особливої 
частини цього Кодексу, 
яка передбачає 
відповідальність за 
злочин 

3. ч. 1 або 2 ст. 15 
Кримінального кодексу 
України і відповідна  
стаття Особливої 
частини цього Кодексу, 
яка передбачає 
відповідальність за 
закінчений злочин 

4. жодна з наведених 
відповідей не є 
правильною 

Пояснення: 

у ч. 1 ст. 15 Кримінального кодексу України   дається визначення закінченого замаху на 
злочин, а в ч. 2 цієї статті - закінченого замаху, тому необхідним є посилання спочатку на 
частини, а потім на саму статтю 15 Кримінального кодексу України  , а затим - на відповідну 
статтю Особливої частини. «Кримінальна відповідальність за… замах на злочин настає за 
статтею… 15 і за тією статтею Особливої частини цього Кодексу, яка передбачає 
відповідальність за закінчений злочин.» (ст. 16 Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Остаточне припинення особою за своєю волею готування до злочину, якщо при цьому 
вона усвідомлювала можливість доведення злочину до кінця, визнається у чинному 
Кримінальному кодексі України як:  

Відповіді: 

1. добровільною 
відмовою при 
незакінченому злочині 

Правильна 
відповідь: 

1. добровільною відмовою при незакінченому 
злочині  

2. готуванням до 
вчинення злочину 

3. виявленням наміру до 
вчинення злочину 

4. формальним складом 
злочину 

Пояснення: 
«Добровільна відмова при незакінченому злочині» (Стаття 17 Кримінального кодексу 
України) 

Питання: 
Які ознаки добровільної відмови при незакінченому злочині  не закріплені у її 
законодавчому визначенні? 

Відповіді: 

1. остаточність 
припинення злочинного 
діяння 

Правильна 
відповідь: 

4. усвідомлення кримінальної відповідальності за 
продовження вчинення злочину 

2. добровільність 
відмови 

3. усвідомлення 
можливості доведення 
злочину до кінця. 

4. усвідомлення 
кримінальної 
відповідальності за 
продовження вчинення 
злочину 



Пояснення: 

ознаки, названі у пунктах 1., 2., 3., містяться в законодавчому визначенні добровільної 
відмови.  «Добровільною відмовою є остаточне припинення особою за своєю волею 
готування до злочину або замаху на злочин, якщо при цьому вона усвідомлювала 
можливість доведення злочину до кінця.» (ч.1 ст. 17 Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Яка з числа названих нижче ознака добровільної відмови при замаху  на злочин 
закріплена у її законодавчому визначенні? 

Відповіді: 

1. тимчасове 
припинення особою 
замаху на злочин 

Правильна 
відповідь: 

2. остаточне припинення особою замаху на злочин 

2. остаточне 
припинення особою 
замаху на злочин 

3. повторне припинення 
особою замаху на 
злочин 

4. жодна з наведених 
відповідей не є 
правильною 

Пояснення: 
«Добровільною відмовою є остаточне припинення особою… замаху на злочин…»  (ч.1 ст. 17 
Кримінального кодексу України) 

Питання: 
За чинним Кримінальним кодексом України особа, яка добровільно відмовилася від 
доведення злочину до кінця, якщо фактично вчинене нею діяння містить склад іншого 
злочину… (правильно продовжити речення): 

Відповіді: 

1. не підлягає 
кримінальній 
відповідальності 

Правильна 
відповідь: 

2. підлягає кримінальній відповідальності 

2. підлягає кримінальній 
відповідальності 

3. звільняється від 
кримінальної 
відповідальності 

4. звільняється від 
покарання 

Пояснення: 

«Особа, яка добровільно відмовилася від доведення злочину до кінця, підлягає кримінальній 
відповідальності лише в тому разі, якщо фактично вчинене нею діяння містить склад іншого 
злочину.» (ч. 2 ст. 17 Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Особа, яка добровільно відмовилась  від доведення злочину до кінця, не вчинивши при 
цьому іншого злочину: 

Відповіді: 

1. звільняється від 
кримінальної 
відповідальності 

Правильна 
відповідь: 

4. не підлягає кримінальній відповідальності  

2. підлягає кримінальній 
відповідальності за 
готування до злочину 

3. підлягає кримінальній 
відповідальності за 
замах на вчинення 
злочину 

4. не підлягає 
кримінальній 
відповідальності 

Пояснення: 

Пояснення. Висновок робиться методом «від зворотного» при тлумаченні наступного 
законодавчого положення: «Особа, яка добровільно відмовилася від доведення злочину до 
кінця, підлягає кримінальній відповідальності лише в тому разі, якщо фактично вчинене 
нею діяння містить склад іншого злочину.“ (ч. 2 ст. 17   Кримінального кодексу України) 

Питання: 
У якій відповіді  названо обставину, що за чинним Кримінальним кодексом України не 
є  ознакою суб’єкта злочину?  

Відповіді: 

1. осудність. 

Правильна 
відповідь: 

3. суспільна небезпечність 

2. вік, з якого може 
наставати 
відповідальність; 

3. суспільна 
небезпечність 



4. обмежена осудність 

Пояснення: 

«Суб'єктом злочину є фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого відповідно до 
цього Кодексу може наставати кримінальна відповідальність.» (ч. 1 ст. 18 Кримінального 
кодексу України) 

Питання: За чинним Кримінальним кодексом України не визнається ознакою суб’єкта злочину: 

Відповіді: 

1. «фізичність» особи 

Правильна 
відповідь: 

4. жодна з відповідей не є правильною  

б  вік настання 
кримінальної 
відповідальності 

3. обмежена осудність 

4. жодна з відповідей не 
є правильною 

Пояснення: 

 усі названі ознаки притаманні суб’єкту злочину, в тому числі й обмежена осудність, що є 
різновидом осудності, а не неосудності, як може здатись на перший погляд. «Суб'єктом 
злочину є фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого відповідно до цього 
Кодексу може наставати кримінальна відповідальність.» (ч. 1 ст. 18 Кримінального кодексу 
України) 

Питання: 
Чому юридична особа за чинним Кримінальним кодексом України не є суб’єктом 
злочину? 

Відповіді: 

1. тому, що її не визнано 
об’єктом кримінально-
правового реагування 

Правильна 
відповідь: 

4. жодна з відповідей не є правильною  

2. тому, що стосовно неї 
неможливо застосувати 
заходи кримінально-
правового характеру 

3. тому, що  вона не 
може бути звільнена від 
застосування заходів 
кримінально-правового 
характеру 

4. жодна з відповідей не 
є правильною 

Пояснення: 

юридична особа не є суб’єктом злочину, тому що не вказана у якості такого в статтях 11 та 18 
Кримінального кодексу України  . Сформульовані  в пунктах 1., 2., 3. висновки є 
неправильними. (Див. «Розділ ХІУ-1 «Заходи   кримінально-правового характеру щодо 
юридичних осіб») 

Питання: 
Яким суб’єктом злочину визнається фізична осудна особа, яка вчинила у віці, з якого 
може наставати кримінальна відповідальність, злочин, суб'єктом якого може бути лише 
певна особа?  

Відповіді: 

1. загальним суб’єктом 
злочину 

Правильна 
відповідь: 

3. спеціальним суб’єктом злочину 

2. конкретним суб’єктом 
злочину 

3. спеціальним суб’єктом 
злочину 

4. особливим суб’єктом 
злочину 

Пояснення: 

«Спеціальним суб'єктом злочину є фізична осудна особа, яка вчинила у віці, з якого може 
наставати кримінальна відповідальність, злочин, суб'єктом якого може бути лише певна 
особа.»  (ч.2 ст.18 Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Як визначається здатність особи під час вчинення злочину усвідомлювати свої дії 
(бездіяльність) і керувати ними?  

Відповіді: 

1. правоздатність 

Правильна 
відповідь: 

3. осудність  

2. дієздатність 

3. осудність 

4. жодна з відповідей не 
є правильною 

Пояснення: 

«Осудною визнається особа, яка під час вчинення злочину могла усвідомлювати свої дії 
(бездіяльність) «Осудною визнається особа, яка під час вчинення злочину могла 
усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними.» (ч.1 ст.19 Кримінального кодексу 



України) 

Питання: 
Здатність особи під час вчинення злочину керувати своїми діями (бездіяльністю) 
визначається як:  

Відповіді: 

1. необов’язкова ознака 
осудності 

Правильна 
відповідь: 

2.  вольова ознака осудності 

2. вольова ознака 
осудності 

3. емоційна ознака 
осудності 

4.  інтелектуальна 
ознака осудності 

Пояснення: 

здатність особи під час вчинення злочину керувати своїми діяннями характеризує 
властивість вольової сфери психіки, тому осудною «визнається особа, яка під час вчинення 
злочину могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними.» (ч.1 ст.19 
Кримінального кодексу України) 

Питання: Особа, яка є осудною, не підлягає: 

Відповіді: 

1.  кримінальній 
відповідальності 

Правильна 
відповідь: 

4. жодна з відповідей не є правильною 

2. покаранню 

3. звільненню від 
покарання 

4. жодна з відповідей не 
є правильною 

Пояснення: 

осудна особа підлягає застосуванню кримінально-правових засобів, вказаних у пунктах 1., 2., 
3., оскільки є суб’єктом злочину, адже  таким суб'єктом є «фізична осудна особа, яка вчинила 
злочин у віці, з якого відповідно до цього Кодексу може наставати кримінальна 
відповідальність.» (ч. 1 ст. 18 Кримінального кодексу України) 

Питання: 
За чинним Кримінальним кодексом України особа, яка під час вчинення злочину, через 
наявний у неї психічний розлад, не була здатна повною мірою усвідомлювати свої дії 
(бездіяльність) та (або) керувати ними, визнається: 

Відповіді: 

1. осудною 

Правильна 
відповідь: 

4. обмежено осудною 
2. неосудною 

3. недієздатною 

4. обмежено осудною 

Пояснення: 
«особа, визнана судом обмежено осудною, тобто така, яка під час вчинення злочину, через 
наявний у неї психічний розлад, не була здатна повною мірою усвідомлювати свої дії 
(бездіяльність) та (або) керувати ними.» (ч.1 ст. 20 Кримінального кодексу України) 

Питання: Який державний орган визнає особу обмежено осудною? 

Відповіді: 

1. лікувальний заклад 

Правильна 
відповідь: 

4. суд 

2. прокуратура 

3. орган внутрішніх 
справ 

4. суд 

Пояснення: 
Підлягає кримінальній відповідальності особа, визнана судом обмежено осудною…» (ч.1 ст. 
20 Кримінального кодексу України) 

Питання: Чи підлягає кримінальній відповідальності особа, визнана обмежено осудною?  

Відповіді: 

1. так, підлягає 

Правильна 
відповідь: 

1. так, підлягає 

 2. ні, не підлягає 

 3. підлягає лише за 
вчинення тяжких та 
особливо тяжких 
злочинів 

 4. підлягає лише за 
вчинення злочинів 
середньої тяжкості, а 
також тяжких та 
особливо тяжких 



злочинів 

Пояснення: 
Підлягає кримінальній відповідальності особа, визнана судом обмежено осудною…» (ч.1 ст. 
20 Кримінального кодексу України) 

Питання: 
За чинним Кримінальним кодексом  України  визнання особи обмежено осудною 
враховується судом при: 

Відповіді: 

1. диференціації 
відповідальності 

Правильна 
відповідь: 

3.призначенні покарання 

2. визначенні виду 
установи відбування 
покарання 

3.  призначенні 
покарання 

4.  звільненні від 
кримінальної 
відповідальності 

Пояснення: 
«Визнання особи обмежено осудною враховується судом при призначенні покарання…» (ч.2 
ст. 20 Кримінального кодексу України) 

Питання: 
За чинним Кримінальним кодексом України визнання особи обмежено осудною може 
бути підставою для застосування? 

Відповіді: 

1. кримінальної 
відповідальності 

Правильна 
відповідь: 

4. примусових заходів медичного характеру 

2. покарання 

3. звільнення від 
кримінальної 
відповідальності 

4. примусових заходів 
медичного характеру 

Пояснення: 
«Визнання особи обмежено осудною… може бути підставою для застосування примусових 
заходів медичного характеру.» (ч.2 ст. 20 Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Відповідно до чинного Кримінального кодексу України медичний критерій неосудності  
характеризується словами: 

Відповіді: 

1. хронічний 
хворобливий  стан 
психіки 

Правильна 
відповідь: 

3. хронічне психічне захворювання, тимчасовий 
розладу психічної діяльності, недоумство або 
інший хворобливий  стан психіки 

2. тимчасовий розладу 
психіки 

3. хронічне психічне 
захворювання, 
тимчасовий розладу 
психічної діяльності, 
недоумство або інший 
хворобливий  стан 
психіки 

4. слабоумство 

Пояснення: 

« Не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка під час вчинення суспільно 
небезпечного діяння, передбаченого цим Кодексом, перебувала в стані неосудності… 
внаслідок хронічного психічного захворювання, тимчасового розладу психічної діяльності, 
недоумства або іншого хворобливого стану психіки.» (ч. 2 ст. 19 Кримінального кодексу 
України) 

Питання: 
Які заходи кримінально-правового характеру застосовуються щодо фізичної особи, яка 
під час вчинення суспільно небезпечного діяння, передбаченого цим Кодексом, 
перебувала в стані неосудності 

Відповіді: 

1. кримінальна 
відповідальність 

Правильна 
відповідь: 

2. примусові заходи медичного характеру 
2. примусові заходи 
медичного характеру 

3. примусове лікування 

4. покарання 



Пояснення: 

« Не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка під час вчинення суспільно 
небезпечного діяння, передбаченого цим Кодексом, перебувала в стані неосудності. До такої 
особи за рішенням суду можуть бути застосовані примусові заходи медичного характеру.» 
(ч. 2 ст. 19 Кримінального кодексу України)  

Питання: Примусові заходи медичного характеру щодо неосудних застосовуються 

Відповіді: 

1. за рішенням 
медичних закладів 

Правильна 
відповідь: 

4. за рішенням суду  

2. за рішенням органів 
внутрішніх справ 

3. за рішенням 
прокуратури 

4. за рішенням суду 

Пояснення: 
До неосудної особи « …за рішенням суду можуть бути застосовані примусові заходи 
медичного характеру.» (ч. 2 ст. 19 Кримінального кодексу України)  

Питання: 
За чинним Кримінальним кодексом України особа, яка вчинила злочин у стані 
осудності, але до постановлення вироку захворіла на психічну хворобу, що позбавляє її 
можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними не підлягає: 

Відповіді: 

1. кримінальній 
відповідальності 

Правильна 
відповідь: 

3. не підлягає покаранню 

2. застосуванню 
примусових заходів 
медичного характеру 

3. не підлягає 
покаранню 

4. застосуванню 
примусових заходів 
виховного характеру 

Пояснення: 

«Не підлягає покаранню особа, яка вчинила злочин у стані осудності, але до постановлення 
вироку захворіла на психічну хворобу, що позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії 
(бездіяльність) або керувати ними.» (ч. 3 ст. 19 Кримінального кодексу України) 

Питання: 

Які заходи кримінально-правового характеру можуть застосовуватись до особи, яка 
вчинила злочин у стані осудності, але до постановлення вироку захворіла на психічну 
хворобу, що позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати 
ними? 

Відповіді: 

1. покарання 

Правильна 
відповідь: 

3. примусові заходи медичного характеру 

2. кримінальна 
відповідальність 

3. примусові заходи 
медичного характеру 

4. примусове лікування 

Пояснення: 
«До такої особи за рішенням суду можуть застосовуватися примусові заходи медичного 
характеру,… а після одужання така особа може підлягати покаранню.» (ч. 3 ст. 19 
Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Застосуванню яких заходів кримінально-правового характеру можуть підлягати особи, 
які вчинили злочин у стані осудності, але до постановлення вироку захворіли на 
психічну хворобу, після  їх одужання? 

Відповіді: 

1. покаранню 

Правильна 
відповідь: 

1. покаранню  

2. звільненню від 
покарання 

3. примусовому  
лікуванню 

4. жодна з відповідей не 
є правильною 

Пояснення: 
«До такої особи … можуть застосовуватися примусові заходи медичного характеру,… а після 
одужання така особа може підлягати покаранню» (ч. 3 ст. 19 Кримінального кодексу 
України) 

Питання: У якому варіанті відповіді правильно вказані форми вини:  

Відповіді: 

1. умисел і злочинна 
недбалість; Правильна 

відповідь: 
4.  умисел і необережність 

2.  прямий умисел та 
непрямий умисел; 



3. злочинна 
самовпевненість і 
непрямий умисел; 

4.  умисел і 
необережність 

Пояснення: 

«Виною є психічне ставлення особи до вчинюваної дії чи бездіяльності, передбаченої цим 
Кодексом, та її наслідків, виражене у формі умислу або необережності.” (ст. 23 
Кримінального кодексу України) 

Питання: Необережність є злочинною недбалістю, якщо особа: 

Відповіді: 

1. передбачала 
можливості настання 
суспільно небезпечних 
наслідків свого діяння 
(дії або бездіяльності), 
хоча не могла їх 
передбачити; 

Правильна 
відповідь: 

4. не передбачала можливості настання суспільно 
небезпечних наслідків свого діяння (дії або 
бездіяльності), хоча повинна була і могла їх 
передбачити. 

2. не передбачала 
можливості настання 
суспільно небезпечних 
наслідків свого діяння 
(дії або бездіяльності), 
хоча повинна була або 
могла їх передбачити; 

3. не передбачала 
можливості настання 
суспільно небезпечних 
наслідків свого діяння 
(дії або бездіяльності), 
хоча і не повинна була, 
але могла їх 
передбачити; 

4. не передбачала 
можливості настання 
суспільно небезпечних 
наслідків свого діяння 
(дії або бездіяльності), 
хоча повинна була і 
могла їх передбачити. 

Пояснення: 
,,Необережність є злочинною недбалістю, якщо особа не передбачала можливості настання 
суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), хоча повинна була і 
могла їх передбачити.” (ч. 3 ст. 25 Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Відповідно до чинного Кримінального кодексу України злочини, в складах яких мотив і 
мета є обов’язковими ознаками, вчинюються:  

Відповіді: 

1. тільки з непрямим 
умислом; 

Правильна 
відповідь: 

3. тільки з прямим умислом 

2. тільки з 
необережності; 

3. тільки з прямим 
умислом; 

4. як з прямим, так і з 
непрямим умислом 

Пояснення: 
,,Прямим є умисел, якщо особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння 
(дії або бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечні наслідки і бажала їх 
настання” (ч. 2 ст. 24 Кримінального кодексу України). 

Питання: 
Чи підлягають кримінальній відповідальності за співучасть інші співучасники  у разі 
вчинення виконавцем незакінченого злочину? 

Відповіді: 

1. підлягають 
кримінальній 
відповідальності за 
співучасть у закінченому 
злочині 

Правильна 
відповідь: 

2. підлягають кримінальній відповідальності за  
співучасть у незакінченому злочині 

2. підлягають 
кримінальній 



відповідальності за  
співучасть у 
незакінченому злочині 

3. не підлягають 
кримінальній 
відповідальності за  
співучасть 

4. жодна з відповідей не 
є правильною 

Пояснення: 

«У разі вчинення виконавцем незакінченого злочину інші співучасники підлягають 
кримінальній відповідальності за співучасть у незакінченому злочині.» (ч. 4 ст. 29 
Кримінального кодексу України) 

Питання: 
У якому випадку співучасники підлягають кримінальній відповідальності за  співучасть 
у незакінченому злочині?  

Відповіді: 

1. у разі відвернення 
ними вчинення злочину 

Правильна 
відповідь: 

2. у разі вчинення виконавцем незакінченого 
злочину 

2. у разі вчинення 
виконавцем 
незакінченого злочину 

3. у разі своєчасно 
повідомили відповідні 
органи влади про 
злочин, що готується чи 
вчинюються 

4. жодна з відповідей не 
є  правильною 

Пояснення: 

«Не підлягають кримінальній відповідальності при добровільній відмові організатор, 
підбурювач чи пособник, якщо вони відвернули вчинення злочину або своєчасно 
повідомили відповідні органи державної влади про злочин, що готується або вчиняється.» 
(ч.2 ст. 31 Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Чи може відповідно до Кримінального кодексу України приховування злочину бути 
співучастю у злочині?  

Відповіді: 

1. якщо мало місце 
приховування злочинів 
проти основ 
національної безпеки; 

Правильна 
відповідь: 

2. якщо особа обіцяла заздалегідь приховати 
злочинця 

2. якщо особа обіцяла 
заздалегідь приховати 
злочинця 

3. лише переховування 
тяжких злочинів; 

4. лише переховування 
злочинів,  перелік яких 
чітко визначено в 
Кримінального кодексу 
України   

Пояснення: 

«Не є співучастю не обіцяне заздалегідь переховування злочинця, знарядь і засобів вчинення 
злочину, слідів злочину чи предметів, здобутих злочинним шляхом..» ( ч. 5 ст. 27 
Кримінального кодексу України) Отже заздалегідь обіцяне є співучастю, тому що воно 
сприяє вчиненню злочину. 

Питання: Сукупністю злочинів визнається: 

Відповіді: 

1. вчинення особою двох 
або більше злочинів, 
передбачених різними 
статтями або різними 
частинами однієї статті 
Особливої частини 
Кримінального кодексу 
України, за жоден з яких 
її не було засуджено; 

Правильна 
відповідь: 

1. вчинення особою двох або більше злочинів, 
передбачених різними статтями або різними 
частинами однієї статті Особливої частини 
Кримінального кодексу України, за жоден з яких її 
не було засуджено. 



2. вчинення особою двох 
або більше злочинів, 
передбачених різними 
частинами однієї статті 
Особливої частини 
Кримінального кодексу 
України, за один з яких 
її  було засуджено; 

3. вчинення особою двох 
або більше злочинів, 
передбачених різними 
статтями або різними 
частинами однієї статті 
Особливої частини 
Кримінального кодексу 
України, за кожен з яких 
її було засуджено; 

4. вчинення особою двох 
або більше злочинів, 
передбачених різними 
статтями Особливої 
частини Кримінального 
кодексу України, за 
кожен з яких її було 
засуджено. 

Пояснення: 

,,Сукупністю злочинів визнається вчинення особою двох або більше злочинів, передбачених 
різними статтями або різними частинами однієї статті Особливої частини цього Кодексу, за 
жоден з яких її не було засуджено.” (ч. 1 ст. 33 Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Вчинення нового умисного злочину особою, яка має судимість за умисний злочин, 
визначається як:  

Відповіді: 

1.  ідеальна сукупність; 

Правильна 
відповідь: 

4. рецидив. 
2. повторність; 

3. реальна сукупність; 

4. рецидив 

Пояснення: 
«Рецидивом злочинів визнається вчинення нового умисного злочину особою, яка має 
судимість за умисний злочин.” (ст. 34 Кримінального кодексу України) 

Питання: За чинним Кримінальним кодексом України повторність враховується при: 

Відповіді: 

1. кваліфікації злочинів 
та призначенні 
покарання, при 
вирішенні питання 
щодо можливості 
звільнення від 
кримінальної 
відповідальності та 
покарання, та при 
застосуванні інших 
заходів кримінально-
правового характеру; 

Правильна 
відповідь: 

2. кваліфікації злочинів та призначенні покарання, 
при вирішенні питання щодо можливості 
звільнення від кримінальної відповідальності та 
покарання. 

2. кваліфікації злочинів 
та призначенні 
покарання, при 
вирішенні питання 
щодо можливості 
звільнення від 
кримінальної 
відповідальності та 
покарання; 



3. кваліфікації злочинів 
та призначенні 
покарання, при 
вирішенні питання 
щодо можливості 
застосування 
примусових заходів 
медичного характеру та 
спеціальної конфіскації; 

4. кваліфікації злочинів 
та призначенні 
покарання, при 
вирішенні питання 
щодо можливості 
звільнення від 
кримінальної 
відповідальності та 
покарання,та при 
застосуванні спеціальної 
конфіскації. 

Пояснення: 

,,Повторність… злочинів враховуються при кваліфікації злочинів та призначенні покарання, 
при вирішенні питання щодо можливості звільнення від кримінальної відповідальності та 
покарання у випадках, передбачених цим Кодексом.” (ст. 35) Кримінального кодексу 
України   

Питання: 
Відповідно до чинного Кримінального кодексу України кримінально караним 
перевищенням меж необхідної оборони визнається:  

Відповіді: 

1. умисне заподіяння 
нападаючому будь-якої 
шкоди, яка не 
викликалась 
необхідністю; 

Правильна 
відповідь: 

3. умисне заподіяння тому, хто посягає, тяжкої 
шкоди, яка явно не відповідає небезпечності 
посягання або обстановці захисту 

2. заподіяння 
нападаючому середньої 
тяжкості тілесних 
ушкоджень; 

3 умисне заподіяння 
тому, хто посягає, тяжкої 
шкоди, яка явно не 
відповідає небезпечності 
посягання або 
обстановці захисту 

4. жодна з відповідей не 
є  правильною  

Пояснення: 

,, Перевищенням меж необхідної оборони визнається умисне заподіяння тому, хто посягає, 
тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці захисту” (ч. 3 
ст. 36 Кримінального кодексу України). 

Питання: 
Укажіть відповідь, в якій названо передбачені Кримінальним кодексом України  
підстави (умови) звільнення особи від кримінальної відповідальності:  

Відповіді: 

1. щире каяття та явка з 
повинною; 

Правильна 
відповідь: 

4. встановлення судом того факту, що на час 
кримінального провадження, внаслідок зміни 
обстановки особа, яка вперше вчинила злочин 
невеликої чи середньої тяжкості, який не є 
корупційним, перестала бути суспільно 
небезпечною. 

2. усунення шкідливих 
наслідків вчиненого 
злочину до розгляду 
справи у  суді; 

3. примирення особи, 
яка вперше вчинила 
тяжкий злочин, з 
потерпілим; 



4. встановлення судом 
того факту, що на час 
кримінального 
провадження, внаслідок 
зміни обстановки особа, 
яка вперше вчинила 
злочин невеликої чи 
середньої тяжкості, який 
не є корупційним, 
перестала бути 
суспільно небезпечною. 

Пояснення: 

,,Особу, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, крім корупційних 
злочинів, може бути звільнено від кримінальної відповідальності, якщо буде визнано, що на 
час кримінального провадження внаслідок зміни обстановки вчинене нею діяння втратило 
суспільну небезпечність або ця особа перестала бути суспільно небезпечною” (ст. 48 
Кримінального кодексу України). 

Питання: 
Відповідно до чинного Кримінального кодексу України порядок звільнення від 
кримінальної відповідальності встановлюється: 

Відповіді: 

1. прокуратурою; 

Правильна 
відповідь: 

3. законом. 

2. судом; 

3. законом; 

4. органами виконання 
покарань 

Пояснення: 
,, Порядок звільнення від кримінальної відповідальності встановлюється законом.” (ч. 2 ст. 44 
Кримінального кодексу України). 

Питання: 
Як вирішується питання про застосування давності у випадку вчинення особою 
злочину, за який згідно із законом може бути призначене довічне позбавлення волі?  

Відповіді: 

1. на загальних 
підставах; 

Правильна 
відповідь: 

2. у кожному випадку судом; якщо суд не визнає за 
можливе застосувати давність, довічне 
позбавлення волі не може бути призначено і 
заміняється позбавленням волі на певний строк. 

2. у кожному випадку 
судом; якщо суд не 
визнає за можливе 
застосувати давність, 
довічне позбавлення 
волі не може бути 
призначено і 
заміняється 
позбавленням волі на 
певний строк; 

3. давність за такі 
злочини не 
застосовується; 

4. питання про 
застосування давності за 
такі злочини 
вирішується 
Президентом України у 
відповідному акті про 
амністію. 

Пояснення: 

,,Питання про застосування давності до особи, що вчинила особливо тяжкий злочин, за який 
згідно із законом може бути призначено довічне позбавлення волі, вирішується судом. Якщо 
суд не визнає за можливе застосувати давність, довічне позбавлення волі не може бути 
призначено і заміняється позбавленням волі на певний строк” (ч. 4 ст. 49 Кримінального 
кодексу України) 

Питання: 
У яких випадках за чинним Кримінальним кодексом України не застосовується давність 
притягнення до кримінальної відповідальності?  

Відповіді: 

1. у разі вчинення  всіх 
особливо небезпечних 
злочинів Правильна 

відповідь: 

3.  у разі вчинення злочинів проти основ 
національної безпеки України, передбачених у 
статтях 109-114-1, проти миру та безпеки людства, 
передбачених у статтях 437-439 і частині першій 
статті 442 Кримінального кодексу України   

2. у разі вчинення  
особливо небезпечних 
злочинів проти життя 



3.  у разі вчинення 
злочинів проти основ 
національної безпеки 
України, передбачених 
у статтях 109-114-1, 
проти миру та безпеки 
людства, передбачених у 
статтях 437-439 і частині 
першій статті 442 
Кримінального кодексу 
України   

4.  всі відповіді вірні 

Пояснення: 

,, Давність не застосовується у разі вчинення злочинів проти основ національної безпеки 
України, передбачених у статтях 109-114-1, проти миру та безпеки людства, передбачених у 
статтях 437-439 і частині першій статті 442 цього Кодексу.» (ч.5 ст. 49 Кримінального кодексу 
України) 

Питання: 
Відповідно до чинного Кримінального кодексу України звільнення особи від 
кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим 
здійснюється, коли особа: 

Відповіді: 

1. вперше вчинила 
злочин невеликої 
тяжкості  або 
необережний злочин 
середньої тяжкості,  крім 
корупційних злочинів та 
відшкодувала завдані 
нею збитки або усунула 
заподіяну шкоду 

Правильна 
відповідь: 

1. вперше вчинила злочин невеликої тяжкості  або 
необережний злочин середньої тяжкості,  крім 
корупційних злочинів та відшкодувала завдані 
нею збитки або усунула заподіяну шкоду  

2. вперше вчинила 
злочин невеликої 
тяжкості  або 
необережний злочин 
середньої тяжкості;   

3. вчинила злочин 
невеликої  або середньої 
тяжкості; 

4. вчинила нетяжкий  
злочин,  крім 
корупційних злочинів 

Пояснення: 

,,Особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості або необережний злочин середньої 
тяжкості, крім корупційних злочинів, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо 
вона примирилася з потерпілим та відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну 
шкоду” (ст. 46 Кримінального кодексу України). 

Питання: 
Відповідно до чинного Кримінального кодексу України звільнення особи від 
кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки здійснюється, 
коли особа: 

Відповіді: 

1. вперше вчинила 
злочин невеликої 
тяжкості  або 
необережний злочин 
середньої тяжкості;   

Правильна 
відповідь: 

2.  вперше вчинила злочин невеликої тяжкості  або 
середньої тяжкості,  крім корупційних злочинів та 
щиро покаялася 

2.  вперше вчинила 
злочин невеликої 
тяжкості  або середньої 
тяжкості,  крім 
корупційних злочинів та 
щиро покаялася 

3. вчинила злочин 
невеликої тяжкості  або 
необережний злочин 
середньої тяжкості,  крім 
корупційних злочинів; 



4. вчинила злочин 
невеликої тяжкості  або 
необережний злочин 
середньої тяжкості 

Пояснення: 

,,Особу, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, крім корупційних 
злочинів, та щиро покаялася, може бути звільнено від кримінальної відповідальності з 
передачею її на поруки колективу підприємства, установи чи організації за їхнім 
клопотанням за умови, що вона протягом року з дня передачі її на поруки виправдає довіру 
колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме 
громадського порядку” (ст. 47 Кримінального кодексу України). 

Питання: 
Відповідно до чинного Кримінального кодексу України  звільнення особи від 
кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною обстановки здійснюється, коли особа: 

Відповіді: 

1. вчинила злочин 
невеликої тяжкості  або 
необережний злочин 
середньої тяжкості,  крім 
корупційних злочинів; 

Правильна 
відповідь: 

3. вперше вчинила злочин невеликої або середньої 
тяжкості,  крім корупційних злочинів, вчинене 
нею діяння втратило суспільну небезпечність або 
ця особа перестала бути суспільно небезпечною . 

2. вперше вчинила 
злочин невеликої 
тяжкості  або 
необережний злочин 
середньої тяжкості;   

3. вперше вчинила 
злочин невеликої або 
середньої тяжкості,  крім 
корупційних злочинів, 
вчинене нею діяння 
втратило суспільну 
небезпечність або ця 
особа перестала бути 
суспільно небезпечною . 

4. вчинила  умисний 
злочин невеликої 
тяжкості  або 
необережний злочин 
середньої тяжкості 

Пояснення: 

«Особу, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, крім корупційних 
злочинів, може бути звільнено від кримінальної відповідальності, якщо буде визнано, що на 
час кримінального провадження внаслідок зміни обстановки вчинене нею діяння втратило 
суспільну небезпечність або ця особа перестала бути суспільно небезпечною” (ст. 48 
Кримінального кодексу України). 

Питання: 
За чинним Кримінальним кодексом України метою покарання не визнається (не 
виступає): 

Відповіді: 

1. відновлення 
порушених прав 
потерпілої особи 

Правильна 
відповідь: 

1. відновлення порушених прав потерпілої особи 

2. виправлення 
засудженого 

3. кара 

4. запобігання вчиненню 
нових злочинів 
засудженим. 

Пояснення: 
«Покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання 
вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами.» (ч.2 ст. 50 Кримінального 
кодексу України) 

Питання: 
Згідно з ч. 2 ст. 50 Кримінального кодексу України, однією з цілей покарання 
визнається:  

Відповіді: 

1. відновлення 
соціальної 
справедливості; Правильна 

відповідь: 
2. виправлення засудженого 2. виправлення 

засудженого; 

3. ресоціалізація 



засудженого; 

4. відновлення 
порушених прав 
потерпілої особи 

Пояснення: 
«Покарання має на меті … виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових 
злочинів як засудженими, так і іншими особами.» (ч.2 ст. 50 Кримінального кодексу 
України) 

Питання: 
Що з указаного переліку не входить до видів покарань, передбаченої ст. 51 
Кримінального кодексу України? 

Відповіді: 

1. позбавлення права 
обіймати певні посади 
або займатися певною 
діяльністю 

Правильна 
відповідь: 

4. спеціальна конфіскація 2. обмеження волі 

3. службові обмеження 
для військовослужбовців 

4. спеціальна 
конфіскація 

Пояснення: 

«До осіб, визнаних винними у вчиненні злочину, судом можуть бути застосовані такі види 
покарань: 

1) штраф; 

2) позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу; 

3) позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю; 

4) громадські роботи; 

5) виправні роботи; 

6) службові обмеження для військовослужбовців; 

7) конфіскація майна; 

8) арешт; 

9) обмеження волі; 

10) тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців; 

11) позбавлення волі на певний строк; 

12) довічне позбавлення волі.» (Стаття 51 Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Яке з указаних видів покарання згідно Кримінального кодексу України  може 
застосовуватись і як основне, і як додаткове: 

Відповіді: 

1. позбавлення 
військового, 
спеціального звання, 
рангу, чину або 
кваліфікаційного класу; 

Правильна 
відповідь: 

4. позбавлення права обіймати певні посади або 
займатися певною діяльністю. 

2. конфіскація майна; 

3. службові обмеження 
для 
військовослужбовців; 

4. позбавлення права 
обіймати певні посади 
або займатися певною 
діяльністю. 

Пояснення: 
«Штраф та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю 
можуть застосовуватися як основні, так і як додаткові покарання.» (ч. 3. ст. 52 Кримінального 
кодексу України) 

Питання: У Кримінальному кодексі України закріплено такі види конфіскації майна: 

Відповіді: 

1. повна конфіскація 
майна 

Правильна 
відповідь: 

3. повна і часткова конфіскація майна 
2. особлива конфіскація 
майн 

3. повна і часткова 
конфіскація майна 



4. загальна і спеціальна 
конфіскація майна 

Пояснення: 

«Покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у 
власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого.» (ч. 1. ст. 59 
Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Відповідно до Кримінального кодексу України виправні роботи можуть бути 
призначені: 

Відповіді: 

1. адвокату 

Правильна 
відповідь: 

4. жодна з відповідей не є правильною   

2.  військовослужбовцю 

3. державному 
службовцю 

4. жодна з відповідей не 
є правильною   

Пояснення: 

«Виправні роботи не застосовуються до вагітних жінок та жінок, які перебувають у відпустці 
по догляду за дитиною, до непрацездатних, до осіб, що не досягли шістнадцяти років, та 
тих, що досягли пенсійного віку, а також до військовослужбовців, осіб рядового і 
начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації 
України, працівників правоохоронних органів, нотаріусів, суддів, прокурорів, адвокатів, 
державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування.» (ч.2 ст. 57 
Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Який із вказаних видів покарання полягає в утриманні особи в кримінально-виконавчій 
установі відкритого типу без ізоляції від суспільства: 

Відповіді: 

1. тримання в 
дисциплінарному 
батальйоні 
військовослужбовців Правильна 

відповідь: 
2. обмеження волі 

2. обмеження волі 

3. арешт 

4. виправні роботи 

Пояснення: 

«Покарання у виді обмеження волі полягає у триманні особи в кримінально-виконавчих 
установах відкритого типу без ізоляції від суспільства в умовах здійснення за нею нагляду з 
обов'язковим залученням засудженого до праці.» (ч. 1 ст. 61 КК України) 

Питання: 
На який строк суд може призначити штраф із розстрочкою виплати певними 
частинами з урахуванням майнового стану особи? 

Відповіді: 

1. до одного року; 

Правильна 
відповідь: 

1. до одного року. 
2. до двох років; 

3. до трьох років; 

4. до п’яти років. 

Пояснення: 

,, З урахуванням майнового стану особи суд може призначити штраф із розстрочкою 
виплати певними частинами строком до одного року” (ч. 4 ст. 53 Кримінального кодексу 
України) 

Питання: 
Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю може бути 
призначене як основне покарання на строк: 

Відповіді: 

1. від одного до трьох 
років; 

Правильна 
відповідь: 

4.від двох до п’яти років. 

2. від одного до п’яти 
років; 

3. від двох до трьох 
років; 

4. від двох до п’яти 
років. 

Пояснення: 

,,Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю може бути 
призначене як основне покарання на строк від двох до п'яти років або як додаткове 
покарання на строк від одного до трьох років.” (ч. 1 ст. 55 Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Позбавлення права обіймати певні посади як додаткове покарання у справах, 
передбачених Законом України "Про очищення влади", призначається на строк: 

Відповіді: 
1. два роки; Правильна 

відповідь: 
3. п’ять років. 

2. три роки; 



3. п’ять років; 

4. десять років. 

Пояснення: 

,,Позбавлення права обіймати певні посади як додаткове покарання у справах, 
передбачених Законом України "Про очищення влади", призначається на строк п’ять років.” 
( ч. 1 ст. 55 Кримінального кодексу України) 

Питання: Обмеження волі не застосовується до: 

Відповіді: 

1. неповнолітніх, 
вагітних жінок і жінок, 
що мають дітей віком до 
чотирнадцяти років, до 
осіб, що досягли 
пенсійного віку, 
військовослужбовців 
строкової служби та до 
інвалідів першої і другої 
групи; 

Правильна 
відповідь: 

1. неповнолітніх, вагітних жінок і жінок, що мають 
дітей віком до чотирнадцяти років, до осіб, що 
досягли пенсійного віку, військовослужбовців 
строкової служби та до інвалідів першої і другої 
групи. 

2. неповнолітніх, 
вагітних жінок і жінок, 
що мають дітей віком до 
чотирнадцяти років, до 
осіб, що досягли 
пенсійного віку, 
військовослужбовців та 
до інвалідів першої і 
другої групи; 

3. неповнолітніх, 
вагітних жінок і жінок, 
що мають дітей віком до 
чотирнадцяти років, до 
осіб, що досягли 
пенсійного віку, 
військовослужбовців 
строкової служби та до 
інвалідів першої і другої 
групи загального 
захворювання; 

4. неповнолітніх, 
вагітних жінок і жінок, 
що мають дітей віком до 
семи років, до осіб, що 
досягли пенсійного віку, 
військовослужбовців 
строкової служби та до 
інвалідів першої і другої 
групи. 

Пояснення: 

,,Обмеження волі не застосовується до неповнолітніх, вагітних жінок і жінок, що мають дітей 
віком до чотирнадцяти років, до осіб, що досягли пенсійного віку, військовослужбовців 
строкової служби та до інвалідів першої і другої групи.” (ч. 3 ст. 61 Кримінального кодексу 
України) 

Питання: 
Тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців замість позбавлення 
волі не може застосовуватися до осіб:  

Відповіді: 

1. які раніше 
засуджувалися за 
вчинення злочину; 

Правильна 
відповідь: 

4. які раніше відбували покарання у виді 
позбавлення волі. 

2. які раніше звільнялись 
від кримінальної 
відповідальності; 

3. які раніше тримались 
у дисциплінарному 
батальйоні; 

4. які раніше відбували 
покарання у виді 
позбавлення волі. 



Пояснення: 
,,Тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців замість позбавлення волі не 
може застосовуватися до осіб, які раніше відбували покарання у виді позбавлення волі” (ч. 2 
ст. 62 Кримінального кодексу України). 

Питання: При призначенні покарання обставинами, які його обтяжують, не визнаються: 

Відповіді: 

1. тяжкі наслідки, 
завдані злочином 

Правильна 
відповідь: 

4. вчинення злочину щодо неповнолітнього 

2. вчинення злочину з 
особливою жорстокістю 

3. вчинення злочину 
загально небезпечним 
способом 

4. вчинення злочину 
щодо неповнолітнього 

Пояснення: 
«При призначенні покарання обставинами, які його обтяжують, визнаються…: вчинення 
злочину щодо малолітнього… (п. 6  ч. 1 ст. 67 Кримінального кодексу України) 

Питання: За вчинення замаху на злочин строк або розмір покарання не може перевищувати: 

Відповіді: 

1. однієї третини 
максимального строку 
або розміру найбільш 
суворого виду 
покарання, 
передбаченого санкцією 
статті (санкцією частини 
статті) Особливої 
частини Кримінального 
кодексу України; 

Правильна 
відповідь: 

3. двох третин максимального строку або розміру 
найбільш суворого виду покарання, 
передбаченого санкцією статті (санкцією частини 
статті) Особливої частини цього Кодексу. 

2. половини 
максимального строку 
або розміру найбільш 
суворого виду 
покарання, 
передбаченого санкцією 
статті (санкцією частини 
статті) Особливої 
частини Кримінального 
кодексу України 

3. двох третин 
максимального строку 
або розміру найбільш 
суворого виду 
покарання, 
передбаченого санкцією 
статті (санкцією частини 
статті) Особливої 
частини Кримінального 
кодексу України; 

4. трьох чвертей 
максимального строку 
або розміру найбільш 
суворого виду 
покарання, 
передбаченого санкцією 
статті (санкцією частини 
статті) Особливої 
частини Кримінального 
кодексу України. 

Пояснення: 

,,За вчинення замаху на злочин строк або розмір покарання не може перевищувати двох 
третин максимального строку або розміру найбільш суворого виду покарання, 
передбаченого санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини цього Кодексу.” 
(ч. 3 ст. 68 Кримінального кодексу України) 

Питання: 
При складанні покарань за сукупністю вироків загальний строк покарання не може 
перевищувати: 



Відповіді: 

1. десяти років 
позбавлення волі; 

Правильна 
відповідь: 

4. максимального строку, встановленого для 
даного виду покарання в Загальній частині 
Кримінального кодексу України  . 

2. п’ятнадцяти років 
позбавлення волі; 

3. двадцяти п’яти років 
позбавлення волі; 

4. максимального 
строку, встановленого 
для даного виду 
покарання в Загальній 
частині Кримінального 
кодексу України  . 

Пояснення: 
,,При складанні покарань за сукупністю вироків загальний строк покарання не може 
перевищувати максимального строку, встановленого для даного виду покарання в Загальній 
частині цього Кодексу.” (ч. 2 ст. 71 Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Скільки додаткових покарань може бути приєднано до основного покарання за чинним  
Кримінальним кодексом України? 

Відповіді: 

1. одне 

Правильна 
відповідь: 

2. одне чи кілька 
2. одне чи кілька 

3. жодного 

4. не більше двох  

Пояснення: 

«До основного покарання може бути приєднане одне чи кілька додаткових покарань у 
випадках та порядку, передбачених цим Кодексом.» (ч.4 ст. 52 Кримінального кодексу 
України) 

Питання: 
Яким правовим актом відповідно до чинного Кримінального кодексу України 
визначаються випадки та порядок приєднання додаткових покарань до основного 
покарання?  

Відповіді: 

1. постановами  пленуму 
Верховного Суду 
України 

Правильна 
відповідь: 

3. Кримінальним кодексом України 

2. Кримінальним 
процесуальним 
кодексом України 

3. Кримінальним 
кодексом України 

4. жодна з відповідей не 
є правильною 

Пояснення: 

«До основного покарання може бути приєднане одне чи кілька додаткових покарань у 
випадках та порядку, передбачених цим Кодексом.» (ч.4 ст. 52 Кримінального кодексу 
України) 

Питання: 
За чинним Кримінальним кодексом України ухилення від відбування покарання, 
призначеного вироком суду, має своїм кримінально-правовим наслідком: 

Відповіді: 

1. подвоєння 
призначеного 
покарання 

Правильна 
відповідь: 

3. настання відповідальності за ухилення, 
визначеної відповідними статтями Особливої 
частини Кримінального кодексу України   

2. унеможливлення 
умовно-дострокового 
звільнення від 
відбування покарання 

3. настання 
відповідальності за 
ухилення, визначеної 
відповідними статтями 
Особливої частини 
Кримінального кодексу 
України   

4. встановлення 
особливого режиму 
відбування покарання 

Пояснення: 
«Ухилення від покарання, призначеного вироком суду, має наслідком відповідальність, 
передбачену статтями 389 та 390 цього Кодексу.» (ч.5 ст. 52 Кримінального кодексу України) 



Питання: 
За чинним Кримінальним кодексом України суд не може звільнити засуджену особу від 
покарання у випадках: 

Відповіді: 

1. засудження за 
сукупність злочинів; 

Правильна 
відповідь: 

3. засудження за корупційний злочин. 

2. засудження за  злочин 
проти життя; 

3. засудження за 
корупційний злочин; 

4. засудження за 
повторний злочин. 

Пояснення: 

,,Особа, яка вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, крім корупційних злочинів, 
може бути за вироком суду звільнена від покарання, якщо буде визнано, що з урахуванням 
бездоганної поведінки і сумлінного ставлення до праці цю особу на час розгляду справи в 
суді не можна вважати суспільно небезпечною” (ч. 4 ст. 74 Кримінального кодексу України). 

Питання: 
За чинним Кримінальним кодексом України суд  не може звільнити засуджену особу 
від відбування покарання з випробуванням у випадках: 

Відповіді: 

1. засудження за 
повторний злочин; 

Правильна 
відповідь: 

3. засудження за корупційний злочин. 

2. засудження за  злочин 
проти життя; 

3. засудження за 
корупційний злочин; 

4. засудження за 
сукупність злочинів. 

Пояснення: 

,,Якщо суд, крім випадків засудження за корупційний злочин, при призначенні покарання у 
виді виправних робіт, службового обмеження для військовослужбовців, обмеження волі, а 
також позбавлення волі на строк не більше п'яти років, враховуючи тяжкість злочину, особу 
винного та інші обставини справи, дійде висновку про можливість виправлення засудженого 
без відбування покарання, він може прийняти рішення про звільнення від відбування 
покарання з випробуванням” (ч. 1 ст. 75 Кримінального кодексу України) 

Питання: 
За умови призначення якого терміну  покарання у виді позбавлення волі суд може 
звільнити  засуджену особу від відбування покарання з випробуванням? 

Відповіді: 

1. не більше двох років 

Правильна 
відповідь: 

3. не більше п’яти років 
2. не більше трьох років 

3. не більше п’яти років 

4. не більше семи років 

Пояснення: 
«… суд, крім випадків …при призначенні покарання у виді … позбавлення волі на строк не 
більше п'яти років, … може прийняти рішення про звільнення від відбування покарання з 
випробуванням.» (ч.1 ст. 75 Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Які обставини за чинним Кримінальним кодексом має покласти суд в основу висновку 
щодо можливості виправлення засудженого без відбування покарання при  прийнятті 
рішення про звільнення  засудженого від відбування покарання з випробуванням? 

Відповіді: 

1. тяжкість злочину, 
особу винного та інші 
обставини справи 

Правильна 
відповідь: 

1. тяжкість злочину, особу винного та інші 
обставини справи 

2. недоцільність  
застосування покарання 
щодо засудженого 

3. лише позитивну 
характеристику 
засудженого 

4. втрату засудженим 
суспільної небезпечності 

Пояснення: 

«Якщо суд … враховуючи тяжкість злочину, особу винного та інші обставини справи, дійде 
висновку про можливість виправлення засудженого без відбування покарання, він може 
прийняти рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням.» (ч.1 ст. 75 
Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Який з названих нижче випадків, відповідно до ст. 78 Кримінального кодексу України, 
унеможливлює остаточне звільнення засудженого від відбування покарання? 



Відповіді: 

1. вчинення протягом 
визначеного іспитового 
строку 
адміністративного 
правопорушення 

Правильна 
відповідь: 

4. систематичне вчинення протягом визначеного 
іспитового строку адміністративних 
правопорушень, що свідчать про небажання 
засудженого стати на шлях виправлення 

2.  вчинення протягом 
визначеного іспитового 
строку будь-якого 
правопорушення 

3. систематичне 
вчинення протягом 
визначеного іспитового 
строку будь-яких 
адміністративних 
правопорушень 

4. систематичне 
вчинення протягом 
визначеного іспитового 
строку адміністративних 
правопорушень, що 
свідчать про небажання 
засудженого стати на 
шлях виправлення 

Пояснення: 

«Якщо засуджений не виконує покладені на нього обов'язки або систематично вчинює 
правопорушення, що потягли за собою адміністративні стягнення і свідчать про його 
небажання стати на шлях виправлення, суд направляє засудженого для відбування 
призначеного покарання. » (ч. 2 ст. 78 Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Ким відповідно до чинного Кримінального кодексу України здійснюється контроль за 
поведінкою засуджених з числа військовослужбовців, яких звільнено від відбування 
покарання з випробуванням? 

Відповіді: 

1. органами місцевого 
самоврядування за 
місцем проживання 
засудженого 

Правильна 
відповідь: 

4. командирами військових частин 

2. кримінально-
виконавчою інспекцією 
за місцем проживання 
засудженого 

3. судом, який здійснив 
таке звільнення 

4. командирами 
військових частин 

Пояснення: 
«Контроль за поведінкою … щодо засуджених військовослужбовців  - командирами 
військових частин.» (ч. 2 ст. 76 Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Відповідно до  чинного Кримінального кодексу України такими, що мають судимість 
вважаються: 

Відповіді: 

1. засуджені за вироком 
суду без призначення 
покарання; 

Правильна 
відповідь: 

3. засуджені, що відбули покарання у виді штрафу. 

2. звільнені від 
покарання; 

3. засуджені, що відбули 
покарання у виді 
штрафу; 

4. засуджені, що відбули 
покарання за діяння, 
караність яких усунута 
законом. 

Пояснення: 

,,Особи, засуджені за вироком суду без призначення покарання або із звільненням від 
покарання чи такі, що відбули покарання за діяння, злочинність і караність якого усунута 
законом, визнаються такими, що не мають судимості” (ч. 3 ст. 88 Кримінального кодексу 
України). 

Питання: Примусові заходи медичного характеру не можуть бути застосовані судом до осіб: 



Відповіді: 

1. які вчинили у стані 
неосудності суспільно 
небезпечні діяння; 

Правильна 
відповідь: 

4. жодна з наведених вище відповідей не є 
правильною. 

2. які вчинили у стані  
обмеженої осудності 
злочини; 

3. які вчинили злочин у 
стані осудності, але 
захворіли на психічну 
хворобу до 
постановлення вироку 
або під час відбування 
покарання; 

4. жодна з наведених 
вище відповідей не є 
правильною. 

Пояснення: 

«Примусові заходи медичного характеру можуть бути застосовані судом до осіб: 

1) які вчинили у стані неосудності суспільно небезпечні діяння; 

2) які вчинили у стані обмеженої осудності злочини; 

3) які вчинили злочин у стані осудності, але захворіли на психічну хворобу до 
постановлення вироку або під час відбування покарання»( ч. 1 ст. 93 Кримінального кодексу 
України) 

Питання: Суд не може застосувати такі примусові заходи медичного характеру: 

Відповіді: 

1. надання амбулаторної 
психіатричної допомоги 
в примусовому порядку; 

Правильна 
відповідь: 

4. госпіталізація до психіатричного закладу із 
особливим наглядом. 

2. госпіталізація до 
психіатричного закладу 
із звичайним наглядом; 

3. госпіталізація до 
психіатричного закладу 
з посиленим наглядом; 

4. госпіталізація до 
психіатричного закладу 
із особливим наглядом. 

Пояснення: 

,,Залежно від характеру та тяжкості захворювання, тяжкості вчиненого діяння, з 
урахуванням ступеня небезпечності психічно хворого для себе або інших осіб, суд може 
застосувати такі примусові заходи медичного характеру: 1)надання амбулаторної 
психіатричної допомоги в примусовому порядку; 2)госпіталізація до психіатричного закладу 
із звичайним наглядом; 3)госпіталізація до психіатричного закладу з посиленим наглядом; 
4)госпіталізація до психіатричного закладу із суворим наглядом.”(ч. 1 ст. 94 Кримінального 
кодексу України) 

Питання: Відповідно до чинного Кримінального кодексу України спеціальна конфіскація є: 

Відповіді: 

1. видом кримінальної 
відповідальності; 

Правильна 
відповідь: 

3. видом інших заходів кримінально-правового 
характеру. 

2. видом покарання; 

3. видом інших заходів 
кримінально-правового 
характеру; 

4. жодна з наведених 
вище відповідей не є 
правильною. 

Пояснення: 
,,Назва Розділу ХІУ-І Загальної частини Кримінального кодексу України   та місце статей 96-
1 та 96-2 у ньому”. 

Питання: 
Яка із зазначених нижче обставин не є підставою  для застосування до юридичної особи 
заходів кримінально-правового характеру? 



Відповіді: 

1. незабезпечення 
виконання покладених 
на її уповноважену 
особу законом або 
установчими 
документами 
юридичної особи 
обов’язків щодо вжиття 
заходів із запобігання 
корупції, що призвело 
до вчинення будь-якого 
із злочинів, 
передбачених у статтях 
209 і 306, частинах 
першій і другій статті 
368-3, частинах першій і 
другій статті 368-4, 
статтях 369 і 369-2 
Кримінального кодексу 
України; 

Правильна 
відповідь: 

3. незабезпечення виконання покладених на її 
уповноважену особу законом або установчими 
документами юридичної особи обов’язків щодо 
вжиття заходів із запобігання корупції, що 
призвело до вчинення будь-якого із корисливих  
злочинів  

2. вчинення її 
уповноваженою особою 
від імені та в інтересах 
юридичної особи будь-
якого із злочинів, 
передбачених у статтях 
209 і 306, частинах 
першій і другій статті 
368-3, частинах першій і 
другій статті 368 -4, 
статтях 369 і 369-2 
Кримінального кодексу 
України; 

3. незабезпечення 
виконання покладених 
на її уповноважену 
особу законом або 
установчими 
документами 
юридичної особи 
обов’язків щодо вжиття 
заходів із запобігання 
корупції, що призвело 
до вчинення будь-якого 
із корисливих  злочинів 

4. жодна із відповідей не 
є правильною 

Пояснення: 
обставини, названі у пунктах 1. і 2. передбачені  у ч. 1 ст. 96-3 Кримінального кодексу 
України   у якості підстав застосування таких заходів. 

Питання: 
Кого за чинним Кримінальним кодексом України слід визнавати уповноваженими 
особами юридичної особи при встановленні підстав застосування до останньої заходів 
кримінально-правового характеру? 

Відповіді: 

1.  усіх службових осіб 
юридичної особи 

Правильна 
відповідь: 

2. службових осіб юридичної особи, а також інших 
осіб, які відповідно до закону, установчих 
документів юридичної особи чи договору мають 
право діяти від імені юридичної особи 

2. службових осіб 
юридичної особи, а 
також інших осіб, які 
відповідно до закону, 
установчих документів 
юридичної особи чи 
договору мають право 
діяти від імені 
юридичної особи 



3. службових осіб 
юридичної особи, а 
також інших осіб, які 
вчиняють 
правопорушення від 
імені юридичної особи 

4. жодна з наведених 
відповідей не є 
правильною 

Пояснення: 

«1. Під уповноваженими особами юридичної особи слід розуміти службових осіб юридичної 
особи, а також інших осіб, які відповідно до закону, установчих документів юридичної особи 
чи договору мають право діяти від імені юридичної особи.» (прим.1 до ст. 96-3 
Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Як за чинним Кримінальним кодексом України застосовуються заходи кримінально-
правового характеру до юридичної особи за наявності невиконаного заходу за 
попереднім вироком? 

Відповіді: 

1. до нового заходу 
повністю або частково 
приєднується 
попередній захід 

Правильна 
відповідь: 

2. кожен із них виконується самостійно, крім 
випадків застосування судом ліквідації юридичної 
особи згідно з цим Кодексом 

2. кожен із них 
виконується самостійно, 
крім випадків 
застосування судом 
ліквідації юридичної 
особи згідно з цим 
Кодексом 

3. новим заходом 
повністю або частково 
поглинається 
попередній 

4. жодна з відповідей не 
є правильною 

Пояснення: 

«При застосуванні до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру… за 
наявності невиконаного заходу за попереднім вироком (вироками) суду кожне з них 
виконується самостійно, крім випадків застосування судом ліквідації юридичної особи 
згідно з цим Кодексом.»  (ч.2 ст.96-11 Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Які види звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності передбачені 
чинним Кримінальним кодексом України?  

Відповіді: 

1. звільнення від 
кримінальної 
відповідальності із 
застосуванням 
примусового лікування 

Правильна 
відповідь: 

3. звільнення від кримінальної відповідальності із 
застосуванням примусових заходів виховного 
характеру та у зв’язку із закінченням строків 
давності 

2. звільнення від 
кримінальної 
відповідальності із 
застосуванням 
примусових заходів 
медичного характеру 

3. звільнення від 
кримінальної 
відповідальності із 
застосуванням 
примусових заходів 
виховного характеру та 
у зв’язку із закінченням 
строків давності 

4. звільнення від 
кримінальної 
відповідальності із 
застосуванням 
примусових заходів 
виховного та медичного 



характеру 

Пояснення: 

«Стаття 97 Кримінального кодексу України. Звільнення від кримінальної відповідальності із 
застосуванням примусових заходів виховного характеру; Стаття 106. Звільнення від 
кримінальної відповідальності та відбування покарання у зв'язку із закінченням строків 
давності» 

Питання: 
При призначенні покарання неповнолітньому суд, крім обставин, передбачених у 
статтях 65-67 Кримінального кодексу України, враховує: 

Відповіді: 

1. лише умови його 
життя та виховання 

Правильна 
відповідь: 

4. усі перераховані вище обставини 

2. лише вплив дорослих 

3. лише рівень розвитку 
та інші особливості 
особи неповнолітнього 

4. усі перераховані вище 
обставини 

Пояснення: 

« При призначенні покарання неповнолітньому суд, крім обставин, передбачених у статтях 
65-67 цього Кодексу, враховує умови його життя та виховання, вплив дорослих, рівень 
розвитку та інші особливості особи неповнолітнього.» (ч.1 ст. 103 Кримінального кодексу 
України) 

Питання: 
Яка форма вини характеризує суб’єктивну сторону злочину,  передбаченого ч.1 ст. 371 
Кримінального кодексу України «Завідомо незаконні затримання, привід, домашній 
арешт або тримання під вартою»? 

Відповіді: 

1. вина у формі умислу 

Правильна 
відповідь: 

1. вина у формі умислу 

2. вина у формі 
необережності 

3. змішана форма вини 

4. всі відповіді є вірними 

Пояснення: 
відповідно до диспозиції ч. 1 ст. 371 Кримінального кодексу України  кримінальна 
відповідальність настає за «завідомо» незаконне затримання або незаконний привід. 

Питання: 
Законом тяжкі наслідки як кваліфікуюча ознака завідомо незаконного затримання, 
приводу, домашнього арешту або тримання під вартою (ч.3 ст. 371 Кримінального 
кодексу України) визначені як: 

Відповіді: 

1. такі, що перевищують 
100 неоподатковуваних 
мінімумів доходів 
громадян 

Правильна 
відповідь: 

4. В цьому злочині тяжкі наслідки не мають 
законодавчого визначення 

2. такі, що перевищують 
1000 неоподатковуваних 
мінімумів доходів 
громадян 

3. Такі, що потягли 
заподіяння шкоди волі, 
честі та гідності особи 

4. В цьому злочині тяжкі 
наслідки не мають 
законодавчого 
визначення 

Пояснення: Ст. 371 КК України 

Питання: 
Склад злочину, передбачений ч.2 ст. 371 Кримінального кодексу України «Завідомо 
незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою» по 
відношенню до складу злочину, передбаченого ч. 1 цієї статті є: 

Відповіді: 

1. кваліфікованим 

Правильна 
відповідь: 

4. самостійним 

2. особливо 
кваліфікованим 

3. привілейованим 

4. самостійним 

Пояснення: ч.2 ст. 371 КК України 



Питання: 
Яка з форм (видів) вини НЕ виключає застосування ч.1 ст. 372 Кримінального кодексу 
України «Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності»? 

Відповіді: 

1. необережність 

Правильна 
відповідь: 

4. всі наведені форми виключають застосування ч.1 
ст. 372 Кримінального кодексу України 

2. злочинна недбалість 

3. злочинна 
самовпевненість 

4. всі наведені форми 
виключають 
застосування ч.1 ст. 372 
Кримінального кодексу 
України 

Пояснення: 

відповідно до диспозиції ч. 1 ст. 372 Кримінального кодексу України кримінальна 
відповідальність настає за притягнення «завідомо» невинного до кримінальної 
відповідальності. 

Питання: 
Склад злочину, передбачений ч.3 ст. 371 Кримінального кодексу України «Завідомо 
незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою» по 
відношенню до складу злочину, передбаченого ч. 1 цієї статті є: 

Відповіді: 

1. кваліфікованим 

Правильна 
відповідь: 

1. кваліфікованим  

2. особливо 
кваліфікованим 

3. привілейованим 

4. самостійним 

Пояснення: «Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті» ч.3 ст. 371 КК України 

Питання: 
У складі злочину, передбаченого ч. 1 ст. 372 Кримінального кодексу України 
«Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності» суб’єкт є: 

Відповіді: 

1. загальним (фізична, 
осудна особа, яка 
досягала віку 14 років. 

Правильна 
відповідь: 

3. спеціальним 

2. загальним (фізична, 
осудна особа, яка 
досягала віку 16 років. 

3. спеціальним 

4. може бути як 
загальним, так і 
спеціальним 

Пояснення: 
відповідно до диспозиції ч. 1 ст. 372   Кримінального кодексу України суб’єктом є слідчий, 
прокурор чи інша уповноважена на законом особа 

Питання: 
Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднане з 
обвинуваченням у вчиненні злочину якої тяжкості утворює кваліфікований склад 
злочину, передбачений ч. 2 ст. 372 Кримінального кодексу України? 

Відповіді: 

1. поєднане з 
обвинуваченням у 
вчиненні злочину 
невеликої тяжкості 

Правильна 
відповідь: 

3. поєднане з обвинуваченням у вчиненні тяжкого 
або особливо тяжкого злочину 

2. поєднане з 
обвинуваченням у 
вчиненні злочину 
середньої тяжкості 

3. поєднане з 
обвинуваченням у 
вчиненні тяжкого або 
особливо тяжкого 
злочину 

4. поєднане з 
обвинуваченням у 
вчиненні лише особливо 
тяжкого злочину 

Пояснення: 
ч. 2 ст. 372   Кримінального кодексу України, передбачає у якості кваліфікуючої ознаки 
обвинувачення у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину 



Питання: 
У складі злочину, передбаченого ч. 1 ст. 373   Кримінального кодексу України 
«Примушування давати показання» суб’єкт визнається:  

Відповіді: 

1. спеціальним 

Правильна 
відповідь: 

1. спеціальним 

2. загальним (фізична, 
осудна особа, яка 
досягала віку 14 років. 

3. загальним (фізична, 
осудна особа, яка 
досягала віку 16 років. 

4. може бути як 
загальним, так і 
спеціальним 

Пояснення: 
відповідно до диспозиції ч. 1 ст. 372   КК України суб’єктом є прокурор, слідчий або 
працівник підрозділу, який здійснює оперативно-розшукову діяльність 

Питання: 
Які ознаки утворюють кваліфікований склад злочину, передбачений ч. 2 ст. 373 
Кримінального кодексу України «Примушування давати показання»? 

Відповіді: 

1. лише вчинення 
злочину повторно 

Правильна 
відповідь: 

3. лише дії, поєднані із застосуванням насильства 
або із знущанням над особою, за відсутності ознак 
катування 

2. лише вчинення 
злочину щодо 
неповнолітнього 

3. лише дії, поєднані із 
застосуванням 
насильства або із 
знущанням над особою, 
за відсутності ознак 
катування 

4. всі названі ознаки 

Пояснення: 

ч. 2 ст. 373   Кримінального кодексу України передбачає за примушування давати 
показання, поєднані із застосуванням насильства або із знущанням над особою, за 
відсутності ознак катування 

Питання: 
В яких формах може виражатися діяння, як ознака об’єктивної сторони злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 374   Кримінального кодексу України «Порушення права на 
захист»? 

Відповіді: 

1. лише у формі 
недопущення захисника 

Правильна 
відповідь: 

4. у будь-якій з перелічених форм 

2. лише ненадання 
своєчасно захисника 

3. лише інше грубе 
порушення права на 
захист 

4. у будь-якій з 
перелічених форм 

Пояснення: 
ч. 1 ст. 374   України встановлює кримінальну відповідальність за недопущення чи 
ненадання своєчасно захисника, а також інше грубе порушення права підозрюваного, 
обвинуваченого на захист, 

Питання: 
У складі злочину, передбаченого ч. 1 ст. 374 Кримінального кодексу України 
«Порушення права на захист» суб’єктом злочину визнається:  

Відповіді: 

1. загальним (фізична, 
осудна особа, яка 
досягала віку 14 років. 

Правильна 
відповідь: 

3. спеціальним 

2. загальним (фізична, 
осудна особа, яка 
досягала віку 16 років. 

3. спеціальним 

4. може бути як 
загальним, так і 
спеціальним 

Пояснення: 
відповідно до диспозиції ч. 1 ст. 374   Кримінального кодексу України суб’єктом злочину є 
слідчий, прокурор або суддя 



Питання: 
Склад злочину, передбачений ч.3 ст. 371 Кримінального кодексу України «Завідомо 
незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою» по 
відношенню до складу злочину, передбаченого ч. 2 цієї статті є: 

Відповіді: 

1. кваліфікованим 

Правильна 
відповідь: 

1. кваліфікованим  

2. особливо 
кваліфікованим 

3. привілейованим 

4. самостійним 

Пояснення: «Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті» ч.3 ст. 371 КК України 

Питання: 
Яка форма вини характеризує суб’єктивну сторону злочину,  передбаченого  ст. 375   
Кримінального кодексу України «Постановлення суддею (суддями) завідомо 
неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови»? 

Відповіді: 

1. лише вина у формі 
умислу 

Правильна 
відповідь: 

1. лише вина у формі умислу 

2. лише вина у формі 
необережності 

3. лише змішана форма 
вини 

4. всі відповіді є вірними 

Пояснення: 

відповідно до диспозиції ст. 375 Кримінального кодексу України кримінальна 
відповідальність настає за постановлення «завідомо» неправосудного вироку, рішення, 
ухвали або постанови. 

Питання: 
У вчиненні яких дій виражається об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 376-1  
Кримінального кодексу України «Незаконне втручання в роботу автоматизованої 
системи документообігу суду»? 

Відповіді: 

1. лише внесення 
неправдивих відомостей 
чи несвоєчасне внесення 
відомостей до 
автоматизованої системи 
документообігу суду 

Правильна 
відповідь: 

4. у вчиненні будь-яких з перелічених дій 

2. лише несанкціоновані 
дії з інформацією, що 
міститься в 
автоматизованій системі 
документообігу суду 

3.  лише інше втручання 
в роботу 
автоматизованої системи 
документообігу суду 

4. у вчиненні будь-яких з 
перелічених дій 

Пояснення: ч.1 ст. 376-1   Кримінального кодексу України 

Питання: 
У складі злочину, передбаченого ст. 376-1   Кримінального кодексу України «Незаконне 
втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду» суб’єкт злочину:  

Відповіді: 

1. лише загальний 
(фізична, осудна особа, 
яка досягала віку 14 
років. 

Правильна 
відповідь: 

3. як загальний, так і спеціальний 

2. лише загальний 
(фізична, осудна особа, 
яка досягала віку 16 
років. 

3. як загальний, так і 
спеціальний 

4. лише спеціальний  

Пояснення: 
відповідно до ч.1 ст. 376-1   Кримінального кодексу України, злочин може бути вчинений 
службовою особою, яка має право доступу до цієї системи, або іншою особою шляхом 
несанкціонованого доступу до автоматизованої системи документообігу суду. 



Питання: 
Що є змістом погрози згідно  зі ст. 377 Кримінального кодексу України «Погроза або 
насильство щодо  судді, народного  засідателя чи присяжного»:  

Відповіді: 

1.  погроза  вбивством,  
насильством  або  
знищенням  чи 
пошкодженням майна 

Правильна 
відповідь: 

1.  погроза  вбивством,  насильством  або  
знищенням  чи пошкодженням майна 

2. погроза лише 
вбивством або 
застосуванням тілесних 
ушкоджень 

3. погроза лише 
вбивством або 
насильством  

4.  погроза  
застосуванням  лише 
тяжких  тілесних  
ушкоджень або тілесних 
ушкоджень середньої 
тяжкості 

Пояснення: ч.1 ст.377   Кримінального кодексу України 

Питання: 
У якій із запропонованих відповідей найбільш повно розкривається потерпілий від 
злочину, передбаченого ст. 377 Кримінального кодексу України «Погроза або насильство 
щодо  судді, народного  засідателя чи присяжного»?  

Відповіді: 

1. професійні судді і 
народні  засідателі 

Правильна 
відповідь: 

4. професійні судді, народні  засідателі і присяжні, 
їх близькі родичі 

2. народні  засідателі і 
присяжні 

3. професійні судді, 
народні  засідателі і 
присяжні 

4. професійні судді, 
народні  засідателі і 
присяжні, їх близькі 
родичі 

Пояснення: ч.1 ст.377   Кримінального кодексу України 

Питання: 
Легкі тілесні ушкодження або тілесні ушкодження середньої тяжкості для злочину, 
передбаченого  ст. 377   Кримінального кодексу України «Погроза або насильство щодо 
судді, народного  засідателя чи присяжного»  визнаються:  

Відповіді: 

1. обов’язковою ознакою 
об’єктивної сторони 
основного складу цього 
злочину 

Правильна 
відповідь: 

2. кваліфікуючою ознакою 

2. кваліфікуючою 
ознакою 

3.  на  кваліфікацію  не  
впливає,  однак  
враховується  судом при 
призначенні особі 
покарання за цей 
злочин 

4. не мають жодного 
значення для злочинів 
цієї категорії  

Пояснення: 
ч.2 ст. 377 Кримінального кодексу України, передбачає зазначені тілесні ушкодження, як  
кваліфікуючу ознаку 

Питання: 
За конструкцією об’єктивної сторони склад злочину, передбачений ч. 2 ст. 377   
Кримінального кодексу України «Погроза або насильство щодо  судді, народного  
засідателя чи присяжного» визнається:  

Відповіді: 

1. формальним 
Правильна 
відповідь: 

2. матеріальним 2. матеріальним 

3. усіченим 



4. кваліфікованим 

Пояснення: 
ч. 2 ст. 377   Кримінального кодексу України, передбачає заподіяння тяжкого тілесного 
ушкодження 

Питання: 
Яка форма вини характеризує суб’єктивну сторону злочину,  передбаченого  ч. 1  ст. 378  
Кримінального кодексу України «Умисне знищення або пошкодження майна судді, 
народного засідателя чи присяжного»: 

Відповіді: 

1. вина у формі умислу 

Правильна 
відповідь: 

1. вина у формі умислу 

2. вина у формі 
необережності 

3. змішана форма вини 

4. всі відповіді є вірними 

Пояснення: ч. 1  ст. 378 Кримінального кодексу України 

Питання: 
«Умисне знищення або пошкодження майна судді, народного засідателя чи 
присяжного» (ст. 378 Кримінального кодексу України) є злочином якщо: 

Відповіді: 

1. вчинене у зв'язку з їх 
діяльністю, пов'язаною 
із здійсненням 
правосуддя 

Правильна 
відповідь: 

1. вчинене у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із 
здійсненням правосуддя 

2. вчинене загально 
небезпечним способом 

3. потягло тяжкі 
наслідки 

4. є злочином без 
наявності додаткових 
ознак 

Пояснення: ч.1 ст. 378 КК України 

Питання: 

В якій із запропонованих відповідей найбільш повно розкривається потерпілий від 
злочину, передбаченого ст. 379 Кримінального кодексу України «Посягання на життя 
судді, народного засідателя чи присяжного у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із 
здійсненням правосуддя»? 

Відповіді: 

1. професійні судді і 
народні  засідателі 

Правильна 
відповідь: 

4. професійні судді, народні  засідателі і присяжні, 
їх близькі родичі 

2. народні  засідателі і 
присяжні 

3. професійні судді, 
народні  засідателі і 
присяжні 

4. професійні судді, 
народні  засідателі і 
присяжні, їх близькі 
родичі 

Пояснення: ст. 379   Кримінального кодексу України 

Питання: 
У складі злочину, передбаченого ст. 379   Кримінального кодексу України «Посягання на 
життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із 
здійсненням правосуддя»  суб’єкт злочину є: 

Відповіді: 

1.фізична, осудна особа, 
яка досягала віку 14 
років. 

Правильна 
відповідь: 

1.фізична, осудна особа, яка досягала віку 14 років. 

2.фізична, осудна особа, 
яка досягала віку 16 
років. 

3. спеціальним 

4. може бути як 
загальним, так і 
спеціальним 

Пояснення: 
відповідно до  ч. 2 ст. 22   Кримінального кодексу України кримінальна відповідальність за 
посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв'язку з їх діяльністю, 
пов'язаною із здійсненням правосуддя настає з 14 років. 

Питання: 
У вчиненні яких дій виражається об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 380 
Кримінального кодексу України «Невжиття заходів безпеки щодо осіб, взятих під 



захист»? 

Відповіді: 

1. лише неприйняття 
рішення, несвоєчасне 
прийняття або 
прийняття недостатньо 
обґрунтованих рішень 
для безпеки працівників 
суду, правоохоронних 
органів або осіб, які 
беруть участь у 
кримінальному 
судочинстві, членів їхніх 
сімей та їхніх близьких 
родичів 

Правильна 
відповідь: 

4. будь-яке з перелічених діянь 

2. лише невжиття 
заходів для безпеки 
працівників суду, 
правоохоронних органів 
або осіб, які беруть 
участь у кримінальному 
судочинстві, членів їхніх 
сімей та їхніх близьких 
родичів 

3. лише несвоєчасне 
вжиття достатніх заходів 
для безпеки працівників 
суду, правоохоронних 
органів або осіб, які 
беруть участь у 
кримінальному 
судочинстві, членів їхніх 
сімей та їхніх близьких 
родичів 

4. будь-яке з 
перелічених діянь 

Пояснення: ч.1 ст. 380   Кримінального кодексу України 

Питання: 
Тяжкі наслідки для злочину,  передбаченого  ст. 380   Кримінального кодексу України 
«Невжиття заходів безпеки щодо осіб, взятих під захист» визнаються:  

Відповіді: 

1. обов’язковою ознакою 
об’єктивної сторони 
складу цього злочину 

Правильна 
відповідь: 

1. обов’язковою ознакою об’єктивної сторони 
складу цього злочину 

2. кваліфікуючою 
ознакою 

3.  на  кваліфікацію  не  
впливає,  однак  
враховується  судом при 
призначенні особі 
покарання за цей 
злочин 

4. не мають жодного 
значення для злочинів 
цієї категорії  

Пояснення: ст. 380 КК України 

Питання: 
За конструкцією об’єктивної сторони склад злочину, передбачений ч. 1 ст. 381   
Кримінального кодексу України «Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо 
особи, взятої під захист» є: 

Відповіді: 

1. формальним 

Правильна 
відповідь: 

2. матеріальним 
2. матеріальним 

3. усіченим 

4. всі відповіді вірні 



Пояснення: 
в ч. 1 ст. 381 Кримінального кодексу України передбачається настання суспільно 
небезпечного наслідку, а саме: шкода здоров’ю  

Питання: 
В якій із запропонованих відповідей найбільш повно розкривається предмет злочину, 
передбаченого ст. 382 Кримінального кодексу України «Невиконання судового 
рішення»? 

Відповіді: 

1. рішення та ухвала 
суду 

Правильна 
відповідь: 

3. вирок, рішення, постанова та ухвала суду 

2. вирок та постанова 
суду 

3. вирок, рішення, 
постанова та ухвала суду 

4. вирок, рішення та 
постанова суду 

Пояснення: ч.1 ст. 382   Кримінального кодексу України 

Питання: 
Яка форма вини характеризує суб’єктивну сторону злочину,  передбаченого  ч. 1  ст. 383 
Кримінального кодексу України «Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення 
злочину»: 

Відповіді: 

1. вина у формі умислу 

Правильна 
відповідь: 

1. вина у формі умислу 

2. вина у формі 
необережності 

3. змішана форма вини 

4. всі відповіді є вірними 

Пояснення: 
відповідно до диспозиції ч. 1 ст. 383   Кримінального кодексу України кримінальна 
відповідальність настає за «завідомо» неправдиве повідомлення про вчинення злочину 

Питання: 
Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину утворює склад злочину , 
передбачений ч. 2 ст. 383   Кримінального кодексу України «Завідомо неправдиве 
повідомлення про вчинення злочину» у разі: 

Відповіді: 

1. поєднання з 
обвинуваченням у 
вчиненні злочину 
невеликої тяжкості 

Правильна 
відповідь: 

3. поєднане з обвинуваченням у вчиненні тяжкого 
або особливо тяжкого злочину 

2. поєднане з 
обвинуваченням у 
вчиненні злочину 
середньої тяжкості 

3. поєднане з 
обвинуваченням у 
вчиненні тяжкого або 
особливо тяжкого 
злочину 

4. поєднане з 
обвинуваченням у 
вчиненні лише особливо 
тяжкого злочину 

Пояснення: 
ч. 2 ст. 383   Кримінального кодексу України, передбачає у якості кваліфікуючої ознаки 
обвинувачення у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину 

Питання: 
У складі злочину, передбаченого ч. 1 ст. 384   Кримінального кодексу України «Завідомо 
неправдиве показання» суб’єктом злочину визнається:  

Відповіді: 

1. лише свідок та 
потерпілий 

Правильна 
відповідь: 

4. будь-яка з перелічених осіб 

2. лише експерт та 
оцінювач 

3. лише перекладач 

4. будь-яка з 
перелічених осіб 

Пояснення: ч. 1 ст. 384   Кримінального кодексу України 

Питання: 
Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 384   Кримінального кодексу України «Завідомо 
неправдиве показання» не є: 

Відповіді: 1. заявник Правильна 1. заявник 



2. свідок відповідь: 

3. потерпілий 

4. перекладач 

Пояснення: 

 Завідомо неправдиве показання свідка чи потерпілого або завідомо неправдивий висновок 
експерта під час провадження досудового розслідування, здійснення виконавчого 
провадження або проведення розслідування тимчасовою слідчою чи спеціальною 
тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради України або в суді, завідомо неправдивий звіт 
оцінювача про оцінку майна під час здійснення виконавчого провадження, а також завідомо 
неправильний переклад, зроблений перекладачем у таких самих випадках ( ч.1 ст. 384   
Кримінального кодексу України) 

Питання: 
У вчиненні яких дій виражається об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 386   
Кримінального кодексу України «Перешкоджання з'явленню свідка, потерпілого, 
експерта, примушування їх до відмови від давання показань чи висновку»? 

Відповіді: 

1. лише перешкоджання 
з'явленню свідка, 
потерпілого, експерта до 
суду, органів досудового 
розслідування, 
тимчасових слідчих та 
спеціальної тимчасової 
слідчої комісії Верховної 
Ради України, 

Правильна 
відповідь: 

4. у вчиненні будь-яких дій з наведених вище 

2. лише примушування 
свідка, потерпілого, 
експерта до відмови від 
давання показань чи 
висновку, а також до 
давання завідомо 
неправдивих показань 
чи висновку шляхом 
погрози вбивством, 
насильством, 
знищенням майна цих 
осіб чи їх близьких 
родичів або 
розголошення 
відомостей, що їх 
ганьблять, 

3. лише підкуп свідка, 
потерпілого чи експерта 
з тією самою метою, а 
також погроза вчинити 
зазначені дії з помсти за 
раніше дані показання 
чи висновок 

4. у вчиненні будь-яких 
дій з наведених вище 

Пояснення:  ст. 386   Кримінального кодексу України 

Питання: 
У складі злочину, передбаченого ст. 389   Кримінального кодексу України «Ухилення від 
покарання, не пов'язаного з позбавленням волі», суб’єктом злочину визнається:  

Відповіді: 

1. загальним (фізична, 
осудна особа, яка 
досягала віку 14 рокі3. 

Правильна 
відповідь: 

3. спеціальним  

2. загальним (фізична, 
осудна особа, яка 
досягала віку 16 рокі3. 

3. спеціальним 

4. може бути як 
загальним, так і 
спеціальним 

Пояснення: 
ч. 1 ст. 389   Кримінального кодексу України передбачає відповідальність особи, засудженої 
до цих видів покарань 



Питання: 
У вчиненні яких дій НЕ виражається об’єктивна сторона злочину, передбаченого ч.1 ст. 
390   Кримінального кодексу України «Ухилення від відбування покарання у виді 
обмеження волі та у виді позбавлення волі»? 

Відповіді: 

1. самовільне залишення 
місця обмеження волі 

Правильна 
відповідь: 

3. неповернення до місця відбування покарання 
особи, засудженої до обмеження волі, якій було 
дозволено короткочасний виїзд, після закінчення 
строку виїзду 

2. систематичне 
порушення 
громадського порядку 
чи встановлених правил 
проживання 

3. неповернення до 
місця відбування 
покарання особи, 
засудженої до 
обмеження волі, якій 
було дозволено 
короткочасний виїзд, 
після закінчення строку 
виїзду 

4. злісне ухилення від 
робіт  

Пояснення: 

кримінальна відповідальність за неповернення до місця відбування покарання особи, 
засудженої до обмеження волі, якій було дозволено короткочасний виїзд, після закінчення 
строку виїзду передбачається ч.2 ст. 390   Кримінального кодексу України 

Питання: 
У якій з наведених дій не виражається об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 
392   Кримінального кодексу України «Дії, що дезорганізують роботу установ виконання 
покарань»? 

Відповіді: 

1. тероризування у 
установах виконання 
покарань засуджених 

Правильна 
відповідь: 

4. злісна непокора законним вимогам адміністрації 
установ виконання покарань 

2. напад на 
адміністрацію 

3. організація з метою  
тероризування 
засуджених або нападу 
на адміністрацію 
організованої групи або 
активна участь у такій 
групі 

4. злісна непокора 
законним вимогам 
адміністрації установ 
виконання покарань 

Пояснення: 
кримінальна відповідальність за злісну непокору законним вимогам адміністрації установ 
виконання покарань передбачена ст. 391 Кримінального кодексу України 

Питання: 
У складі злочину, передбаченого ст. 393   Кримінального кодексу України «Втеча з місця 
позбавлення волі або з-під варти», суб’єктом злочину: 

Відповіді: 

1. загальний (фізична, 
осудна особа, яка 
досягала віку 14 років). 

Правильна 
відповідь: 

3. спеціальний  

2. загальний (фізична, 
осудна особа, яка 
досягала віку 16 років). 

3. спеціальний 

4. як загальний так і 
спеціальний 

Пояснення: 
ч. 1 ст. 393   Кримінального кодексу України передбачає відповідальність особи, яка відбуває 
покарання у виді позбавлення волі або арешту чи перебуває в попередньому ув'язненні 

Питання: 
Яка форма вини характеризує суб’єктивну сторону злочину,  передбаченого  ч. 1  ст. 393  
Кримінального кодексу України «Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти»: 

Відповіді: 1. вина у формі прямого Правильна 4. вина у формі прямого умислу 



або непрямого умислу відповідь: 

2. вина у формі 
необережності 

3. змішана форма вини 

4. вина у формі прямого 
умислу 

Пояснення: 

Відповідальність за втечу з місця  позбавлення  волі  або з-під   варти   особи,  яка  відбуває  
покарання  чи  перебуває  в попередньому ув'язненні,  настає лише за наявності прямого  
умислу на втечу (абз.1 п.13. ППВСУ від 26.03.1993р. №2 «Про судову  практику  в  справах  
про  злочини,  пов'язані  з порушеннями режиму відбування покарання в місцях 
позбавлення волі»). 

Питання: 
Яким визнається склад злочину за конструкцією об’єктивної сторони, передбачено  ч. 1  
ст. 393  Кримінального кодексу України «Втеча з місця позбавлення волі або з-під 
варти»? 

Відповіді: 

1. формальним 

Правильна 
відповідь: 

1. формальним 

2. матеріальним 

3. усіченим 

4.  всі відповіді 
правильні 

Пояснення: 

втеча є закінченим складом злочину  з  моменту  умисного незаконного  залишення  
засудженим  або особою,  яка перебуває під вартою, місця позбавлення волі (абз.2 п.13. 
ППВСУ від 26.03.1993р. № 2 «Про судову  практику  в  справах  про  злочини,  пов'язані  з 
порушеннями режиму відбування покарання в місцях позбавлення волі»). 

Питання: 
Яка з перелічених ознак не утворює кваліфікований склад злочину, передбаченого ч. 2 
ст. 393   Кримінального кодексу України «Втеча з місця позбавлення волі або з-під 
варти»? 

Відповіді: 

1. діяння, вчинене 
повторно 

Правильна 
відповідь: 

3. діяння, що спричинило тяжкі наслідки 

2. діяння, поєднане із 
заволодінням зброєю чи 
з її використанням 

3. діяння, що 
спричинило тяжкі 
наслідки 

4. діяння, поєднане із 
пошкодженням 
інженерно-технічних 
засобів охорони 

Пояснення: ч.2 ст.393   Кримінального кодексу України 

Яке з 
наведених 
тверджень 
є 
вірним?Від
повіді: 

1. обов’язковою ознакою 
об’єктивної сторони 
основного складу цього 
злочину 

Правильна 
відповідь: 

обов’язковою ознакою основного складу злочину 
лише у формі залишення особою місця 
проживання 

2. обов’язковою ознакою 
суб’єктивної сторони 
основного складу цього 
злочину 

3. кваліфікуючою 
ознакою 

4.  обов’язковою ознакою 
основного складу 
злочину лише у формі 
залишення особою місця 
проживання 

Пояснення: 
ст. 395  КК України, передбачає кримінальну відповідальність за самовільне залишення 
особою місця проживання з метою ухилення від адміністративного нагляду 

Питання: 
У складі злочину, передбаченого ст. 395 Кримінального кодексу України «Порушення 
правил адміністративного нагляду» суб’єкт злочину є: 

Відповіді: 

1. загальним (фізична, 
осудна особа, яка 
досягала віку 14 рокі3. 

Правильна 
відповідь: 

3. спеціальним  



2. загальним (фізична, 
осудна особа, яка 
досягала віку 16 рокі3. 

3. спеціальним 

4. може бути як 
загальним, так і 
спеціальним 

Пояснення: 
ст. 195 КК України, передбачає відповідальність особи, щодо якої встановлено 
адміністративний нагляд у разі звільнення з місць позбавлення волі. 

Питання: 
Хто з наведених нижче осіб згідно з ч. 2 ст. 396   Кримінального кодексу України 
«Приховування злочину» не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності  
за приховування злочину? 

Відповіді: 

1. вагітні жінки 

Правильна 
відповідь: 

3.  члени сім'ї чи близькі родичі особи, яка 
вчинила злочин 

2. неповнолітні 

3.  члени сім'ї чи близькі 
родичі особи, яка 
вчинила злочин 

4. ч.2 ст. 396   
Кримінального кодексу 
України не встановлює 
ніяких обмежень 

Пояснення: 

ч. 2 ст. 396   Кримінального кодексу України встановлює, що не підлягають кримінальній 
відповідальності за заздалегідь не обіцяне приховування злочину члени сім'ї чи близькі 
родичі особи, яка вчинила злочин, коло яких визначається законом. 

Питання: Яке з наведених тверджень є вірним? 

Відповіді: 

1. суб’єктом злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 
397   Кримінального 
кодексу України 
«Втручання в діяльність 
захисника чи 
представника особи» є 
службова особа. 

Правильна 
відповідь: 

2. службова особа є суб’єктом кваліфікованого 
складу злочину «Втручання в діяльність захисника 
чи представника особи» 

2. службова особа є 
суб’єктом 
кваліфікованого складу 
злочину «Втручання в 
діяльність захисника чи 
представника особи» 

3. службова особа є 
потерпілим у складі 
злочину, передбаченого 
ст. 397   Кримінального 
кодексу України 

4. жодна з перелічених 
відповідей не є вірною 

Пояснення: 
ч. 2 ст. 397   Кримінального кодексу України, передбачає кримінальну відповідальність за 
втручання в діяльність захисника чи представника особи, вчинене службовою особою  

Питання: 
Яка з наведених дій не утворює  об’єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 1 ст. 398 
Кримінального кодексу України «Погроза або насильство щодо захисника чи 
представника особи»? 

Відповіді: 

1. погроза вбивством 
щодо захисника чи 
представника особи 

Правильна 
відповідь: 

4. вбивство захисника  чи представника особи 

2. заподіяння тілесних 
ушкоджень захиснику 
чи представнику особи 

3. погроза знищенням 
чи пошкодженням 
майна захисника чи 
представника особи 



4. вбивство захисника  
чи представника особи 

Пояснення: 

погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо захисника 
чи представника особи, а також щодо їх близьких родичів у зв'язку з діяльністю, пов'язаною 
з наданням правової допомоги (ч.1 ст. 398   Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Легкі тілесні ушкодження або тілесні ушкодження середньої тяжкості для злочину,  
передбаченого  ст. 398 Кримінального кодексу України «Погроза або насильство щодо 
захисника чи представника особи» є: 

Відповіді: 

1. обов’язковою ознакою 
об’єктивної сторони 
основного складу цього 
злочину 

Правильна 
відповідь: 

2. кваліфікуючою ознакою 

2. кваліфікуючою 
ознакою 

3.  на  кваліфікацію  не  
впливає,  однак  
враховується  судом при 
призначенні особі 
покарання за цей 
злочин 

4. не мають жодного 
значення для злочинів 
цієї категорії  

Пояснення: 

ч. 2 ст. 398   Кримінального кодексу України, передбачає кримінальну відповідальність за 
умисне заподіяння захиснику чи представнику особи або їх близьким родичам легких або 
середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з наданням 
правової допомоги 

Питання: 
В якій із запропонованих відповідей найбільш повно розкривається потерпілий від 
злочину, передбаченого ст. 398 Кримінального кодексу України «Погроза або насильство 
щодо захисника чи представника особи»? 

Відповіді: 

1. захисник особи 

Правильна 
відповідь: 

4. захисник чи представник особи або їх близькі 
родичі 

2. захисник чи 
представник особи 

3. представник особи 

4. захисник чи 
представник особи або 
їх близькі родичі 

Пояснення: ч. 1 ст. 398   Кримінального кодексу України 

Питання: 
Кримінальна відповідальність за тілесні ушкодження якої тяжкості охоплюється 
складом злочину, передбаченим передбаченого ст. 398   Кримінального кодексу України 
«Погроза або насильство щодо захисника чи представника особи»? 

Відповіді: 

1. лише легкі тілесні 
ушкодження 

Правильна 
відповідь: 

4. будь-які тілесні ушкодження  

2. лише тілесні 
ушкодження середньої 
тяжкості 

3. лише тяжкі тілесні 
ушкодження 

4. будь-які тілесні 
ушкодження 

Пояснення: 

ч.2 ст. 398   Кримінального кодексу України, передбачає кримінальну відповідальність за 
умисне заподіяння захиснику чи представнику особи або їх близьким родичам легких або 
середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з наданням 
правової допомоги; ч. 3 ст. 398 Кримінального кодексу   України передбачає кримінальну 
відповідальність за умисне заподіяння тим самим особам у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з 
наданням правової допомоги, тяжкого тілесного ушкодження 

Питання: 
Який склад злочину за конструкцією об’єктивної сторони, передбачено  ч. 2 та ч. 3  ст. 
398 Кримінального кодексу України «Погроза або насильство щодо захисника чи 
представника особи»? 

Відповіді: 

1. формальний 
Правильна 
відповідь: 

2. матеріальний 2. матеріальний 

3. усічений 



4. всі відповіді правильні 

Пояснення: 

ч. 2 та ч. 3 ст. 398   Кримінального кодексу України, передбачає кримінальну 
відповідальність за наявності суспільно небезпечного наслідку у виді легких тілесних 
ушкоджень, тілесних ушкоджень середньої тяжкості та тяжких тілесних ушкоджень 

Питання: 
У якій із запропонованих відповідей найбільш повно розкривається потерпілий від 
злочину, передбаченого ст. 399 Кримінального кодексу України «Умисне знищення або 
пошкодження майна захисника чи представника особи»? 

Відповіді: 

1. захисник особи 

Правильна 
відповідь: 

3. захисник чи представник особи або їх близькі 
родичі 

2. захисник чи 
представник особи 

3. захисник чи 
представник особи або 
їх близькі родичі 

4. представник особи  

Пояснення: ч. 1 ст. 399   Кримінального кодексу України 

Питання: 
Обов’язковою ознакою складу злочину, передбаченого ст. 399   Кримінального кодексу 
України «Умисне знищення або пошкодження майна захисника чи представника особи» 
визнається:  

Відповіді: 

1. потерпілий від 
злочину та предмет 
злочину 

Правильна 
відповідь: 

1. потерпілий від злочину та предмет злочину 

2. лише предмет 
злочину 

3. лише потерпілий від 
злочину 

4. ні потерпілий від 
злочину, ні предмет 
злочину не є 
обов’язковою ознакою 
складу злочину, 
передбаченого ст. 399   
Кримінального кодексу 
України 

Пояснення: ч.1 ст. ст. 399 КК України 

Питання: 
Спосіб для злочину,  передбаченого  ст. 399   Кримінального кодексу України «Умисне 
знищення або пошкодження майна захисника чи представника особи», є:  

Відповіді: 

1. обов’язковою ознакою 
об’єктивної сторони 
основного складу цього 
злочину 

Правильна 
відповідь: 

2. кваліфікуючою ознакою 

2. кваліфікуючою 
ознакою 

3.  на  кваліфікацію  не  
впливає,  однак  
враховується  судом при 
призначенні особі 
покарання за цей 
злочин 

4. не має жодного 
значення для злочинів 
цієї категорії  

Пояснення: 
ч. 2 ст. 399 Кримінального кодексу України, передбачає кримінальну відповідальність за дії, 
вчинені шляхом підпалу, вибуху або іншим загальнонебезпечним способом 

Питання: 
Який склад злочину за конструкцією об’єктивної сторони, передбачено  ч. 3  ст. 399  
Кримінального кодексу України «Умисне знищення або пошкодження майна захисника 
чи представника особи»? 

Відповіді: 

1. формальний 
Правильна 
відповідь: 

2. матеріальний 2. матеріальний 

3. усічений 



4. всі відповіді правильні 

Пояснення: 

 ч. 3 ст. 399   Кримінального кодексу України, передбачає кримінальну відповідальність за 
наявності суспільно небезпечного наслідку у виді загибелі людей, завдання їм тяжких 
тілесних ушкоджень чи настання інших тяжких наслідків 

Питання: 
Вкажіть найбільш точне коло потерпілих від злочину, передбаченого ст. 399  
Кримінального кодексу України. «Умисне знищення або пошкодження майна 
захисника чи представника особи». 

Відповіді: 

1. захисник чи 
представник особи 

Правильна 
відповідь: 

3. захисник чи представник особи або їх близькі 
родичі 

2. захисник чи 
представник особи або 
їх родичі 

3. захисник чи 
представник особи або 
їх близькі родичі 

4. захисник чи 
представник особи або 
їх близькі особи 

Пояснення: 

Умисне знищення або пошкодження майна, що належить захиснику чи представнику особи 
або їх близьким родичам, у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з наданням правової допомоги 
(ст. 399 КК України) 

Питання: 
Яка з перелічених нижче осіб не є потерпілим від злочину, передбаченого ст. 400   
Кримінального кодексу України «Посягання на життя захисника чи представника особи 
у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з наданням правової допомоги»? 

Відповіді: 

1. представник особи 

Правильна 
відповідь: 

2. народний засідатель 

2. народний засідатель 

3. захисник особи 

4. близькі родичі 
захисника чи 
представника особи 

Пояснення: ст. 400   Кримінального кодексу України 

Питання: 
У складі злочину, передбаченого ст. 400 Кримінального кодексу України «Посягання на 
життя захисника чи представника особи у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з наданням 
правової допомоги» суб’єктом злочинує:  

Відповіді: 

1. фізична, осудна особа, 
яка досягала віку 14 
років. 

Правильна 
відповідь: 

1. фізична, осудна особа, яка досягала віку 14 років. 

2. фізична, осудна особа, 
яка досягала віку 16 
років. 

3. спеціальним 

4. як загальним, так і 
спеціальним 

Пояснення: ч.2 ст. 22   Кримінального кодексу України 

Питання: 

Предметом злочину, передбаченого ст. 313   Кримінального кодексу України 
«Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення 
наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним 
шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з 
таким обладнанням», визнаються: 

Відповіді: 

1. наркотичні засоби 

Правильна 
відповідь: 

4. обладнання для виготовлення наркотиків, 
психотропних речовин та їх аналогів  

2. психотропні речовини 

3. наркотичні засоби і 
психотропні речовини 

4. обладнання для 
виготовлення 
наркотиків, 
психотропних речовин 
та їх аналогів 

Пояснення: (ст. 313 Кримінального кодексу України ) 



Питання: 

Способами вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 313   Кримінального кодексу 
України «Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для 
виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи 
заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші 
незаконні дії з таким обладнанням» визнається:  

Відповіді: 

1. викрадення 

Правильна 
відповідь: 

1. викрадення  
2. переробка 

3. повернення 

4. знищення 

Пояснення: (ч.1 ст. 313 Кримінального кодексу України) 

Питання: 

Способами вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 313   Кримінального кодексу 
України «Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для 
виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи 
заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші 
незаконні дії з таким обладнанням», НЕ визнається:  

Відповіді: 

1. викрадення 

Правильна 
відповідь: 

4. знищення  
2. привласнення 

3. вимагання 

4. знищення 

Пояснення: (ч.1 ст.313 Кримінального кодексу України) 

Питання: 

Кваліфікуючими ознаками, передбаченими ч.2 ст. 313 Кримінального кодексу України 
«Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення 
наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним 
шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з 
таким обладнанням», визнається:  

Відповіді: 

1. вчинення повторно 

Правильна 
відповідь: 

4. усі відповіді вірні  

2. за попередньою 
змовою групою осіб 

3. зловживання 
службовою особою своїм 
службовим становищем 

4. усі відповіді вірні 

Пояснення: (ч.2 ст.313 Кримінального кодексу України) 

Питання: 

Кваліфікуючими ознаками, передбаченими ч. 2 ст. 313   Кримінального кодексу України 
«Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення 
наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним 
шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з 
таким обладнанням», НЕ є: 

Відповіді: 

1. вчинення повторно 

Правильна 
відповідь: 

3. вчинення злочину організованою групою  

2. за попередньою 
змовою групою осіб 

3. вчинення злочину 
організованою групою 

4. зловживання 
службовою особою своїм 
службовим становищем 

Пояснення: (ч.2 ст.313 Кримінального кодексу України) 

Питання: 

Кваліфікуючими ознаками, передбаченими ч. 3 ст. 313 Кримінального кодексу України 
«Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення 
наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним 
шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з 
таким обладнанням»,  НЕ визнається:  

Відповіді: 

1. вчинення 
організованою групою 

Правильна 
відповідь: 

4. зловживання службовою особою своїм 
службовим становищем  

2. розбій з метою 
викрадення обладнання 

3. вимагання, поєднане 
із насильством, 
небезпечним для життя і 



здоров’я 

4. зловживання 
службовою особою своїм 
службовим становищем 

Пояснення: (ч. 3 ст. 313 Кримінального кодексу України) 

Питання: 

Суб’єкт злочину, передбаченого ч. 1 ст. 313 Кримінального кодексу України 
«Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення 
наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним 
шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з 
таким обладнанням»: 

Відповіді: 

1. загальний 

Правильна 
відповідь: 

1. загальний  

2. спеціальний (з 14 
років. 

3. спеціальний 
(службова особі. 

4. спеціальний 
(працівник 
правоохоронного 
органу) 

Пояснення: (ч. 1 ст. 313 Кримінального кодексу України, ст. 22 Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Предметом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 320 Кримінального кодексу України 
«Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 
аналогів або прекурсорів», визнається:  

Відповіді: 

1. снотворний мак і 
коноплі 

Правильна 
відповідь: 

4. всі відповіді вірні  

2. наркотичні засоби і 
психотропні речовини 

3. аналоги наркотиків і 
психотропних речовин, 
призначені для 
виробництва цих засобів 

4. всі відповіді вірні 

Пояснення: (ст. 320 Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Суб’єктом вчинення злочину, передбаченого ст. 320 Кримінального кодексу України 
«Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 
аналогів або прекурсорів», НЕ визнається:  

Відповіді: 

1. особа із 14-річного 
віку 

Правильна 
відповідь: 

1. особа із 14-річного віку 

2. службова особа 

3. особа із 16-річного 
віку 

4. немає правильної 
відповіді 

Пояснення: (ч.2 ст. 22 Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Відповідно до ст. 320 Кримінального кодексу України «Порушення встановлених 
правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів» 
незаконні дії, передбачені у диспозиції, вчиняються суб’єктом: 

Відповіді: 

1. Умисно 

Правильна 
відповідь: 

3. як умисно, так і необережно  

2. Необережно 

3. як умисно, так і 
необережно 

4. ненавмисно 

Пояснення: (абз. 3 п. 19 ППВСУ №4 від 26.02.2002) 

Питання: 

Викрадення, привласнення чи вимагання обладнання, призначеного для виготовлення 
наркотичних засобі та інших речовин, відповідно до ст. 313 Кримінального кодексу 
України «Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для 
виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи 
заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші 



незаконні дії з таким обладнанням»  вчиняється: 

Відповіді: 

1. Умисно 

Правильна 
відповідь: 

1. умисно  

2. Необережно 

3. як умисно, так і 
необережно ненавмисно 

4. з подвійною формою 
вини 

Пояснення: (п. 6 ППВСУ №4 від 26.02.2002) 

Питання: 
В яких формах може вчинятись злочин, передбачений ч. 2 ст. 191 Кримінального 
кодексу України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом 
зловживання службовим становищем»? 

Відповіді: 

1. привласнення 

Правильна 
відповідь: 

4. всі відповіді вірні 

2. розтрата 

3. заволодіння чужим 
майном шляхом 
зловживання службовою 
особою своїм службовим 
становищем 

4. всі відповіді вірні 

Пояснення: (ч. 2 ст.191   Кримінального кодексу України)  

Питання: 
Яка із форм вчинення об’єктивної сторони передбачена  в ч.2 ст. 191 Кримінального 
кодексу України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом 
зловживання службовим становищем»? 

Відповіді: 

1. придбання права на 
майно шляхом обману 

Правильна 
відповідь: 

2. заволодіння чужим майном шляхом 
зловживання службовою особою своїм службовим 
становищем 

2. заволодіння чужим 
майном шляхом 
зловживання службовою 
особою своїм службовим 
становищем 

3. вимога передачі 
чужого майна з 
погрозою насильства 

4. відкрите викрадення 
чужого майна 

Пояснення: (ч. 2 ст. 191 КК  України) 

Питання: 
Яка із форм вчинення об’єктивної сторони не передбачена  в ч. 2 ст. 191 Кримінального 
кодексу України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом 
зловживання службовим становищем»? 

Відповіді: 

1. придбання права на 
майно шляхом обману 

Правильна 
відповідь: 

1. придбання права на майно шляхом обману 

2. привласнення 

3. розтрата 

4. заволодіння чужим 
майном шляхом 
зловживання службовою 
особою своїм службовим 
становищем 

Пояснення: (ч. 2 ст. 191   Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Яка із форм вчинення об’єктивної сторони  передбачена  в ч. 2 ст. 191 Кримінального 
кодексу України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом 
зловживання службовим становищем»? 

Відповіді: 
1. придбання права на 
майно шляхом обману 

Правильна 
відповідь: 

3. привласнення  



2. вимога передачі 
чужого майна з 
погрозою насильства 

3. привласнення 

4. відкрите викрадення 
чужого майна 

Пояснення: (ч. 2 ст. 191   Кримінального кодексу України)  

Питання: 
Яка із форм вчинення об’єктивної сторони  передбачена  в ч. 2 ст. 191 Кримінального 
кодексу України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом 
зловживання службовим становищем»? 

Відповіді: 

1. придбання права на 
майно шляхом обману 

Правильна 
відповідь: 

4. розтрата  

2. вимога передачі 
чужого майна з 
погрозою насильства 

3. відкрите викрадення 
чужого майна 

4. розтрата 

Пояснення: (ч. 2 ст. 191   Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Що є кваліфікуючою ознакою в ч. 5 ст. 191   Кримінального кодексу України 
«Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим 
становищем»? 

Відповіді: 

1. повторність 

Правильна 
відповідь: 

3. вчинення в особливо великих розмірах 

2. попередня змова 
групи осіб 

3. особливо великий 
розмір шкоди 

4. великий розмір шкоди 

Пояснення: (ч. 5 ст. 191   Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Що є кваліфікуючою ознакою в ч .5 ст. 191   Кримінального кодексу України 
«Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим 
становищем»? 

Відповіді: 

1. повторність 

Правильна 
відповідь: 

3. вчинення злочину організованою групою 

2. попередня змова 
групи осіб 

3. вчинення злочину 
організованою групою 

4. вчинення у великих 
розмірах 

Пояснення: (ч. 5 ст. 191   Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Хто може бути суб’єктом злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу 
України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання 
службовим становищем»? 

Відповіді: 

1. будь-яка особа 

Правильна 
відповідь: 

2. лише службова особа 

2. лише службова особа 

3. службова особа, у 
підпорядкуванні якої 
перебувають 7 і більше  
працівників 

4. немає правильної 
відповіді 

Пояснення: 
п. 23 ПП ВСУ «Про судову практику у справах про злочини проти власності» від  06.11.2009 
№ 10 

Питання: 
Що розуміється під великим розміром у ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України 
«Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим 
становищем»? 

Відповіді: 

1. сума, яка  у двісті   
п'ятдесят  і  більше разів 
перевищує 
неоподаткований 

Правильна 
відповідь: 

1. сума, яка  у двісті  п'ятдесят  і  більше разів 
перевищує неоподаткований мінімум доходів 
громадян на момент вчинення злочину; 



мінімум доходів 
громадян на момент 
вчинення злочину 

2. сума, яка  у триста 
п'ятдесят  і  більше разів 
перевищує 
неоподаткований 
мінімум доходів 
громадян на момент 
вчинення злочину 

3. сума, яка  у чотириста 
і  більше разів 
перевищує 
неоподаткований 
мінімум доходів 
громадян на момент 
вчинення злочину 

4. поняття «великого 
розміру» не 
визначається  

Пояснення: п. 3 примітки до ст. 185 Кримінального кодексу України   

Питання: 
Що розуміється під особливо великим розміром у ч. 5 ст. 191   Кримінального кодексу 
України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання 
службовим становищем»? 

Відповіді: 

1. сума, яка  у двісті   
п'ятдесят  і  більше разів 
перевищує 
неоподаткований 
мінімум доходів 
громадян на момент 
вчинення злочину 

Правильна 
відповідь: 

4. сума, яка  у шістсот  і  більше разів перевищує 
неоподаткований мінімум доходів громадян на 
момент вчинення злочину; 

2. сума, яка  у триста 
п'ятдесят  і  більше разів 
перевищує 
неоподаткований 
мінімум доходів 
громадян на момент 
вчинення злочину 

3. сума, яка  у чотириста 
і  більше разів 
перевищує 
неоподаткований 
мінімум доходів 
громадян на момент 
вчинення злочину 

4. сума, яка  у шістсот і  
більше разів перевищує 
неоподаткований 
мінімум доходів 
громадян на момент 
вчинення злочину 

Пояснення: п. 3 примітки до ст. 185 Кримінального кодексу України   Кримінального кодексу України 

Питання: Розмір матеріальної шкоди у злочинах проти власності обраховується у: 

Відповіді: 

1. умовних одиницях, 
що прирівняні до 
іноземної валюти 

Правильна 
відповідь: 

4. неоподатковуваних мінімумах доходів громадян 

2. розмірах 
прожиткового кошика 

3. розмірах мінімальної 
заробітної платні 

4. неоподатковуваних 
мінімумах доходів 



громадян 

Пояснення: примітка до ст. 185 КК України 

Питання: 

Що не є предметом злочину, передбаченого ст. 410   Кримінального кодексу України 
«Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, 
вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної 
техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства 
або зловживання службовим становищем»? 

Відповіді: 

1. зброя 

Правильна 
відповідь: 

4. не має правильної відповіді 

2. бойові припаси 

3. військова та 
спеціальна техніка 

4. не має правильної 
відповіді 

Пояснення: ч.1 ст. 410   Кримінального кодексу України 

Питання: 

Що є предметом злочину, передбаченого ст. 410   Кримінального кодексу України 
«Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, 
вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної 
техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства 
або зловживання службовим становищем»? 

Відповіді: 

1. наркотичні речовини 

Правильна 
відповідь: 

2. бойові припаси 
2. бойові припаси 

3. прекурсори 

4. немає вірної відповіді 

Пояснення: ч.1 ст. 410   Кримінального кодексу України 

Питання: 

Що не є формою об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 308 Кримінального 
кодексу України «Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, 
психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або 
зловживання службовим становищем»: 

Відповіді: 

1. викрадення 

Правильна 
відповідь: 

4. зберігання 
2. привласнення 

3. вимагання 

4. зберігання 

Пояснення: 

Пояснення:Стаття 308 КК України Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних 
засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або 
зловживання службовим становищем 

Питання: 

Вимагання наркотичних   засобів,   психотропних  речовин,  їх аналогів чи прекурсорів,  
поєднане із застосуванням насильства, що  не  є  небезпечним  для  життя  чи здоров'я 
особи,  або з погрозою застосування   такого   насильства,   утворює    склад    злочину, 
передбачений: 

Відповіді: 

1. ч.1 ст.308 
Кримінального кодексу 
України 

Правильна 
відповідь: 

2. ч. 2 ст. 308   Кримінального кодексу України 

2. ч. 2 ст. 308   
Кримінального кодексу 
України 

3. ч. 3 ст. 308   
Кримінального кодексу 
України 

4. немає правильної 
відповіді 

Пояснення: 

Пояснення: Вимагання наркотичних   засобів,   психотропних  речовин,  їх аналогів чи 
прекурсорів,  поєднане із застосуванням насильства, що не  є  небезпечним  для  життя  чи 
здоров'я особи,  або з погрозою застосування   такого   насильства,   утворює    склад    
злочину, передбаченого  частиною  2 статті 308   п.9 ППВСУ N 4 від 26.04.2002  

Питання: 

За ст. 308   Кримінального кодексу України «Викрадення, привласнення, вимагання 
наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними 
шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем» вимагання є закінченим 
складом злочину з моменту: 



Відповіді: 

1. пред’явлення вимоги, 
поєднаної з погрозою 

Правильна 
відповідь: 

4. пред'явлення вимоги, поєднаної з погрозою чи 
насильством 

2. пред’явлення вимоги, 
поєднаної з погрозою і 
насильством 

3. пред’явлення вимоги, 
поєднаної з насильством 

4. пред'явлення вимоги, 
поєднаної з погрозою чи 
насильством 

Пояснення: 
Пояснення:Вимагання є закінченим складом злочину з моменту пред'явлення вимоги, 
поєднаної з відповідними погрозою чи насильством п 9 ППВСУ N 4 від 26.04.2002  

Питання: 

Що не є предметом злочину передбаченого ст. 308 Кримінального кодексу України 
«Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин 
або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим 
становищем»: 

Відповіді: 

1. наркотичні засоби 

Правильна 
відповідь: 

4. прекурсори 
2. психотропні речовини 

3. аналоги 

4. прекурсори 

Пояснення: 

Стаття 308 КК України. Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, 
психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або 
зловживання службовим становищем 

Питання: 
Кваліфікуючими ознаками ч. 3 ст. 308   Кримінального кодексу України «Викрадення, 
привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів 
чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем» є: 

Відповіді: 

1. вчинення в особливо 
великих розмірах 

Правильна 
відповідь: 

 4. всі відповіді правильні 

2. розбій з метою 
викрадення 

3. вимагання засобів і 
речовин, поєднане з 
насильством, 
небезпечним для життя і 
здоров’я 

4. всі відповіді правильні 

Пояснення: 

ч. 3 ст. 308   Кримінального кодексу України Дії, передбачені частинами першою або другою 
цієї статті, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах, або організованою групою, 
розбій з метою викрадення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а 
також вимагання цих засобів чи речовин, поєднане з насильством, небезпечним для життя і 
здоров'я 

Питання: 
 Дії службової особи з підбурення особи на пропонування, обіцянку чи надання 
неправомірної вигоди, щоб потім викрити того, хто пропонував, обіцяв, надав 
неправомірну вигоду утворюють: 

Відповіді: 

1. вимагання 
неправомірної вигоди 

Правильна 
відповідь: 

2. провокацію підкупу 

2. провокацію підкупу 

3. підбурювання до 
пропозицій, обіцянки чи 
надання неправомірної 
вигоди 

4. заходами протидії 
корупції 

Пояснення: Стаття 370 Кримінального кодексу України. 

Питання: 

Чи має значення правомірно чи незаконно потерпіла особа володіла наркотичними 
засобами, психотропним речовинами чи їх аналогами у ст. 308 Кримінального кодексу 
України «Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних 
речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання 
службовим становищем»: 

Відповіді: 1. так Правильна 2. ні 



2. ні відповідь: 

3. залежно від ситуації 

4. вирішує суд 

Пояснення: 

ППВСУ №4 від 26.04.2002 п.6- не  має  значення,  правомірно   чи   незаконно   особа   
володіла наркотичним   засобом,  психотропною  речовиною,  їх  аналогом  чи прекурсором 
або  вирощувала  наркотиковмісні  рослини,  які  стали  предметом незаконного вилучення 

Питання: 

Кваліфікуючими ознаками ч.2 ст.308   Кримінального кодексу України «Викрадення, 
привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів 
чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем» не 
є: 

Відповіді: 

1. вчиненні повторно 

Правильна 
відповідь: 

3. в особливо великих розмірах 

2. ообою, яка раніше 
вчинила один із 
злочинів, передбачених 
ст.ст.306, 307, 310, 
311,312,314,317 
Кримінального кодексу 
України   

3. в особливо великих 
розмірах 

4. за попередньою 
змовою групою осіб 

Пояснення: 

Пояснення:ч. 2 ст. 308 Кримінального кодексу України  . Ті самі дії, вчинені повторно або за 
попередньою змовою групою осіб, або із застосуванням насильства, що не є небезпечним для 
життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або особою, 
яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 306, 307, 310, 311, 312, 314, 317 
цього Кодексу, або у великих розмірах, а також заволодіння наркотичними засобами, 
психотропними речовинами або їх аналогами шляхом зловживання службової особи своїм 
службовим становищем 

Питання: 
Ознаками суб’єктивної сторони «Викрадення, привласнення, вимагання документів, 
штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим 
становищем або їх пошкодження» (ст. 357 Кримінального кодексу України) є: 

Відповіді: 

1. вчинення з 
корисливих мотивів 

Правильна 
відповідь: 

4. правильна відповідь 1 і 2 

2. в інших особистих 
інтересах 

3. вчинення в інтересах 
інших осіб 

4. правильна відповідь  - 
1 і 2 

Пояснення: 

ч.1 ст. 357 КК України  Викрадення, привласнення, вимагання офіційних документів, 
штампів чи печаток або заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання особи своїм 
службовим становищем, а так само їх умисне знищення, пошкодження чи приховування, а 
також здійснення таких самих дій відносно приватних документів, що знаходяться на 
підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності, вчинене з 
корисливих мотивів або в інших особистих інтересах, - 

Питання: 

Формами об’єктивної сторони складу злочину передбаченого ст. 357 Кримінального 
кодексу України   «Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, 
печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим 
становищем або їх пошкодження» є: 

Відповіді: 

1. умисне знищення 

Правильна 
відповідь: 

4. всі відповіді правильні 
2. умисне пошкодження 

3. умисне приховування 

4. всі відповіді правильні 

Пояснення: 

ч.1 ст. 357   Кримінального кодексу України Викрадення, привласнення, вимагання 
офіційних документів, штампів чи печаток або заволодіння ними шляхом шахрайства чи 
зловживання особи своїм службовим становищем, а так само їх умисне знищення, 
пошкодження чи приховування, а також здійснення таких самих дій відносно приватних 
документів, що знаходяться на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від 
форми власності, вчинене з корисливих мотивів або в інших особистих інтересах 



Питання: 

Предметом злочину передбаченого ч. 3 ст. 357 Кримінального кодексу України  
«Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння 
ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх 
пошкодження» є: 

Відповіді: 

1. штампи 

Правильна 
відповідь: 

2. паспорт 
2. паспорт 

3. печатки 

4. всі відповіді правильні 

Пояснення: 
ч. 3 ст. 357 Кримінального кодексу України.  Незаконне заволодіння будь-яким способом 
паспортом або іншим важливим особистим документом  

Питання: 

Чи має значення у якій формі власності перебувають підприємства, установи чи 
організації, де перебувають приватні документи, для кваліфікації дій за ст. 357 
Кримінального кодексу України «Викрадення, привласнення, вимагання документів, 
штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим 
становищем або їх пошкодження»: 

Відповіді: 

1. так 

Правильна 
відповідь: 

2. ні 
2. ні 

3. залежно від документу 

4. на розсуд суду 

Пояснення: 

ч. 1 ст. 357 Кримінального кодексу України   Викрадення, привласнення, вимагання 
офіційних документів, штампів чи печаток або заволодіння ними шляхом шахрайства чи 
зловживання особи своїм службовим становищем, а так само їх умисне знищення, 
пошкодження чи приховування, а також здійснення таких самих дій відносно приватних 
документів, що знаходяться на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від 
форми власності, вчинене з корисливих мотивів або в інших особистих інтересах 

Питання: 
Кваліфікуючими ознаками ч. 2 ст. 357   Кримінального кодексу України «Викрадення, 
привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом 
шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження» НЕ є: 

Відповіді: 

1. спричинення 
порушення роботи 
підприємства, установи 
організації 

Правильна 
відповідь: 

2. незаконне заволодіння важливим особистим 
документом 

2. незаконне заволодіння 
важливим особистим 
документом 

3. вчинені щодо 
особливо важливих 
документів 

4. немає правильної 
відповіді 

Пояснення: 
ч. 2 ст. 357   Кримінального кодексу України «Ті самі дії, якщо вони спричинили порушення 
роботи підприємства, установи чи організації або вчинені щодо особливо важливих 
документів, штампів, печаток» 

Питання: 

Способом заволодіння паспортом або  іншим важливим особистим документом (ч.3 
ст.357   Кримінального кодексу України «Викрадення, привласнення, вимагання 
документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання 
службовим становищем або їх пошкодження») є: 

Відповіді: 

1. лише викрадення 

Правильна 
відповідь: 

4. будь-який спосіб 
2. лише вимагання 

3. лише привласнення 

4. будь-який спосіб 

Пояснення: 
ч. 3 ст. 357    Кримінального кодексу України Незаконне заволодіння будь-яким способом 
паспортом або іншим важливим особистим документом 

Питання: 
Предметом злочину, передбаченого ст. 312   Кримінального кодексу України 
«Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом 
шахрайства або зловживання службовим становищем» є: 

Відповіді: 
1. Прекурсори Правильна 

відповідь: 
1. прекурсори  

2. Наркотичні засоби 



3. Психотропні 
речовини 

4. Їх аналоги 

Пояснення: 
ч.1 ст. 312  КК України (Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння 
ними шляхом шахрайств1. 

Питання: 
Суб’єктом злочину, передбаченого ч.2 ст.312   Кримінального кодексу України 
«Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом 
шахрайства або зловживання службовим становищем» є: 

Відповіді: 

1. Спеціальний суб’єкт – 
лікар нарколог 

Правильна 
відповідь: 

4. Спеціальний суб’єкт – службова особа 

2. Спеціальний суб’єкт – 
медичний працівник 

3. Спеціальний суб’єкт – 
лікар 

4. Спеціальний суб’єкт – 
службова особа 

Пояснення: ст. 312   Кримінального кодексу України 

Питання: 
Метою викрадення прекурсорів, за ст.312   Кримінального кодексу України 
«Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом 
шахрайства або зловживання службовим становищем»  є: 

Відповіді: 

1. Власне вживання 

Правильна 
відповідь: 

2. Подальший збут 

2. Подальший збут 

3. виробництва або 
виготовлення 
наркотичних засобів, 
психотропних речовин 
або їх аналогів 

4. всі відповіді вірні 

Пояснення: ч.1 ст.312   Кримінального кодексу України 

Питання: 
Спосіб вчинення злочину, передбаченого ст. 312   Кримінального кодексу України 
«Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом 
шахрайства або зловживання службовим становищем» є: 

Відповіді: 

1. Викрадення та 
привласнення 

Правильна 
відповідь: 

4. Усі відповіді правильні 

2. Вимагання та 
заволодіння шляхом 
шахрайства 

3. Заволодіння шляхом 
зловживання службовим 
становищем 

4. Усі відповіді 
правильні 

Пояснення: ст. 312   Кримінального кодексу України 

Питання: 
Предметом злочину, передбаченого ст. 312   Кримінального кодексу України 
«Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом 
шахрайства або зловживання службовим становищем» НЕ є: 

Відповіді: 

1. Наркотичні засоби 

Правильна 
відповідь: 

4. Усі відповіді правильні  

2. Психотропні 
речовини 

3. Їх аналоги 

4. Усі відповіді 
правильні 

Пояснення: ст. 312  КК України 

Питання: 
Способом вчинення злочину, передбаченого ст. 312   Кримінального кодексу України 
«Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом 
шахрайства або зловживання службовим становищем» НЕ є: 

Відповіді: 

1. Придбання 
Правильна 
відповідь: 

4. Усі відповіді правильні 2. Продаж 

3. Вживання 



4. Усі відповіді 
правильні 

Пояснення: ст. 312  КК України 

Питання: 
У якій формі може здійснюватись викрадення прекурсорів (ст. 312 Кримінального 
кодексу України): 

Відповіді: 

1. Таємній 

Правильна 
відповідь: 

3. Відкритій та таємній 

2. Відкритій 

3. Відкритій та таємній 

4. Немає правильної 
відповіді 

Пояснення: ст. 312   Кримінального кодексу України 

Питання: 

Що є предметом злочину, передбаченого ст. 262   Кримінального кодексу України 
«Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, 
вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом 
шахрайства або зловживанням службовим становищем»? 

Відповіді: 

1. Пневматична зброя,  
сигнальні,  стартові,  
будівельні, газові 
пістолети 

Правильна 
відповідь: 

2. вогнепальна зброя, бойові припаси, вибухові 
речовини та радіоактивні матеріали 

2. вогнепальна зброя, 
бойові припаси, 
вибухові речовини та 
радіоактивні матеріали 

3. тільки вогнепальна 
зброя 

4. вогнепальна  зброя і 
бойові припаси. 

Пояснення: (ст. 262   Кримінального кодексу України )  

Питання: 

В яких формах може вчинятись злочин, передбачений ст. 262   Кримінального кодексу 
України «Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, 
вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом 
шахрайства або зловживанням службовим становищем»? 

Відповіді: 

1. викрадення 
вогнепальної зброї, 
бойових припасів, 
вибухових речовин чи 
радіоактивних 
матеріалів 

Правильна 
відповідь: 

4. всі відповіді вірні 

2. привласнення 
вогнепальної зброї , 
бойових припасів, 
вибухових речовин чи 
радіоактивних 
матеріалів 

3. вимагання 
вогнепальної зброї, 
бойових припасів, 
вибухових речовин чи 
радіоактивних 
матеріалів 

4. всі відповіді вірні. 

Пояснення: (ст. 262   Кримінального кодексу України) 

Питання: 

Яка форма діяння не передбачена  в ст. 262 Кримінального кодексу України 
«Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, 
вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом 
шахрайства або зловживанням службовим становищем»? 

Відповіді: 

1. викрадення 
вогнепальної зброї, 
бойових припасів, 
вибухових речовин  чи 
радіоактивних 

Правильна 
відповідь: 

4.збут вогнепальної зброї, бойових припасів, 
вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів 



матеріалів 

2. привласнення 
вогнепальної зброї , 
бойових припасів, 
вибухових речовин  чи 
радіоактивних 
матеріалів 

3. вимагання 
вогнепальної зброї, 
бойових припасів, 
вибухових речовин чи 
радіоактивних 
матеріалів 

4. збут вогнепальної 
зброї, бойових припасів, 
вибухових речовин чи 
радіоактивних 
матеріалів 

Пояснення: (ст. 262   Кримінального кодексу України) 

Питання: 

Яка кваліфікуюча ознака  передбачена  в ч.2 ст. 262  Кримінального кодексу України 
«Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, 
вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом 
шахрайства або зловживанням службовим становищем»? 

Відповіді: 

1. заволодіння 
вогнепальною зброєю, 
бойовими припасами, 
вибуховими речовинами 
чи радіоактивними 
матеріалами шляхом 
шахрайства 

Правильна 
відповідь: 

3. заволодіння вогнепальною зброєю, бойовими 
припасами, вибуховими речовинами чи 
радіоактивними матеріалами шляхом 
зловживання службової особи своїм службовим 
становищем  

2. збут вогнепальної 
зброї, бойових припасів, 
вибухових речовин чи 
радіоактивних 
матеріалів 

3. заволодіння 
вогнепальною зброєю, 
бойовими припасами, 
вибуховими речовинами 
чи радіоактивними 
матеріалами шляхом 
зловживання службової 
особи своїм службовим 
становищем 

4. ремонт вогнепальної 
зброї, бойових припасів, 
вибухових речовин чи 
радіоактивних 
матеріалів. 

Пояснення: (ч.2 ст. 262   Кримінального кодексу України) 

Питання: 

Що визнається кваліфікуючою ознакою злочину, передбаченого ч. 3 ст. 262   
Кримінального кодексу України «Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної 
зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або 
заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем»? 

Відповіді: 

1. повторність 

Правильна 
відповідь: 

3. вчинення злочину організованою групою 

2. вчинення злочину за 
попередньою змовою 
групою осіб 

3. вчинення злочину 
організованою групою 

4. шкода у великих 
розмірах. 



Пояснення: (ч.3 ст. 262   Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Розбій  з  метою  викрадення  вогнепальної  зброї   (крім гладкоствольної мисливської),  
бойових припасів, вибухових речовин або радіоактивних матеріалів утворює склад 
злочину,  передбачений:  

Відповіді: 

1. ч.1 ст. 187   
Кримінального кодексу 
України 

Правильна 
відповідь: 

2. ч. 3 ст.  262   Кримінального кодексу України 

2. ч. 3 ст.  262   
Кримінального кодексу 
України 

3. ч.4 ст. 187   
Кримінального кодексу 
України 

4. ч. 1 ст. 262   
Кримінального кодексу 
України. 

Пояснення: 

ППВСУ №3 Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поводження 
зі зброєю, бойовими  припасами, вибуховими  речовинами,  вибуховими   пристроями  чи 
радіоактивними матеріалами п. 18. Розбій  з  метою  викрадення  вогнепальної  зброї   (крім 
гладкоствольної мисливської),  бойових припасів, вибухових речовин або радіоактивних 
матеріалів утворює склад злочину,  передбаченого ч. 3 ст.  262   Кримінального кодексу 
України 

Питання: 
Що слід розуміти під викраденням вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових 
речовин чи радіоактивних матеріалів (ст. 262 Кримінального кодексу України)? 

Відповіді: 

1. протиправне відкрите,  
в тому числі із 
застосуванням 
насильства, яке не   є   
небезпечним   для  
життя  або  здоров'я,  чи  
з  погрозою 
застосування такого  
насильства,  їх  
вилучення  у  
юридичних  або 
фізичних  осіб  
незалежно  від того,  
законно чи незаконно ті 
ними володіли 

Правильна 
відповідь: 

3. протиправне таємне чи відкрите,  в тому числі із 
застосуванням насильства, яке не   є   небезпечним   
для  життя  або  здоров'я,  чи  з  погрозою 
застосування такого  насильства,  їх  вилучення  у  
юридичних  або фізичних  осіб  незалежно  від 
того,  законно чи незаконно ті ними володіли; 

2. протиправне таємне їх  
вилучення  у  
юридичних  або 
фізичних  осіб  
незалежно  від того,  
законно чи незаконно ті 
ними володіли 

3. протиправне таємне 
чи відкрите,  в тому 
числі із застосуванням 
насильства, яке не   є   
небезпечним   для  
життя  або  здоров'я,  чи  
з  погрозою 
застосування такого  
насильства,  їх  
вилучення  у  
юридичних  або 
фізичних  осіб  
незалежно  від того,  
законно чи незаконно ті 
ними володіли 



4. протиправне таємне 
чи відкрите,  їх  
вилучення  у фізичних  
осіб  незалежно  від того,  
законно чи незаконно ті 
ними володіли 

Пояснення: 

п 17 ППВСУ №3 Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне 
поводження зі зброєю, бойовими  припасами, вибуховими  речовинами,  вибуховими   
пристроями  чи радіоактивними матеріалами 

Питання: 
Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 370 Кримінального кодексу України «Провокація 
підкупу» є: 

Відповіді: 

1. загальний суб’єкт 

Правильна 
відповідь: 

2. лише службова особа 

2. лише службова особа 

3. лише службова особа 
юридичної особи 
публічного права 

4. лише представник 
влади чи працівник 
правоохоронного 
органу 

Пояснення: ст. 370   Кримінального кодексу України 

Питання: 

Що є предметом злочину, передбаченого  ст. 410   Кримінального кодексу України 
«Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, 
вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної 
техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства 
або зловживання службовим становищем»? 

Відповіді: 

1. зброя та бойові 
припаси 

Правильна 
відповідь: 

4. всі відповіді вірні 

2. військова та 
спеціальна техніка 

3. вибухові або інші 
бойові речовини 

4. всі відповіді вірні 

Пояснення: ч.1 ст. 410   Кримінального кодексу України 

Питання: 

Що є предметом злочину, передбаченого  ст. 410 Кримінального кодексу України 
«Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, 
вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної 
техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства 
або зловживання службовим становищем»? 

Відповіді: 

1. наркотичні речовини 

Правильна 
відповідь: 

3. засоби пересування 

2. радіоактивні 
матеріали 

3. засоби пересування 

4. немає вірної відповіді 

Пояснення: ч.1 ст. 410   Кримінального кодексу України 

Питання: 
Службова особа як суб’єкт у складі злочину, передбаченому ст. 191 Кримінального 
кодексу України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом 
зловживання службовим становищем» є: 

Відповіді: 

1. ознакою основного 
складу злочину 

Правильна 
відповідь: 

2. кваліфікуючою ознакою  

2. кваліфікуючою 
ознакою 

3. особливо 
кваліфікуючою ознакою 

4. не має 
кваліфікаційного 
значення 

Пояснення: ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України 

Питання: 
Неправомірна вигода, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» 
визначається як:  



Відповіді: 

1. неправомірна вигода - 
грошові кошти або інше 
майно, переваги, пільги, 
послуги, нематеріальні 
активи, будь-які інші 
вигоди нематеріального 
чи негрошового 
характеру, які обіцяють, 
пропонують, надають 
або одержують без 
законних на те підстав 

Правильна 
відповідь: 

1. неправомірна вигода - грошові кошти або інше 
майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні 
активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи 
негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, 
надають або одержують без законних на те підстав 

2. грошові кошти або 
інше майно, переваги, 
пільги, послуги, 
матеріальні активи, 
будь-які інші вигоди 
матеріального чи 
грошового характеру, 
які обіцяють, 
пропонують, надають 
або одержують на 
законних на те підстав 

3. грошові кошти або 
інше майно, переваги, 
пільги, послуги, 
нематеріальні активи, 
будь-які інші вигоди 
матеріального чи 
грошового характеру, 
які обіцяють, 
пропонують, надають 
або одержують на 
законних на те підстав 

4. грошові кошти або 
інше майно, переваги, 
пільги, послуги, 
нематеріальні активи, 
будь-які інші вигоди 
нематеріального чи 
негрошового характеру, 
які обіцяють, 
пропонують, надають 
або одержують на 
законних на те підстав 

Пояснення: 

а. 6 ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про запобігання корупції» – неправомірна вигода - грошові кошти або інше 
майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди 
нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або 
одержують без законних на те підстав; 

Питання: 
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ст. 132 Кримінального кодексу України 
«Розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження 
вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби»? 

Відповіді: 

1. будь-яка службова 
особа лікувального 
закладу 

Правильна 
відповідь: 

1. будь-яка службова особа лікувального закладу 

2. службова особа 
лікувального 
державного закладу 

3. службова особа 
приватного 
лікувального закладу 

4. особа, яка надає 
публічні послуги 

Пояснення: ч.1 ст. 132  Кримінального кодексу України 



Питання: 
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України 
«Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини» ? 

Відповіді: 

1. будь-яка службова 
особа 

Правильна 
відповідь: 

1. будь-яка службова особа  

2. службова особа 
публічного права 

3. службова особа 
приватного права 

4. особа, яка надає 
публічні послуги 

Пояснення: ч.2 ст. 149   Кримінального кодексу України 

Питання: 

Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ч. 3 та 4 ст. 157 Кримінального кодексу України 
«Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, 
роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного 
спостерігача»? 

Відповіді: 

1. будь-яка службова 
особа 

Правильна 
відповідь: 

 1.будь-яка службова особа 

2. службова особа 
публічного права 

3. службова особа 
приватного права 

4. особа, яка надає 
публічні послуги 

Пояснення: ч.3 та 4 ст. 157   Кримінального кодексу України 

Питання: 

Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ч. 4 ст. 158 Кримінального кодексу України 
«Надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або 
фальсифікація виборчих документів, документів референдуму, підсумків голосування 
або відомостей Державного реєстру виборців»? 

Відповіді: 

1. будь-яка службова 
особа 

Правильна 
відповідь: 

1.будь-яка службова особа  

2. службова особа 
публічного права 

3. службова особа 
приватного права 

4. особа, яка надає 
публічні послуги 

Пояснення: ч.4 ст. 158   Кримінального кодексу України 

Питання: 
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ч. 2 ст. 158-2 Кримінального кодексу України  
«Незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму»? 

Відповіді: 

1. будь-яка службова 
особа 

Правильна 
відповідь: 

1.будь-яка службова особа 

2. службова особа 
публічного права 

3. службова особа 
приватного права 

4. особа, яка надає 
публічні послуги 

Пояснення: ч.2 ст. 158-2   Кримінального кодексу України 

Питання: 
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ч. 2 ст. 159 Кримінального кодексу України 
«Порушення таємниці голосування) ? 

Відповіді: 

1. будь-яка службова 
особа 

Правильна 
відповідь: 

1.будь-яка службова особа 

2. службова особа 
публічного права 

3. службова особа 
приватного права 

4. особа, яка надає 
публічні послуги 

Пояснення: ч. 2 ст. 159   Кримінального кодексу України 



Питання: 
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України  
«Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, 
релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками»? 

Відповіді: 

1. будь-яка службова 
особа 

Правильна 
відповідь: 

1.будь-яка службова особа 

2. службова особа 
публічного права 

3. службова особа 
приватного права 

4. особа, яка надає 
публічні послуги 

Пояснення: ч. 2 ст. 161   Кримінального кодексу України 

Питання: 
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ч. 2 ст. 162 Кримінального кодексу України 
«Порушення недоторканності житла)? 

Відповіді: 

1. будь-яка службова 
особа 

Правильна 
відповідь: 

1.будь-яка службова особа 

2. службова особа 
публічного права 

3. службова особа 
приватного права 

4. особа, яка надає 
публічні послуги 

Пояснення: ч. 2 ст. 162   Кримінального кодексу України 

Питання: 
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ч. 2 ст. 163 Кримінального кодексу України  
«Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої 
кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп’ютер»? 

Відповіді: 

1. будь-яка службова 
особа 

Правильна 
відповідь: 

1.будь-яка службова особа 

2. службова особа 
публічного права 

3. службова особа 
приватного права 

4. особа, яка надає 
публічні послуги 

Пояснення: ч. 2 ст. 163   Кримінального кодексу України 

Питання: 
Відповідно до примітки статті 364 Кримінального кодексу України «Зловживання 
владою або службовим становищем» істотна шкода обраховується у? 

Відповіді: 

1. мінімальній 
заробітній платні 

Правильна 
відповідь: 

3. неоподатковуваному мінімумі доходів громадян 

2. прожитковому 
мінімумі працездатної 
особи 

3. неоподатковуваному 
мінімумі доходів 
громадян 

4. оподатковуваному 
мінімумі доходів 
громадян 

Пояснення: 

«Істотною шкодою у статтях 364, 364-1, 365, 365-2, 367 вважається така шкода, яка в сто і 
більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян». П. 3 примітки до 
статті 364   Кримінального кодексу України 

Питання: 
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ч. 2 ст. 171 Кримінального кодексу України 
«Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів»? 

Відповіді: 

1. будь-яка службова 
особа 

Правильна 
відповідь: 

1.будь-яка службова особа 

2. службова особа 
публічного права 

3. службова особа 
приватного права 

4. особа, яка надає 
публічні послуги 



Пояснення: ч. 2 ст. 171   Кримінального кодексу України 

Питання: 
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 173 Кримінального кодексу України 
«Грубе порушення угоди про працю» ? 

Відповіді: 

1. службова особа 
підприємства, установи, 
організації 

Правильна 
відповідь: 

1.службова особа підприємства, установи, 
організації 

2. службова особа 
публічного права 

3. службова особа 
приватного права 

4. особа, яка надає 
публічні послуги 

Пояснення: ч. 1 ст. 173   Кримінального кодексу України 

Питання: 
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ч. 3 ст. 176 Кримінального кодексу України  
«Порушення авторського права і суміжних прав»? 

Відповіді: 

1. будь-яка службова 
особа 

Правильна 
відповідь: 

1.будь-яка службова особа 

2. службова особа 
публічного права 

3. службова особа 
приватного права 

4. особа, яка надає 
публічні послуги 

Пояснення: ч. 3 ст. 176   Кримінального кодексу України 

Питання: 
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ч. 3 ст. 177 Кримінального кодексу України 
«Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію 
інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію» ? 

Відповіді: 

1. будь-яка службова 
особа 

Правильна 
відповідь: 

1.будь-яка службова особа 

2. службова особа 
публічного права 

3. службова особа 
приватного права 

4. особа, яка надає 
публічні послуги 

Пояснення: ч. 3 ст. 177   Кримінального кодексу України 

Питання: 
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України 
«Вимагання» ? 

Відповіді: 

1. будь-яка службова 
особа 

Правильна 
відповідь: 

1.будь-яка службова особа 

2. службова особа 
публічного права 

3. службова особа 
приватного права 

4. особа, яка надає 
публічні послуги 

Пояснення: ч. 2 ст. 189   Кримінального кодексу України 

Питання: 
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України 
«Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим 
становищем) ? 

Відповіді: 

1. будь-яка службова 
особа 

Правильна 
відповідь: 

1.будь-яка службова особа 

2. службова особа 
публічного права 

3. службова особа 
приватного права 

4. особа, яка надає 
публічні послуги 

Пояснення: ч. 2 ст. 191   Кримінального кодексу України 

Питання: 
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ч. 2 ст. 201 Кримінального кодексу України 
«Контрабанда»? 



Відповіді: 

1. будь-яка службова 
особа 

Правильна 
відповідь: 

1.будь-яка службова особа 

2. службова особа 
публічного права 

3. службова особа 
приватного права 

4. особа, яка надає 
публічні послуги 

Пояснення: ч. 2 ст. 201   Кримінального кодексу України 

Питання: 
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України  
«Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації 
юридичної особи та фізичних осіб – підприємців»? 

Відповіді: 

1. будь-яка службова 
особа 

Правильна 
відповідь: 

1.будь-яка службова особа 

2. службова особа 
публічного права 

3. службова особа 
приватного права 

4. особа, яка надає 
публічні послуги 

Пояснення: ч. 2 ст. 205-1   Кримінального кодексу України 

Питання: 
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ч. 3  ст. 206 Кримінального кодексу України 
«Протидія законній господарській діяльності» ? 

Відповіді: 

1. будь-яка службова 
особа 

Правильна 
відповідь: 

1.будь-яка службова особа 

2. службова особа 
публічного права 

3. службова особа 
приватного права 

4. особа, яка надає 
публічні послуги 

Пояснення: ч. 3 ст. 206   Кримінального кодексу України 

Питання: 
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ч. 3  ст. 206-2 Кримінального кодексу України  
«Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації»? 

Відповіді: 

1. будь-яка службова 
особа 

Правильна 
відповідь: 

1.будь-яка службова особа 

2. службова особа 
публічного права 

3. службова особа 
приватного права 

4. особа, яка надає 
публічні послуги 

Пояснення: ч. 3 ст. 206-2   Кримінального кодексу України 

Питання: 
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ч. 1  ст. 210 Кримінального кодексу України 
«Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання 
кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням» ? 

Відповіді: 

1. будь-яка службова 
особа 

Правильна 
відповідь: 

1.будь-яка службова особа 

2. службова особа 
публічного права 

3. службова особа 
приватного права 

4. особа, яка надає 
публічні послуги 

Пояснення: ч. 1 ст. 210   Кримінального кодексу України 

Питання: 
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ч. 1  ст. 212 Кримінального кодексу України  
«Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)»? 

Відповіді: 

1. службова особа 
підприємства, установи, 
організації 

Правильна 
відповідь: 

1.службова особа підприємства, установи, 
організації 



2. службова особа 
публічного права 

3. службова особа 
приватного права 

4. особа, яка надає 
публічні послуги 

Пояснення: ч. 1 ст. 212   Кримінального кодексу України 

Питання: 

Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ч. 1  ст. 212-1 Кримінального кодексу України  
«Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування»? 

Відповіді: 

1. будь-яка службова 
особа 

Правильна 
відповідь: 

1.будь-яка службова особа 

2. службова особа 
публічного права 

3. службова особа 
приватного права 

4. особа, яка надає 
публічні послуги 

Пояснення: ч. 1 ст. 212-1   Кримінального кодексу України 

Питання: 
Ознаки службової особи як суб’єкта злочину, передбаченого ч. 1  ст. 219 Кримінального 
кодексу України  «Доведення до банкрутства» наведені: 

Відповіді: 

1. у статті 18 КК України 
«Суб’єкт злочину» 

Правильна 
відповідь: 

1. у статті 18 КК України «Суб’єкт злочину» 

2. у примітці до статті 
364 КК України 
«Зловживання владою 
або службовим 
становищем» 

3. у ст. 3 ЗУ «Про 
запобігання корупції» 

4. в залежності від часу 
вчинення злочину або у 
ст. 3 ЗУ «Про 
запобігання корупції», 
або у ст. 4 ЗУ «Про 
засади запобігання і 
протидії корупції» 

Пояснення: ст. ст. 18,  219, 364 Кримінального кодексу України 

Питання: 
Ознаки службової особи як суб’єкта злочину, передбаченого ч. 1  ст. 222-1 Кримінального 
кодексу України  «Маніпулювання на фондовому ринку» наведені: 

Відповіді: 

1. у статті 18 КК України 
«Суб’єкт злочину» 

Правильна 
відповідь: 

1. у статті 18 КК України «Суб’єкт злочину» 

2. у примітці до статті 
364 КК України 
«Зловживання владою 
або службовим 
становищем» 

3. у ст. 3 ЗУ «Про 
запобігання корупції» 

4. в залежності від часу 
вчинення злочину або у 
ст. 3 ЗУ «Про 
запобігання корупції», 
або у ст. 4 ЗУ «Про 
засади запобігання і 
протидії корупції» 

Пояснення: ст. ст. 18,  222-1, 364 Кримінального кодексу України 

Питання: 
Ознаки службової особи як суб’єкта злочину, передбаченого ч. 1  ст. 223-2 Кримінального 
кодексу України  «Порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних 
паперів» наведені: 



Відповіді: 

1. у статті 18 КК України 
«Суб’єкт злочину» 

Правильна 
відповідь: 

1. у статті 18 КК України «Суб’єкт злочину» 

2. у примітці до статті 
364 КК України 
«Зловживання владою 
або службовим 
становищем» 

3. у ст. 3 ЗУ «Про 
запобігання корупції» 

4. в залежності від часу 
вчинення злочину або у 
ст. 3 ЗУ «Про 
запобігання корупції», 
або у ст. 4 ЗУ «Про 
засади запобігання і 
протидії корупції» 

Пояснення: ст. ст. 18, 223-2, 364 Кримінального кодексу України 

Питання: 
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ч. 3  ст. 229 Кримінального кодексу України 
«Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, 
кваліфікованого зазначення походження товару»? 

Відповіді: 

1. будь-яка службова 
особа 

Правильна 
відповідь: 

1.будь-яка службова особа 

2. службова особа 
публічного права 

3. службова особа 
приватного права 

4. особа, яка надає 
публічні послуги 

Пояснення: ч. 3 ст. 229   Кримінального кодексу України 

Питання: 
Ознаки службової особи як суб’єкта злочину, передбаченого ч. 1  ст. 232-2 Кримінального 
кодексу України  «Приховування інформації про діяльність емітента» наведені: 

Відповіді: 

1. у статті 18 КК України 
«Суб’єкт злочину» 

Правильна 
відповідь: 

1. у статті 18 КК України «Суб’єкт злочину» 

2. у примітці до статті 
364 КК України 
«Зловживання владою 
або службовим 
становищем» 

3. у ст. 3 ЗУ «Про 
запобігання корупції» 

4. в залежності від часу 
вчинення злочину або у 
ст. 3 ЗУ «Про 
запобігання корупції», 
або у ст. 4 ЗУ «Про 
засади запобігання і 
протидії корупції» 

Пояснення: ст. ст. 18, ст. 232-2, 364 Кримінального кодексу України 

Питання: 
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ч. 1  ст. 238 Кримінального кодексу України 
«Приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність 
населення»? 

Відповіді: 

1. будь-яка службова 
особа 

Правильна 
відповідь: 

1.будь-яка службова особа 

2. службова особа 
публічного права 

3. службова особа 
приватного права 

4. особа, яка надає 
публічні послуги 

Пояснення: ч. 1 ст. 238   Кримінального кодексу України 

Питання: 
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ч. 2  ст. 248 Кримінального кодексу України  
«Незаконне полювання»? 



Відповіді: 

1. будь-яка службова 
особа 

Правильна 
відповідь: 

1.будь-яка службова особа 

2. службова особа 
публічного права 

3. службова особа 
приватного права 

4. особа, яка надає 
публічні послуги 

Пояснення: ч. 2 ст. 248   Кримінального кодексу України 

Питання: 
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ч. 1  ст. 253 Кримінального кодексу України 
«Проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля» ? 

Відповіді: 

1. будь-яка службова 
особа 

Правильна 
відповідь: 

1.будь-яка службова особа 

2. службова особа 
публічного права 

3. службова особа 
приватного права 

4. особа, яка надає 
публічні послуги 

Пояснення: ч. 1 ст. 253   Кримінального кодексу України 

Питання: 
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ч. 2  ст. 256 Кримінального кодексу України 
«Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності»? 

Відповіді: 

1. будь-яка службова 
особа 

Правильна 
відповідь: 

1.будь-яка службова особа 

2. службова особа 
публічного права 

3. службова особа 
приватного права 

4. особа, яка надає 
публічні послуги 

Пояснення: ч. 2 ст. 256   Кримінального кодексу України 

Питання: 
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ч. 2  ст. 258-1 Кримінального кодексу України 
«Втягнення у вчинення терористичного акту»? 

Відповіді: 

1. будь-яка службова 
особа 

Правильна 
відповідь: 

1.будь-яка службова особа 

2. службова особа 
публічного права 

3. службова особа 
приватного права 

4. особа, яка надає 
публічні послуги 

Пояснення: ч. 2 ст. 258-1   Кримінального кодексу України 

Питання: 
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ч. 2  ст. 258-4 Кримінального кодексу України 
«Сприяння вчиненню терористичного акту»? 

Відповіді: 

1. будь-яка службова 
особа 

Правильна 
відповідь: 

1.будь-яка службова особа 

2. службова особа 
публічного права 

3. службова особа 
приватного права 

4. особа, яка надає 
публічні послуги 

Пояснення: ч. 2 ст. 258-4   Кримінального кодексу України 

Питання: 

Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ч. 2  ст. 262 Кримінального кодексу України 
«Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, 
вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом 
шахрайства або зловживанням службовим становищем»? 

Відповіді: 

1. будь-яка службова 
особа Правильна 

відповідь: 
1.будь-яка службова особа 

2. службова особа 



публічного права 

3. службова особа 
приватного права 

4. особа, яка надає 
публічні послуги 

Пояснення: ч. 2 ст. 258-1   Кримінального кодексу України 

Питання: 
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ч. 4  ст. 267-1 Кримінального кодексу України  
«Порушення вимог режиму радіаційної безпеки»? 

Відповіді: 

1. будь-яка службова 
особа 

Правильна 
відповідь: 

1.будь-яка службова особа 

2. службова особа 
публічного права 

3. службова особа 
приватного права 

4. особа, яка надає 
публічні послуги 

Пояснення: ч. 4 ст. 267-1   Кримінального кодексу України 

Питання: 
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ч. 1  ст. 271 Кримінального кодексу України 
«Порушення вимог законодавства про охорону праці» ? 

Відповіді: 

1. службова особа 
підприємства, установи, 
організації 

Правильна 
відповідь: 

1. службова особа підприємства, установи, 
організації 
 

2. службова особа 
публічного права 

3. службова особа 
приватного права 

4. особа, яка надає 
публічні послуги 

Пояснення: ч. 1 ст. 271   Кримінального кодексу України 

Питання: 
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ч. 5  ст. 298 Кримінального кодексу України 
«Незаконне проведення пошукових робіт на об’єкті археологічної спадщини, знищення, 
руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини»? 

Відповіді: 

1. будь-яка службова 
особа 

Правильна 
відповідь: 

1.будь-яка службова особа 

2. службова особа 
публічного права 

3. службова особа 
приватного права 

4. особа, яка надає 
публічні послуги 

Пояснення: ч.  5 ст. 298   Кримінального кодексу України 

Питання: 
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ч. 3  ст. 298-1 Кримінального кодексу України 
«Знищення, пошкодження або приховування документів чи унікальних документів 
Національного архівного фонду»? 

Відповіді: 

1. будь-яка службова 
особа 

Правильна 
відповідь: 

1.будь-яка службова особа 

2. службова особа 
публічного права 

3. службова особа 
приватного права 

4. особа, яка надає 
публічні послуги 

Пояснення: ч. 3  ст. 298-1   Кримінального кодексу України 

Питання: 
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ч. 2  ст. 303 Кримінального кодексу України  
«Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією»? 

Відповіді: 

1. будь-яка службова 
особа 

Правильна 
відповідь: 

1.будь-яка службова особа 
2. службова особа 
публічного права 

3. службова особа 
приватного права 



4. особа, яка надає 
публічні послуги 

Пояснення: ч. 2  ст. 303   Кримінального кодексу України 

Питання: 

Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ч. 2  ст. 308 Кримінального кодексу України 
«Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин 
або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим 
становищем»? 

Відповіді: 

1. будь-яка службова 
особа 

Правильна 
відповідь: 

1.будь-яка службова особа 

2. службова особа 
публічного права 

3. службова особа 
приватного права 

4. особа, яка надає 
публічні послуги 

Пояснення: ч. 2  ст. 308   Кримінального кодексу України 

Питання: 
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ч. 2  ст. 312 Кримінального кодексу України  
«Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом 
шахрайства або зловживання службовим становищем»? 

Відповіді: 

1. будь-яка службова 
особа 

Правильна 
відповідь: 

1.будь-яка службова особа 

2. службова особа 
публічного права 

3. службова особа 
приватного права 

4. особа, яка надає 
публічні послуги 

Пояснення: ч. 2  ст. 312   Кримінального кодексу України 

Питання: 

Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ч. 2  ст. 313 Кримінального кодексу України  
«Викрадення,  привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення 
наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним 
шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з 
таким обладнанням»? 

Відповіді: 

1. будь-яка службова 
особа 

Правильна 
відповідь: 

1.будь-яка службова особа 

2. службова особа 
публічного права 

3. службова особа 
приватного права 

4. особа, яка надає 
публічні послуги 

Пояснення: ч. 2  ст. 313   Кримінального кодексу України 

Питання: 
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ч. 2  ст. 332 Кримінального кодексу України 
«Незаконне переправлення осіб через державний кордон України»? 

Відповіді: 

1. будь-яка службова 
особа 

Правильна 
відповідь: 

1.будь-яка службова особа 

2. службова особа 
публічного права 

3. службова особа 
приватного права 

4. особа, яка надає 
публічні послуги 

Пояснення: ч. 2  ст. 332   Кримінального кодексу України 

Питання: 
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ч. 2  ст. 332-1 Кримінального кодексу України  
«Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї»? 

Відповіді: 

1. будь-яка службова 
особа 

Правильна 
відповідь: 

1.будь-яка службова особа 2. службова особа 
публічного права 

3. службова особа 



приватного права 

4. особа, яка надає 
публічні послуги 

Пояснення: ч. 2  ст. 332-1   Кримінального кодексу України 

Питання: 
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого   ст. 340 Кримінального кодексу України 
«Незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і 
демонстрацій» ? 

Відповіді: 

1. будь-яка службова 
особа 

Правильна 
відповідь: 

1.будь-яка службова особа 

2. службова особа 
публічного права 

3. службова особа 
приватного права 

4. особа, яка надає 
публічні послуги 

Пояснення: ч. 1  ст. 340   Кримінального кодексу України 

Питання: 
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ч. 2  ст. 343 Кримінального кодексу України  
«Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, працівника державної 
виконавчої служби»? 

Відповіді: 

1. будь-яка службова 
особа 

Правильна 
відповідь: 

1.будь-яка службова особа 

2. службова особа 
публічного права 

3. службова особа 
приватного права 

4. особа, яка надає 
публічні послуги 

Пояснення: ч. 2  ст. 343   Кримінального кодексу України 

Питання: 
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ч. 1  ст. 351 Кримінального кодексу України 
«Перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради»? 

Відповіді: 

1. будь-яка службова 
особа 

Правильна 
відповідь: 

1.будь-яка службова особа 

2. службова особа 
публічного права 

3. службова особа 
приватного права 

4. особа, яка надає 
публічні послуги 

Пояснення: ч. 1  ст. 351   Кримінального кодексу України 

Питання: 
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ч. 1  ст. 370 Кримінального кодексу України  
«Провокація підкупу»? 

Відповіді: 

1. будь-яка службова 
особа 

Правильна 
відповідь: 

1.будь-яка службова особа 

2. службова особа 
публічного права 

3. службова особа 
приватного права 

4. особа, яка надає 
публічні послуги 

Пояснення: ч. 1  ст. 370   Кримінального кодексу України 

Питання: 
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ч. 1  ст. 354 Кримінального кодексу України  
«Підкуп працівника підприємства, установи чи організації»? 

Відповіді: 

1. особа – загальний 
суб’єкт 

Правильна 
відповідь: 

1. особа – загальний суб’єкт 

2. службова особа 
публічного права 

3. службова особа 
приватного права 

4. особа, яка надає 
публічні послуги 



Пояснення: ч. 1  ст. 354 Кримінального кодексу України 

Питання: 
Ознаки службової особи як суб’єкта злочину, передбаченого ч. 1  ст. 376-1 Кримінального 
кодексу України  «Незаконне втручання в роботу автоматизованої системи 
документообігу суду» наведені: 

Відповіді: 

1. у статті 18 КК України 
«Суб’єкт злочину» 

Правильна 
відповідь: 

1. у статті 18 КК України «Суб’єкт злочину» 

2. у примітці до статті 
364 КК України 
«Зловживання владою 
або службовим 
становищем» 

3. у ст. 3 ЗУ «Про 
запобігання корупції» 

4. в залежності від часу 
вчинення злочину або у 
ст. 3 ЗУ «Про 
запобігання корупції», 
або у ст. 4 ЗУ «Про 
засади запобігання і 
протидії корупції» 

Пояснення: ст. ст. 18, 364, 376-1 Кримінального кодексу України 

Питання: 
Ознаки службової особи як суб’єкта злочину, передбаченого ч. 1  ст. 381 Кримінального 
кодексу України  «Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під 
захист» наведені: 

Відповіді: 

1. у статті 18 КК України 
«Суб’єкт злочину» 

Правильна 
відповідь: 

1. у статті 18 КК України «Суб’єкт злочину» 

2. у примітці до статті 
364 КК України 
«Зловживання владою 
або службовим 
становищем» 

3. у ст. 3 ЗУ «Про 
запобігання корупції» 

4. в залежності від часу 
вчинення злочину або у 
ст. 3 ЗУ «Про 
запобігання корупції», 
або у ст. 4 ЗУ «Про 
засади запобігання і 
протидії корупції» 

Пояснення: ст. ст. 18, 364, 381 Кримінального кодексу України 

Питання: 
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ч.2-4 ст. 382 Кримінального кодексу України  
«Невиконання судового рішення»? 

Відповіді: 

1. будь-яка службова 
особа 

Правильна 
відповідь: 

1.будь-яка службова особа 

2. службова особа 
публічного права 

3. службова особа 
приватного права 

4. особа, яка надає 
публічні послуги 

Пояснення: ч. 2-4  ст. 382   Кримінального кодексу України 

Питання: 
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ч. 2  ст. 397 Кримінального кодексу України  
«Втручання в діяльність захисника чи представника особи»? 

Відповіді: 

1. будь-яка службова 
особа 

Правильна 
відповідь: 

1.будь-яка службова особа 

2. службова особа 
публічного права 

3. службова особа 
приватного права 

4. особа, яка надає 
публічні послуги 



Пояснення: ч. 2  ст. 397   Кримінального кодексу України 

Питання: 
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ст. 364 Кримінального кодексу України 
«Зловживання владою або службовим становищем»? 

Відповіді: 

1. будь-яка службова 
особа 

Правильна 
відповідь: 

2.службова особа публічного права 

2. службова особа 
публічного права 

3. службова особа 
приватного права 

4. особа, яка надає 
публічні послуги 

Пояснення: ст. 364   Кримінального кодексу України 

Питання: 
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ст. 368 Кримінального кодексу України 
«Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою 
особою»? 

Відповіді: 

1. будь-яка службова 
особа 

Правильна 
відповідь: 

2.службова особа публічного права 

2. службова особа 
публічного права 

3. службова особа 
приватного права 

4. особа, яка надає 
публічні послуги 

Пояснення: ст. 368   Кримінального кодексу України 

Питання: 
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ст. 369 Кримінального кодексу України  
«Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі»? 

Відповіді: 

1. будь-яка службова 
особа 

Правильна 
відповідь: 

4. будь-яка особа —загальний суб’єкт 

2. службова особа 
публічного права 

3. службова особа 
приватного права 

4. будь-яка особа —
загальний суб’єкт 

Пояснення: ст. 369   Кримінального кодексу України 

Питання: 
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ст. 366 Кримінального кодексу України  
«Службове підроблення»? 

Відповіді: 

1. будь-яка службова 
особа 

Правильна 
відповідь: 

1.будь-яка службова особа 

2. службова особа 
публічного права 

3. службова особа 
приватного права 

4. особа, яка надає 
публічні послуги 

Пояснення: ст. 366   Кримінального кодексу України 

Питання: 
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ст. 367 Кримінального кодексу України  
«Службова недбалість»? 

Відповіді: 

1. будь-яка службова 
особа 

Правильна 
відповідь: 

1.будь-яка службова особа 

2. службова особа 
публічного права 

3. службова особа 
приватного права 

4. особа, яка надає 
публічні послуги 

Пояснення: ст. 367   Кримінального кодексу України 

Питання: 
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ч. 3, 4 ст. 368-3 Кримінального кодексу України  
«Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від 
організаційно-правової форми»? 



Відповіді: 

1. будь-яка службова 
особа 

Правильна 
відповідь: 

3.службова особа приватного права 

2. службова особа 
публічного права 

3. службова особа 
приватного права 

4. особа, яка надає 
публічні послуги 

Пояснення: ст. 368-3   Кримінального кодексу України 

Питання: 
Ознаки суб’єкта злочину, передбаченого ст. 365-2 Кримінального кодексу України 
«Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги» наведені: 

Відповіді: 

1. у частинах 3 та 4 статті 
18 КК України «Суб’єкт 
злочину» 

Правильна 
відповідь: 

4. в залежності від часу вчинення злочину або у ст. 
3 ЗУ «Про запобігання корупції», або у ст. 4 ЗУ 
«Про засади запобігання і протидії корупції» 

2. у примітці до статті 
364 КК України 
«Зловживання владою 
або службовим 
становищем» 

3. у ст. 4 ЗУ «Про засади 
запобігання і протидії 
корупції» 

4. в залежності від часу 
вчинення злочину або у 
ст. 3 ЗУ «Про 
запобігання корупції», 
або у ст. 4 ЗУ «Про 
засади запобігання і 
протидії корупції» 

Пояснення: ст. 3 ЗУ «Про запобігання корупції», ст. 4 ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції» 

Питання: 
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ч. 1-2 ст. 368-4 Кримінального кодексу України  
«Підкуп особи, яка надає публічні послуги»? 

Відповіді: 

1. будь-яка особа – 
загальний суб’єкт 

Правильна 
відповідь: 

1. будь-яка особа – загальний суб’єкт 

2. службова особа 
публічного права 

3. службова особа 
приватного права 

4. особа, яка надає 
публічні послуги 

Пояснення: ст. 368-4   Кримінального кодексу України 

Питання: 
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ст. 369-2 Кримінального кодексу України 
«Зловживання впливом»? 

Відповіді: 

1. особа, яка надає 
публічні послуги 

Правильна 
відповідь: 

4.Загальний суб’єкт 

2. службова особа 

3. працівник 
правоохоронного 
органу 

4. загальний суб’єкт 

Пояснення: ст. 369-2   Кримінального кодексу України 

Питання: 
Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ст. 365 Кримінального кодексу України 
«Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного 
органу»? 

Відповіді: 

1. особа, яка надає 
публічні послуги 

Правильна 
відповідь: 

3.працівник правоохоронного органу 
2. службова особа 

3. працівник 
правоохоронного 
органу 



4. загальний суб’єкт 

Пояснення: ст. 365   Кримінального кодексу України 

Питання: Кого закон визначає як особу, яка надає публічні послуги? 

Відповіді: 

1. державного 
службовця 

Правильна 
відповідь: 

 3.аудитора 2. Посадову особу 

3. аудитора 

4. бухгалтера 

Пояснення: ст. 365-2   Кримінального кодексу України 

Питання: Кого закон НЕ визначає як особу, яка надає публічні послуги? 

Відповіді: 

1. державного 
службовця 

Правильна 
відповідь: 

1.державного службовця 2. нотаріуса 

3. аудитора 

4. оцінювача 

Пояснення: ст. 365-2   Кримінального кодексу України 

Питання: 
Як Кримінальний кодекс України визначає суб’єкта злочину, передбаченого ч. 3, 4 ст. 
354 «Підкуп працівника підприємства, установи чи організації»? 

Відповіді: 

1. працівник 
підприємства, установи 
чи організації, який не є 
службовою особою 

Правильна 
відповідь: 

1.працівник підприємства, установи чи організації, 
який не є службовою особою 

2. працівник 
підприємства, установи 
чи організації – 
службова особа 
публічного права 

3. працівник 
підприємства, установи 
чи організації – 
службова особа 
приватного права 

4. працівник 
підприємства, установи 
чи організації – особа, 
яка надає публічні 
послуги 

Пояснення: ст. 354 КК України 

Питання: 
Відповідно до положень Кримінального кодексу України під особою, яка працює на 
користь підприємства, установи, організації у ст. 354 «Підкуп працівника підприємства, 
установи чи організації», слід розуміти особу: 

Відповіді: 

1. яка виконує роботу 
ТА перебуває з таким 
підприємством, 
установою, організацією 
у трудових відносинах 

Правильна 
відповідь: 

2. яка виконує роботу АБО надає послугу 
відповідно до договору з таким підприємством, 
установою, організацією 

2. яка виконує роботу 
АБО надає послугу 
відповідно до договору з 
таким підприємством, 
установою, організацією 

3. яка виконує роботу 
АБО перебуває з таким 
підприємством, 
установою, організацією 
у трудових відносинах 



4. яка виконує роботу 
ТА надає послугу 
відповідно до договору з 
таким підприємством, 
установою, організацією 

Пояснення: п.1 примітки до ст. 354 КК України 

Питання: 
Відповідно до положень Кримінального кодексу України особа, яка працює на користь 
підприємства, установи чи організації, є суб’єктом корупційних злочинів передбачених: 

Відповіді: 

1. ст. 364 КК України 
«Зловживання владою 
або службовим 
становищем» 

Правильна 
відповідь: 

2. ст. 354 КК України «Підкуп працівника 
підприємства, установи чи організації» 

2. ст. 354 КК України 
«Підкуп працівника 
підприємства, установи 
чи організації» 

3. ст. 364-1 КК України 
«Зловживання 
повноваженнями 
службовою особою 
юридичної особи 
приватного права 
незалежно від 
організаційно-правової 
форми» 

4. не є суб’єктом 
корупційних злочинів  

Пояснення: ч.1 до ст. 354 КК України 

Питання: 
Відповідно до примітки до статті 354 Кримінального кодексу України «Підкуп 
працівника підприємства, установи чи організації» мінімальний розмір неправомірної 
вигоди встановлено у: 

Відповіді: 

1. 1 неоподатковуваний 
мінімум доходів 
громадян 

Правильна 
відповідь: 

4. у ст.354 КК України мінімальний розмір 
неправомірної вигоди не встановлено 

2. 1,5 
неоподатковуваного 
мінімуму доходів 
громадян 

3. 30 неоподатковуваних 
мінімумів доходів 
громадян 

4. у ст.354 КК України 
мінімальний розмір 
неправомірної вигоди 
не встановлено 

Пояснення: 
В останній редакції п. 2 примітки до ст. 354 КК України мінімальний розмір неправомірної 
вигоди видалено 

Питання: 
Відповідно до положень Кримінального кодексу України неправомірна вигода у 
розмірі, що НЕ перевищує 1,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян: 

Відповіді: 

1. може бути предметом 
злочину, передбаченого 
статтею 354 КК України 
«Підкуп працівника 
підприємства, установи 
чи організації» 

Правильна 
відповідь: 

1. може бути предметом злочину, передбаченого 
статтею 354 КК України «Підкуп працівника 
підприємства, установи чи організації» 

2. не може бути 
предметом злочину, 
передбаченого статтею 
354 КК України «Підкуп 
працівника 
підприємства, установи 
чи організації» 



3. не може бути 
предметом корупційних 
злочинів 

4. немає правильної 
відповіді 

Пояснення: 
п. 2 примітки до ст. 354 КК України в останній редакції не передбачає мінімального розміру 
неправомірної вигоди 

Питання: 
Відповідно до положень Кримінального кодексу під пропозицією неправомірної вигоди 
у статтях 354, 368, 368-3-370 слід розуміти: 

Відповіді: 

1. з’ясування розміру 
неправомірної вигоди 

Правильна 
відповідь: 

2. висловлення працівнику підприємства, установи 
чи організації, особі, яка надає публічні послуги, 
або службовій особі наміру про надання 
неправомірної вигоди 

2. висловлення 
працівнику 
підприємства, установи 
чи організації, особі, яка 
надає публічні послуги, 
або службовій особі 
наміру про надання 
неправомірної вигоди 

3. висловлення такого 
наміру з повідомленням 
про час, місце, спосіб 
надання неправомірної 
вигоди 

4. передачу 
неправомірної вигоди 

Пояснення: п. 3 примітки дост. 354 КК України 

Питання: 
Відповідно до положень Кримінального кодексу під обіцянкою неправомірної вигоди у 
статтях 354, 368, 368-3, 370 слід розуміти: 

Відповіді: 

1. з’ясування розміру 
неправомірної вигоди 

Правильна 
відповідь: 

3.висловлення такого наміру з повідомленням про 
час, місце, спосіб надання неправомірної вигоди 

2. висловлення 
працівнику 
підприємства, установи 
чи організації, особі, яка 
надає публічні послуги, 
або службовій особі 
наміру про надання 
неправомірної вигоди 

3. висловлення такого 
наміру з повідомленням 
про час, місце, спосіб 
надання неправомірної 
вигоди 

4. передачу 
неправомірної вигоди 

Пояснення: п. 3 примітки до ст. 354 КК України 

Питання: 
Відповідно до положень Кримінального кодексу повторним у статті 354 «Підкуп 
працівника підприємства, установи чи організації» визнається: 

Відповіді: 

1. злочин, вчинений 
особою, яка раніше 
вчинила лише такий же 
злочин 

Правильна 
відповідь: 

2.злочин, вчинений особою, яка раніше вчинила 
будь-який із злочинів, передбачених лише 
статтями354, 368, 368-3, 368-4 і 369 Кримінального 
кодексу України 

2. злочин, вчинений 
особою, яка раніше 
вчинила будь-який із 
злочинів, передбачених 
лише статтями354, 368, 
368-3, 368-4 і 369 
Кримінального кодексу 
України 



3. злочин, вчинений 
особою, яка раніше 
вчинила будь-який із 
злочинів, передбачених 
лише статтями354, 368 і 
369 Кримінального 
кодексу України 

4. злочин, вчинений 
особою, яка раніше 
вчинила будь-який із 
корупційних злочинів 

Пояснення: п. 4 примітки до ст. 354 КК України 

Питання: 
Відповідно до положень Кримінального кодексу повторним у статті 368 «Прийняття 
пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою» 
визнається: 

Відповіді: 

1. злочин, вчинений 
особою, яка раніше 
вчинила лише такий же 
злочин 

Правильна 
відповідь: 

2.злочин, вчинений особою, яка раніше вчинила 
будь-який із злочинів, передбачених статтями 354, 
368, 368-3, 368-4 і 369 Кримінального кодексу 
України 

2. злочин, вчинений 
особою, яка раніше 
вчинила будь-який із 
злочинів, передбачених 
лише статтями354, 368, 
368-3, 368-4 і 369 
Кримінального кодексу 
України 

3. злочин, вчинений 
особою, яка раніше 
вчинила будь-який із 
злочинів, передбачених 
лише статтями 354, 368 і 
369 Кримінального 
кодексу України 

4. злочин, вчинений 
особою, яка раніше 
вчинила будь-який із 
корупційних злочинів 

Пояснення: п. 4 примітки до ст. 354 КК України 

Питання: 
Відповідно до положень Кримінального кодексу повторним у статті 368-3 «Підкуп 
службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-
правової форми» визнається: 

Відповіді: 

1. злочин, вчинений 
особою, яка раніше 
вчинила лише такий же 
злочин 

Правильна 
відповідь: 

2. злочин, вчинений особою, яка раніше вчинила 
будь-який із злочинів, передбачених лише 
статтями354, 368, 368-3, 368-4 і 369 Кримінального 
кодексу України 

2. злочин, вчинений 
особою, яка раніше 
вчинила будь-який із 
злочинів, передбачених 
лише статтями354, 368, 
368-3, 368-4 і 369 
Кримінального кодексу 
України 

3. злочин, вчинений 
особою, яка раніше 
вчинила будь-який із 
злочинів, передбачених 
лише статтями 354, 368 і 
369 Кримінального 
кодексу України 

4. злочин, вчинений 
особою, яка раніше 



вчинила будь-який із 
корупційних злочинів 

Пояснення: п. 4 примітки до ст. 354 КК України 

Питання: 
Відповідно до положень Кримінального кодексу повторним у статті 368-4 «Підкуп особи, 
яка надає публічні послуги» визнається: 

Відповіді: 

1. злочин, вчинений 
особою, яка раніше 
вчинила лише такий же 
злочин 

Правильна 
відповідь: 

2.злочин, вчинений особою, яка раніше вчинила 
будь-який із злочинів, передбачених лише 
статтями354, 368, 368-3, 368-4 і 369 Кримінального 
кодексу України 

2. злочин, вчинений 
особою, яка раніше 
вчинила будь-який із 
злочинів, передбачених 
лише статтями354, 368, 
368-3, 368-4 і 369 
Кримінального кодексу 
України 

3. злочин, вчинений 
особою, яка раніше 
вчинила будь-який із 
злочинів, передбачених 
лише статтями 354, 368 і 
369 Кримінального 
кодексу України 

4. злочин, вчинений 
особою, яка раніше 
вчинила будь-який із 
корупційних злочинів 

Пояснення: п. 4 примітки до ст. 354 КК України 

Питання: 
Відповідно до положень Кримінального кодексу повторним у статті 369 «Пропозиція, 
обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» визнається: 

Відповіді: 

1. злочин, вчинений 
особою, яка раніше 
вчинила лише такий же 
злочин 

Правильна 
відповідь: 

2. злочин, вчинений особою, яка раніше вчинила 
будь-який із злочинів, передбачених лише 
статтями 354, 368, 368-3, 368-4 і 369 Кримінального 
кодексу України 

2. злочин, вчинений 
особою, яка раніше 
вчинила будь-який із 
злочинів, передбачених 
лише статтями354, 368, 
368-3, 368-4 і 369 
Кримінального кодексу 
України 

3. злочин, вчинений 
особою, яка раніше 
вчинила будь-який із 
злочинів, передбачених 
лише статтями 354, 368 і 
369 Кримінального 
кодексу України 

4. злочин, вчинений 
особою, яка раніше 
вчинила будь-який із 
корупційних злочинів 

Пояснення: п. 4 примітки до ст. 354 КК України 

Питання: 
Відповідно до положень Кримінального кодексу вимаганням неправомірної вигоди 
визнається: 



Відповіді: 

1. вимога щодо надання 
неправомірної вигоди з 
погрозою вчинення 
будь-яких дій або 
бездіяльності 

Правильна 
відповідь: 

4. вимога щодо надання неправомірної вигоди з 
погрозою вчинення дій або бездіяльності з 
використанням свого становища, наданих 
повноважень, влади, службового становища 
стосовно особи, яка надає неправомірну вигоду, 
або умисне створення умов, за яких особа 
вимушена надати неправомірну вигоду з метою 
запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав 
і законних інтересів 

2. вимога щодо надання 
неправомірної вигоди з 
погрозою вчинення дій 
або бездіяльності з 
використанням свого 
становища, наданих 
повноважень, влади, 
службового становища 

3. вимога щодо надання 
неправомірної вигоди з 
погрозою вчинення дій 
або бездіяльності з 
використанням свого 
становища, наданих 
повноважень, влади, 
службового становища 
стосовно особи, яка 
надає неправомірну 
вигоду 

4. вимога щодо надання 
неправомірної вигоди з 
погрозою вчинення дій 
або бездіяльності з 
використанням свого 
становища, наданих 
повноважень, влади, 
службового становища 
стосовно особи, яка 
надає неправомірну 
вигоду, або умисне 
створення умов, за яких 
особа вимушена надати 
неправомірну вигоду з 
метою запобігання 
шкідливим наслідкам 
щодо своїх прав і 
законних інтересів 

Пояснення: 

п. 5 примітки до ст. 354 КК України «У статтях 354, 368, 368-3 і 368-4 цього Кодексу під 
вимаганням неправомірної вигоди слід розуміти вимогу щодо надання неправомірної 
вигоди з погрозою вчинення дій або бездіяльності з використанням свого становища, 
наданих повноважень, влади, службового становища стосовно особи, яка надає 
неправомірну вигоду, або умисне створення умов, за яких особа вимушена надати 
неправомірну вигоду з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних 
інтересів» 

Питання: 
Відповідно до Кримінального кодексу для цілей статей 364, 368, 368-2, 369 цього Кодексу 
до державних та комунальних підприємств прирівнюються: 

Відповіді: 

1. юридичні особи, у 
статутному фонді яких 
відповідно державна чи 
комунальна частка 
перевищує 50 відсотків 
або становить величину, 
що забезпечує державі 
чи територіальній 
громаді право 
вирішального впливу на 
господарську діяльність 
такого підприємства 

Правильна 
відповідь: 

1. юридичні особи, у статутному фонді яких 
відповідно державна чи комунальна частка 
перевищує 50 відсотків або становить величину, 
що забезпечує державі чи територіальній громаді 
право вирішального впливу на господарську 
діяльність такого підприємства 



2. юридичні особи, у 
статутному фонді яких 
відповідно державна чи 
комунальна частка 
перевищує 51 відсоток 
або становить величину, 
що забезпечує державі 
чи територіальній 
громаді право 
вирішального впливу на 
господарську діяльність 
такого підприємства 

3. юридичні особи, у 
статутному фонді яких 
відповідно державна чи 
комунальна частка 
перевищує 51 відсоток 

4. юридичні особи, у 
статутному фонді яких 
відповідно державна чи 
комунальна частка 
забезпечує державі чи 
територіальній громаді 
право вирішального 
впливу на господарську 
діяльність такого 
підприємства 

Пояснення: 

абз. 2 п. 1 примітки до ст. 364 КК України: «Для цілей статей 364, 368, 368-2, 369 цього 
Кодексу до державних та комунальних підприємств прирівнюються юридичні особи, у 
статутному фонді яких відповідно державна чи комунальна частка перевищує 50 відсотків 
або становить величину, що забезпечує державі чи територіальній громаді право 
вирішального впливу на господарську діяльність такого підприємства.» 

Питання: 
У статті 364 Кримінального кодексу «Зловживання владою або службовим становищем» 
поняття «службова особа» використовується у розумінні наданому у: 

Відповіді: 

1. частині 3 статті 18 
Кримінального кодексу 
України 

Правильна 
відповідь: 

4.п. 1 примітки до статті 364 Кримінального 
кодексу України 

2. частині 4 статті 18 
Кримінального кодексу 
України 

3. Закону України «Про 
запобігання корупції» 

4. п. 1 примітки до статті 
364 Кримінального 
кодексу України 

Пояснення: 

абз. 1 п. 1 примітки до ст. 364 КК України «Службовими особами у статтях 364, 368, 368-2, 369 
цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням 
здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають 
постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на 
державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях 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, органом місцевого самоврядування, центральним 
органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи 
повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.» 

Питання: 
У статті 364-1 Кримінального кодексу України «Зловживання повноваженнями 
службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-
правової форми» поняття «службова особа» використовується у розумінні наданому у: 

Відповіді: 

1. статті 18 
Кримінального кодексу 
України Правильна 

відповідь: 
1.статті 18 Кримінального кодексу України 

2. Законі України «Про 
засади запобігання і 
протидії корупції» 



3. Законі України «Про 
запобігання корупції» 

4. п. 1 примітки до статті 
364 Кримінального 
кодексу України 

Пояснення: абз. 1 п. 1 примітки до ст. 364 КК України, ст. 18 КК України 

Питання: 
У статті 365 Кримінального кодексу України «Перевищення влади або службових 
повноважень працівником правоохоронного органу» поняття «службова особа» 
використовується у розумінні наданому у: 

Відповіді: 

1. статті 18 
Кримінального кодексу 
України 

Правильна 
відповідь: 

2.у цій нормі поняття «службова особа» не 
використовується 

2. у цій нормі поняття 
«службова особа» не 
використовується 

3. Законі України «Про 
запобігання корупції» 

4. п. 1 примітки до статті 
364 Кримінального 
кодексу України 

Пояснення: абз. 1 п. 1 примітки до ст. 364 КК України, ст. 18 КК України 

Питання: Під перевищенням влади або службових повноважень слід розуміти:  

Відповіді: 

1. вчинення дій,  які є  
компетенцією  
вищестоящої  службової  
особи цього відомства 
чи службової особи 
іншого відомства 

Правильна 
відповідь: 

4. всі наведені у відповідях 1., 2., 3. дії є 
перевищенням влади  або службових  повноважень 

2. вчинення  дій,  
виконання  яких  
дозволяється   тільки   в  
особливих  випадках,  
або з особливого 
дозволу,  або з 
додержанням  
особливого порядку, - за 
відсутності цих умов 

3. вчинення  
одноособово  дій,  які  
могли  бути вчинені 
лише  
колегіально 

4. всі наведені у 
відповідях 1., 2., 3. дії є 
перевищенням влади  
або службових  
повноважень  

Пояснення: 

(п. 5 ППВСУ від 26.12.2003 «Про судову практику у справах про перевищення влади або 
службових повноважень») «Під перевищенням  влади  або  службових   повноважень   треба 
розуміти: а) вчинення дій,  які є  компетенцією  вищестоящої  службової особи цього 
відомства чи службової особи іншого відомства; б) вчинення  дій,  виконання  яких  
дозволяється   тільки   в особливих  випадках,  або з особливого дозволу,  або з додержанням 
особливого порядку, - за відсутності цих умов; в) вчинення  одноособово  дій,  які  могли  
бути вчинені лише колегіально; г) вчинення  дій,  які  ніхто  не  має  права виконувати або 
дозволяти.» 

Питання: 
За чинним Кримінальним кодексом України не визнаються службовими особами 
наступні  особи іноземних держав: 

Відповіді: 

1. посадові особи 
іноземних держав 

Правильна 
відповідь: 

4.жодна з наведених відповідей не є правильною 2. іноземні третейські 
судді 

3. судді і посадові особи 



міжнародних судів 

4. жодна з наведених 
відповідей не є 
правильною 

Пояснення: 
усі особи вказані у пунктах 1., 2., 3. входять переліку службових осіб іноземних держав у ч. 4 
ст. 18 КК УКРАЇНИ, якою регулюється це питання 

Питання: 
За чинним Кримінальним кодексом  України не підлягає кримінальній 
відповідальності за невиконання наказу особа: 

Відповіді: 

1. яка відмовилась 
виконувати злочинний 
наказ 

Правильна 
відповідь: 

2.яка відмовилась виконувати явно злочинний 
наказ  

2. яка відмовилась 
виконувати явно 
злочинний наказ 

3. яка не повністю 
виконала злочинний 
наказ 

4. яка неумисно не 
виконала злочинний 
наказ 

Пояснення: 
« Не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка відмовилася виконувати явно 
злочинний наказ або розпорядження.» (ч. 3 ст. 41 КК України) 

Питання: 
За чинним Кримінальним кодексом України за діяння, вчинене з метою виконання 
злочинного наказу чи розпорядження не підлягає кримінальній відповідальності особа: 

Відповіді: 

1. яка  не усвідомлювала, 
але могла 
усвідомлювати 
злочинний характер 
наказу чи 
розпорядження 

Правильна 
відповідь: 

2.яка  не усвідомлювала і не могла усвідомлювати 
злочинного характеру наказу чи розпорядження 

2. яка  не усвідомлювала 
і не могла 
усвідомлювати 
злочинного характеру 
наказу чи 
розпорядження 

3. яка   усвідомлювала і  
могла усвідомлювати 
злочинний  характер 
наказу чи 
розпорядження 

4. жодна з відповідей не 
є правильною 

Пояснення: 

«Якщо особа не усвідомлювала і не могла усвідомлювати злочинного характеру наказу чи 
розпорядження, то за діяння, вчинене з метою виконання такого наказу чи розпорядження, 
відповідальності підлягає тільки особа, що віддала злочинний наказ чи розпорядження.» (ч.5 
ст.41 КК України) 

Питання: 
Яка з названих нижче обставин за чинним Кримінальним кодексом України є однією з 
підстав для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру? 

Відповіді: 

1. вчинення її 
уповноваженою особою 
від імені та в інтересах 
юридичної особи будь-
якого із злочинів     Правильна 

відповідь: 

3.незабезпечення виконання покладених на її 
уповноважену особу законом або установчими 
документами юридичної особи обов’язків щодо 
вжиття заходів із запобігання корупції, що 
призвело до вчинення будь-якого із злочинів, 
передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і 
другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 
368-4, статтях 369 і 369-2 цього Кодексу 

2. вчинення її 
уповноваженою особою  
будь-якого із злочинів  з 
використанням  
юридичної особи 



3. незабезпечення 
виконання покладених 
на її уповноважену 
особу законом або 
установчими 
документами 
юридичної особи 
обов’язків щодо вжиття 
заходів із запобігання 
корупції, що призвело 
до вчинення будь-якого 
із злочинів, 
передбачених у статтях 
209 і 306, частинах 
першій і другій статті 
368-3, частинах першій і 
другій статті 368-4, 
статтях 369 і 369-2 цього 
Кодексу; 

4. жодна із наведених 
відповідей не є 
правильною 

Пояснення: 

« Підставами для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового 
характеру є: … 2) незабезпечення виконання покладених на її уповноважену особу законом 
або установчими документами юридичної особи обов’язків щодо вжиття заходів із 
запобігання корупції, що призвело до вчинення будь-якого із злочинів, передбачених у 
статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, 
статтях 369 і 369-2 цього Кодексу» (п.2 ч.1 ст. 96-3КК України) 

Питання: 
Примусове безоплатне вилучення за рішенням суду у власність держави грошей, 
цінностей та іншого майна у випадках, визначених статтею 96-1. Кримінального кодексу 
України  є визначенням: 

Відповіді: 

1. виправних робіт 

Правильна 
відповідь: 

4.спеціальної конфіскації як одного із інших 
заходів кримінально-правового характеру 

2. штрафу 

3. конфіскації як виду 
покарання 

4. спеціальної 
конфіскації як одного із 
інших заходів 
кримінально-правового 
характеру 

Пояснення: 

«Спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду 
у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим 
Кодексом» (ч.1 ст. 96 -1 КК України)  

Питання: 

Вчинення злочинів, передбачених  статтею 354 та статтями 364, 364-1, 365-2, 368-369-2 
розділу XVII Особливої частини Кримінального Кодексу України, або суспільно 
небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого зазначеними 
статтями є умовою застосування: 

Відповіді: 

1. штрафу 

Правильна 
відповідь: 

3.спеціальної конфіскації  

2. конфіскації майна 

3. спеціальної 
конфіскації 

4. жодна із наведених 
відповідей не є 
правильною 

Пояснення: 

спеціальна конфіскація застосовується «…за умови вчинення злочину, передбаченого 
статтею 354 та статтями 364, 364-1, 365-2, 368-369-2 розділу XVII Особливої частини цього 
Кодексу, або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого 
зазначеними статтями.» (ч.1 ст. 96-1 КК України) 

Питання: 
Якщо гроші, цінності та інше майно одержані суб’єктом внаслідок вчинення злочину 
та/або є доходами від такого майна, вони за чинним Кримінальним кодексом України 
підлягають: 

Відповіді: 1. конфіскації Правильна 4.спеціальній конфіскації  



2. реквізиції відповідь: 

3. девальвації 

4. спеціальній 
конфіскації  

Пояснення: 

усі перераховані предмети підлягають спеціальній конфіскації, адже  «Спеціальна 
конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: … одержані 
внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна…» (п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК 
України) 

Питання: 

За чинним Кримінальним кодексом України гроші, цінності та інше майно що 
призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, 
фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його 
вчинення підлягають: 

Відповіді: 

1. реквізиції 

Правильна 
відповідь: 

4.спеціальній конфіскації  

2. конфіскації 

3. поверненню їх 
власнику 

4. спеціальній 
конфіскації  

Пояснення: 

названі предмети підлягають спеціальній конфіскації, адже  «Спеціальна конфіскація 
застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: …призначалися 
(використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або 
матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення…» (п.2 ч. 1 ст. 96-2 
КК України) 

Питання: 

За чинним Кримінальним кодексом України забруднення або псування земель вчинене 
службовою особою з використанням нею своїх службових повноважень з метою 
одержання будь-якої неправомірної вигоди, що  завдало істотної шкоди охоронюваним 
законом інтересам окремих громадян кваліфікується як: 

Відповіді: 

1. забруднення або 
псування земель (ч.1 ст. 
239 Кримінального 
кодексу України) та 
зловживання службовим 
становищем (ч.1 ст. 364 
Кримінального кодексу 
України) 

Правильна 
відповідь: 

1.забруднення або псування земель (ч.1 ст. 239 
Кримінального кодексу України) та зловживання 
службовим становищем (ч.1 ст. 364 Кримінального 
кодексу України) 

2. забруднення або 
псування земель (ч.1 ст. 
239 Кримінального 
кодексу України) та 
перевищення службових 
повноважень (ч.1 ст. 365 
Кримінального кодексу 
України) 

3. зловживання 
службовим становищем 
(ч.1 ст. 364 
Кримінального кодексу 
України) 

4. перевищення 
службових повноважень 
(ч.1 ст. 365 
Кримінального кодексу 
України)  

Пояснення: (ч.1 ст. 239 КК України та ч.1 ст.364 КК України). 

Питання: 

За чинним Кримінальним кодексом України порушення вимог законодавчих та інших 
нормативно-правових актів про охорону праці вчинене службовою особою 
підприємства, установи, організації   з використанням нею своїх службових 
повноважень з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди, що  спричинило 
тяжкі наслідки кваліфікується як: 



Відповіді: 

1. порушення вимог 
законодавчих та інших 
нормативно-правових 
актів про охорону праці 
службовою особою 
підприємства, установи, 
організації, що 
спричинило тяжкі 
наслідки (ч.2 ст. 271 
Кримінального кодексу 
України) та 
зловживання службовим 
становищем, що 
спричинило загибель 
людей тяжкі наслідки 
(ч.2 ст. 364 
Кримінального кодексу 
України) 

Правильна 
відповідь: 

1. порушення вимог законодавчих та інших 
нормативно-правових актів про охорону праці 
службовою особою підприємства, установи, 
організації, що спричинило тяжкі наслідки (ч.2 ст. 
271 Кримінального кодексу України) та 
зловживання службовим становищем, що 
спричинило загибель людей тяжкі наслідки (ч.2 ст. 
364 Кримінального кодексу України) 

2. порушення вимог 
законодавчих та інших 
нормативно-правових 
актів про охорону праці 
службовою особою 
підприємства, установи, 
організації, що 
заподіяло шкоду 
здоров'ю потерпілого 
(ч.1 ст. 271 
Кримінального кодексу 
України) та 
перевищення службових 
повноважень, що 
спричинили тяжкі 
наслідки  (ч.3 ст. 365 
Кримінального кодексу 
України) 

3. порушення вимог 
законодавчих та інших 
нормативно-правових 
актів про охорону праці 
службовою особою 
підприємства, установи, 
організації, що 
спричинило тяжкі 
наслідки (ч.2 ст. 271 
Кримінального кодексу 
України) 

4. порушення вимог 
законодавчих та інших 
нормативно-правових 
актів про охорону праці 
службовою особою 
підприємства, установи, 
організації, що 
спричинило тяжкі 
наслідки (ч.2 ст. 271 
Кримінального кодексу 
України) та 
перевищення службових 
повноважень, що 
спричинили тяжкі 
наслідки  (ч.3 ст. 365 
Кримінального кодексу 
України)  



Пояснення: (ч.2 ст. 271 КК УКРАЇНИ та ч.2 ст.364 КК УКРАЇНИ) 

Питання: 

За чинним Кримінальним кодексом України порушення правил безпеки на 
виробництві під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, якщо це порушення 
створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло 
шкоду здоров'ю потерпілого,   вчинене службовою особою,яка зобов’язана їх 
дотримуватися,  з використанням нею своїх службових повноважень з метою одержання 
будь-якої неправомірної вигоди, що  завдало істотної шкоди охоронюваним законом 
інтересам окремих громадян кваліфікується як: 

Відповіді: 

1. порушення правил 
безпеки під час 
виконання робіт з 
підвищеною 
небезпекою, якщо це 
порушення створило 
загрозу загибелі людей 
чи настання інших 
тяжких наслідків або 
заподіяло шкоду 
здоров'ю потерпілого 
(ч.1 ст. 272 
Кримінального кодексу 
України) та 
зловживання службовим 
становищем (ч.1 ст. 364 
Кримінального кодексу 
України) 

Правильна 
відповідь: 

1.порушення правил безпеки під час виконання 
робіт з підвищеною небезпекою, якщо це 
порушення створило загрозу загибелі людей чи 
настання інших тяжких наслідків або заподіяло 
шкоду здоров'ю потерпілого (ч.1 ст. 272 
Кримінального кодексу України) та зловживання 
службовим становищем (ч.1 ст. 364 Кримінального 
кодексу України) 

2. порушення правил 
безпеки під час 
виконання робіт з 
підвищеною 
небезпекою, якщо це 
порушення створило 
загрозу загибелі людей 
чи настання інших 
тяжких наслідків або 
заподіяло шкоду 
здоров'ю потерпілого 
(ч.1 ст. 272 
Кримінального кодексу 
України) та 
перевищення службових 
повноважень (ч.1 ст. 365 
Кримінального кодексу 
України) 

3. перевищення 
службових повноважень 
(ч.1 ст. 365 
Кримінального кодексу 
України) 

4. зловживання 
службовим становищем 
(ч.1 ст. 364 
Кримінального кодексу 
України)  

Пояснення: (ч.1 ст. 272 КК УКРАЇНИ та ч.1 ст.364 КК УКРАЇНИ) 

Питання: 

За чинним Кримінальним кодексом України порушення правил безпеки на 
виробництві під час виконання робіт з підвищеною небезпекою,   вчинене службовою 
особою, яка зобов’язана їх дотримуватися,  з використанням нею своїх службових 
повноважень з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди, що  спричинило 
тяжкі наслідки кваліфікується як: 



Відповіді: 

1. порушення правил 
безпеки під час 
виконання робіт з 
підвищеною 
небезпекою, якщо це 
порушення спричинило 
настання тяжких 
наслідків (ч.2 ст. 272 
Кримінального кодексу 
України) та 
зловживання службовим 
становищем, що 
спричинило тяжкі 
наслідки (ч.2 ст. 364 
Кримінального кодексу 
України) 

Правильна 
відповідь: 

1.порушення правил безпеки під час виконання 
робіт з підвищеною небезпекою, якщо це 
порушення спричинило настання тяжких 
наслідків (ч.2 ст. 272 Кримінального кодексу 
України) та зловживання службовим становищем, 
що спричинило тяжкі наслідки (ч.2 ст. 364 
Кримінального кодексу України) 

2. порушення правил 
безпеки під час 
виконання робіт з 
підвищеною 
небезпекою, якщо це 
порушення спричинило 
настання тяжких 
наслідків (ч.2 ст. 272 
Кримінального кодексу 
України) та 
перевищення службових 
повноважень, що 
спричинили тяжкі 
наслідки  (ч.3 ст. 365 
Кримінального кодексу 
України) 

3. зловживання 
службовим становищем, 
що спричинило тяжкі 
наслідки (ч.2 ст. 364 
Кримінального кодексу 
України) 

4. перевищення 
службових повноважень, 
що спричинили тяжкі 
наслідки  (ч.3 ст. 365 
Кримінального кодексу 
України)  

Пояснення: (ч.2 ст. 272 КК УКРАЇНИ та ч.2 ст.364 КК УКРАЇНИ) 

Питання: 

За чинним Кримінальним кодексом України порушення на виробництві  правил 
ядерної або радіаційної безпеки, якщо це порушення створило загрозу настання тяжких 
наслідків,   вчинене службовою особою, яка зобов’язана їх дотримуватися,  з 
використанням нею своїх службових повноважень з метою одержання будь-якої 
неправомірної вигоди, що  завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам 
окремих громадян кваліфікується як: 

Відповіді: 

1. порушення правил 
ядерної або радіаційної 
безпеки, якщо це 
порушення створило 
загрозу настання тяжких 
наслідків (ч.1 ст. 274 
Кримінального кодексу 
України) та 
зловживання службовим 
становищем (ч.1 ст. 364 
Кримінального кодексу 
України) 

Правильна 
відповідь: 

1.порушення правил ядерної або радіаційної 
безпеки, якщо це порушення створило загрозу 
настання тяжких наслідків (ч.1 ст. 274 
Кримінального кодексу України) та зловживання 
службовим становищем (ч.1 ст. 364 Кримінального 
кодексу України) 



2. порушення правил 
ядерної або радіаційної 
безпеки, якщо це 
порушення створило 
загрозу настання тяжких 
наслідків (ч.1 ст. 274 
Кримінального кодексу 
України) та 
перевищення службових 
повноважень (ч.1 ст. 365 
Кримінального кодексу 
України) 

3. перевищення 
службових повноважень 
(ч.1 ст. 365 
Кримінального кодексу 
України) 

4. зловживання 
службовим становищем 
(ч.1 ст. 364 
Кримінального кодексу 
України)  

Пояснення: (ч.1 ст. 274 КК УКРАЇНИ та ч.1 ст.364 КК УКРАЇНИ) 

Питання: 

За чинним Кримінальним кодексом України незаконне виробництво, виготовлення, 
придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, 
психотропних речовин або їх аналогів,   вчинене службовою особою з використанням 
нею своїх службових повноважень з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди, 
що  завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам окремих громадян 
кваліфікується як: 

Відповіді: 

1. незаконне 
виробництво, 
виготовлення, 
придбання, зберігання, 
перевезення, 
пересилання чи збут 
наркотичних засобів, 
психотропних речовин 
або їх аналогів (ч.1 ст. 
307 Кримінального 
кодексу України) та 
зловживання службовим 
становищем (ч.1 ст. 364 
Кримінального кодексу 
України) 

Правильна 
відповідь: 

1.незаконне виробництво, виготовлення, 
придбання, зберігання, перевезення, пересилання 
чи збут наркотичних засобів, психотропних 
речовин або їх аналогів (ч.1 ст. 307 Кримінального 
кодексу України) та зловживання службовим 
становищем (ч.1 ст. 364 Кримінального кодексу 
України) 

2. незаконне 
виробництво, 
виготовлення, 
придбання, зберігання, 
перевезення, 
пересилання чи збут 
наркотичних засобів, 
психотропних речовин 
або їх аналогів (ч.1 ст. 
307 Кримінального 
кодексу України) та 
перевищення службових 
повноважень (ч.1 ст. 365 
Кримінального кодексу 
України) 

3. перевищення 
службових повноважень 
(ч.1 ст. 365 
Кримінального кодексу 
України) 



4. зловживання 
службовим становищем 
(ч.1 ст. 364 
Кримінального кодексу 
України)  

Пояснення: (ч.1 ст. 307 КК УКРАЇНИ та ч.1 ст.364 КК УКРАЇНИ) 

Питання: 

За чинним Кримінальним кодексом України незаконне виробництво, виготовлення, 
придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів з метою їх 
використання для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи 
психотропних речовин,   вчинене службовою особою з використанням нею своїх 
службових повноважень з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди, що  
завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам окремих громадян 
кваліфікується як: 

Відповіді: 

1. незаконне 
виробництво, 
виготовлення, 
придбання, зберігання, 
перевезення чи 
пересилання 
прекурсорів з метою їх 
використання для 
виробництва або 
виготовлення 
наркотичних засобів чи 
психотропних речовин 
(ч.1 ст. 311 
Кримінального кодексу 
України) та 
зловживання службовим 
становищем (ч.1 ст. 364 
Кримінального кодексу 
України) 

Правильна 
відповідь: 

1.незаконне виробництво, виготовлення, 
придбання, зберігання, перевезення чи 
пересилання прекурсорів з метою їх використання 
для виробництва або виготовлення наркотичних 
засобів чи психотропних речовин (ч.1 ст. 311 
Кримінального кодексу України) та зловживання 
службовим становищем (ч.1 ст. 364 Кримінального 
кодексу України) 

2. незаконне 
виробництво, 
виготовлення, 
придбання, зберігання, 
перевезення чи 
пересилання 
прекурсорів з метою їх 
використання для 
виробництва або 
виготовлення 
наркотичних засобів чи 
психотропних речовин 
(ч.1 ст. 311 
Кримінального кодексу 
України) та 
перевищення службових 
повноважень (ч.1 ст. 365 
Кримінального кодексу 
України) 

3. незаконне 
виробництво, 
виготовлення, 
придбання, зберігання, 
перевезення чи 
пересилання 
прекурсорів з метою їх 
використання для 
виробництва або 
виготовлення 
наркотичних засобів чи 
психотропних речовин 
(ч.1 ст. 311 



Кримінального кодексу 
України) 

4. перевищення 
службових повноважень 
(ч.1 ст. 365 
Кримінального кодексу 
України)  

Пояснення: (ч.1 ст. 311 КК УКРАЇНИ та ч.1 ст. 364 КК УКРАЇНИ) 

Питання: 
За чинним Кримінальним кодексом України викрадення, привласнення, вимагання 
прекурсорів або заволодіння ними шляхом зловживання службової особи своїм 
службовим становищем  з метою подальшого збуту, кваліфікується як: 

Відповіді: 

1. викрадення, 
привласнення, 
вимагання прекурсорів 
або заволодіння ними 
шляхом зловживання 
службової особи своїм 
службовим становищем  
з метою подальшого 
збуту (ч.2 ст. 312 
Кримінального кодексу 
України) та 
зловживання службовим 
становищем (ч.1 ст. 364 
Кримінального кодексу 
України) 

Правильна 
відповідь: 

3. привласнення, вимагання прекурсорів або 
заволодіння ними шляхом зловживання службової 
особи своїм службовим становищем  з метою 
подальшого збуту (ч.2 ст. 312 Кримінального 
кодексу України) 

2. викрадення, 
привласнення, 
вимагання прекурсорів 
або заволодіння ними 
шляхом зловживання 
службової особи своїм 
службовим становищем  
з метою подальшого 
збуту (ч.2 ст. 312 
Кримінального кодексу 
України) та 
перевищення службових 
повноважень (ч.1 ст. 365 
Кримінального кодексу 
України) 

3. викрадення, 
привласнення, 
вимагання прекурсорів 
або заволодіння ними 
шляхом зловживання 
службової особи своїм 
службовим становищем  
з метою подальшого 
збуту (ч.2 ст. 312 
Кримінального кодексу 
України) 

4. перевищення 
службових повноважень 
(ч.1 ст. 365 
Кримінального кодексу 
України)  

Пояснення: 

склад злочину, передбаченого ч.2 ст. 312 КК УКРАЇНИ охоплює ознаки складу злочину, 
передбаченого ч.1 ст.364 КК УКРАЇНИ, тому сукупність не потрібна (ч.2 ст. 312 КК 
УКРАЇНИ) 



Питання: 
За чинним Кримінальним кодексом України  підкуп працівника підприємства, 
установи чи організації, який не є службовою особою  (ст. 354 Кримінального кодексу 
України) є: 

Відповіді: 

1. злочином у сфері 
службової діяльності 

Правильна 
відповідь: 

3.корупційним злочином 

2. злочином без ознак 
корупційності 

3. корупційним 
злочином 

4. жодна із відповідей не 
є правильною 

Пояснення: 
«Корупційними злочинами відповідно до цього Кодексу вважаються злочини, 
передбачені… статтями 354…цього Кодексу.» (Примітка до ст. 45 КК України) 

Питання: 
Відповідно до чинного Кримінального кодексу України  прийняття пропозиції або  
обіцянки неправомірної вигоди працівником підприємства, установи чи організації, 
який не є службовою особою (ч. 3 ст. 354 Кримінального кодексу України) є: 

Відповіді: 

1. злочином у сфері 
службової діяльності 

Правильна 
відповідь: 

3.корупційним злочином 

2. злочином без ознак 
корупційності 

3. корупційним 
злочином 

4. жодна із відповідей не 
є правильною 

Пояснення: 
«Корупційними злочинами відповідно до цього Кодексу вважаються злочини, 
передбачені… статтями 354…цього Кодексу.» (Примітка до ст. 45 КК України) 

Питання: 
Відповідно до чинного Кримінального кодексу України  пропозиція чи  обіцянка 
неправомірної вигоди працівникові підприємства, установи чи організації, який не є 
службовою особою ( ст. 354 Кримінального кодексу України) є: 

Відповіді: 

1. є готуванням до 
злочину 

Правильна 
відповідь: 

3.закінченим корупційним злочином 

2. замахом на вчинення 
злочину без ознак 
корупційності 

3. закінченим 
корупційним злочином 

4. жодна із відповідей не 
є правильною 

Пояснення: 

« Пропозиція чи обіцянка працівникові підприємства, установи чи організації, який не є 
службовою особою, .. надати неправомірну вигоду…» (ч. 1 ст. 354). 

        «Корупційними злочинами відповідно до цього Кодексу вважаються злочини, 
передбачені… статтями 354…цього Кодексу.» (Примітка до ст. 45 КК України) 

Питання: 
Відповідно до чинного Кримінального кодексу України  прийняття працівником 
підприємства, установи чи організації, який не є службовою особою, пропозиції чи  
обіцянки  неправомірної вигоди (ст. 354 Кримінального кодексу України) є: 

Відповіді: 

1. виявленням умислу на 
вчинення злочину   

Правильна 
відповідь: 

4.закінченим корупційним злочином 

2. готуванням до 
злочину 

3. замахом на вчинення 
злочину без ознак 
корупційності 

4. закінченим 
корупційним злочином 

Пояснення: 

« Пропозиція чи обіцянка працівникові підприємства, установи чи організації, який не є 
службовою особою, .. надати неправомірну вигоду…» (ч. 1 ст. 354). 

        «Корупційними злочинами відповідно до цього Кодексу вважаються злочини, 
передбачені… статтями 354…цього Кодексу.» (Примітка до ст. 45 КК України) 

Питання: 
За чинним Кримінальним кодексом України вимагання неправомірної вигоди 
працівником підприємства, установи чи організації, який не є службовою особою, 
вважається: 



Відповіді: 

1. обставиною, що 
виключає злочинність 
діяння 

Правильна 
відповідь: 

3 . кваліфікуючою обставиною 

2. обставиною, що 
обтяжує покарання 

3. кваліфікуючою 
обставиною 

4. обставиною, що 
самостійно звільняє від 
кримінальної 
відповідальності 

Пояснення: 
«Дії, передбачені частиною третьою цієї статті,… поєднані з вимаганням неправомірної 
вигоди.» (ч. 4 ст. 354 КК України) 

Питання: 
Чинним Кримінальним кодексом України кваліфікуючими обставинами підкупу 
працівника підприємства, установи чи організації, який не є службовою особою,  (ст. 354 
Кримінального кодексу України) не визначені: 

Відповіді: 

1. вчинення цього 
злочину  повторно 

Правильна 
відповідь: 

4. жодна з наведених відповідей не є вірною 

2. вчинення цього 
злочину за попередньою 
змовою групою осіб 

3.  вчинення цього 
злочину у поєднанні з 
вимаганням 
неправомірної вигоди 

4. жодна з наведених 
відповідей не є вірною 

Пояснення: 

обставини, названі у пунктах 1., 2., 3. якраз і є кваліфікуючими щодо цього злочину. « Дії, 
передбачені частиною третьою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою 
групою осіб чи поєднані з вимаганням неправомірної вигоди» (ч. 4 ст. ст. 354 КК України)  

Питання: 
Які з означених нижче обставин підкупу працівника підприємства, установи чи 
організації, який не є службовою особою (ст. 354 Кримінального кодексу України), не є 
кваліфікуючими обставинами:  

Відповіді: 

1. повторність 

Правильна 
відповідь: 

 2. вчинення злочину організованою групою 

2. вчинення злочину 
організованою групою 

3.  вчинення злочину  за 
попередньою змовою 
групою осіб 

4. вчинення злочину 
поєднане з вимаганням 
неправомірної вигоди 

Пояснення: (ч. 2, 4 ст. ст. 354 КК України)  

Питання: 
За чинним Кримінальним кодексом України ознакою, що об’єднує пропозицію 
неправомірної вигоди та обіцянку її надання, являється: 

Відповіді: 

1. вони є висловленням 
наміру про надання 
неправомірної вигоди 

Правильна 
відповідь: 

 1.вони є висловленням наміру про надання 
неправомірної вигоди 

2. вони адресуються 
виключно службовій 
особі 

3. вони здійснюються 
виключно для 
задоволення інтересів 
того, хто їх пропонує 

4. жодна з наведених 
відповідей не є вірною 

Пояснення: 

«Під пропозицією у статтях 354, 368, 368-3-370 слід розуміти висловлення працівнику 
підприємства, установи чи організації, особі, яка надає публічні послуги, або службовій 
особі наміру про надання неправомірної вигоди, а під обіцянкою - висловлення такого 
наміру з повідомленням про час, місце, спосіб надання неправомірної вигоди. 



Питання: 
За чинним Кримінальним кодексом України ознакою, що відмежовує пропозицію 
надання неправомірної вигоди від  обіцянки її надання, є: 

Відповіді: 

1. повідомленням про 
форму  неправомірної 
вигоди 

Правильна 
відповідь: 

 3.повідомлення про час, місце, спосіб надання 
неправомірної вигоди 

2. повідомленням про 
розмір неправомірної 
вигоди 

3. повідомлення про час, 
місце, спосіб надання 
неправомірної вигоди 

4. жодна з наведених 
відповідей не є вірною 

Пояснення: 

Під пропозицією у статтях 354, 368, 368-3-370 слід розуміти висловлення працівнику 
підприємства, установи чи організації, особі, яка надає публічні послуги, або службовій 
особі наміру про надання неправомірної вигоди, а під обіцянкою - висловлення такого 
наміру з повідомленням про час, місце, спосіб надання неправомірної вигоди. 

Питання: 
 За який з даних кримінальних правопорушень передбачена кримінальна 
відповідальність з 14 років? 

Відповіді: 

1. захоплення державної 
влади 

Правильна 
відповідь: 

4. посягання на життя керівника 
політичної партії, вчинене у зв’язку з його 
громадською діяльністю 

2. державна зрада 

3. шпигунство 

4. посягання на життя 
керівника політичної 
партії, вчинене у зв’язку 
з його громадською 
діяльністю 

Пояснення: ч. 2 ст. 22 КК України 

Питання: 
 Державний кордон, як ознака злочину, передбаченого статтею 110 Кримінального 
кодексу України «Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України», та 
згідно із Законом України «Про державний кордон України» – це: 

Відповіді: 

1. лінія і вертикальна 
поверхня, що проходить 
по цій лінії, які 
визначають межі 
території України – 
суші, води, надр,  
повітряного простору 

Правильна 
відповідь: 

1. лінія і вертикальна поверхня, що проходить по 
цій лінії, які визначають межі території України – 
суші, води, надр,  повітряного простору 

2. вертикальна площина, 
що встановлюється по 
лінії проходження 
сухопутного та водного 
державного кордону 

3. лінії військово-
інженерних укріплень 

4. природні лінії, які 
забезпечують умови для 
розвитку держави та її 
оборони (гори, ріки і т. 
д.) 

Пояснення: 
 Державний кордон України є лінія і вертикальна  поверхня,  що проходить по цій лінії, які 
визначають межі  території  України  - суші, вод, надр, повітряного простору. (ст. 1 ЗУ «Про 
державний кордон України»). 

Питання:  Суб’єктом якого з наведених злочинів є виключно іноземець та особа без громадянства? 

Відповіді: 

1. посягання на 
територіальну цілісність 
і недоторканість Україні Правильна 

відповідь: 
 4. шпигунство 

2. державна зрада 

3. розголошення 
державної таємниці 



4. шпигунство 

Пояснення:  ч. 1 ст. 114 КК України 

Питання: 
 Відповідно до ст. 114-1 Кримінального кодексу України «Перешкоджання законній 
діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань», злочинним є: 

Відповіді: 

1. перешкоджання 
діяльності Збройних 
Сил України 

Правильна 
відповідь: 

 3. перешкоджання законній діяльності Збройних 
Сил України та інших військових формувань в 
особливий період 

2. перешкоджання 
діяльності Збройних 
Сил України та інших 
військових формувань в 
особливий період 

3. перешкоджання 
законній діяльності 
Збройних Сил України 
та інших військових 
формувань в особливий 
період 

4. перешкоджання 
законній діяльності 
Збройних Сил України 
та інших військових 
формувань в особливий 
період та в умовах 
воєнного чи 
надзвичайного стану 

Пояснення: 
Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових 
формувань в особливий період ( ч. 1 ст. 114-1 КК) 

Питання: 
 Які з наведених осіб можуть бути визнані потерпілими від злочину "Посягання на 
життя державного чи громадського діяча" ст. 112 Кримінального кодексу України? 

Відповіді: 

1. суддя військового суду 
Західного регіону 
України 

Правильна 
відповідь: 

 4. Прем'єр-міністр України 

2. суддя обласного, 
Київського та 
Севастопольського 
міських судів 

3. Начальник Головної 
Державної Податкової 
Адміністрації України 

4. Прем'єр-міністр 
України 

Пояснення: 

 Посягання на життя Президента України, Голови Верховної Ради України, народного 
депутата України, Прем'єр-міністра України, члена Кабінету Міністрів України, Голови чи 
судді Конституційного Суду України або Верховного Суду України, або вищих 
спеціалізованих судів України, Генерального прокурора України, Директора Національного 
антикорупційного бюро України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, 
Голови Рахункової палати, Голови Національного банку України, керівника політичної 
партії, вчинене у зв'язку з їх державною чи громадською діяльністю (ст. 112 КК України) 

Питання: 
В яких з вказаних статей про злочини проти основ національної безпеки України 
передбачена відповідальність за спричинення шкоди конкретному виду потерпілих? 

Відповіді: 

1. шпигунство 

Правильна 
відповідь: 

 4. посягання на життя державного чи 
громадського діяча 

2. дії, спрямовані на 
насильницьку зміну чи 
повалення 
конституційного ладу 
або на захоплення 
державної влад 

3. посягання на 
територіальну цілісність 
і недоторканість 



України 

4. посягання на життя 
державного чи 
громадського діяча 

Пояснення: 

 Посягання на життя Президента України, Голови Верховної Ради України, народного 
депутата України, Прем'єр-міністра України, члена Кабінету Міністрів України, Голови чи 
судді Конституційного Суду України або Верховного Суду України, або вищих 
спеціалізованих судів України, Генерального прокурора України, Директора Національного 
антикорупційного бюро України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, 
Голови Рахункової палати, Голови Національного банку України, керівника політичної 
партії, вчинене у зв'язку з їх державною чи громадською діяльністю (ст. 112 КК України) 

Питання: 
 Які з вказаних осіб можуть виступати у якості суб'єкта злочину "Шпигунство" (ст. 114 
Кримінального кодексу України)? 

Відповіді: 

1. дипломатичний 
представник України в 
іноземній державі 

Правильна 
відповідь: 

 3. іноземець, який постійно проживає на території 
України 

2. громадянин України, 
який постійно проживає 
за межами України 

3. іноземець, який 
постійно проживає на 
території України 

4. військовослужбовець 
Збройних Сил України 

Пояснення: 

 Передача або збирання з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх 
представникам відомостей, що становлять державну таємницю, якщо ці дії вчинені 
іноземцем або особою без громадянства (ч. 1 ст. 114 КК України) 

Питання: 
 Які наслідки включені до складу злочину, передбаченого статтею 112 Кримінального 
кодексу України «Посягання на життя державного чи громадського діяча»? 

Відповіді: 

1. смерть потерпілого 

Правильна 
відповідь: 

 4. в ст. 112КК  наслідки злочину не зазначені 

2. тяжкі тілесні 
ушкодження 

3. середньої тяжкості 
тілесні ушкодження 

4. в ст. 112КК  наслідки 
злочину не зазначені 

Пояснення: 

 Посягання на життя Президента України, Голови Верховної Ради України, народного 
депутата України, Прем'єр-міністра України, члена Кабінету Міністрів України, Голови чи 
судді Конституційного Суду України або Верховного Суду України, або вищих 
спеціалізованих судів України, Генерального прокурора України, Директора Національного 
антикорупційного бюро України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, 
Голови Рахункової палати, Голови Національного банку України, керівника політичної 
партії, вчинене у зв'язку з їх державною чи громадською діяльністю (ст. 112 КК України) 

Питання: 
 Які з вказаних осіб можуть бути суб'єктами злочину "Державна зрада" (ст. 111 
Кримінального кодексу України)? 

Відповіді: 

1. іноземний 
громадянин, який 
постійно проживає на 
території України 

Правильна 
відповідь: 

 3. громадянин України, який перебуває у 
службовому відрядженні за кордоном 

2. особа без 
громадянства, яка 
постійно проживає на 
території України 

3. громадянин України, 
який перебуває у 
службовому відрядженні 
за кордоном 

4. іноземний 
громадянин - почесний 
консул України в 
іноземній державі 



Пояснення: 

 Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду 
суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, 
економічній чи інформаційній безпеці України: 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 
(ст. 111КК України) 

Питання: 
 З об'єктивної сторони «Державна зрада» (ст. 111 Кримінального кодексу України) не 
може вчинятися у формі: 

Відповіді: 

1. перехід на бік ворога в 
умовах воєнного стану 
або в період збройного 
конфлікту 

Правильна 
відповідь: 

 4. посягання на життя Президента України 

2. шпигунство 

3. надання іноземній 
державі, іноземній 
організації або їх 
представникам 
допомоги в проведенні 
підривної діяльності 
проти України 

4. посягання на життя 
Президента України 

Пояснення: 

 Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду 
суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, 
економічній чи інформаційній безпеці України: 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 
(ст. 111КК України); Посягання на життя Президента України, Голови Верховної Ради 
України, народного депутата України, Прем'єр-міністра України, члена Кабінету Міністрів 
України, Голови чи судді Конституційного Суду України або Верховного Суду України, або 
вищих спеціалізованих судів України, Генерального прокурора України, Директора 
Національного антикорупційного бюро України, Уповноваженого Верховної Ради України з 
прав людини, Голови Рахункової палати, Голови Національного банку України, керівника 
політичної партії, вчинене у зв'язку з їх державною чи громадською діяльністю (ст. 112 КК 
України) 

Питання: 
 Вкажіть діяння, які не є формою злочину, передбаченого статтею 111 Кримінального 
кодексу України «Державна зрада»: 

Відповіді: 

1. шпигунство 

Правильна 
відповідь: 

 3. диверсія 

2. перехід на бік ворога в 
умовах воєнного стану 
або в період збройного 
конфлікту 

3. диверсія 

4. надання іноземній 
державі, іноземній 
організації або їх 
представникам 
допомоги в проведенні 
підривної діяльності 
проти України 

Пояснення: 

 Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду 
суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, 
економічній чи інформаційній безпеці України: 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 
(ст. 111КК України); Диверсія – Вчинення з метою ослаблення держави вибухів, підпалів або 
інших дій, спрямованих на масове знищення людей, заподіяння тілесних ушкоджень чи 
іншої шкоди їхньому здоров'ю, на зруйнування або пошкодження об'єктів, які мають 
важливе народногосподарське чи оборонне значення, а також вчинення з тією самою метою 
дій, спрямованих на радіоактивне забруднення, масове отруєння, поширення епідемій, 
епізоотій чи епіфітотій (ст. 113 КК України) 

Питання: 
Об‘єктом складу злочину, передбаченого ст. 111 Кримінального кодексу України 
«Державна зрада» є: 



Відповіді: 

1. перехід на бік ворога в 
умовах воєнного стану 
або в період збройного 
конфлікту 

Правильна 
відповідь: 

 4. національна безпека України 

2. громадянин України 

3. надання іноземній 
державі, іноземній 
організації або їх 
представникам 
допомоги в проведенні 
підривної діяльності 
проти України 

4. національна безпека 
України 

Пояснення: 
 Назва Розділу І Особливої частини КК України: «Злочини проти основ національної 
безпеки України». 

Питання: 
 З об'єктивної сторони злочин, передбачений статтею 109 КК України «Дії, спрямовані 
на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення 
державної влади», не може виражатись у формі: 

Відповіді: 

1. дій, вчинених з метою 
насильницької зміни чи 
повалення 
конституційного ладу 
або захоплення 
державної влади 

Правильна 
відповідь: 

 4. висловлення критики щодо діяльності 
державних органів 

2. змови про вчинення 
таких дій 

3. публічних закликів до 
насильницької зміни чи 
повалення 
конституційного ладу 
або до захоплення 
державної влади 

4. висловлення критики 
щодо діяльності 
державних органів 

Пояснення:  Ст. 109 КК України 

Питання:  Який з злочинів НЕ належить до злочинів проти основ національної безпеки України? 

Відповіді: 

1. контрабанда 

Правильна 
відповідь: 

 1. контрабанда 

2. диверсія 

3. шпигунство 

4. насильницьке 
захоплення державної 
влади 

Пояснення:  Ст. 201 КК України 

Питання: 
 Суб’єктом  посягання на життя державного чи громадського діяча (ст. 112 
Кримінального кодексу України) не може бути: 

Відповіді: 

1. громадянин України 

Правильна 
відповідь: 

 4. немає вірної відповіді 

2. апатрид 

3. іноземець 

4. немає вірної відповіді 

  

Пояснення:  ст. 18 КК, ч. 1 ст. 112 КК України 

Питання: 
 Мотивом посягання на життя державного чи громадського діяча (ст. 112 Кримінального 
кодексу України) є: 

Відповіді: 

1. бажання припинити 
державну чи громадську 
діяльність певної особи 

Правильна 
відповідь: 

 1. бажання припинити державну чи громадську 
діяльність певної особи 



2. корисливий мотив 

3. особиста ненависть 

4. всі відповіді вірні 

Пояснення:  ст. 112 КК України 

Питання: 
 Кваліфікуючими ознаками посягання на територіальну цілісність і недоторканність 
України (ст. 110 Кримінального кодексу України) не є: 

Відповіді: 

1. вчинення його 
повторно 

Правильна 
відповідь: 

 4. з корисливих мотивів 

2. за попередньою 
змовою групою осіб 

3. поєднання 
відповідних дій з 
розпалюванням 
національної чи 
релігійної ворожнечі 

4. з корисливих мотивів 

Пояснення:  ст. 110 КК України 

Питання: 
 Злочин, передбачений ст. 113 Кримінального кодексу України «Диверсія» може 
вчинятись: 

Відповіді: 

1. з прямим або 
непрямим умислом 

Правильна 
відповідь: 

 2. лише з прямим умислом 

2. лише з прямим 
умислом 

3. лише з непрямим 
умислом 

4. із умислом або з 
необережності 

Пояснення:  ст. 113 КК України 

Питання: 
 Злочин, передбачений ст. 114 Кримінального кодексу України «Шпигунство» може 
вчинятися: 

Відповіді: 

1. із умислом або з 
необережності 

Правильна 
відповідь: 

 4. лише з прямим умислом 

2. лише з необережності 

3. з прямим або 
непрямим умислом 

4. лише з прямим 
умислом 

Пояснення:  Ст. 114 КК України 

Питання: 
 Вкажіть мету в складі злочину, передбаченому ст. 113 Кримінального кодексу України 
«Диверсія»: 

Відповіді: 

1. передача іноземній 
державі, іноземній 
організації або їх 
представникам  
відомостей, що 
становлять державну 
таємницю 

Правильна 
відповідь: 

 4. ослаблення держави 2. насильницька зміна 
чи повалення 
конституційного ладу 
або захоплення 
державної влади 

3. залякування 
населення 

4. ослаблення держави 

Пояснення:  Ст. 113 КК України 

Питання: 
 Вкажіть мету в складі злочину, передбаченому ст. 114 Кримінального кодексу України 
«Шпигунство»: 



Відповіді: 

1. передача іноземній 
державі, іноземній 
організації або їх 
представникам  
відомостей, що 
становлять державну 
таємницю 

Правильна 
відповідь: 

 1. передача іноземній державі, іноземній 
організації або їх представникам  відомостей, що 
становлять державну таємницю 

2. зміна меж території 
або державного кордону 
України на порушення 
порядку, встановленого 
Конституцією України 

3. насильницька зміна 
чи повалення 
конституційного ладу 
або захоплення 
державної влади 

4. ослаблення держави 

Пояснення:  Ст. 114 КК України 

Питання: 
 Вкажіть мету в складі злочину, передбаченому статтею 110 Кримінального кодексу 
України «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України»: 

Відповіді: 

1. передача іноземній 
державі, іноземній 
організації або їх 
представникам  
відомостей, що 
становлять державну 
таємницю 

Правильна 
відповідь: 

 2. зміна меж території або державного кордону 
України на порушення порядку, встановленого 
Конституцією України 

2. зміна меж території 
або державного кордону 
України на порушення 
порядку, встановленого 
Конституцією України 

3. насильницька зміна 
чи повалення 
конституційного ладу 
або захоплення 
державної влади 

4. ослаблення держави 

Пояснення:  Ст. 110 КК України 

Питання: 
 Вкажіть мету в складі злочину «Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення 
конституційного ладу або на захоплення державної влади» ст. 109 Кримінального 
кодексу України: 

Відповіді: 

1. передача іноземній 
державі, іноземній 
організації або їх 
представникам  
відомостей, що 
становлять державну 
таємницю 

Правильна 
відповідь: 

 3. насильницька зміна чи повалення 
конституційного ладу або захоплення державної 
влади 

2. зміна меж території 
або державного кордону 
України на порушення 
порядку, встановленого 
Конституцією України 

3. насильницька зміна 
чи повалення 
конституційного ладу 
або захоплення 
державної влади 

4. ослаблення держави 



Пояснення:  Ст. 109 КК України 

Питання: 
 Вкажіть можливу мету в складі злочину «Посягання на життя державного чи 
громадського діяча» (ст. 112 Кримінального кодексу України): 

Відповіді: 

1. отримання спадщини 

Правильна 
відповідь: 

 2. перешкоджання діяльності органів державної 
влади 

2. перешкоджання 
діяльності органів 
державної влади 

3. особиста помста 

4. жодна із вказаних 
відповідей не є вірною  

Пояснення:  Ст. 112 КК України 

Питання: 
 Щодо якого із злочинів, передбачених Розділом І Особливої частини Кримінального 
кодексу України передбачені спеціальні підстави звільнення від кримінальної 
відповідальності: 

Відповіді: 

1. посягання на 
територіальну цілісність 
і недоторканність 
України 

Правильна 
відповідь: 

 3. шпигунство 

2. перешкоджання 
законній діяльності 
Збройних Сил України 
та інших військових 
формувань 

3. шпигунство 

4. жодна із вказаних 
відповідей не є вірною 

Пояснення: ч. 2 ст. 114 КК України 

Питання: 
 Посягання на життя якої особи НЕ охоплюється складом злочину «Посягання на життя 
державного чи громадського діяча» (ст. 112 Кримінального кодексу України): 

Відповіді: 

1. Генерального 
прокурора України 

Правильна 
відповідь: 

 3. Голови Державної прикордонної служби 

2. Прем’єр-міністра 
України 

3. Голови Державної 
прикордонної служби 

4. Голови Рахункової 
палати 

Пояснення:  Ст. 112 КК України 

Питання: 
 Посягання на життя якої особи НЕ охоплюється складом злочину «Посягання на життя 
державного чи громадського діяча» (ст. 112 Кримінального кодексу України): 

Відповіді: 

1. Голови Рахункової 
палати 

Правильна 
відповідь: 

 4. життя всіх зазначених суб’єктів охороняється 
спеціальною нормою, передбаченою в ст. 112 КК 
України «Посягання на життя державного чи 
громадського діяча» 

2. Члена Кабінету 
Міністрів України 

3. Голову 
Конституційного Суду 
України 

4. життя всіх зазначених 
суб’єктів охороняється 
спеціальною нормою, 
передбаченою в ст. 112 
КК України «Посягання 
на життя державного чи 
громадського діяча» 

Пояснення:  Ст. 112 КК України 

Питання: 
 Хто може бути суб’єктом злочину, передбаченого ст. 114 Кримінального кодексу 
України «Шпигунство»: 

Відповіді: 
1. іноземець або особа 
без громадянства 

Правильна 
відповідь: 

 1. іноземець або особа без громадянства 



2. лише громадянин 
України 

3. лише іноземець 

4. громадянин України, 
іноземець або особа без 
громадянства 

Пояснення:  Ст. 114 КК України 

Питання: 
 Вкажіть, за вчинення якого із злочинів проти основ національної безпеки України 
кримінальна відповідальність настає з моменту досягнення особою 14 років: 

Відповіді: 

1. шпигунство 

Правильна 
відповідь: 

 3. диверсія 

2. державна зрада 

3. диверсія 

4. посягання на 
територіальну цілісність 
і недоторканність 
України 

Пояснення:  ч. 2 ст. 22, ч. 1 ст. 113 КК України 

Питання: 
 Вкажіть, за вчинення якого із злочинів кримінальна відповідальність настає з моменту 
досягнення особою 14 років: 

Відповіді: 

1. посягання на 
територіальну цілісність 
і недоторканність 
України 

Правильна 
відповідь: 

 4. посягання на життя державного чи 
громадського діяча 

2. шпигунство 

3. перешкоджання 
законній діяльності 
Збройних сил України 
та інших військових 
формувань 

4. посягання на життя 
державного чи 
громадського діяча 

Пояснення:  ч.2 ст. 22, ч. 1 ст. 112 КК України 

Питання: 
 В якій із наведених форм може вчинятись злочин державна зрада (ст. 111 
Кримінального кодексу України): 

Відповіді: 

1. вчинення вибухів, 
підпалів або інших дій, 
спрямованих на масове 
знищення людей 

Правильна 
відповідь: 

 3. шпигунство 

2. заклики до 
насильницької зміни чи 
повалення 
конституційного ладу 

3. шпигунство 

4. фінансування дій, 
вчинених з метою зміни 
меж території або 
державного кордону 
України на порушення 
порядку, встановленого 
Конституцією України 

Пояснення:  ч. 1 ст. 111 КК України 

Питання: 
 В якій із наведених форм може вчинятись злочин державна зрада (ст. 111 
Кримінального кодексу України): 

Відповіді: 

1. вчинення вибухів, 
підпалів або інших дій, 
спрямованих на масове 
знищення людей 

Правильна 
відповідь: 

 4. перехід на бік ворога в умовах воєнного стану 
або в період збройного конфлікту 



2. заклики до 
насильницької зміни чи 
повалення 
конституційного ладу 

3. фінансування дій, 
вчинених з метою зміни 
меж території або 
державного кордону 
України на порушення 
порядку, встановленого 
Конституцією України 

4. перехід на бік ворога в 
умовах воєнного стану 
або в період збройного 
конфлікту 

Пояснення:  ч. 1 ст. 111 КК України 

Питання: 
 В якій із наведених форм може вчинятись злочин державна зрада (ст. 111 
Кримінального кодексу України): 

Відповіді: 

1. вчинення вибухів, 
підпалів або інших дій, 
спрямованих на масове 
знищення людей 

Правильна 
відповідь: 

 4. надання іноземній державі, іноземній 
організації або їх представникам допомоги в 
проведенні підривної діяльності проти України 

2. заклики до 
насильницької зміни чи 
повалення 
конституційного ладу 

3. фінансування дій, 
вчинених з метою зміни 
меж території або 
державного кордону 
України на порушення 
порядку, встановленого 
Конституцією України 

4. надання іноземній 
державі, іноземній 
організації або їх 
представникам 
допомоги в проведенні 
підривної діяльності 
проти України 

Пояснення:  ч. 1 ст. 111 КК України 

Питання: 

 Вкажіть правильну відповідь, яка доповнює наведене законодавче положення: 
«Звільняється від кримінальної відповідальності (за вчинення злочину «Державна 
зрада») громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної 
держави, іноземної організації або їх представників….»: 

Відповіді: 

1. припинив цю 
діяльність та повідомив 
органи державної влади 
про вчинене, якщо 
внаслідок цього і вжитих 
заходів було відвернено 
заподіяння шкоди 
інтересам України 

Правильна 
відповідь: 

 2. ніяких дій не вчинив і добровільно заявив 
органам державної влади про свій зв'язок з ними та 
про отримане завдання 

2. ніяких дій не вчинив і 
добровільно заявив 
органам державної 
влади про свій зв'язок з 
ними та про отримане 
завдання 

3. завдав шкоди 
іноземній державі, 
іноземній організації 
або їх представникам 



4. жодна із зазначених 
відповідей не є вірною 

Пояснення:  ч. 2 ст. 111 КК України 

Питання: 
 В яких формах може вчинятись злочин «Шпигунство» (ст. 114 Кримінального кодексу 
України): 

Відповіді: 

1. перехід на бік ворога в 
умовах воєнного стану 
або в період збройного 
конфлікту 

Правильна 
відповідь: 

 4. передача або збирання з метою передачі 
іноземній державі, іноземній організації або їх 
представникам  відомостей, що становлять 
державну таємницю 

2. перешкоджання 
законній діяльності 
органів державної влади 
та місцевого 
самоврядування 

3. заклики до 
насильницької зміни чи 
повалення 
конституційного ладу 
або до захоплення 
державної влади 

4. передача або 
збирання з метою 
передачі іноземній 
державі, іноземній 
організації або їх 
представникам  
відомостей, що 
становлять державну 
таємницю 

Пояснення:  ч. 1 ст. 114 КК України 

Питання:  Державна таємниця є предметом в складах таких злочинів: 

Відповіді: 

1. «Державна зрада» та 
«Посягання на життя 
державного чи 
громадського діяча» 

Правильна 
відповідь: 

 3. «Шпигунство» та «Державна зрада» 

2. «Шпигунство» та 
«Перешкоджання 
законній діяльності 
Збройних Сил України 
та інших військових 
формувань» 

3. «Шпигунство» та 
«Державна зрада» 

4. державна таємниця є 
предметом усіх 
злочинів, передбачених 
Розділом 1 Особливої 
частини Кримінального 
кодексу України 

Пояснення:  ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 114 КК України 

Питання: 
 За конструкцією об’єктивної сторони «Державна зрада» (ст. 111 Кримінального кодексу 
України) є злочином з: 

Відповіді: 

1. усіченим складом 

Правильна 
відповідь: 

 3. формальним складом 

2. матеріальним складом 

3. формальним складом 

4. жодна із наведених 
відповідей не є 
правильною 

Пояснення:  ч. 1 ст. 111 КК України 



Питання: 
 Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 109 Кримінального кодексу України «Дії, 
спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на 
захоплення державної влади», є: 

Відповіді: 

1. фізична, осудна особа, 
що на момент вчинення 
злочину досягла 16 років 

Правильна 
відповідь: 

 1. фізична, осудна особа, що на момент вчинення 
злочину досягла 16 років 

2. фізична, осудна особа, 
що на момент вчинення 
злочину досягла віку 18 
років 

3. фізична, осудна особа, 
що на момент вчинення 
злочину досягла віку 14 
років 

4. політична партія, що є 
опозиційною до 
існуючої влади 

Пояснення:  ч. 2 ст. 18 КК України 

Питання: 
 Форми злочинної діяльності ст. 111 Кримінального кодексу України «Державна зрада» 
не є: 

Відповіді: 

1. перехід на бік ворога в 
умовах воєнного стану 

Правильна 
відповідь: 

 4. Фінансування дій, вчинених з метою 
насильницької зміни чи повалення 
конституційного ладу або захоплення державної 
влади 

2. шпигунство  

3. надання іноземній 
державі, іноземній 
організації або їх 
представникам 
допомоги у проведенні 
підривної діяльності 
проти України 

4. Фінансування дій, 
вчинених з метою 
насильницької зміни чи 
повалення 
конституційного ладу 
або захоплення 
державної влади 

Пояснення:  ч. 2 ст. 110-2, ч. 1 ст. 111 КК України 

Питання: 
 Об’єктивну сторону злочину, передбаченого ст. 113 Кримінального кодексу України 
"Диверсія" не можуть утворювати: 

Відповіді: 

 1. вибухи 

Правильна 
відповідь: 

 4. посягання на життя представників влади 

2. підпали 

3. демонтаж ліній 
електрозв'язку 

4. посягання на життя 
представників влади 

Пояснення:  ч. 1 ст. 113 КК України 

Питання: 
 Яка ознака суб’єктивної сторони у складі злочину, передбаченому статтею 109 
Кримінального кодексу України «Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення 
конституційного ладу або на захоплення державної влади» є обов’язковою? 

Відповіді: 

1. Мотив 

Правильна 
відповідь: 

 3. Мета 
2. Необережність 

3. Мета 

4. Мотив і мета 

Пояснення:  ч. 1 ст. 109 КК України 

Питання: 
Однією з кваліфікуючих ознак за ч. 3 ст. 109 Кримінального кодексу України «Дії, 
спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на 
захоплення державної влади» є вчинення дій: 

Відповіді: 1. Службовою особою Правильна  4. Представником влади 



2. Працівником 
державної установи 

відповідь: 

3. Народним депутатом 

4. Представником влади 

Пояснення:  ч. 1 ст. 109 КК України 

Питання: 
Метою дій, передбачених ст. 110 Кримінального кодексу України «Посягання на 
територіальну цілісність і недоторканність України» відповідно до диспозиції є: 

Відповіді: 

1. Розподіл території 
України 

Правильна 
відповідь: 

 2. Зміна меж території або державного кордону 
України на порушення порядку, встановленого 
Конституцією України 

2. Зміна меж території 
або державного кордону 
України на порушення 
порядку, встановленого 
Конституцією України 

3. Зміна державного 
кордону України 

4. Приєднання до 
України нових 
територій 

Пояснення:  ч. 1 ст. 110 КК України 

Питання: 
Диспозиція ст. 112 Кримінального кодексу України «Посягання на життя державного чи 
громадського діяча» вказує на потерпілого наступним чином 

Відповіді: 

1. Державний чи 
громадський діяч. 

Правильна 
відповідь: 

 4. Президент України, Голова Верховної Ради 
України, Народний депутат України, Прем’єр-
міністр України, член Кабінету Міністрів України, 
Голова чи суддя Конституційного Суду України 
або Верховного суду України або вищих 
спеціалізованих судів України, Генеральний 
прокурор України, Уповноважений Верховної 
Ради України з прав людини, Голова рахункової 
палати, Голова Національного банку України, 
керівник політичної партії. 

2. Президент України, 
Прем’єр-міністр 
України та Голова 
Конституційного Суду. 

3. Службова особа. 

4. Президент України, 
Голова Верховної Ради 
України, Народний 
депутат України, 
Прем’єр-міністр 
України, член Кабінету 
Міністрів України, 
Голова чи суддя 
Конституційного Суду 
України або Верховного 
суду України або вищих 
спеціалізованих судів 
України, Генеральний 
прокурор України, 
Уповноважений 
Верховної Ради України 
з прав людини, Голова 
рахункової палати, 
Голова Національного 
банку України, керівник 
політичної партії. 

Пояснення: ст. 112 КК України 

Питання: 
Об’єктивної сторона посягання на життя державного чи громадського діяча (ст. 112 
Кримінального кодексу України) передбачає діяння у виді: 

Відповіді: 1.  лише замаху на Правильна  3. замаху на вбивство державного діяча та його 



вбивство державного 
діяча.  

відповідь: вбивство. 

2. лише готування до 
вбивства державного 
діяча. 

3. замаху на вбивство 
державного діяча та 
його вбивство. 

4. готування до вбивства 
державного діяча та 
замах на нього. 

Пояснення: ст. 112 КК України 

Питання: 
 У статті 112 Кримінального кодексу України «Посягання на життя державного чи 
громадського діяча» міститься вказівка на таку суб’єктивну ознаку: 

Відповіді: 

1. помста державному чи 
громадському діячу за 
його діяльність. 

Правильна 
відповідь: 

 2. зв’язок з громадською чи державною діяльністю 
громадського чи державного діяча.  

2. зв’язок з громадською 
чи державною 
діяльністю громадського 
чи державного діяча.  

3. корисливий мотив. 

4. расова чи релігійна 
нетерпимість 

Пояснення: ст. 112 КК України 

Питання: 
 Діяння слід кваліфікувати за ст. 119 Кримінального кодексу України «Вбивство з 
необережності»  за такими ознаками суб’єктивної сторони: 

Відповіді: 

1. особа передбачала 
настання смерті, проте 
не бажала її, хоча 
свідомо припускала 

Правильна 
відповідь: 

 4. особа не передбачала настання смерті, але 
повинна була та могла її передбачити 

2. особа не передбачала 
можливості настання 
смерті, та не повинна 
була її передбачити 

3. особа передбачала 
можливість настання 
смерті і свідомо 
припускала її, проте 
діяла у стані необхідної 
оборони 

4. особа не передбачала 
настання смерті, але 
повинна була та могла її 
передбачити 

Пояснення:  ст.ст. 25 та 119 КК України 

Питання: 
 Вчинення якого вбивства після раніше вчиненого не визнається кваліфікуючою 
ознакою за ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство»? 

Відповіді: 

1. передбаченого 
статтею 119 КК України 

Правильна 
відповідь: 

 1. передбаченого статтею 119 КК України 

2. передбаченого ч. 1 
статті 115 КК України 

3. передбаченого п. 13 ч. 
2 ст. 115 КК України 

4. передбаченого п. 1 ч. 2 
ст. 115 КК України 

Пояснення:  п. 13. ч.2 ст. 115 КК України 

Питання: 
 Умисне тяжке тілесне ушкодження, внаслідок якого настала смерть потерпілого, щодо 
якої має місце необережна вина, повинно тягти за собою відповідальність за: 



Відповіді: 

1. лише за статтею 119 
КК України 

Правильна 
відповідь: 

 3. лише за ч. 2. ст. 121 КК України 

2. лише за статтею 121 
КК України 

3. лише за ч. 2. ст. 121 КК 
України 

4. за ст. 15, ч.1 ст. 121 та 
ч. 1 ст. 115 КК України 

Пояснення:  ч. 2 ст. 121 КК України 

Питання: 
 Випадки вбивства потерпілого або свідка або іншої особи з метою знищення доказів 
злочину, слід кваліфікувати: 

Відповіді: 

1. за ч.1 ст.115 КК 
України 

Правильна 
відповідь: 

 4. за п. 9 ч.2 ст.115 КК України 

2. за п. 8 ч.2 ст.115 КК 
України 

3. за п.6 ч.2 ст.115 КК 
України 

4. за п. 9 ч.2 ст.115 КК 
України 

Пояснення:  п. 9 ч.2 ст. 115 КК України 

Питання: 
 Як кваліфікуються дії співвиконавця, який домовився з жінкою вбити її дитину 
відразу після пологів? 

Відповіді: 

1. за ст. 117 КК України 

Правильна 
відповідь: 

 3.за п. 2, 12 ч. 2  ст. 115 КК України 

2. за ч. 2 ст. 15 та ст. 117 
КК України 

3. за п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 
КК України 

4. за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК 
України 

Пояснення:  п. 2, 12 ч. 2 ст. 115, ст. 117 КК України 

Питання: 
 Яке з наведених положень правильно характеризує регламентацію кримінальної 
відповідальності за вбивство через необережність? 

Відповіді: 

1. кваліфікація вбивства 
через необережність 
здійснюється залежно 
від кількості потерпілих 
від цього злочину 

Правильна 
відповідь: 

 1. кваліфікація вбивства через необережність 
здійснюється залежно від кількості потерпілих від 
цього злочину 

2. особа, яка в стані 
сильного душевного 
хвилювання заподіяла 
потерпілому смерть 
через необережність, не 
підлягає кримінальній 
відповідальності 

3. умисне тяжке тілесне 
ушкодження, що 
спричинило смерть 
потерпілого заподіяне 
при перевищенні меж 
необхідної оборони 
кваліфікується як 
вбивство через 
необережність 

4. у КК не передбачено 
кваліфікуючих ознак 
вбивства через 
необережність. 

Пояснення:  ч.2 ст. 119 КК України 

Питання: 
 Як кваліфікувати дії особи, яка заподіяла іншій людині смерть, маючи на меті 
спричинити їй тяжке тілесне ушкодження, при тому, що не бажала позбавити жертву 
життя, хоча й свідомо припускала настання смерті? 



Відповіді: 

1. за ч. 1 ст. 121 КК 
України та ч. 1 ст. 115 
КК України 

Правильна 
відповідь: 

 4. за ст. 115 КК України «Умисне вбивство» 

2. за ч 2 ст. 121 КК 
України 

3. за сукупністю ч. 1 ст. 
121 КК України та ст. 119 
КК України 

4. за ст. 115 КК України 
«Умисне вбивство» 

Пояснення:  ч. 3 ст. 24 КК, ч.2 ст. 121 КК України 

Питання:  Умисним вбивством, відповідно до ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України є: 

Відповіді: 

1. умисне заподіяння 
смерті людині 

Правильна 
відповідь: 

 3. умисне протиправне заподіяння смерті іншій 
людині 

2. умисне протиправне 
заподіяння смерті 
людині 

3. умисне протиправне 
заподіяння смерті іншій 
людині 

4. умисне позбавлення 
життя людини 

Пояснення: 
 відповідно до ч.1 ст. 115 КК України вбивством є умисне протиправне заподіяння смерті 
іншій людині 

Питання: 
 Вина у складі злочину, передбаченого ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України 
«Умисне вбивство» виражається у формі: 

Відповіді: 

1. умислу 

Правильна 
відповідь: 

 1. умислу 

2. необережності 

3. умислу і 
необережності 

4. всі відповіді є вірними 

Пояснення: 
 відповідно до диспозиції ч.1 ст. 115 КК України кримінальна відповідальність настає за 
наявності вини у формі умислу 

Питання: 
 З якого віку настає кримінальна відповідальність за вчинення умисного вбивства,  
передбаченого ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України: 

Відповіді: 

1. з 16 років 

Правильна 
відповідь: 

 2. з 14 
2. з 14 років 

3. з 18 років 

4. з 21 років 

Пояснення: 
 відповідно до ч.2 ст. 22 КК України кримінальна відповідальність за ст. 115 КК України 
настає з 14 років 

Питання: 
 З якого віку настає кримінальна відповідальність за умисне вбивство, вчинене в стані 
сильного душевного хвилювання (ст. 116 Кримінального кодексу України)? 

Відповіді: 

1. з 16 років 

Правильна 
відповідь: 

 2. з 14 
2. з 14 років 

3. з 18 років 

4. з 21 років 

Пояснення: 
 відповідно до ч.2 ст. 22 КК України кримінальна відповідальність за ст. 116 КК України 
настає з 14 років 

Питання: 
 Для кваліфікації діяння за ст. 116 Кримінального кодексу України стан сильного 
душевного хвилювання може бути викликаний: 

Відповіді: 

1. законним насильством 
з боку потерпілого 

Правильна 
відповідь: 

 2. систематичним знущанням з боку потерпілого 
2. систематичним 
знущанням з боку 
потерпілого 

3. образою з боку 



потерпілого 

4. всі перелічені 
відповіді є вірними 

Пояснення: 

 відповідно до диспозиції статті 116 КК України стан сильного душевного хвилювання 
виникає внаслідок протизаконного насильства, систематичного знущання або тяжкої образи 
з боку потерпілого. 

Питання: 
 Яка з факультативних ознак об’єктивної сторони складу злочину має обов’язкове 
значення для кваліфікації діяння за ст. 117 Кримінального кодексу України «Умисне 
вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини»? 

Відповіді: 

1. спосіб вчинення 
злочину 

Правильна 
відповідь: 

 2. час вчинення злочину 

2. час вчинення злочину 

3. знаряддя вчинення 
злочину 

4. жодна з перелічених 
ознак не має значення 
для кваліфікації діяння 
за ст. 117 КК України 

Пояснення: 
 відповідно до диспозиції ст. 117 КК України умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої 
дитини здійснюється під час пологів або відразу після пологів 

Питання: 
 Злочином якої тяжкості є умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини (ст. 117 
Кримінального кодексу України)? 

Відповіді: 

1. злочином невеликої 
тяжкості 

Правильна 
відповідь: 

 2. злочином середньої тяжкості 

2. злочином середньої 
тяжкості 

3. тяжким злочином 

4. особливо тяжким 
злочином 

Пояснення: 

 ч.3 ст. 12 КК України передбачає, що злочином середньої тяжкості є злочин, за який 
передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше 
п'яти років. 

Питання: 
 За яким з елементів складу злочину відрізняються між собою умисне вбивство (ст.115 
Кримінального кодексу України) і вбивство через необережність (ст. 119 Кримінального 
кодексу України)? 

Відповіді: 

1. об’єкт злочину 

Правильна 
відповідь: 

 3. суб’єктивна сторона злочину 

2. об’єктивна сторона 
злочину 

3. суб’єктивна сторона 
злочину 

4. суб’єкт злочину 

Пояснення: 
 відповідно до ст. 115 КК України вина, як обов’язкова ознаки суб’єктивної сторони 
виражається у формі умислу, а в ст. 119 КК України у формі необережності. 

Питання: 
 Злочином якої тяжкості є простий склад умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 Кримінального 
кодексу України)? 

Відповіді: 

1. злочином невеликої 
тяжкості 

Правильна 
відповідь: 

 4. особливо тяжким злочином 

2. злочином середньої 
тяжкості 

3. тяжким злочином 

4. особливо тяжким 
злочином 

Пояснення: 

 ч.5 ст. 12 КК України передбачає, що особливо тяжким злочином є злочин, за який 
передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п'ять тисяч 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад десять 
років або довічного позбавлення волі. 

Питання: 
 З якого віку настає кримінальна відповідальність за умисне вбивство матір’ю своєї 
новонародженої дитини (ст. 117 Кримінального кодексу України)? 

Відповіді: 1. з 16 років Правильна  2. з 14 років 



2. з 14 років відповідь: 

3. з 18 років 

4. з 21 років 

Пояснення: 
 відповідно до ч.2 ст. 22 КК України кримінальна відповідальність за ст. 117 КК України 
настає з 14 років. 

Питання: 
 З якого віку настає кримінальна відповідальність за вбивство через необережність (ст. 
119 Кримінального кодексу України)? 

Відповіді: 

1. з 16 років 

Правильна 
відповідь: 

 1. з 16 років 
2. з 14 років 

3. з 18 років 

4. з 21 років 

Пояснення: 
 відповідно до ч.1 ст. 22 КК України кримінальна відповідальність за ст. 119 КК України 
настає з 16 років. 

Питання: 
 В якому випадку дії особи неможна кваліфікувати за п. 13 ч. 2 ст. 115 Кримінального 
кодексу України (умисне вбивство, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне 
вбивство)? 

Відповіді: 

1. у випадку, коли за 
перший злочин 
відповідальність 
передбачена ч.1 ст. 115 
КК України 

Правильна 
відповідь: 

 2. у випадку, коли за перший злочин 
відповідальність передбачена ст. 117 КК України 

2. у випадку, коли за 
перший злочин 
відповідальність 
передбачена ст. 117 КК 
України 

3. у випадку, коли за 
перший злочин 
відповідальність 
передбачена п.1 ч.1 ст. 
115 КК України 

4. всі перелічені 
відповіді є вірними 

Пояснення:  п.13 ч.2 ст.115 КК України 

Питання:  Згідно з ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України під умисним вбивством розуміють: 

Відповіді: 

1. умисне або 
необережне заподіяння 
смерті людині 

Правильна 
відповідь: 

 4. умисне протиправне заподіяння смерті іншій 
людині 

2. винне заподіяння 
смерті іншій особі 

3. винне протиправне 
заподіяння смерті іншій 
особі 

4. умисне протиправне 
заподіяння смерті іншій 
людині 

Пояснення:  ч. 1 ст. 115 КК України 

Питання: 
 Яке з наведених видів умисних вбивств визнається вчиненим при пом’якшуючих 
обставинах: 

Відповіді: 

1. умисне вбивство 
заручника 

Правильна 
відповідь: 

 2. вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини 

2. вбивство матір’ю своєї 
новонародженої дитини 

3. умисне вбивство з 
благородних мотивів 
(наприклад, з мотивів 
покарання за вчинений 
злочин) 

3. немає правильної 
відповіді 



Пояснення:  ст. 117 КК України 

Питання: 
 Яке з перелічених нижче тверджень, що стосуються кваліфікуючих ознак умисного 
вбивства є правильними? 

Відповіді: 

1. кваліфікуючі ознаки 
умисного вбивства 
названі в статтях 112, 
115, 348 КК України 
тощо 

Правильна 
відповідь: 

 2. кваліфікуючі ознаки умисного вбивства названі 
у ч. 2 ст. 115 КК України 

2. кваліфікуючі ознаки 
умисного вбивства 
названі у ч. 2 ст. 115 КК 
України 

3. кваліфікуючі ознаки 
умисного вбивства 
названі в статті 67 КК 
України 

4. кваліфікуючі ознаки 
умисного вбивства 
названі в частині 2 статті 
115, статтях 116, 117, 118 
КК України тощо 

Пояснення:  ч. 2 ст. 115 КК України 

Питання: 
 Яке з положень, що стосуються добровільної відмови від вчинення умисного вбивства є 
правильними? 

Відповіді: 

1. у разі добровільної 
відмови виконавця 
вбивства, інші 
співучасники злочину 
звільняються від 
кримінальної 
відповідальності на тих 
ж підставах, що й 
виконавець злочину 

Правильна 
відповідь: 

 2. особа, яка добровільно відмовилась від убивства 
потерпілого підлягає кримінальній 
відповідальності лише за умови, що фактично 
вчинене нею діяння містить склад іншого злочину 

2. особа, яка добровільно 
відмовилась від убивства 
потерпілого підлягає 
кримінальній 
відповідальності лише за 
умови, що фактично 
вчинене нею діяння 
містить склад іншого 
злочину 

3. у разі добровільної 
відмови виконавця 
вбивства, інші 
співучасники злочину 
несуть відповідальність, 
якщо в діях виконавця 
містились ознаки іншого 
злочину 

4. при добровільній 
відмові від вбивства 
через необережність 
кримінальна 
відповідальність 
виключається 

Пояснення: 
 Особа, яка добровільно відмовилася від доведення злочину до кінця, підлягає кримінальній 
відповідальності лише в тому разі, якщо фактично вчинене нею діяння містить склад іншого 
злочину (ч. 2 ст. 17 КК). 

Питання: 
 Яке з положень про умисне вбивство, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне 
вбивство (п. 13 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України) є правильними? 



Відповіді: 

1. під раніше вчиненим 
умисним вбивством слід 
розуміти всі умисні 
вбивства 

Правильна 
відповідь: 

 2. під раніше вчиненим умисним вбивством слід 
розуміти всі умисні вбивства, крім привілейованих 

2. під раніше вчиненим 
умисним вбивством слід 
розуміти всі умисні 
вбивства, крім 
привілейованих 

3. під раніше вчиненим 
умисним вбивством слід 
розуміти всі умисні 
вбивства, крім 
кваліфікованих 

4. під раніше вчиненим 
умисним вбивством 
розуміються тільки 
вбивства, кваліфіковані 
за ст. 115 КК України 

Пояснення: 
 Вбивство вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство, за винятком вбивства, 
передбаченого статтями 116-118 цього Кодексу (п. 13. ч. 2 ст. 115 КК). 

Питання: 
 У разі конкуренції вбивства при перевищенні меж необхідної оборони (ст. 118 
Кримінального кодексу України) та вбивства у стані сильного душевного хвилювання 
(ст. 116 Кримінального кодексу України) застосовується: 

Відповіді: 

1. ст. 116 КК України 

Правильна 
відповідь: 

 4. ст. 118 КК України 

2. за сукупністю 
злочинів ст. ст. 116 та 118 
КК України 

3. ст. 115 КК України 
«Умисне вбивство» 

4. ст. 118 КК України  

Пояснення:  Підлягає застосуванню норма з більш м’якою санкцією. Ст. 118 КК 

Питання: 
 Якщо особа з наміром вбивства призвела постріл у іншу людину, але схибила та 
спричинила лише середньої тяжкості тілесне ушкодження, її дії слід кваліфікувати: 

Відповіді: 

1. як замах на вбивство 

Правильна 
відповідь: 

 1. як замах на вбивство 

2. за сукупністю замаху 
на вбивство та середньої 
тяжкості тілесного 
ушкодження 

3. як спричинення лише 
умисного середньої 
тяжкості тілесного 
ушкодження 

4. як вбивство 

Пояснення:  ст. 15 та ст. 115 КК України 

Питання: 

 У якій відповідях правильно названо ознаки суб’єкта умисного вбивства, передбаченого 
статтею 118 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство при перевищенні меж 
необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання 
злочинця»? 

Відповіді: 

1. фізична осудна особа 
яка досягла віку 14 років 

Правильна 
відповідь: 

 3. фізична осудна особа яка досягла віку 16 років 

2. осудна особа, яка 
досягла віку 16 років 

3. фізична осудна особа 
яка досягла віку 16 років 

4. потерпілий від 
нападу, який досяг віку 
16 років 



Пояснення: 

 Суб'єктом злочину є фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого відповідно до 
цього Кодексу може наставати кримінальна відповідальність. Кримінальній відповідальності 
підлягають особи, яким до вчинення злочину виповнилося шістнадцять років. (ст. 18 КК, ст. 
22 КК) 

Питання:  До привілейованих умисних вбивство належить: 

Відповіді: 

1. умисне вбивство з 
ревнощі 

Правильна 
відповідь: 

 3. умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої 
дитини 

2. умисне вбивство з 
помсти за зґвалтування 

3. умисне вбивство 
матір’ю своєї 
новонародженої дитини 

4. умисне вбивство з 
мотивів співчуття до 
страждань потерпілого 

Пояснення:  ст. ст. 116-118 КК України 

Питання: 
 У ст. 146 Кримінального кодексу України «Незаконне позбавлення волі або викрадення 
людини» кваліфікуючою або особливо кваліфікуючою ознакою НЕ є: 

Відповіді: 

1. Ті самі діяння, вчинені 
повторно 

Правильна 
відповідь: 

 1. Ті самі діяння, вчинені повторно 

2. Ті самі діяння, вчинені 
щодо малолітнього 

3. Ті самі діяння, вчинені 
з корисливих мотивів. 

4. Ті самі діяння, вчинені 
із застосуванням зброї. 

Пояснення:  Ст. 146 КК України 

Питання: 
 Захоплення заручників (ст. 147 Кримінального кодексу України ) відмежовується від 
позбавлення волі (ст. 146 Кримінального кодексу України) 

Відповіді: 

1. Ознаками 
потерпілого. 

Правильна 
відповідь: 

 3. Метою вчинення дій. 2. Видом умислу. 

3. Метою вчинення дій. 

4. Формою вини. 

Пояснення: 

 У ст. 147 КК України передбачено як обов’язкову ознаку складу злочину мету: спонукання 
родичів затриманого, державної або іншої установи, підприємства чи організації, фізичної 
або службової особи до вчинення чи утримання від вчинення будь-якої дії як умови 
звільнення заручника 

Питання: 
Спонукання яких осіб є складовою мети у складі злочину, передбаченому ст. 147 
Кримінального кодексу України «Захоплення заручників» (оберіть найбільш вірну 
відповідь)? 

Відповіді: 

1. родичів затриманого, 
державної або іншої 
установи 

Правильна 
відповідь: 

 3. родичів затриманого, державної або іншої 
установи, підприємства чи організації, фізичної 
або службової особи 

2. родичів затриманого, 
державної або іншої 
установи, підприємства 
чи організації 

3. родичів затриманого, 
державної або іншої 
установи, підприємства 
чи організації, фізичної 
або службової особи 

4 фізичної або службової 
особи 

Пояснення:  Ст. 147 КК України 

Питання: 
Диспозиція статті 147 Кримінального кодексу України «Захоплення заручників» у 
якості  діяння вказує: 

Відповіді: 
1. Лише на захоплення 
особи. 

Правильна 
відповідь: 

 2. Лише на захоплення або тримання особи 



2. Лише на захоплення 
або тримання особи 

3. Лише на знущання 
над особою. 

4. Лише на захоплення 
та знущання особи 

Пояснення:  Ст. 147 КК України 

Питання: 
 Серед кваліфікуючих ознак статті 147 Кримінального кодексу України «Захоплення 
заручників» відсутня ознака 

Відповіді: 

1. Ті самі дії, якщо вони 
були вчинені щодо 
неповнолітнього 

Правильна 
відповідь: 

 4. Ті самі дії, якщо вони були вчинені за 
попередньою змовою групою осіб. 

2. Ті самі дії, якщо вони 
були вчинені 
організованою групою 

3. Ті самі дії, що 
спричинили тяжкі 
наслідки. 

4. Ті самі дії, якщо вони 
були вчинені за 
попередньою змовою 
групою осіб. 

Пояснення:  Ст. 147 КК України 

Питання: 
 Стаття 148 Кримінального кодексу України «Підміна дитини» містить вказівку на такі 
суб’єктивні ознаки: 

Відповіді: 

1. В інтересах третіх осіб 

Правильна 
відповідь: 

 3. З корисливих або інших особистих мотивів. 

2. З помсти третім 
особам. 

3. З корисливих або 
інших особистих 
мотивів. 

4. В інтересах дитини, 
що підмінюється. 

Пояснення:  Ст. 148 КК України 

Питання: 
 Суб’єктом злочину,  передбаченого ст. 148 Кримінального кодексу України «Підміна 
дитини» може бути: 

Відповіді: 

1. Лише медичний 
працівник 

Правильна 
відповідь: 

 3. Будь-яка осудна особа, що досягла 16-ти років. 
2. Лише службова особа  

3. Будь-яка осудна особа, 
що досягла 16-ти років. 

4. Лише матір дитини. 

Пояснення:  Ст. 148 КК України 

Питання: 
 Частина 1 ст. 149 Кримінального кодексу України «Торгівля людьми або інша 
незаконна угода щодо людини» містить вказівку на таки способи вчинення злочину: 

Відповіді: 

1. погроза застосування 
фізичного насильства 

Правильна 
відповідь: 

 3. використання обману, шантажу чи уразливого 
стану особи 

2. залякування 
потерпілого 

3. використання обману, 
шантажу чи уразливого 
стану особи 

4. в ст. 149 КК України 
не міститься вказівки на 
спосіб діяння 

Пояснення:  ст. 149 КК України 

Питання: 
 Диспозиція ст. 149 Кримінального кодексу України «Торгівля людьми або інша 
незаконна угода щодо людини» містить вказівку на таку суб’єктивну ознаку 



Відповіді: 

1. Мотив помсти 

Правильна 
відповідь: 

 4. Мета експлуатації. 
2. Мета залякування 

3. Корисливий мотив 

4. Мета експлуатації 

Пояснення:  ст. 149 КК України 

Питання: 
 Потерпілий у ст. 150 Кримінального кодексу України «Експлуатація дітей» визначений 
як: 

Відповіді: 

1. неповнолітня особа 

Правильна 
відповідь: 

 4. дитина, яка не досягла віку, з якого законом 
дозволяється працевлаштування 

2. дитина 

3. неповнолітня особа, 
яка не досягла віку, з 
якого законом 
дозволяється 
працевлаштування 

4. дитина, яка не досягла 
віку, з якого законом 
дозволяється 
працевлаштування 

Пояснення:  ст. 150 КК України 

Питання: 
 Серед кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак ст. 150 Кримінального кодексу  
України «Експлуатація дітей» відсутня ознака: 

Відповіді: 

1. Дії, вчинені щодо 
кількох дітей 

Правильна 
відповідь: 

 4. Дії, вчинені з погрозою застосування насильства 

2. Дії, поєднані з 
використанням дитячої 
праці у шкідливому 
виробництві 

3. Дії, що спричинили 
істотну шкоду для 
освітнього рівня дітей 

4. Дії, вчинені з 
погрозою застосування 
насильства 

Пояснення:  ст. 150 КК України 

Питання: 
 Суб’єкти злочину за ч. 1 ст. 150-1 Кримінального кодексу України «Використання 
малолітньої дитини для заняття жебрацтвом» визначені як: 

Відповіді: 

1. Батьки або інші 
близькі родичі 
малолітньої дитини 

Правильна 
відповідь: 

 2. Батьки малолітньої дитини або особи, які їх 
замінюють 

2. Батьки малолітньої 
дитини або особи, які їх 
замінюють 

3. Батьки, вітчим, мачуха 
або опікуни чи 
піклувальники 
малолітньої дитини 

4. Будь-які особи 

Пояснення: ч. 1 ст. 150-1 КК України 

Питання: 
 Потерпілим від злочину, передбаченого ст. 151 Кримінального кодексу «Незаконне 
поміщення в психіатричний заклад» законом визначено: 

Відповіді: 

1. будь-яку особу 

Правильна 
відповідь: 

 2. психічно здорову особу 

2. психічно здорову 
особу 

3. психічно хвору особу 

4. неповнолітню особу 

Пояснення:  ст. 151 КК України 



Питання: 
 Відповідно до диспозиції ст. 151 Кримінального кодексу «Незаконне поміщення в 
психіатричний заклад» психічне відношення суб’єкта злочину до стану психічного 
здоров’я потерпілої особи характеризується як: 

Відповіді: 

1. завідома обізнаність 
про те, що особа 
психічно здорова 

Правильна 
відповідь: 

 1. завідома обізнаність про те, що особа психічно 
здорова 

2. завідома обізнаність 
про те, що особа 
психічно хвора 

3. припущення, що 
особа психічно здорова 

4. припущення, що 
особа психічно хвора 

Пояснення:  ст. 151 КК України 

Питання: 
Кваліфікуючою ознакою злочину, передбаченого ст. 151 Кримінального кодексу 
«Незаконне поміщення в психіатричний заклад» визначено: 

Відповіді: 

1. настання тяжких 
наслідків 

Правильна 
відповідь: 

 1. настання тяжких наслідків 

2. вчинення діяння щодо 
малолітнього  

3. вчинення діяння щодо 
неповнолітнього  

4. вчинення діяння з 
корисливих мотивів  

Пояснення:  ч. 2 ст. 151 КК України 

Питання: 
 Суб’єкт злочину, передбаченого ст. 148 Кримінального кодексу України «Підміна 
дитини» визначений як: 

Відповіді: 

1. загальний 

Правильна 
відповідь: 

 1. загальний 

2. спеціальний – батьки 
дитини 

3. спеціальний – батьки 
або інші близькі родичі 
дитини 

4. спеціальний – 
працівник лікувального 
закладу 

Пояснення:  ст. 148 КК України 

Питання: 
Суб’єкт злочину, передбаченого ст. 151 Кримінального кодексу України «Незаконне 
поміщення в психіатричний заклад» визначений як: 

Відповіді: 

1. спеціальний лікар-
психіатр або службова 
особа психіатричного 
закладу 

Правильна 
відповідь: 

1. спеціальний лікар-психіатр або службова особа 
психіатричного закладу 

2. спеціальний – 
працівник 
психіатричного закладу 

3. спеціальний – родичі 
дитини потерпілої 
особи 

4. спеціальний – 
службова особа 
психіатричного закладу 

Пояснення:  ст. 151 КК України 

Питання: 
Суб’єкт злочину, передбаченого ч.2 ст. 150-1 Кримінального кодексу України 
«Використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом» визначений як: 

Відповіді: 

1. загальний 

Правильна 
відповідь: 

 1. загальний 
2. спеціальний – батьки 
або особи, які їх 
замінюють 

3. спеціальний – батьки 



4. спеціальний – батьки 
або особи, які їх 
замінюють, близькі 
родичі дитини 

Пояснення:  ст. 151 КК України 

Питання: 
 Відповідно до ст. 150 Кримінального кодексу України «Експлуатація дітей» 
експлуатація вчиняється шляхом: 

Відповіді: 

1. використання органів 
дітей 

Правильна 
відповідь: 

 3. використання праці дітей 

2. використання дітей 
для заняття жебрацтвом  

3. використання праці 
дітей 

4. будь якого 
використання дитини 

Пояснення:  ст. 150 КК України 

Питання: Кваліфікуючою ознакою підміни дитини (ст. 148 Кримінального кодексу України) є: 

Відповіді: 

1. настання тяжких 
наслідків 

Правильна 
відповідь: 

 4. у ст. 148 КК України не передбачено 
кваліфікуючих ознак 

2. вчинення діяння 
повторно 

3. вчинення діяння 
службовою особою 

4. у ст. 148 КК України 
не передбачено 
кваліфікуючих ознак 

Пояснення:  ст. 148 КК України 

Питання: 
 Зґвалтуванням відповідно до диспозиції ст. 152 Кримінального кодексу України є 
статеві зносини, поєднані з такою обставиною: 

Відповіді: 

1. Погроза 
розголошенням 
відомостей, що 
ганьблять потерпілу 
особу 

Правильна 
відповідь: 

 3. Використання безпорадного стану потерпілої 
особи 

2. Погроза знищенням 
майна потерпілої або її 
близьких родичів 

3. Використання 
безпорадного стану 
потерпілої особи 

4. Погроза вилучення 
майна потерпілої особи 

Пояснення:  ст. 152 КК України 

Питання: 
 Повторність зґвалтування  відповідно до ч. 2 ст. 152 Кримінального кодексу України 
утворюється: 

Відповіді: 

1. вчиненням будь-якого 
зі злочинів, 
передбачених розділом 
«Злочини проти статевої 
свободи та статевої 
недоторканості». 

Правильна 
відповідь: 

4. вчиненням лише зґвалтування 2.  лише вчиненням 
злочину, передбаченого 
ст. 153 КК України 
«Задоволення статевої 
пристрасті 
неприродним 
способом». 



3. вчиненням будь-якого 
зі злочинів, 
передбачених розділом 
«Злочини проти статевої 
свободи та статевої 
недоторканості» за 
виключенням 
розбещення 
неповнолітніх (ст. 156 
КК України). 

4. вчиненням лише 
зґвалтування 

Пояснення:  ч. 2 ст. 152 КК України 

Питання: 
 Серед кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак ст. 152 Кримінального кодексу 
України «Зґвалтування» відсутня ознака: 

Відповіді: 

1. Зґвалтування, вчинене 
повторно. 

Правильна 
відповідь: 

 3. Зґвалтування, що потягло тяжкі наслідки. 

2. Зґвалтування 
малолітньої чи 
малолітнього. 

3. Зґвалтування, що 
потягло тяжкі наслідки. 

4. Зґвалтування групою 
осіб. 

Пояснення:  ст. 152 КК України 

Питання: 
 Частина 1 статті 154 Кримінального кодексу України «Примушування до вступу у 
статевий зв’язок» містить вказівку на такі види залежності потерпілої особи від суб’єкту: 

Відповіді: 

1. Лише матеріальна 
залежність. 

Правильна 
відповідь: 

 3. Службова або матеріальна залежність. 

2. Лише службова 
залежність. 

3. Службова або 
матеріальна залежність. 

4. Лише сімейна 
залежність. 

Пояснення: ч. 1 ст. 154 КК України 

Питання: 
 Яка з ознак не належить до переліку кваліфікуючих ознак, передбачених  ч. 2 ст. 156 
Кримінального кодексу України «Розбещення неповнолітніх»? 

Відповіді: 

1. дії, вчинені особою, на 
яку покладено обов’язки 
щодо виховання 
потерпілого.   

Правильна 
відповідь: 

 2. дії, що потягли тяжкі наслідки 

2. дії, що потягли тяжкі 
наслідки 

3. дії, вчинені особою, на 
яку покладено обов’язки 
щодо піклування про 
потерпілого. 

4. дії, вчинені вітчимом 
або мачухою. 

Пояснення:  ст. 156 КК України 

Питання: 
 Ст. 156 Кримінального кодексу України «Розбещення неповнолітніх» містить вказівку 
на таку потерпілу особу: 

Відповіді: 

1. Неповнолітня особа 

Правильна 
відповідь: 

 2. Особа, яка не досягла 16-ти річного віку 

2. Особа, яка не досягла 
16-ти річного віку 

3. Особа, яка не досягла 
14-ти річного віку 

4. Особа віком з 16 до 18 
років 



Пояснення:  ст. 156 КК України 

Питання: 
 Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 156 Кримінального кодексу України 
«Розбещення неповнолітніх» викладена наступним чином: 

Відповіді: 

1. Вчинення дій 
сексуального характеру 

Правильна 
відповідь: 

 4. Вчинення розпусних дій 

2. Розбещення 

3. Вчинення 
неприродного статевого 
акту 

4. Вчинення розпусних 
дій 

Пояснення:  ст. 156 КК України 

Питання: 
 Відповідно до ст. 152 Кримінального кодексу України зґвалтування це (оберіть 
найбільш точну відповідь): 

Відповіді: 

1. примушування жінки 
чи чоловіка до вступу в 
статевий зв'язок 
природним або 
неприродним способом 
особою, від якої жінка 
чи чоловік матеріально 
або службово залежні 

Правильна 
відповідь: 

 2.  статеві зносини із застосуванням фізичного 
насильства, погрози його застосування або з 
використанням безпорадного стану потерпілої 
особи 

2.  статеві зносини із 
застосуванням 
фізичного насильства, 
погрози його 
застосування або з 
використанням 
безпорадного стану 
потерпілої особи 

3. статеві зносини з 
особою, яка не досягла 
статевої зрілості 

4. примушування особи 
до вступу в статевий 
зв'язок природним або 
неприродним способом  

Пояснення:  ст. 152 КК України 

Питання: 
 Відповідно до ст. 152 Кримінального кодексу України зґвалтування це (оберіть 
найбільш точну відповідь): 

Відповіді: 

1. статеві зносини із 
застосуванням 
фізичного насильства, 
погрози його 
застосування  

Правильна 
відповідь: 

 2.  статеві зносини із застосуванням фізичного 
насильства, погрози його застосування або з 
використанням безпорадного стану потерпілої 
особи 

2.  статеві зносини із 
застосуванням 
фізичного насильства, 
погрози його 
застосування або з 
використанням 
безпорадного стану 
потерпілої особи 

3. статеві зносини із 
застосуванням 
фізичного насильства, 
погрози його 
застосування, з 
використанням 
безпорадного стану 
потерпілої особи, або з 
погрозою знищення 



майна 

4. статеві зносини із 
застосуванням 
фізичного насильства, 
погрози його 
застосування, з 
використанням 
безпорадного стану 
потерпілої особи, або з 
погрозою знищення чи 
пошкодження майна  

Пояснення:  ст. 152 КК України 

Питання: 
 Стаття 152 Кримінального кодексу України «зґвалтування» не містить вказівку на таку 
кваліфікуючу ознаку: 

Відповіді: 

1. повторність 

Правильна 
відповідь: 

 3. вчинення діяння організованою групою 

2. вчинення діяння 
групою осіб 

3. вчинення діяння 
організованою групою 

4. спричинення 
особливо тяжких 
наслідків 

Пояснення:  ст. 152 КК України 

Питання: 
 Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом (ст. 153 
Кримінального кодексу України) визнається злочинним, якщо воно вчиняється з: 

Відповіді: 

1. використанням 
безпорадного стану 
потерпілої особи 

Правильна 
відповідь: 

 1. використанням безпорадного стану потерпілої 
особи 

2. погрозою знищення, 
пошкодження або 
вилучення майна 
потерпілої особи 

3. погрозою 
розголошення 
відомостей, що 
ганьблять особу чи її 
близьких родичів 

4. погрозою знищення 
чи пошкодження майна 
потерпілої особи 

Пояснення:  ст. 153 КК України 

Питання: 
 Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом (ст. 153 
Кримінального кодексу України) це (оберіть найбільш точне визначення): 

Відповіді: 

1. задоволення статевої 
пристрасті 
неприродним способом 
із застосуванням 
фізичного насильства, 
погрози його 
застосування або з 
використанням 
безпорадного стану 
потерпілої особи 

Правильна 
відповідь: 

 1. задоволення статевої пристрасті неприродним 
способом із застосуванням фізичного насильства, 
погрози його застосування або з використанням 
безпорадного стану потерпілої особи  

2. зґвалтування 
неприродним способом 
із застосуванням 
фізичного насильства, 



погрози його 
застосування або з 
використанням 
безпорадного стану 
потерпілої особи 

3. задоволення статевої 
пристрасті 
неприродним способом 
із застосуванням 
фізичного насильства 
або з використанням 
безпорадного стану 
потерпілої особи 

4. зґвалтування 
неприродним способом 
із застосуванням 
фізичного насильства 
або з використанням 
безпорадного стану 
потерпілої особи 

Пояснення:  ст. 153 КК України 

Питання: 
 За ч. 2 ст. 154 Кримінального кодексу України «Примушування до вступу в статевий 
зв’язок» кваліфікуючими ознаками цього злочину є: 

Відповіді: 

1. застосування 
фізичного насильства 
або погрози його 
застосування 

Правильна 
відповідь: 

 2. зокрема погроза знищення, пошкодження або 
вилучення майна 

2. зокрема погроза 
знищення, 
пошкодження або 
вилучення майна 

3. використання 
безпорадного стану 
потерпілої особи 

4. настання тяжких 
наслідків 

Пояснення:  ст. 154 КК України 

Питання: 
 За ч. 2 ст. 154 Кримінального кодексу України «Примушування до вступу в статевий 
зв’язок» кваліфікуючими ознаками цього злочину є: 

Відповіді: 

1. застосування 
фізичного насильства 
або погрози його 
застосування 

Правильна 
відповідь: 

 2. зокрема погроза розголошення відомостей, що 
ганьблять особу чи її близьких родичів 

2.зокрема погроза 
розголошення 
відомостей, що 
ганьблять особу чи її 
близьких родичів 

3. використання 
безпорадного стану 
потерпілої особи 

4. настання тяжких 
наслідків 

Пояснення:  ст. 154 КК України 

Питання: 
 Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 152 Кримінального кодексу України 
«Зґвалтування» є: 

Відповіді: 

1. загальний суб’єкт 
віком від 16 років 

Правильна 
відповідь: 

 2. загальний суб’єкт віком від 14 років 
2. загальний суб’єкт 
віком від 14 років 

3. спеціальний суб’єкт – 
особа, від якої жінка чи 
чоловік матеріально або 



службово залежні 

4. спеціальний суб’єкт – 
батько, мати, вітчим, 
мачуха, опікун чи 
піклувальник 

Пояснення:  ч. 2 ст. 22, ст. 152 КК України 

Питання: 
 Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 153 Кримінального кодексу України 
«Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом» є: 

Відповіді: 

1. загальний суб’єкт 
віком від 16 років 

Правильна 
відповідь: 

 2. загальний суб’єкт віком від 14 років 

2. загальний суб’єкт 
віком від 14 років 

3. спеціальний суб’єкт – 
особа, від якої жінка чи 
чоловік матеріально або 
службово залежні 

4. спеціальний суб’єкт – 
батько, мати, вітчим, 
мачуха, опікун чи 
піклувальник 

Пояснення:  ч. 2 ст. 22, ст. 153 КК України 

Питання: 
 Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 154 Кримінального кодексу України 
«Примушування до вступу в статевий зв'язок» є: 

Відповіді: 

1. загальний суб’єкт 
віком від 16 років 

Правильна 
відповідь: 

 3. спеціальний суб’єкт – особа, від якої жінка чи 
чоловік матеріально або службово залежні 

2. загальний суб’єкт 
віком від 14 років 

3. спеціальний суб’єкт – 
особа, від якої жінка чи 
чоловік матеріально або 
службово залежні 

4. спеціальний суб’єкт – 
батько, мати, вітчим, 
мачуха, опікун чи 
піклувальник 

Пояснення:  ч. 1 ст. 22, ст. 154 КК України 

Питання: 
 Суб’єктом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 155 Кримінального кодексу України «Статеві 
зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості» є: 

Відповіді: 

1. загальний суб’єкт 
віком від 16 років 

Правильна 
відповідь: 

 1. загальний суб’єкт віком від 16 років 

2. загальний суб’єкт 
віком від 14 років 

3. спеціальний суб’єкт – 
особа, від якої жінка чи 
чоловік матеріально або 
службово залежні 

4. спеціальний суб’єкт – 
батько, мати, вітчим, 
мачуха, опікун чи 
піклувальник 

Пояснення:  ч. 1 ст. 22, ч. 1 ст. 155 КК України 

Питання: 
 Суб’єктом злочину, передбаченого ч. 2 ст. 155 Кримінального кодексу України «Статеві 
зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості» є: 

Відповіді: 

1. як загальний суб’єкт 
віком від 16 років так і 
спеціальний суб’єкт – 
батько, мати, вітчим, 
мачуха, опікун чи 
піклувальник  

Правильна 
відповідь: 

 1. як загальний суб’єкт віком від 16 років так і 
спеціальний суб’єкт – батько, мати, вітчим, мачуха, 
опікун чи піклувальник 



2. як загальний суб’єкт 
віком так і спеціальний 
суб’єкт – особа, від якої 
жінка чи чоловік 
матеріально або 
службово залежні 

3. лише загальний 
суб’єкт 

4. лише спеціальний 
суб’єкт – батько, мати, 
вітчим, мачуха, опікун 
чи піклувальник 

Пояснення:  ч. 1 ст. 22, ч.2 ст. 155 КК України 

Питання: 
 Суб’єктом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 156 Кримінального кодексу України 
«Розбещення неповнолітні» є: 

Відповіді: 

1. загальний суб’єкт 
віком від 16 років 

Правильна 
відповідь: 

 1. загальний суб’єкт віком від 16 років 

2. загальний суб’єкт 
віком від 14 років 

3. спеціальний суб’єкт – 
особа, від якої жінка чи 
чоловік матеріально або 
службово залежні 

4. спеціальний суб’єкт – 
батько, мати, вітчим, 
мачуха, опікун чи 
піклувальник 

Пояснення:  ч. 1 ст. 22, ч. 1 ст. 156 КК України 

Питання: 
 Злочин, передбачений ст. 159 Кримінального кодексу України «Порушення таємниці 
голосування» може бути вчинений: 

Відповіді: 

1. Як з умисною так і з 
необережною формою 
вини 

Правильна 
відповідь: 

 4. Лише з умисною формою вини. 

2. Лише з необережною 
формою вимни 

3. Лишу з виною у виді 
злочинної 
самовпевненості 

4. Лише з умисною 
формою вини. 

Пояснення:  Ст. 159 КК України 

Питання: 
 Злочин, передбачений ст. 170 Кримінального кодексу України «Перешкоджання 
законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій» 
може бути вчинений: 

Відповіді: 

1. Як з умисною так і з 
необережною формою 
вини 

Правильна 
відповідь: 

 4. Лише з умисною формою вини. 

2. Лише з необережною 
формою вимни 

3. Лишу з виною у виді 
злочинної 
самовпевненості 

4. Лише з умисною 
формою вини. 

Пояснення:  Ст. 170 КК України 

Питання: 
 Злочин, передбачений ст. 171 Кримінального кодексу України  «Перешкоджання 
законній професійній діяльності журналістів» може бути вчинений: 

Відповіді: 

1. Як з умисною так і з 
необережною формою 
вини 

Правильна 
відповідь: 

 4. Лише з умисною формою вини. 

2. Лише з необережною 
формою вимни 



3. Лишу з виною у виді 
злочинної 
самовпевненості 

4. Лише з умисною 
формою вини. 

Пояснення:  Ст. 171 КК України 

Питання: 
 Злочин, передбачений ст. 175 Кримінального кодексу України «Невиплата заробітної 
плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат» може бути вчинений: 

Відповіді: 

1. Як з умисною так і з 
необережною формою 
вини 

Правильна 
відповідь: 

 4. Лише з умисною формою вини. 

2. Лише з необережною 
формою вимни 

3. Лишу з виною у виді 
злочинної 
самовпевненості 

4. Лише з умисною 
формою вини. 

Пояснення:  Ст. 175 КК України 

Питання: 
 Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої 
встановлена опіка чи піклування (ст. 166 Кримінального кодексу України) визнається 
злочинним: 

Відповіді: 

1. незалежно від 
наслідків, що настали 

Правильна 
відповідь: 

 3. що спричинило  тяжкі наслідки 

2. якщо настали 
негативні наслідки 

3. що спричинило  тяжкі 
наслідки 

4. якщо настали 
особливо тяжкі наслідки 

Пояснення:  Ст. 166 КК України 

Питання: 
 Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, 
роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача 
(ст. 157 Кримінального кодексу України) визнається злочинним: 

Відповіді: 

1. незалежно від 
наслідків, що настали 

Правильна 
відповідь: 

 1. незалежно від наслідків, що настали 

2. якщо настали 
негативні наслідки 

3. якщо настали тяжкі 
наслідки 

4. якщо настали 
особливо тяжкі наслідки 

Пояснення:  Ст. 157 КК України 

Питання: 
 Порушення недоторканності житла (ст. 162 Кримінального кодексу України) визнається 
злочинним: 

Відповіді: 

1. незалежно від 
наслідків, що настали 

Правильна 
відповідь: 

 1. незалежно від наслідків, що настали 

2. якщо настали 
негативні наслідки 

3. якщо настали тяжкі 
наслідки 

4. якщо настали 
особливо тяжкі наслідки 

Пояснення:  Ст. 162 КК України 

Питання: 
 Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої 
кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер (ст. 163 
Кримінального кодексу України) визнається злочинним: 

Відповіді: 

1. незалежно від 
наслідків, що настали Правильна 

відповідь: 
 1. незалежно від наслідків, що настали 

2. якщо настали 
негативні наслідки 



3. якщо настали тяжкі 
наслідки 

4. якщо настали 
особливо тяжкі наслідки 

Пояснення:  Ст. 163 КК України 

Питання: 
 Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей (ст. 164 Кримінального кодексу 
України) визнається злочинним: 

Відповіді: 

1. незалежно від 
наслідків, що настали 

Правильна 
відповідь: 

 1. незалежно від наслідків, що настали 

2. якщо настали 
негативні наслідки 

3. якщо настали тяжкі 
наслідки 

4. якщо настали 
особливо тяжкі наслідки 

Пояснення:  Ст. 164 КК України 

Питання: 
 Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію 
інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію (за ч.1 ст. 177 
Кримінального кодексу України) визнається злочинним: 

Відповіді: 

1. незалежно від 
наслідків, що настали 

Правильна 
відповідь: 

 2. якщо це завдало матеріальної шкоди у 
значному розмірі 

2. якщо це завдало 
матеріальної шкоди у 
значному розмірі 

3. якщо це завдало 
матеріальної шкоди у 
крупному розмірі 

4. якщо це завдало 
матеріальної шкоди в 
особливо крупному 
розмірі 

Пояснення:  Ч. 1Ст. 177 КК України 

Питання: 
Пошкодження релігійних споруд чи культових будинків (за ст. 178 Кримінального 
кодексу України) визнається злочинним: 

Відповіді: 

1. незалежно від 
наслідків, що настали 

Правильна 
відповідь: 

 1. незалежно від наслідків, що настали 

2. якщо це завдало 
матеріальної шкоди у 
значному розмірі 

3. якщо це завдало 
матеріальної шкоди у 
крупному розмірі 

4. якщо це завдало 
матеріальної шкоди в 
особливо крупному 
розмірі 

Пояснення: Ст. 178 КК України 

Питання: 
 Порушення права на отримання освіти (ст. 183 Кримінального кодексу України) 
визнається злочинним: 

Відповіді: 

1. незалежно від 
наслідків, що настали 

Правильна 
відповідь: 

 1. незалежно від наслідків, що настали 

2. якщо це завдало 
матеріальної шкоди у 
значному розмірі 

3. якщо настали тяжкі 
наслідки 

4. якщо настали 
особливо тяжкі наслідки 

Пояснення:  Ст. 183 КК України 

Питання: 
 Порушення права на безоплатну медичну допомогу (ст. 184 Кримінального кодексу 
України) визнається злочинним: 



Відповіді: 

1. незалежно від 
наслідків, що настали 

Правильна 
відповідь: 

 1. незалежно від наслідків, що настали 

2. якщо це завдало 
матеріальної шкоди у 
значному розмірі 

3. якщо настали тяжкі 
наслідки 

4. якщо настали 
особливо тяжкі наслідки 

Пояснення:  Ст. 184 КК України 

Питання: 
 Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку (ст. 174 
Кримінального кодексу України) є злочинним якщо воно вчиняється шляхом (оберіть 
найбільш точну відповідь): 

Відповіді: 

1. насильства чи погрози 
застосування насильства 
або шляхом інших 
незаконних дій 

Правильна 
відповідь: 

 1. насильства чи погрози застосування насильства 
або шляхом інших незаконних дій 

2. лише насильства  

3. лише насильства чи 
погрози застосування 
насильства  

4. будь-яких незаконних 
дій 

Пояснення:  Ст. 174 КК України 

Питання: 
 Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат 
(ст. 175 Кримінального кодексу України) є злочинною у разі: 

Відповіді: 

1. невиплати більш як за 
один місяць 

Правильна 
відповідь: 

 1. невиплати більш як за один місяць 

2. невиплати більш як за 
два місяці 

3. невиплати більш як за 
три місяці 

4. невиплати більш як за 
півроку 

Пояснення:  Ст. 175 КК України 

Питання: 
 Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат 
(ст. 175 Кримінального кодексу України) є злочинною якщо вчинена: 

Відповіді: 

1.  лише громадянином - 
суб'єктом 
підприємницької 
діяльності 

Правильна 
відповідь: 

 4. керівником підприємства, установи або 
організації незалежно від форми власності чи 
громадянином - суб'єктом підприємницької 
діяльності 

2.  лише керівником 
підприємства, установи 
або організації 
приватної форми 
власності 

3.  лише керівником 
підприємства, установи 
або організації 
приватної незалежно від 
форми власності 

4. керівником 
підприємства, установи 
або організації 
незалежно від форми 
власності чи 
громадянином - 
суб'єктом 
підприємницької 
діяльності 

Пояснення:  Ст. 175 КК України 



Питання:  Обов’язковою ознакою якого злочину проти власності э напад?  

Відповіді: 

1. Насильницький 
грабіж 

Правильна 
відповідь: 

 2. Розбій 

2. Розбій 

3. Вимагання, поєднане з 
насильством, 
небезпечним для життя 
чи здоров’я 

4. Крадіжка, поєднана з 
проникненням у житло, 
інше приміщення чи 
сховище 

Пояснення:  Ст. 187 КК України 

Питання: 
 Стаття 197 Кримінального кодексу України «Порушення обов’язків щодо охорони 
майна» містить вказівку та такий суб’єкт: 

Відповіді: 

1. Службова особа 

Правильна 
відповідь: 

 3. Особа, якій доручено зберігання або охорона 
майна 

2. Особа, якій доручено 
охорона майна 

3. Особа, якій доручено 
зберігання або охорона 
майна 

4. Особа, якій доручено 
охорона, зберігання або 
розподіл майна 

Пояснення:  Ст. 197 КК України 

Питання: 
 Кримінальна відповідальність за ст.196 Кримінального кодексу України «Необережне 
знищення або пошкодження майна» може настати лише за наявності наслідку у виді: 

Відповіді: 

1. істотної майнової 
шкоди 

Правильна 
відповідь: 

 3 тяжких тілесних ушкоджень або загибелі людей 

2. майнової шкоди у 
великому розмірі 

3 тяжких тілесних 
ушкоджень або загибелі 
людей 

4. майнової шкоди в 
особливо великому 
розмірі 

Пояснення:  Ст. 196 КК України 

Питання: 
 Стаття 193 Кримінального кодексу України «Незаконне привласнення особою 
знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї» містить вказівку на такий 
предмет злочину 

Відповіді: 

1. Чуже майно, що має 
значну матеріальну 
цінність 

Правильна 
відповідь: 

 3. Чуже майно або скарб, які мають особливу 
історичну, наукову, художню чи культурну 
цінність 

2. Чуже майно, що має 
історичну або наукову 
цінність 

3. Чуже майно або скарб, 
які мають особливу 
історичну, наукову, 
художню чи культурну 
цінність 

4.  Чуже майно або 
скарб, які мають 
історичну, наукову, 
художню чи культурну 
цінність 

Пояснення:  Ст. 193 КК України 

Питання: 
 Повторність розбою відповідно до ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу України має місце 
у разі вчинення таких злочинів 



Відповіді: 

1. Лише розбій 

Правильна 
відповідь: 

 4. Розбій та бандитизм 

2. Розбій та 
насильницький грабіж 

3. Розбій, 
насильницький грабіж 
та бандитизм 

4. Розбій та бандитизм 

Пояснення:  Ст. 187 КК України 

Питання:  Стаття 190 Кримінального кодексу України містить таке визначення шахрайства 

Відповіді: 

1. Заволодіння чужим 
майном шляхом обману 
або зловживання 
довірою 

Правильна 
відповідь: 

 3. Заволодіння чужим майном або придбання 
права на майно шляхом обману або зловживання 
довірою 

2. Спричинення 
майнової шкоди шляхом 
обману або зловживання 
довірою 

3. Заволодіння чужим 
майном або придбання 
права на майно шляхом 
обману або зловживання 
довірою 

4. Заволодіння правом 
на майно шляхом 
обману або зловживання 
довірою 

Пояснення:  Ст. 190 КК України 

Питання: 
 Котра зі статей Кримінального кодексу України, у яких передбачено злочини проти 
власності, містить усічений склад злочину? 

Відповіді: 

1. Стаття 192 КК України 
«Заподіяння майнової 
шкоди шляхом обману 
або зловживання 
довірою» 

Правильна 
відповідь: 

 2. Стаття 189 КК України «Вимагання» 
2. Стаття 189 КК України 
«Вимагання» 

3. Стаття 194 КК України 
«Умисне знищення або 
пошкодження майна» 

4. Стаття 186 КК України 
«Грабіж» 

Пояснення:  Ст. 189 КК України 

Питання:  Стаття 187 Кримінального кодексу України «Розбій» не містить кваліфікуючу ознаку 

Відповіді: 

1. Вчинений повторно 

Правильна 
відповідь: 

 2. Поєднаний з погрозою вбивства  

2. Поєднаний з 
погрозою вбивства  

3. Поєднаний з 
проникненням у житло, 
інше приміщення чи 
сховище 

4. Вчинений за 
попередньою змовою 
групою осіб 

Пояснення:  Ст. 187 КК України 

Питання:  Стаття 186 Кримінального кодексу України «Грабіж» не містить кваліфікуючу ознаку 

Відповіді: 

1. Вчинений повторно 

Правильна 
відповідь: 

 4. Поєднаний із застосуванням зброї 2. Вчинений за 
попередньою змовою 
групою осіб 



3. Поєднаний з 
проникненням у житло, 
інше приміщення чи 
сховище 

4. Поєднаний із 
застосуванням зброї 

Пояснення:  Ст. 186 КК України 

Питання: 
 Яка кваліфікуюча ознака не міститься у статті 189 Кримінального кодексу України 
«Вимагання»? 

Відповіді: 

1. Вчинене службовою 
особою з використанням 
свого службового 
становища 

Правильна 
відповідь: 

 Поєднане з насильством, яке не є небезпечним для 
життя чи здоров’я потерпілого 

2. Поєднане з погрозою 
вбивства  

3. Поєднане з 
пошкодженням чи 
знищенням майна 

4. Поєднане з 
насильством, яке не є 
небезпечним для життя 
чи здоров’я потерпілого 

Пояснення:  Ст. 189 КК України 

Питання:  Який вид погрози не вказаний у ст.189 Кримінального кодексу України «Вимагання»? 

Відповіді: 

1. погроза знищенням 
майна 

Правильна 
відповідь: 

 3. погроза розголошенням відомостей, що 
ганьблять потерпілого чи його близьких родичів 

2. погроза насильством 
над потерпілим 

3. погроза 
розголошенням 
відомостей, що 
ганьблять потерпілого 
чи його близьких 
родичів 

4. погроза 
пошкодженням майна 

Пояснення:  Ст. 189 КК України 

Питання: 
 Стаття 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство» не містить кваліфікуючої 
ознаки: 

Відповіді: 

1. Вчинене за 
попередньою змовою 
групою осіб 

Правильна 
відповідь: 

 4. Вчинене шляхом несанкціонованого втручання 
в роботу електронно-обчислюваних машин 

2. Вчинене шляхом 
незаконних операцій з 
використанням 
електронно-
обчислюваних машин 

3. Вчинене у великих 
розмірах 

4. Вчинене шляхом 
несанкціонованого 
втручання в роботу 
електронно-
обчислюваних машин 

Пояснення:  Ст. 190 КК України 

Питання: 
 Суб’єктом ч.1 ст.191 Кримінального кодексу України «Привласнення, розтрата майна 
або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» може бути особа 

Відповіді: 

1. Яка виконує 
адміністративно-
господарські функції 

Правильна 
відповідь: 

 4. Якій майно ввірено 

2. Яка відповідає за 



охорону майна 

3. Яка має доступ до 
майна 

4. Якій майно ввірено 

Пояснення:  ч.1 ст.191 Кримінального кодексу України 

Питання: 
 Якої кваліфікуючої ознаки немає у статтях, у яких передбачено корисливі злочини 
проти власності (Розділ VІ Особливої частини Кримінального кодексу України)? 

Відповіді: 

1. Проникнення у 
житло, інше 
приміщення чи сховище 

Правильна 
відповідь: 

 3. Група осіб 2. Особливо великий 
розмір 

3. Група осіб 

4. Організована група 

Пояснення:  Розділ VІ Особливої частини Кримінального кодексу України 

Питання:  Максимальний ступінь насильства, яке властиве насильницькому грабежу, це: 

Відповіді: 

1. Заподіяння тілесних 
ушкоджень середнього 
ступеню тяжкості 

Правильна 
відповідь: 

 2. Заподіяння легкого тілесного ушкодження, що 
не спричинило розладу здоров’я та втрати 
працездатності 

2. Заподіяння легкого 
тілесного ушкодження, 
що не спричинило 
розладу здоров’я та 
втрати працездатності 

3. Виривання майна з 
рук потерпілого 

4. Заподіяння легкого 
тілесного ушкодження, 
що спричинило 
короткочасний розлад 
здоров’я або незначну 
втрату працездатності 

Пояснення:  ст.186 Кримінального кодексу України 

Питання: 
 Загальнонебезпечний спосіб є кваліфікуючою ознакою, що міститься у статті 
Кримінального кодексу України: 

Відповіді: 

1. «Необережне 
знищення або 
пошкодження майна» 

Правильна 
відповідь: 

 3. «Умисне пошкодження об’єктів 
електроенергетики» 

2. «Викрадення 
електричної або 
теплової енергії шляхом 
її самовільного 
використання» 

3. «Умисне 
пошкодження об’єктів 
електроенергетики» 

4. «Розбій» 

Пояснення:  ст.194-1 Кримінального кодексу України 

Питання: 
 Який спосіб заволодіння чужим майном не може кваліфікуватися як адміністративне 
правопорушення незалежно від розміру завданої шкоди 

Відповіді: 

1. Шахрайство 

Правильна 
відповідь: 

 4. Грабіж 
2. Привласнення 

3. Крадіжка 

4. Грабіж 

Пояснення:  ст. 51 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

Питання:  Що є предметом крадіжки (ст. 185 Кримінального кодексу України)? 



Відповіді: 

1. Будь-яке майно 

Правильна 
відповідь: 

 2. Чуже майно 

2. Чуже майно 

3. Майно яке є 
предметом спору 

4. Чуже майно або 
майно яке є предметом 
спору 

Пояснення:  ст.185 Кримінального кодексу України 

Питання: 
 Метою фіктивного підприємництва згідно ст. 205 Кримінального кодексу України 
«Фіктивне підприємництво» є: 

Відповіді: 

1. створення суб’єктів 
підприємницької 
діяльності 

Правильна 
відповідь: 

 3. прикриття незаконної діяльності або здійснення 
видів діяльності, щодо яких є заборона 

2. придбання суб’єктів 
підприємницької 
діяльності 

3. прикриття незаконної 
діяльності або 
здійснення видів 
діяльності, щодо яких є 
заборона 

4. зайняття видами 
господарської 
діяльності, що 
підлягають 
ліцензуванню 

Пояснення:  ст. 205 Кримінального кодексу України 

Питання: 

У якості предмета виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, 
ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут 
підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок 
акцизного податку чи голографічних захисних елементів (ст. 199 Кримінального кодексу 
України) в диспозиції статті зазначено: 

Відповіді: 

1. підроблені гроші 

Правильна 
відповідь: 

 2. підроблена національна валюта України 

2. підроблена 
національна валюта 
України 

3. національна валюта 
України 

3. підроблена валюта 

Пояснення:  ст. 199 Кримінального кодексу України 

Питання: 

Не є предметом виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, 
ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут 
підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок 
акцизного податку чи голографічних захисних елементів (ст. 199 Кримінального кодексу 
України): 

Відповіді: 

1. незаконно 
виготовлені, одержані 
чи підроблені марки 
акцизного податку  

Правильна 
відповідь: 

 3. національна валюта України 
2. підроблені державні 
цінні папери 

3. національна валюта 
України 

4. підроблена іноземна 
валюта 

Пояснення: 
 Відповідно до диспозиції ст. 199 Кримінального кодексу України предметом злочину є 
підроблена національна валюта України, а не національна валюта України 

Питання: 

 Відповідно до примітки до ст. 200 Кримінального кодексу України «Незаконні дії з 
документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до 
банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення» 
документами на переказ є: 



Відповіді: 

1. документ в 
паперовому або 
електронному виді, що 
використовується 
банками чи їх клієнтами 
для передачі доручень 
або інформації 

Правильна 
відповідь: 

 4. документ в паперовому або електронному виді, 
що використовується банками чи їх клієнтами для 
передачі доручень або інформації на переказ 
грошових коштів між суб'єктами переказу 
грошових коштів 

2. документ в 
паперовому виді, що 
використовується 
банками чи їх клієнтами 
для передачі доручень 
або інформації  

3. документ в 
паперовому виді, що 
використовується 
банками чи їх клієнтами 
для передачі доручень 
або інформації на 
переказ грошових 
коштів між суб'єктами 
переказу грошових 
коштів 

4. документ в 
паперовому або 
електронному виді, що 
використовується 
банками чи їх клієнтами 
для передачі доручень 
або інформації на 
переказ грошових 
коштів між суб'єктами 
переказу грошових 
коштів 

Пояснення:  Примітка до ст. 200 КК України 

Питання:  Предметом контрабанди (ст. 201 Кримінального кодексу України) не є: 

Відповіді: 

1. вибухові речовини 

Правильна 
відповідь: 

 4. наркотичні засоби 
2. отруйні речовини 

3. сильнодіючі речовини 

4. наркотичні засоби 

Пояснення:  Ст. 201 КК України 

Питання:  Предметом контрабанди (ст. 201 Кримінального кодексу України) не є: 

Відповіді: 

1. вибухові речовини 

Правильна 
відповідь: 

 3. загально небезпечні речовини 

2. отруйні речовини 

3. загально небезпечні 
речовини 

4. сильнодіючі речовини 

Пояснення:  Ст. 201 КК України 

Питання:  Предметом контрабанди (ст. 201 Кримінального кодексу України) є: 

Відповіді: 

1. наркотичні засоби 

Правильна 
відповідь: 

 4. сильнодіючі речовини 

2. прекурсори 

3. аналоги наркотичних 
засобів 

4. сильнодіючі речовини 

Пояснення:  Ст. 201 КК України 

Питання: 
 Предметом контрабанди (ст. 201 Кримінального кодексу України) є (оберіть найбільш 
точну відповідь): 



Відповіді: 

1. зброя та боєприпаси 
(крім гладкоствольної 
мисливської зброї та 
бойових припасів до неї) 

Правильна 
відповідь: 

 1. зброя та боєприпаси (крім гладкоствольної 
мисливської зброї та бойових припасів до неї) 

2. зброя та боєприпаси 
(крім гладкоствольної 
зброї та бойових 
припасів до неї) 

3. зброя та боєприпаси 
(крім мисливської зброї 
та бойових припасів до 
неї) 

4. зброя та боєприпаси 

Пояснення:  Ст. 201 КК України 

Питання:  Предметом контрабанди (ст. 201 Кримінального кодексу України) не є: 

Відповіді: 

1. будь-яка 
гладкоствольна зброя та 
боєприпаси до неї 

Правильна 
відповідь: 

 4. будь-яка гладкоствольна мисливська зброя та 
боєприпаси до неї 

2. будь-яка мисливська 
зброя та боєприпаси до 
неї 

3. будь-яка холодна 
зброя 

4. будь-яка 
гладкоствольна 
мисливська зброя та 
боєприпаси до неї 

Пояснення:  Ст. 201 КК України 

Питання:  Предметом контрабанди (ст. 201 Кримінального кодексу України) не є: 

Відповіді: 

1. культурні цінності 

Правильна 
відповідь: 

 4. товари у великих розмірах 

2. отруйні, сильнодіючі, 
вибухові речовини 

3. радіоактивні 
матеріали 

4. товари у великих 
розмірах 

Пояснення:  Ст. 201 КК України 

Питання: 
 Кваліфікуючою ознакою зайняття гральним бізнесом (ст. 203-2 Кримінального кодексу 
України) є: 

Відповіді: 

1. вчинення діяння 
групою осіб 

Правильна 
відповідь: 

 4. вчинення діяння особою, раніше судимою за 
зайняття гральним бізнесом 

2. вчинення діяння 
організованою групою 
осіб 

3. вчинення діяння 
службовою особою 

4. вчинення діяння 
особою, раніше 
судимою за зайняття 
гральним бізнесом 

Пояснення:  Ст. 203-2 КК України 

Питання: 
 У якості підакцизних товарів у ст. 204 Кримінального кодексу України «Незаконне 
виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів» 
названі: 

Відповіді: 

1. алкогольні напої, 
тютюнові вироби або 
інші підакцизні товари Правильна 

відповідь: 
 1. алкогольні напої, тютюнові вироби або інші 
підакцизні товари 2. нафтопродукти, 

алкогольні напої, 
тютюнові вироби або 



інші підакцизні товари 

3. автомобілі легкові, 
алкогольні напої, 
тютюнові вироби або 
інші підакцизні товари 

4. автомобілі, 
нафтопродукти 
алкогольні напої, 
тютюнові вироби 

Пояснення:   Ст. 204 КК України 

Питання: 
 За ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України «Незаконне виготовлення, зберігання, 
збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів» злочинне діяння може 
бути у виді: 

Відповіді: 

1. Незаконного 
придбання або 
зберігання, а також 
збуту чи 
транспортування Правильна 

відповідь: 
 2. Незаконного виготовлення 2. Незаконного 

виготовлення 

3. Незаконного 
зберігання або збуту 

4. Незаконного збуту 

Пояснення:  ч. 2 ст. 204 КК України 

Питання: 

 Ознакою яка характеризує незаконне виготовлення підакцизних товарів у ч. 2 ст. 204 
Кримінального кодексу України «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або 
транспортування з метою збуту підакцизних товарів» є (оберіть найбільш точну 
відповідь): 

Відповіді: 

1. шляхом відкриття 
підпільних цехів 

Правильна 
відповідь: 

 3. шляхом відкриття підпільних цехів або з 
використанням обладнання, що забезпечує масове 
виробництво таких товарів 

2. з використанням 
обладнання, що 
забезпечує масове 
виробництво таких 
товарів 

3. шляхом відкриття 
підпільних цехів або з 
використанням 
обладнання, що 
забезпечує масове 
виробництво таких 
товарів 

4. шляхом відкриття 
підпільних цехів або з 
використанням 
обладнання, що 
забезпечує виробництво 
товарів у великих 
розмірах 

Пояснення: ч. 2 ст. 204 КК України 

Питання: 
Метою фіктивного підприємництва, відповідно до ст. 205 Кримінального кодексу 
України, є: 

Відповіді: 

1. збут  незаконно 
виготовлених  
алкогольних  напоїв,  
тютюнових  виробів  або  
інших підакцизних 
товарів 

Правильна 
відповідь: 

 4. прикриття незаконної діяльності або здійснення 
видів діяльності, щодо яких є заборона 

2. збут підроблених 
документів на переказ 
чи платіжних карток або 



їх  використання  

3. збут  незаконно 
виготовлених  
підакцизних товарів 

4. прикриття незаконної 
діяльності або 
здійснення видів 
діяльності, щодо яких є 
заборона 

Пояснення:  ст. 205 КК України 

Питання: 
 Розмір великої матеріальної шкоди у ст. 205 Кримінального кодексу України «Фіктивне 
підприємництво» визначається залежно від: 

Відповіді: 

1. того фізичній чи 
юридичній особі 
заподіяна шкода 

Правильна 
відповідь: 

 1. того фізичній чи юридичній особі заподіяна 
шкода 

2. майнового стану 
потерпілого 

3. форми власності 
підприємства, установи 
чи організації, якому 
заподіяна шкода 

4. організаційно-
правової форми 
підприємства, установи 
чи організації, якому 
заподіяна шкода 

Пояснення:  Примітка до ст. 205 КК України 

Питання: 
 Суспільно небезпечне протиправне діянням, що передувало легалізації (відмиванню) 
доходів, відповідно до ст. 209 Кримінального кодексу України це: 

Відповіді: 

1. діяння, за яке 
Кримінальним кодексом 
України передбачено 
основне покарання у 
виді позбавлення чи 
обмеження волі або 
штрафу понад п’ять 
тисяч 
неоподатковуваних 
мінімумів доходів 
громадян 

Правильна 
відповідь: 

 3. діяння, за яке Кримінальним кодексом України 
передбачено основне покарання у виді 
позбавлення волі або штрафу понад три тисячі 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

2. діяння, за яке 
Кримінальним кодексом 
України передбачено 
основне покарання у 
виді позбавлення чи 
обмеження волі або 
штрафу понад три 
тисячі 
неоподатковуваних 
мінімумів доходів 
громадян 

3. діяння, за яке 
Кримінальним кодексом 
України передбачено 
основне покарання у 
виді позбавлення волі 
або штрафу понад три 
тисячі 
неоподатковуваних 
мінімумів доходів 
громадян 



4. діяння, за яке 
Кримінальним кодексом 
України передбачено 
основне покарання у 
виді позбавлення чи 
обмеження волі  

Пояснення: п. 1 примітки до ст. 209 КК України 

Питання:  Який із злочинів проти довкілля може бути вчинений з необережності? 

Відповіді: 

1. Незаконна порубка 
лісу 

Правильна 
відповідь: 

 2. Порушення правил охорони вод 

2. Порушення правил 
охорони вод 

3. Незаконне полювання 

4. Незаконне зайняття 
рибним, звіриним або 
іншим водним 
добувним промислом 

Пояснення:  ст. 242 КК України 

Питання: 
 Кваліфікуючою ознакою якого злочину проти довкілля є використання транспортних 
засобів? 

Відповіді: 

1. Незаконна порубка 
лісу 

Правильна 
відповідь: 

 3. Незаконне полювання 

2. Незаконне заняття 
рибним, звіриним або 
іншим водним 
добувним промислом 

3. Незаконне полювання 

4. Проведення 
вибухових робіт з 
порушенням правил 
охорони рибних запасів 

Пояснення:  ст. 248 КК України 

Питання: 
 В якій відповіді вказано правильне положення, що стосується "Незаконної порубки 
лісу"? 

Відповіді: 

1. кримінальна 
відповідальність за 
незаконну порубку лісу 
може наставати лише за 
умови, що такі дії 
завдали шкоди у 
великому розмірі 

Правильна 
відповідь: 

 4. незаконна порубка дерев і чагарників у 
заповідниках або на територіях та об’єктах 
природно-заповідного фонду або в інших 
особливо охоронюваних лісах є кримінально 
караною, незалежно від розміру завданої шкоди 

2. істотна шкода при 
незаконній порубці лісу 
дорівнює 1000 
неоподатковуваних 
мінімумів доходів 
громадян 

3. незаконна порубку 
дерев і чагарників у 
лісах, захисних та інших 
лісових насадженнях 
тягне кримінальну 
відповідальність не 
залежно від розміру 
заподіяної шкоди 

4. незаконна порубка 
дерев і чагарників у 
заповідниках або на 
територіях та об’єктах 
природно-заповідного 
фонду або в інших 
особливо охоронюваних 



лісах є кримінально 
караною, незалежно від 
розміру завданої шкоди 

Пояснення:  ст. 246 КК України 

Питання: 
 Назвіть склад злочину проти довкілля, у якому заповідники, території та об'єкти 
природно-заповідного фонду  виступають місцем вчинення злочину: 

Відповіді: 

1. Забруднення моря 

Правильна 
відповідь: 

2. Незаконне полювання 

2. Незаконне полювання 

3. Знищення або 
пошкодження об’єктів 
рослинного світу 

4. Порушення 
законодавства про 
континентальний 
шельф України 

Пояснення:  ст. 248 КК України 

Питання: 
 Назвіть злочин проти довкілля, конститутивною або кваліфікуючою ознакою якого у 
Кримінальному кодексі не названий спосіб вчинення злочину: 

Відповіді: 

1. Незаконне зайняття 
рибним, звіриним або 
іншим водним 
добувним промислом 

Правильна 
відповідь: 

 4. Порушення законодавства про захист рослин 

2. Знищення або 
пошкодження об’єктів 
рослинного світу 

3. Незаконне полювання 

4. Порушення 
законодавства про 
захист рослин 

Пояснення:  ст. 247 КК України 

Питання: 
 Ознакою основного складу якого злочину проти довкілля є наслідки у вигляді 
створення небезпеки для ля життя, здоров'я людей чи довкілля? 

Відповіді: 

1. Порушення 
ветеринарних правил 

Правильна 
відповідь: 

 4. Забруднення або псування земель 

2. Незаконне зайняття 
рибним, звіриним або 
іншим водним 
добувним промислом 

3. Порушення 
законодавства про 
захист рослин 

4. Забруднення або 
псування земель 

Пояснення:  ст. 239 КК України 

Питання: 
 Ст. 236 Кримінального кодексу України «Порушення правил екологічної безпеки» 
передбачає настання таких наслідків: 

Відповіді: 

1. небезпека для життя, 
здоров'я людей чи 
довкілля 

Правильна 
відповідь: 

 2. загибель людей, екологічне забруднення 
значних територій або інші тяжкі наслідки 

2. загибель людей, 
екологічне забруднення 
значних територій або 
інші тяжкі наслідки 

3. лише загибель людей 
або інші тяжкі наслідки 

4. лише тяжкі наслідки 



Пояснення:  ст. 236 КК України 

Питання: 
 У ч. 1 ст. 238 Кримінального кодексу України «Приховування або перекручення 
відомостей про екологічний стан або захворюваність населення» передбачено настання 
таких наслідків: 

Відповіді: 

1. небезпека для життя, 
здоров'я людей чи 
довкілля 

Правильна 
відповідь: 

 2. не передбачає настання наслідків 
2. не передбачає 
настання наслідків 

3. загибель людей або 
інші тяжкі наслідки 

4. лише тяжкі наслідки 

Пояснення: ч.1 ст. 238 КК України 

Питання: 
 У ч. 2 ст. 238 Кримінального кодексу України «Приховування або перекручення 
відомостей про екологічний стан або захворюваність населення» передбачено настання 
таких наслідків: 

Відповіді: 

1. небезпека для життя, 
здоров'я людей чи 
довкілля 

Правильна 
відповідь: 

 3. загибель людей або інші тяжкі наслідки 
2. не передбачає 
настання наслідків 

3. загибель людей або 
інші тяжкі наслідки 

4. лише тяжкі наслідки 

Пояснення: ч.2 ст. 238 КК України 

Питання: 
 У ч. 1 ст. 239 Кримінального кодексу України «Забруднення або псування земель» 
передбачено настання таких наслідків: 

Відповіді: 

1. небезпека для життя, 
здоров'я людей чи 
довкілля 

Правильна 
відповідь: 

 1. небезпека для життя, здоров'я людей чи 
довкілля 

2. не передбачає 
настання наслідків 

3. загибель людей або 
інші тяжкі наслідки 

4. лише тяжкі наслідки 

Пояснення: ч.1 ст. 239 КК України 

Питання: 
 У ч. 2 ст. 239 Кримінального кодексу України «Забруднення або псування земель» 
передбачено настання таких наслідків: 

Відповіді: 

1. небезпека для життя, 
здоров'я людей чи 
довкілля 

Правильна 
відповідь: 

 2. загибель людей, їх масове захворювання або 
інші тяжкі наслідки 

2. загибель людей, їх 
масове захворювання 
або інші тяжкі наслідки 

3. лише загибель людей 
або інші тяжкі наслідки 

4. лише тяжкі наслідки 

Пояснення: ч. 2 ст. 239 КК України 

Питання: 
 У ч. 1 ст. 239-1 Кримінального кодексу України «Незаконне заволодіння ґрунтовим 
покривом (поверхневим шаром) земель» передбачено настання таких наслідків: 

Відповіді: 

1. небезпека для життя, 
здоров'я людей чи 
довкілля 

Правильна 
відповідь: 

 1. небезпека для життя, здоров'я людей чи 
довкілля 

2. не передбачає 
настання наслідків 

3. загибель людей або 
інші тяжкі наслідки 

4. лише тяжкі наслідки 



Пояснення: ч.1 ст. 239-1 КК України 

Питання: 
 У ч. 2 ст. 239-1 Кримінального кодексу України «Незаконне заволодіння ґрунтовим 
покривом (поверхневим шаром) земель» передбачено настання таких наслідків: 

Відповіді: 

1. небезпека для життя, 
здоров'я людей чи 
довкілля 

Правильна 
відповідь: 

 4. матеріальна шкода у великому розмірі 

2. загибель людей, їх 
масове захворювання 
або інші тяжкі наслідки 

3. лише загибель людей 
або інші тяжкі наслідки 

4. матеріальна шкода у 
великому розмірі 

Пояснення: ч. 2 ст. 239-1 КК України 

Питання: 
 У ч. 3 ст. 239-1 Кримінального кодексу України «Незаконне заволодіння ґрунтовим 
покривом (поверхневим шаром) земель» передбачено настання таких наслідків: 

Відповіді: 

1. небезпека для життя, 
здоров'я людей чи 
довкілля 

Правильна 
відповідь: 

 2. загибель людей, масову загибель об'єктів 
тваринного чи рослинного світу або інші тяжкі 
наслідки 

2. загибель людей, 
масову загибель об'єктів 
тваринного чи 
рослинного світу або 
інші тяжкі наслідки 

3. лише загибель людей 
або інші тяжкі наслідки 

4. матеріальна шкода у 
великому розмірі 

Пояснення: ч. 3 ст. 239-1 КК України 

Питання: 
 У ч. 1 ст. 240 Кримінального кодексу України «Порушення правил охорони або 
використання надр» передбачено настання таких наслідків: 

Відповіді: 

1. небезпека для життя, 
здоров'я людей чи 
довкілля 

Правильна 
відповідь: 

 1. небезпека для життя, здоров'я людей чи 
довкілля 

2. не передбачає 
настання наслідків 

3. загибель людей або 
інші тяжкі наслідки 

4. лише тяжкі наслідки 

Пояснення: ч. 1 ст. 240 КК України 

Питання: 
 У ч. 2 ст. 240 Кримінального кодексу України «Порушення правил охорони або 
використання надр» передбачено настання таких наслідків: 

Відповіді: 

1. небезпека для життя, 
здоров'я людей чи 
довкілля 

Правильна 
відповідь: 

 1. небезпека для життя, здоров'я людей чи 
довкілля 

2. не передбачає 
настання наслідків 

3. загибель людей або 
інші тяжкі наслідки 

4. лише тяжкі наслідки 

Пояснення: ч. 2 ст. 240 КК України 

Питання: 
 У ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу України «Порушення правил охорони або 
використання надр» передбачено настання таких наслідків: 

Відповіді: 

1. небезпека для життя, 
здоров'я людей чи 
довкілля Правильна 

відповідь: 
 2. загибель людей, їх масове захворювання або 
інші тяжкі наслідки 2. загибель людей, їх 

масове захворювання 
або інші тяжкі наслідки 



3. лише загибель людей 
або інші тяжкі наслідки 

4. лише тяжкі наслідки 

Пояснення: ч. 4 ст. 240 КК України 

Питання: 
 У ч. 1 ст. 241 Кримінального кодексу України «Забруднення атмосферного повітря» 
передбачено настання таких наслідків: 

Відповіді: 

1. небезпека для життя, 
здоров'я людей чи 
довкілля 

Правильна 
відповідь: 

 1. небезпека для життя, здоров'я людей чи 
довкілля 

2. не передбачає 
настання наслідків 

3. загибель людей або 
інші тяжкі наслідки 

4. лише тяжкі наслідки 

Пояснення: ч. 1 ст. 241 КК України 

Питання: 
 У ч. 2 ст. 241 Кримінального кодексу України «Забруднення атмосферного повітря» 
передбачено настання таких наслідків: 

Відповіді: 

1. небезпека для життя, 
здоров'я людей чи 
довкілля 

Правильна 
відповідь: 

 3. загибель людей або інші тяжкі наслідки 
2. не передбачає 
настання наслідків 

3. загибель людей або 
інші тяжкі наслідки 

4. лише тяжкі наслідки 

Пояснення: ч. 2 ст. 241 КК України 

Питання: 
 У ст. 239-2 Кримінального кодексу України «Незаконне заволодіння землями водного 
фонду в особливо великих розмірах» під особливо великим розміром розуміють: 

Відповіді: 

1. вартість поверхневого 
(ґрунтового) шару 
земель, яка становить 
більше, ніж 1000 
неоподатковуваних 
мінімумів доходів 
громадян 

Правильна 
відповідь: 

 2. обсяг поверхневого (ґрунтового) шару земель, 
який становить більше, ніж десять кубічних метрів 

2. обсяг поверхневого 
(ґрунтового) шару 
земель, який становить 
більше, ніж десять 
кубічних метрів 

3. вартість поверхневого 
(ґрунтового) шару 
земель, яка становить 
більше, ніж 10000 
неоподатковуваних 
мінімумів доходів 
громадян 

4. обсяг поверхневого 
(ґрунтового) шару 
земель, який становить 
більше, ніж сто кубічних 
метрів 

Пояснення:  Примітка до ст. 239-2 КК України 

Питання: 
На підставі ч. 2 ст. 255 Кримінального кодексу «Створення злочинної організації» не 
підлягають звільненню від кримінальної відповідальності: 

Відповіді: 

1. особи, які сприяють 
зустрічі (сходці) 
представників 
злочинних організацій 

Правильна 
відповідь: 

 4. організатор або керівник злочинної організації 



2. особи, які приймають 
участь у нападах, 
вчинюваних злочинною 
організацією 

3. активні члени 
злочинної організації 

4. організатор або 
керівник злочинної 
організації 

Пояснення:  ч.2 ст. 255 КК України 

Питання: Вкажіть вид злочинної організації, обов'язковою ознакою якої є озброєність: 

Відповіді: 

1. злочинне 
угрупування в місцях 
позбавлення волі 

Правильна 
відповідь: 

 3. банда 2. злочинна організація 

3. банда 

4. організована група 

Пояснення:  Ст. 257 КК України 

Питання: 
 За вчинення яких дій із вогнепальною зброєю у ст. 263 Кримінального кодексу України 
«Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» 
встановлена кримінальна відповідальність? 

Відповіді: 

1. недбале ставлення 

Правильна 
відповідь: 

 2. носіння 

2. носіння 

3. заповідання 

4. неповідомлення 
органам влади про 
достовірно відомі факти 
незаконного ремонту 
зброї 

Пояснення:  Ст. 263 КК України 

Питання: 
 В якій відповіді названі дії з холодною зброєю, за які ст. 263 Кримінального кодексу 
України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими 
речовинами» не встановлена кримінальна відповідальність: 

Відповіді: 

1. носіння 

Правильна 
відповідь: 

 4. придбання 
2. виготовлення 

3. ремонт 

4. придбання 

Пояснення:  Ст. 263 КК України 

Питання: 
Предметом якого із злочинів проти громадської безпеки виступає гладкоствольна 
мисливська зброя? 

Відповіді: 

1. "Недбале зберігання 
вогнепальної зброї або 
бойових припасів"  

Правильна 
відповідь: 

 1. "Недбале зберігання вогнепальної зброї або 
бойових припасів"  

2. "Викрадення, 
привласнення, 
вимагання вогнепальної 
зброї, бойових припасів, 
вибухових речовин чи 
радіоактивних 
матеріалів або 
заволодіння ними 
шляхом шахрайства або 
зловживання службовим 
становищем" 

3. "Незаконне 
поводження зі зброєю, 
бойовими припасами 
або вибуховими 



речовинами";  

4. "Незаконне 
поводження з 
радіоактивними 
матеріалами" 

Пояснення:   Ст. 264 КК України 

Питання: 
 Способом вчинення якого злочину проти громадської безпеки в законі названо 
використання уразливого стану особи? 

Відповіді: 

1. «Сприяння вчиненню 
терористичного акту» 

Правильна 
відповідь: 

 2. Втягнення у вчинення терористичного акту 

2. «Втягнення у 
вчинення 
терористичного акту» 

3. «Терористичний акт» 

4. «Напад на об'єкти, на 
яких є предмети, що 
становлять підвищену 
небезпеку для 
оточення» 

Пояснення:  Ст. 258-1 КК України 

Питання: 
 Для якого з злочинів проти громадської безпеки передбачено спеціальний вид 
звільнення від кримінальної відповідальності?  

Відповіді: 

1. "Втягнення у 
вчинення 
терористичного акту"; 

Правильна 
відповідь: 

 4. "Створення терористичної групи чи 
терористичної організації" 

2. "Сприяння вчиненню 
терористичного акту"  

3. "Публічні заклики до 
вчинення 
терористичного акту" 

4. "Створення 
терористичної групи чи 
терористичної 
організації"  

Пояснення: ч. 2  Ст. 255 КК України 

Питання: 
 У ч. 1 ст. 271 Кримінального кодексу України «Порушення вимог законодавства про 
охорону праці» передбачено настання таких наслідків: 

Відповіді: 

1. небезпека для життя, 
здоров'я людей чи 
довкілля 

Правильна 
відповідь: 

 3. шкода здоров'ю потерпілого 
2. не передбачає 
настання наслідків 

3. шкода здоров'ю 
потерпілого 

4. тяжкі наслідки 

Пояснення:  ч. 1  Ст. 271 КК України 

Питання: 
 У ч. 2 ст. 271 Кримінального кодексу України «Порушення вимог законодавства про 
охорону праці» передбачено настання таких наслідків: 

Відповіді: 

1. небезпека для життя, 
здоров'я людей чи 
довкілля 

Правильна 
відповідь: 

 2. загибель людей або інші тяжкі наслідки 
2. загибель людей або 
інші тяжкі наслідки 

3. шкода здоров'ю 
потерпілого 

4. лише тяжкі наслідки 

Пояснення:  ч. 2  Ст. 271 КК України 



Питання: 
 У ч. 1 ст. 272 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки під час 
виконання робіт з підвищеною небезпекою» передбачено настання таких наслідків: 

Відповіді: 

1. лише загроза загибелі 
людей чи настання 
інших тяжких наслідків 

Правильна 
відповідь: 

 3. загроза загибелі людей чи настання інших 
тяжких наслідків або шкода здоров'ю потерпілого 

2. не передбачає 
настання наслідків 

3. загроза загибелі 
людей чи настання 
інших тяжких наслідків 
або шкода здоров'ю 
потерпілого 

4. тяжкі наслідки 

Пояснення:  ч. 1  Ст. 272 КК України 

Питання: 
 У ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки під час 
виконання робіт з підвищеною небезпекою» передбачено настання таких наслідків: 

Відповіді: 

1. небезпека для життя, 
здоров'я людей чи 
довкілля 

Правильна 
відповідь: 

 2. загибель людей або інші тяжкі наслідки 
2. загибель людей або 
інші тяжкі наслідки 

3. тяжка шкода здоров'ю 
потерпілого 

4. лише тяжкі наслідки 

Пояснення:  ч. 2  Ст. 272 КК України 

Питання: 
 У ч. 1 ст. 273 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки на 
вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах» передбачено 
настання таких наслідків: 

Відповіді: 

1. лише загроза загибелі 
людей чи настання 
інших тяжких наслідків 

Правильна 
відповідь: 

 3. загроза загибелі людей чи настання інших 
тяжких наслідків або шкода здоров'ю потерпілого 

2. не передбачає 
настання наслідків 

3. загроза загибелі 
людей чи настання 
інших тяжких наслідків 
або шкода здоров'ю 
потерпілого 

4. тяжкі наслідки 

Пояснення:  ч. 1  Ст. 273 КК України 

Питання: 
 У ч. 2 ст. 273 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки на 
вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах» передбачено 
настання таких наслідків: 

Відповіді: 

1. небезпека для життя, 
здоров'я людей чи 
довкілля 

Правильна 
відповідь: 

 2. загибель людей або інші тяжкі наслідки 
2. загибель людей або 
інші тяжкі наслідки 

3. тяжка шкода здоров'ю 
потерпілого 

4. лише тяжкі наслідки 

Пояснення:  ч. 2  Ст. 273 КК України 

Питання: 
 У ч. 1 ст. 274 Кримінального кодексу України «Порушення правил ядерної або 
радіаційної безпеки» передбачено настання таких наслідків: 

Відповіді: 

1. лише загроза загибелі 
людей чи настання 
інших тяжких наслідків 

Правильна 
відповідь: 

 3. загроза загибелі людей чи настання інших 
тяжких наслідків або шкода здоров'ю потерпілого 

2. не передбачає 
настання наслідків 



3. загроза загибелі 
людей чи настання 
інших тяжких наслідків 
або шкода здоров'ю 
потерпілого 

4. тяжкі наслідки 

Пояснення:  ч. 1  Ст. 274 КК України 

Питання: 
 У ч. 2 ст. 274 Кримінального кодексу України «Порушення правил ядерної або 
радіаційної безпеки» передбачено настання таких наслідків: 

Відповіді: 

1. небезпека для життя, 
здоров'я людей чи 
довкілля 

Правильна 
відповідь: 

 2. загибель людей або інші тяжкі наслідки 
2. загибель людей або 
інші тяжкі наслідки 

3. тяжка шкода здоров'ю 
потерпілого 

4. лише тяжкі наслідки 

Пояснення:  ч. 2  Ст. 274 КК України 

Питання: 
 У ч. 1 ст. 275 Кримінального кодексу України «Порушення правил, що стосуються 
безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і 
споруд» передбачено настання таких наслідків: 

Відповіді: 

1. лише загроза загибелі 
людей чи настання 
інших тяжких наслідків 

Правильна 
відповідь: 

 3. загроза загибелі людей чи настання інших 
тяжких наслідків або шкода здоров'ю потерпілого 

2. не передбачає 
настання наслідків 

3. загроза загибелі 
людей чи настання 
інших тяжких наслідків 
або шкода здоров'ю 
потерпілого 

4. тяжкі наслідки 

Пояснення:  ч. 1  Ст. 275 КК України 

Питання: 
 У ч. 2 ст. 275 Кримінального кодексу України «Порушення правил, що стосуються 
безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і 
споруд» передбачено настання таких наслідків: 

Відповіді: 

1. небезпека для життя, 
здоров'я людей чи 
довкілля 

Правильна 
відповідь: 

 2. загибель людей або інші тяжкі наслідки 
2. загибель людей або 
інші тяжкі наслідки 

3. тяжка шкода здоров'ю 
потерпілого 

4. лише тяжкі наслідки 

Пояснення:  ч. 2  Ст. 275 КК України 

Питання: 
 Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 271 Кримінального кодексу України «Порушення 
вимог законодавства про охорону праці», в законі визначено: 

Відповіді: 

1. будь-яких осіб, які 
досягли 16-річного віку 

Правильна 
відповідь: 

 4. службову особу підприємства, установи, 
організації або громадянина - суб'єкта 
підприємницької діяльності 

2. лише службову особу 
підприємства, установи, 
організації 

3. особу, яка зобов'язана 
дотримувати вимоги 
законодавства про 
охорону праці 

4. службову особу 
підприємства, установи, 
організації або 
громадянина - суб'єкта 



підприємницької 
діяльності 

Пояснення:  Ст. 271 КК України 

Питання: 
 Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 272 Кримінального кодексу України «Порушення 
правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою», в законі 
визначено: 

Відповіді: 

1. будь-яких осіб, які 
досягли 16-річного віку 

Правильна 
відповідь: 

 3. особу, яка зобов'язана дотримувати правила 
безпеки під час виконання робіт з підвищеною 
небезпекою 

2. лише службову особу 
підприємства, установи, 
організації 

3. особу, яка зобов'язана 
дотримувати правила 
безпеки під час 
виконання робіт з 
підвищеною небезпекою 

4. службову особу 
підприємства, установи, 
організації або 
громадянина - суб'єкта 
підприємницької 
діяльності 

Пояснення:  Ст. 272 КК України 

Питання: 
 Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 273 Кримінального кодексу України «Порушення 
правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах», в 
законі визначено: 

Відповіді: 

1. будь-яких осіб, які 
досягли 16-річного віку 

Правильна 
відповідь: 

 3. особу, яка зобов'язана дотримувати правила 
безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або 
у вибухонебезпечних цехах 

2. лише службову особу 
підприємства, установи, 
організації 

3. особу, яка зобов'язана 
дотримувати правила 
безпеки на 
вибухонебезпечних 
підприємствах або у 
вибухонебезпечних 
цехах 

4. службову особу 
підприємства, установи, 
організації або 
громадянина - суб'єкта 
підприємницької 
діяльності 

Пояснення:  Ст. 273 КК України 

Питання: 
 Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 274 Кримінального кодексу України «Порушення 
правил ядерної або радіаційної безпеки», в законі визначено: 

Відповіді: 

1. будь-яких осіб, які 
досягли 16-річного віку 

Правильна 
відповідь: 

 3. особу, яка зобов'язана дотримувати правила 
ядерної або радіаційної безпеки  

2. лише службову особу 
підприємства, установи, 
організації 

3. особу, яка зобов'язана 
дотримувати правила 
ядерної або радіаційної 
безпеки  

4. службову особу 
підприємства, установи, 
організації або 
громадянина - суб'єкта 
підприємницької 



діяльності 

Пояснення:  Ст. 274 КК України 

Питання: 
 Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 275 Кримінального кодексу України «Порушення 
правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної 
експлуатації будівель і споруд», в законі визначено: 

Відповіді: 

1. будь-яких осіб, які 
досягли 16-річного віку 

Правильна 
відповідь: 

3. особу, яка зобов'язана дотримувати правила, що 
стосуються безпечного використання промислової 
продукції або безпечної експлуатації будівель і 
споруд 

2. лише службову особу 
підприємства, установи, 
організації 

3. особу, яка зобов'язана 
дотримувати правила, 
що стосуються 
безпечного 
використання 
промислової продукції 
або безпечної 
експлуатації будівель і 
споруд 

4. службову особу 
підприємства, установи, 
організації або 
громадянина - суб'єкта 
підприємницької 
діяльності 

  

Пояснення:  Ст. 275 КК України 

Питання: 
 У ч. 1 ст. 276 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки руху або 
експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту» передбачено настання 
таких наслідків: 

Відповіді: 

1. небезпека для життя 
людей чи настання 
інших тяжких наслідків 

Правильна 
відповідь: 

 1. небезпека для життя людей чи настання інших 
тяжких наслідків 

2. не передбачає 
настання наслідків 

3. загроза загибелі 
людей чи настання 
інших тяжких наслідків 
або шкода здоров'ю 
потерпілого 

4. тяжкі наслідки 

Пояснення:  ч. 1  Ст. 276 КК України 

Питання: 
 У ч. 2 ст. 276 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки руху або 
експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту» передбачено настання 
таких наслідків: 

Відповіді: 

1. середньої тяжкості чи 
тяжкі тілесні 
ушкодження або велика 
матеріальну шкоду 

Правильна 
відповідь: 

 1. середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження 
або велика матеріальну шкоду 

2. загибель людей або 
інші тяжкі наслідки 

3. лише тяжка шкода 
здоров'ю потерпілого 

4. лише велика 
матеріальну шкоду 

Пояснення:  ч. 2  Ст. 276 КК України 

Питання: 
 У ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки руху або 
експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту» передбачено настання 
таких наслідків: 



Відповіді: 

1. середньої тяжкості чи 
тяжкі тілесні 
ушкодження або велика 
матеріальну шкоду 

Правильна 
відповідь: 

 2. загибель людей 2. загибель людей 

3. лише тяжка шкода 
здоров'ю потерпілого 

4. лише велика 
матеріальну шкоду 

Пояснення:  ч. 3 Ст. 276 КК України 

Питання: 

 У ст. 276-1 Кримінального кодексу України «Здійснення професійної діяльності членом 
екіпажу або обслуговування повітряного руху диспетчером управління повітряним 
рухом (диспетчером служби руху) у стані алкогольного сп'яніння або під впливом 
наркотичних чи психотропних речовин» передбачено настання таких наслідків: 

Відповіді: 

1. небезпека для життя 
людей чи настання 
інших тяжких наслідків 

Правильна 
відповідь: 

 2. не передбачає настання наслідків 

2. не передбачає 
настання наслідків 

3. загроза загибелі 
людей чи настання 
інших тяжких наслідків 
або шкода здоров'ю 
потерпілого 

4. тяжкі наслідки 

Пояснення:  Ст. 276-1 КК України 

Питання: 
 У ч. 1 ст. 277 Кримінального кодексу України «Пошкодження шляхів сполучення і 
транспортних засобів» передбачено настання таких наслідків: 

Відповіді: 

1. лише створення чи 
можливість створення 
аварії поїзда, судна 

Правильна 
відповідь: 

 4. створення чи можливість створення аварії 
поїзда, судна чи порушення нормальної роботи 
транспорту або небезпека для життя людей чи 
настання інших тяжких наслідків 

2. лише порушення 
нормальної роботи 
транспорту 

3. лише створення 
небезпеки для життя 
людей чи настання 
інших тяжких наслідків 

4. створення чи 
можливість створення 
аварії поїзда, судна чи 
порушення нормальної 
роботи транспорту або 
небезпека для життя 
людей чи настання 
інших тяжких наслідків 

Пояснення:  ч. 1  Ст. 277 КК України 

Питання: 
 У ч. 2 ст. 277 Кримінального кодексу України «Пошкодження шляхів сполучення і 
транспортних засобів» передбачено настання таких наслідків: 

Відповіді: 

1. середньої тяжкості чи 
тяжкі тілесні 
ушкодження або велика 
матеріальну шкоду 

Правильна 
відповідь: 

 1. середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження 
або велика матеріальну шкоду 

2. загибель людей або 
інші тяжкі наслідки 

3. лише тяжка шкода 
здоров'ю потерпілого 

4. лише велика 
матеріальну шкоду 

Пояснення:  ч. 2  Ст. 277 КК України 



Питання: 
 У ч. 3 ст. 277 Кримінального кодексу України «Пошкодження шляхів сполучення і 
транспортних засобів» передбачено настання таких наслідків: 

Відповіді: 

1. середньої тяжкості чи 
тяжкі тілесні 
ушкодження або велика 
матеріальну шкоду 

Правильна 
відповідь: 

 2. загибель людей 2. загибель людей 

3. лише тяжка шкода 
здоров'ю потерпілого 

4. лише велика 
матеріальну шкоду 

Пояснення:  ч. 3 Ст. 277 КК України 

Питання: 
 У ч. 1 ст. 278 Кримінального кодексу України «Угон або захоплення залізничного 
рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна» передбачено настання 
таких наслідків: 

Відповіді: 

1. небезпека для життя 
людей чи настання 
інших тяжких наслідків 

Правильна 
відповідь: 

 2. не передбачає настання наслідків 

2. не передбачає 
настання наслідків 

3. загроза загибелі 
людей чи настання 
інших тяжких наслідків 
або шкода здоров'ю 
потерпілого 

4. тяжкі наслідки 

Пояснення:  ч. 1  Ст. 278 КК України 

Питання: 
 У ч. 2 ст. 278 Кримінального кодексу України «Угон або захоплення залізничного 
рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна» передбачено настання 
таких наслідків: 

Відповіді: 

1. небезпека для життя 
людей чи настання 
інших тяжких наслідків 

Правильна 
відповідь: 

 2. не передбачає настання наслідків 

2. не передбачає 
настання наслідків 

3. загроза загибелі 
людей чи настання 
інших тяжких наслідків 
або шкода здоров'ю 
потерпілого 

4. тяжкі наслідки 

Пояснення:  ч. 2  Ст. 278 КК України 

Питання: 
 У ч. 3 ст. 278 Кримінального кодексу України «Угон або захоплення залізничного 
рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна» передбачено настання 
таких наслідків: 

Відповіді: 

1. небезпека для життя 
людей чи настання 
інших тяжких наслідків 

Правильна 
відповідь: 

 3. загибель людей чи настання інших тяжких 
наслідків 

2. не передбачає 
настання наслідків 

3. загибель людей чи 
настання інших тяжких 
наслідків 

4. тяжкі наслідки 

Пояснення:  ч. 3  Ст. 278 КК України 

Питання: 
 У ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України «Незаконне заволодіння транспортним 
засобом» передбачено настання таких наслідків: 

Відповіді: 
1. небезпека для життя 
людей чи настання 
інших тяжких наслідків 

Правильна 
відповідь: 

 2. не передбачає настання наслідків 



2. не передбачає 
настання наслідків 

3. завдання значної 
матеріальної шкоди 

4. завдали великої 
матеріальної шкоди 

Пояснення:  ч. 1  Ст. 289 КК України 

Питання: 
 У ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України «Незаконне заволодіння транспортним 
засобом» передбачено настання таких наслідків: 

Відповіді: 

1. небезпека для життя 
людей чи настання 
інших тяжких наслідків 

Правильна 
відповідь: 

 3. завдання значної матеріальної шкоди 

2. не передбачає 
настання наслідків 

3. завдання значної 
матеріальної шкоди 

4. завдали великої 
матеріальної шкоди 

Пояснення:  ч. 2  Ст. 289 КК України 

Питання: 
 У ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України «Незаконне заволодіння транспортним 
засобом» передбачено настання таких наслідків: 

Відповіді: 

1. небезпека для життя 
людей чи настання 
інших тяжких наслідків 

Правильна 
відповідь: 

 4. завдали великої матеріальної шкоди 

2. не передбачає 
настання наслідків 

3. завдання значної 
матеріальної шкоди 

4. завдали великої 
матеріальної шкоди 

Пояснення:  ч. 3 Ст. 289 КК України 

Питання: 
 У ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього 
руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» 
передбачено настання таких наслідків: 

Відповіді: 

1. небезпека для життя 
людей чи настання 
інших тяжких наслідків 

Правильна 
відповідь: 

 3. середньої тяжкості тілесне ушкодження 

2. не передбачає 
настання наслідків 

3. середньої тяжкості 
тілесне ушкодження 

4. тяжке тілесне 
ушкодження 

Пояснення:  ч. 1  Ст. 286 КК України 

Питання: 
 У ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього 
руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» 
передбачено настання таких наслідків: 

Відповіді: 

1. небезпека для життя 
людей чи настання 
інших тяжких наслідків 

Правильна 
відповідь: 

 4. тяжке тілесне ушкодження або смерть 

2. не передбачає 
настання наслідків 

3. середньої тяжкості 
тілесне ушкодження 

4. тяжке тілесне 
ушкодження або смерть 

Пояснення:  ч. 2  Ст. 286 КК України 

Питання: 
 У ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього 
руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» 
передбачено настання таких наслідків: 

Відповіді: 
1. загибель кількох осіб 
чи інші тяжкі наслідки 

Правильна 
відповідь: 

 2. загибель кількох осіб 



2. загибель кількох осіб 

3. середньої тяжкості 
тілесне ушкодження 

4. тяжке тілесне 
ушкодження або смерть 

Пояснення:  ч. 3  Ст. 286 КК України 

Питання: 
В якій відповіді правильно названий суб'єкт злочину, передбаченого ст. 304 
Кримінального кодексу України «Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність»? 

Відповіді: 

1. батьки, або особи, які 
їх замінюють 

Правильна 
відповідь: 

 3. особа, яка досягла 18 років 

2. особи, відповідальні за 
поведінку 
неповнолітнього 

3. особа, яка досягла 18 
років 

4. особа, в службовій або 
іншій залежності від 
якої перебував 
неповнолітній 

Пояснення:  Ст. 304 КК України 

Питання: 
Вчинення якої дії з предметами порнографічного характеру не утворює склад злочину, 
передбачений ст. 301 Кримінального кодексу України «Ввезення, виготовлення, збут і 
розповсюдження порнографічних предметів»? 

Відповіді: 

1. демонстрація іншим 
особам 

Правильна 
відповідь: 

 1. демонстрація іншим особам 2. ввезення в Україну  

3. виготовлення 

4. збут 

Пояснення:  Ст. 301 КК України 

Питання: 
 В якій відповіді вказана ознака простого кримінально-караного хуліганства (ч.1 ст. 296 
Кримінального кодексу України)? 

Відповіді: 

1. будь-яке порушення 
громадського порядку 

Правильна 
відповідь: 

 3. грубе порушення громадського порядку 

2. злісне порушення 
громадського порядку 

3. грубе порушення 
громадського порядку 

4. цинічне порушення 
громадського порядку 

Пояснення: ч. 1 ст. 296 КК України 

Питання: 
 Що законом визначається як предмет злочину, передбаченого ч. 1 ст. 301 
Кримінального кодексу України «Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження 
порнографічних предметів»? 

Відповіді: 

1. твори в яких в грубо-
непристойній формі 
зображується статеве 
життя 

Правильна 
відповідь: 

 2. твори, зображення або інші предмети 
порнографічного характеру 

2. твори, зображення або 
інші предмети 
порнографічного 
характеру 

3. фото-, кіно- та 
відеоматеріали 
антисоціального змісту 

4. кінофільми, 
відеофільми та інші 
твори, в яких 
зображаються сцени 
насильства та 
жорстокості 



Пояснення:  ч. 1 ст. 301 КК України 

Питання: 
Способом вчинення якого злочину у Кримінальному кодексі України названо 
використання уразливого стану особи? 

Відповіді: 

1. «Сутенерство або 
втягнення особи в 
заняття проституцією» 

Правильна 
відповідь: 

 1. «Сутенерство або втягнення особи в заняття 
проституцією» 

2. «Створення або 
утримання місць 
розпусти і звідництво» 

3. «Жорстоке 
поводження з 
тваринами» 

4. «Хуліганство» 

Пояснення:  ст. 303 КК України 

Питання: 
Ст. 293 Кримінального кодексу України визначає групове порушення громадського 
порядку як: 

Відповіді: 

1. Організація групових 
дій, що призвели до 
грубого порушення 
громадського порядку 
або суттєвого 
порушення роботи 
транспорту, 
підприємства, установи 
чи організації, а також 
активна участь у таких 
діях 

Правильна 
відповідь: 

 1. Організація групових дій, що призвели до 
грубого порушення громадського порядку або 
суттєвого порушення роботи транспорту, 
підприємства, установи чи організації, а також 
активна участь у таких діях 

2. Організація масових 
заворушень, що 
супроводжувалися 
насильством над 
особою, погромами, 
підпалами, знищенням 
майна, захопленням 
будівель або споруд, 
насильницьким 
виселенням громадян, 
опором представникам 
влади із застосуванням 
зброї або інших 
предметів, які 
використовувалися як 
зброя, а також активна 
участь у масових 
заворушеннях 

3. Публічні заклики до 
погромів, підпалів, 
знищення майна, 
захоплення будівель чи 
споруд, насильницького 
виселення громадян, що 
загрожують 
громадському порядку, 
а також 
розповсюдження, 
виготовлення чи 
зберігання з метою 
розповсюдження 
матеріалів такого змісту 

4. грубе порушення 
громадського порядку з 
мотивів явної неповаги 
до суспільства, що 



супроводжується 
особливою зухвалістю 
чи винятковим 
цинізмом 

Пояснення:  ст. 293 КК України 

Питання: 
 Відповідно до ст. 294 Кримінального кодексу України «Масові заворушення», такі 
заворушення супроводжуються: 

Відповіді: 

1. захопленням будівель 
або споруд 

Правильна 
відповідь: 

 1. захопленням будівель або споруд 

2. захопленням будівель, 
споруд чи транспортних 
засобів 

3. захопленням будівель, 
споруд чи 
автомобільних 
транспортних засобів 

4. захопленням будівель, 
споруд чи спеціальних 
транспортних засобів 
працівників 
правоохоронних органів 

Пояснення:  ст. 294 КК України 

Питання: 
 Відповідно до диспозиції ст. 295 Кримінального кодексу України заклики до вчинення 
дій, що загрожують громадському порядку мають бути: 

Відповіді: 

1. офіційними 

Правильна 
відповідь: 

 2. публічними 
2. публічними 

3. письмовими 

4. усними 

Пояснення:  ст. 295 КК України 

Питання: 
 Відповідно до ст. 296 Кримінального кодексу України хуліганство це (оберіть найбільш 
точне визначення): 

Відповіді: 

1. порушення 
громадського порядку з 
мотивів явної неповаги 
до суспільства 

Правильна 
відповідь: 

 4. грубе порушення громадського порядку з 
мотивів явної неповаги до суспільства, що 
супроводжується особливою зухвалістю чи 
винятковим цинізмом 

2. грубе порушення 
громадського порядку з 
мотивів явної неповаги 
до суспільства 

3. грубе порушення 
громадського порядку 
що супроводжується 
особливою зухвалістю 
чи винятковим 
цинізмом 

4. грубе порушення 
громадського порядку з 
мотивів явної неповаги 
до суспільства, що 
супроводжується 
особливою зухвалістю 
чи винятковим 
цинізмом 

Пояснення:  ст. 296 КК України 

Питання: 
 Відповідно до ст. 305 Кримінального кодексу України контрабанда наркотичних засобів 
це: 

Відповіді: 

1. переміщення 
наркотичних засобів 
через митний кордон 
України поза митним 

Правильна 
відповідь: 

 1. переміщення наркотичних засобів через 
митний кордон України поза митним контролем 
або з приховуванням від митного контролю 



контролем або з 
приховуванням від 
митного контролю 

2. переміщення 
наркотичних засобів 
через митний кордон 
України  

3. переміщення 
наркотичних засобів 
через державний кордон 
України поза митним 
контролем або з 
приховуванням від 
митного контролю 

4. переміщення 
наркотичних засобів 
через державний кордон 
України 

Пояснення:   ст. 305 КК України 

Питання: 
 Відповідно до диспозиції ст. 316 Кримінального кодексу України «Незаконне публічне 
вживання наркотичних засобів» місцем вчинення злочину є: 

Відповіді: 

1. публічні місця 

Правильна 
відповідь: 

 2. місця масового перебування громадян 

2. місця масового 
перебування громадян 

3. приміщення 
підприємств установ та 
організацій 

4. публічні місця та 
приміщення державних 
підприємств установ та 
організацій  

Пояснення:  ст. 316 КК України 

Питання: 
 Кваліфікуюча ознака незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, 
перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 
аналогів за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу Україні визначена як: 

Відповіді: 

1. залучення 
неповнолітнього або 
щодо неповнолітнього 

Правильна 
відповідь: 

 4. залучення малолітнього або щодо малолітнього 

2. залучення 
неповнолітнього 

3. залучення 
малолітнього  

4. залучення 
малолітнього або щодо 
малолітнього 

Пояснення: ч. 3 ст. 307 КК України 

Питання: 
 Кваліфікуюча ознака незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, 
перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 
аналогів за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу Україні визначена як: 

Відповіді: 

1. залучення 
неповнолітнього або 
щодо неповнолітнього 

Правильна 
відповідь: 

2. залучення неповнолітнього 

2. залучення 
неповнолітнього 

3. залучення 
малолітнього  

4. залучення 
малолітнього або щодо 
малолітнього 

Пояснення: ч. 2 ст. 307 КК України 



Питання: 
 Кваліфікуюча ознака незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, 
перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 
аналогів без мети збуту за ч. 3 ст. 309 Кримінального кодексу Україні визначена як: 

Відповіді: 

1. залучення 
неповнолітнього або 
щодо неповнолітнього 

Правильна 
відповідь: 

2. залучення неповнолітнього 

2. залучення 
неповнолітнього 

3. залучення 
малолітнього  

4. залучення 
малолітнього або щодо 
малолітнього 

Пояснення: ч. 3 ст. 309 КК України 

Питання: 
 Кваліфікуюча ознака незаконного введення в організм наркотичних засобів, 
психотропних речовин або їх аналогів за ч. 3 ст. 314 Кримінального кодексу Україні 
визначена як: 

Відповіді: 

1. залучення 
неповнолітнього або 
щодо неповнолітнього 

Правильна 
відповідь: 

3. щодо неповнолітнього 

2. залучення 
неповнолітнього 

3. щодо неповнолітнього  

4. залучення 
малолітнього або щодо 
малолітнього 

Пояснення: ч. 3 ст. 314 КК України 

Питання: 
 Кваліфікуюча ознака схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних 
речовин або їх аналогів за ч. 2 ст. 315 Кримінального кодексу Україні визначена як: 

Відповіді: 

1. залучення 
неповнолітнього або 
щодо неповнолітнього 

Правильна 
відповідь: 

3. щодо неповнолітнього 

2. залучення 
неповнолітнього 

3. щодо неповнолітнього  

4. залучення 
малолітнього або щодо 
малолітнього 

Пояснення: ч. 2 ст. 315 КК України 

Питання: 
 Відповідно до ч. 4 ст. 311 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, 
виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів» особа 
звільняється від кримінальної відповідальності за: 

Відповіді: 

1. злочин передбачений 
ст. 311 КК України 

Правильна 
відповідь: 

 3. злочин передбачений ч. 1 ст. 311 КК України 

2. злочин передбачений 
ч. 1, 2 ст. 311 КК України 

3. злочин передбачений 
ч. 1 ст. 311 КК України 

4. злочини передбачені 
статтями 309 – 311 КК 
України 

Пояснення:  ч. 4 ст. 311 КК України 

Питання: 

 Відповідно до ч. 4 ст. 309 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, 
виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних 
засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» особа звільняється від 
кримінальної відповідальності за: 

Відповіді: 

1. злочин передбачений 
ст. 309 КК України 

Правильна 
відповідь: 

 3. злочин передбачений ч. 1 ст. 309 КК України 2. злочин передбачений 
ч. 1, 2 ст. 309 КК України 

3. злочин передбачений 



ч. 1 ст. 309 КК України 

4. злочини передбачені 
статтями 309 – 311 КК 
України 

Пояснення:  ч. 4 ст. 309 КК України 

Питання: 

 Відповідно до ч. 4 ст. 307 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, 
виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних 
засобів, психотропних речовин або їх аналогів» особа звільняється від кримінальної 
відповідальності за: 

Відповіді: 

1. злочин передбачений 
ст. 307 КК України 

Правильна 
відповідь: 

 3. злочин передбачений ч. 1 ст. 307 та ч. 1 ст. 309 
КК України 

2. злочин передбачений 
ч. 1, 2 ст. 307 КК України 

3. злочин передбачений 
ч. 1 ст. 307 та ч. 1 ст. 309 
КК України 

4. злочини передбачені 
статтями 307 – 309 КК 
України 

Пояснення:  ч. 4 ст. 307 КК України 

Питання: 
 Предметами злочину, передбаченого ст. 338 Кримінального кодексу України «Наруга 
над державними символами» є: 

Відповіді: 

1. лише офіційно 
встановлений або 
піднятий Державний 
Прапор України та 
Державний Герб 
України 

Правильна 
відповідь: 

 4. Державний Прапор України, Державний Герб 
України, Державний Гімн України, а також 
офіційно встановлений або піднятий прапор чи 
герб іноземної держави 

2. лише офіційно 
встановлений 
Державний Прапор 
України та Державний 
Герб України 

3. лише офіційно 
встановлений або 
піднятий Державний 
Прапор України та 
Державний Герб 
України, а також прапор 
чи герб іноземної 
держави 

4. Державний Прапор 
України, Державний 
Герб України, 
Державний Гімн 
України, а також 
офіційно встановлений 
або піднятий прапор чи 
герб іноземної держави 

Пояснення:  Ст. 338 КК України 

Питання: 
 Незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і 
демонстрацій (ст. 340 Кримінального кодексу України) є злочинним якщо: 

Відповіді: 

1. потягло масові 
заворушення 

Правильна 
відповідь: 

 3. вчинене із застосуванням фізичного насильства 

2. потягло тяжкі 
наслідки 

3. вчинене із 
застосуванням 
фізичного насильства 

4. в будь-якому випадку 

Пояснення:  Ст. 340 КК України 



Питання: 
 Метою захоплення державних або громадських будівель (ст. 341 Кримінального кодексу 
України) чи споруд закон визначив: 

Відповіді: 

1. їх пошкодження 

Правильна 
відповідь: 

 2. незаконне користування ними 

2. незаконне 
користування ними 

3. організацію масових 
заворушень 

4. законом не визначено 
мету цього злочину 

Пояснення:  Ст. 341 КК України 

Питання: 
 Метою захоплення державних або громадських будівель (ст. 341 Кримінального кодексу 
України) чи споруд закон визначив: 

Відповіді: 

1. їх пошкодження 

Правильна 
відповідь: 

 2. перешкоджання нормальній роботі 
підприємств, установ, організацій 

2. перешкоджання 
нормальній роботі 
підприємств, установ, 
організацій 

3. організацію масових 
заворушень 

4. законом не визначено 
мету цього злочину 

Пояснення:  Ст. 341 КК України 

Питання: 

 Частиною 1 статті 342 Кримінального кодексу України «Опір представникові влади, 
працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, члену громадського 
формування з охорони громадського порядку і державного кордону або 
військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних 
осіб» передбачено відповідальність за опір: 

Відповіді: 

1. будь-якому 
представнику влади 

Правильна 
відповідь: 

 2. представнику влади крім державного виконавця 

2. представнику влади 
крім державного 
виконавця 

3. представнику влади 
крім народного 
депутата 

4. представнику влади 
крім судді 

Пояснення: ч. 1 ст. 342 КК України 

Питання: 
 Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, працівника державної 
виконавчої служби, відповідно до ст. 343 Кримінального кодексу вчиняється з метою: 

Відповіді: 

1. перешкоджання 
нормальній роботі 
підприємств, установ, 
організацій 

Правильна 
відповідь: 

 4. перешкодити виконанню службових обов’язків 
або добитися прийняття незаконного рішення 

2. помсти 

3. отримання 
неправомірної вигоди 

4. перешкодити 
виконанню службових 
обов’язків або добитися 
прийняття незаконного 
рішення 

Пояснення:  ст. 343 КК України 

Питання: 
 Суб’єктом втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, працівника 
державної виконавчої служби, відповідно за ч. 2  ст. 343 Кримінального кодексу є: 

Відповіді: 

1. будь-яка особа – 
загальний суб’єкт  

Правильна 
відповідь: 

 2. будь-яка особа – загальний суб’єкт та службова 
особа 

2. будь-яка особа – 
загальний суб’єкт та 
службова особа 



3. лише службова особа 

4. лише службова особа, 
яка займає відповідальне 
становище 

Пояснення:  ч. 2 ст. 343 КК України 

Питання: 
 Втручання у діяльність державного діяча до ст. 344 Кримінального кодексу вчиняється 
з метою: 

Відповіді: 

1. перешкоджання 
нормальній роботі 
підприємств, установ, 
організацій 

Правильна 
відповідь: 

 4. перешкодити виконанню ними службових 
обов'язків 

2. помсти 

3. отримання 
неправомірної вигоди 

4. перешкодити 
виконанню ними 
службових обов'язків 

Пояснення:  ст. 344 КК України 

Питання: 

Склад злочину, передбачений у статті 361 Кримінального кодексу України 
«Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин 
(комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку» 
за конструкцією є: 

Відповіді: 

1. формальним 

Правильна 
відповідь: 

 3. матеріальним 

2. усіченим 

3. матеріальним 

4. формально-
матеріальним 

Пояснення:  ст. 361 КК України 

Питання: 
 Предметом злочину, передбаченого статтею 361-1 Кримінального кодексу України 
«Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних 
чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут» є: 

Відповіді: 

1. створення з метою 
використання, 
розповсюдження або 
збуту; 

Правильна 
відповідь: 

 3. шкідливі програмні або технічні засоби 

2. створення, 
розповсюдження або 
збут 

3. шкідливі програмні 
або технічні засоби 

4. несанкціоноване 
втручання в роботу 
комп’ютерів 

Пояснення:  ст. 361-1 КК України 

Питання: 

Як законодавчо визначено розмір значної шкоди, якщо вона полягає у заподіянні 
матеріальних збитків, при вчиненні кримінального правопорушення передбаченого 
статтею 361-1 Кримінального кодексу України «Створення з метою використання, 
розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх 
розповсюдження або збут»? 

Відповіді: 

1. 10 і більше разів 
перевищує 
неоподатковуваний 
мінімум доходів 
громадян Правильна 

відповідь: 
 3. 100 і більше разів перевищує 
неоподатковуваний мінімум доходів громадян 2. 50 і більше разів 

перевищує 
неоподатковуваний 
мінімум доходів 
громадян  



3. 100 і більше разів 
перевищує 
неоподатковуваний 
мінімум доходів 
громадян 

4. 200 і більше разів 
перевищує 
неоподатковуваний 
мінімум доходів 
громадян 

Пояснення:  ст. 361-1 КК України 

Питання: 

 Що є предметом злочину, передбаченого статтею 361-2 Кримінального кодексу України 
«Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка 
зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих 
системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації»? 

Відповіді: 

1. будь-яка інформація 

Правильна 
відповідь: 

 2. інформація з обмеженим доступом 

2. інформація з 
обмеженим доступом 

3. електронно-
обчислювальні машини 

4. електронно-
обчислювальні машини 
(комп’ютери), 
автоматизовані системи, 
комп’ютерні мережі, 
носії інформації 

Пояснення:  ст. 361-2 КК України 

Питання: 

 До об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого статтею 361-2 Кримінального 
кодексу України «Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим 
доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), 
автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації» 
входять: 

Відповіді: 

1. несанкціонований 
збут або 
розповсюдження 
інформації з обмеженим 
доступом 

Правильна 
відповідь: 

 1. несанкціонований збут або розповсюдження 

2. інформація з 
обмеженим доступом 

3. створення та 
захищення інформації з 
обмеженим доступом 
відповідно до чинного 
законодавства 

4. несанкціоноване 
використання 
інформації з обмеженим 
доступом 

Пояснення:  ст. 361-2 КК України 

Питання: 

 Суб’єктом злочину, передбаченого статтею 362 Кримінального кодексу України 
«Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних 
машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або 
зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї» є: 

Відповіді: 

1. службова особа 

Правильна 
відповідь: 

 3. особа, що має доступ до предмету цього 
злочину 

2. матеріально-
відповідальна особо 

3. особа, що має доступ 
до предмету цього 
злочину 

4. особа, що має доступ 
до об’єкту цього 
злочину 



Пояснення:  ст. 362 КК України 

Питання: 

 У частині 2 статті 362 Кримінального кодексу України «Несанкціоновані дії з 
інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), 
автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої 
інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї» закріплено по відношенню 
до частини першої цієї ж статті: 

Відповіді: 

1. кваліфікований склад 
злочину 

Правильна 
відповідь: 

 2. суміжний склад злочину 

2. суміжний склад 
злочину 

3. особливо 
кваліфікований склад 
злочину 

4. спеціальний склад 
злочину 

Пояснення:  ст. 362 КК України 

Питання: 

 Вина у складі злочину, передбаченого статтею 363 Кримінального кодексу України 
«Порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), 
автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку або порядку чи 
правил захисту інформації, яка в них оброблюється» полягає, в: 

Відповіді: 

1. у прямому умислі 

Правильна 
відповідь: 

 3. умислі або необережності 

2. евентуальному умислі 

3. умислі або 
необережності 

4. непрямому умислі 

Пояснення: 
 ст. 363 КК України передбачає порушення правил, до якого суб’єкт може ставитись як 
необережно так і умисно. 

Питання: 

 Склад злочину, передбачений у статті 363-1 Кримінального кодексу України 
«Перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), 
автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку шляхом 
масового розповсюдження повідомлень електрозв'язку» сконструйовано як: 

Відповіді: 

1. формальний 

Правильна 
відповідь: 

 3. матеріальний 

2. усічений 

3. матеріальний 

4. формально-
матеріальний 

Пояснення: 
 ст. 363-1 КК України передбачено наслідки у виді порушення або припинення роботи 
електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних 
мереж чи мереж електрозв'язку 

Питання: 
 Відповідно до ст. 401 Кримінального кодексу України «Поняття військового злочину» 
військовим злочином є (оберіть найбільш точне визначення): 

Відповіді: 

1. злочини проти 
вчинені 
військовослужбовцями, 
а також 
військовозобов'язаними 
під час проходження 
ними навчальних (чи 
перевірних) або 
спеціальних зборів 

Правильна 
відповідь: 

 4. злочини проти встановленого законодавством 
порядку несення або проходження військової 
служби, вчинені військовослужбовцями, а також 
військовозобов'язаними під час проходження ними 
навчальних (чи перевірних) або спеціальних 
зборів 

2. злочини вчинені 
військовослужбовцями, 
а також 
військовозобов'язаними  

3. злочини вчинені 
військовозобов'язаними 
під час проходження 
ними навчальних (чи 
перевірних) або 
спеціальних зборів 



4. злочини проти 
встановленого 
законодавством порядку 
несення або 
проходження військової 
служби, вчинені 
військовослужбовцями, 
а також 
військовозобов'язаними 
під час проходження 
ними навчальних (чи 
перевірних) або 
спеціальних зборів 

Пояснення:  ст. 401 КК України 

Питання: 
 Відповідно до ст. 401 Кримінального кодексу України «Поняття військового злочину» 
військовим злочином не є: 

Відповіді: 

1. злочини вчинені 
військовослужбовцями,  

Правильна 
відповідь: 

 4. злочини вчинені військовозобов'язаними не під 
час проходження ними навчальних (чи 
перевірних) або спеціальних зборів 

2. злочини проти 
встановленого 
законодавством порядку 
несення або 
проходження військової 
служби, вчинені 
військовозобов'язаними 
під час проходження 
ними навчальних зборів  

3. злочини вчинені 
військовозобов'язаними 
під час проходження 
ними спеціальних зборів 

4. злочини вчинені 
військовозобов'язаними 
не під час проходження 
ними навчальних (чи 
перевірних) або 
спеціальних зборів 

Пояснення:  ст. 401 КК України 

Питання: 
Обов’язковою метою злочину, передбаченого статтею 404 Кримінального кодексу 
України «Опір начальникові або примушування його до порушення службових 
обов'язків», є: 

Відповіді: 

1. перешкоджання 
нормальному 
проходженню військової 
служби 

Правильна 
відповідь: 

 4. статтею 404 мета у якості конститутивної ознаки 
не передбачена. 

2. отримання 
неправомірної вигоди 

3. добитися прийняття 
незаконного рішення 

4. статтею 404 мета у 
якості конститутивної 
ознаки не передбачена. 

Пояснення:  Ст. 404 КК України 

Питання: 
 Кваліфікуючими ознаками якого військового злочину є воєнний стан та бойова 
обстановка? 

Відповіді: 

1. «Порушення правил 
поводження зі зброєю, а 
також із речовинами і 
предметами, що 
становлять підвищену 
небезпеку для 
оточення» 

Правильна 
відповідь: 

 3. «Опір начальникові або примушування його до 
порушення службових обов'язків» 



2. «Порушення 
статутних правил 
взаємовідносин між 
військовослужбовцями 
за відсутності відносин 
підлеглості» 

3. «Опір начальникові 
або примушування його 
до порушення 
службових обов'язків» 

4. «Необережне 
знищення або 
пошкодження 
військового майна» 

Пояснення:  Ст. 404 КК України 

Питання: 
 Кваліфікуючими ознаками якого військового злочину не є воєнний стан та бойова 
обстановка? 

Відповіді: 

1. «Втрата військового 
майна» 

Правильна 
відповідь: 

2. «Порушення статутних правил взаємовідносин 
між військовослужбовцями за відсутності відносин 
підлеглості» 

2. «Порушення 
статутних правил 
взаємовідносин між 
військовослужбовцями 
за відсутності відносин 
підлеглості» 

3. «Опір начальникові 
або примушування його 
до порушення 
службових обов'язків» 

4. «Умисне знищення 
або пошкодження 
військового майна» 

Пояснення:  Ст. 406 КК України 

Питання: 
 Кваліфікуючими ознаками якого військового злочину не є воєнний стан та бойова 
обстановка? 

Відповіді: 

1. «Ухилення від 
військової служби 
шляхом самокалічення 
або іншим способом» 

Правильна 
відповідь: 

4. «Необережне знищення або пошкодження 
військового майна» 

2. «Дезертирство» 

3. «Самовільне 
залишення військової 
частини або місця 
служби» 

4. «Необережне 
знищення або 
пошкодження 
військового майна» 

Пояснення:  Ст. 412 КК України 

Питання: 
 Кваліфікуючими ознаками якого військового злочину не є воєнний стан та бойова 
обстановка? 

Відповіді: 

1. «Порушення правил 
поводження зі зброєю, а 
також із речовинами і 
предметами, що 
становлять підвищену 
небезпеку для 
оточення» 

Правильна 
відповідь: 

1. «Порушення правил поводження зі зброєю, а 
також із речовинами і предметами, що становлять 
підвищену небезпеку для оточення» 

2. «Втрата військового 
майна» 

3. «Невиконання 
наказу» 



4. «Непокора» 

Пояснення:  Ст. 414 КК України 

Питання: 
 У складі злочину, передбаченого ст. 417 Кримінального кодексу України «Порушення 
правил кораблеводіння» не передбачено наслідки у виді: 

Відповіді: 

1. загибелі корабля 

Правильна 
відповідь: 

 2. пошкодження військового майна 

2. пошкодження 
військового майна 

3. інших тяжких 
наслідків 

4. загибелі людей 

Пояснення:  Ст. 417 КК України 

Питання: 
 Суб’єктом злочину, передбаченого статтею 419 Кримінального кодексу України 
«Порушення правил несення прикордонної служби» є: 

Відповіді: 

1. військова службова 
особа 

Правильна 
відповідь: 

 2. особа, яка входить до складу наряду з охорони 
державного кордону України 

2. особа, яка входить до 
складу наряду з охорони 
державного кордону 
України 

3. будь-який 
військовослужбовець 
прикордонної служби 

4. будь-яка особа 
начальницького складу 
прикордонної служби 

Пояснення:  Ст. 419 КК України 

Питання: 
 Відповідно до ст. 436 Кримінального кодексу України пропаганда війни це (оберіть 
найбільш точне визначення): 

Відповіді: 

1. Публічні заклики до 
війни  

Правильна 
відповідь: 

 2. Публічні заклики до агресивної війни 

2. Публічні заклики до 
агресивної війни  

3. Заклики до агресивної 
війни  

4. Офіційні заклики до 
агресивної війни  

Пояснення:  Ст. 436 КК України 

Питання: 
 Відповідно до ст. 436 Кримінального кодексу України пропаганда війни це (оберіть 
найбільш точне визначення): 

Відповіді: 

1. Лише публічні 
заклики до агресивної 
війни або до 
застосування Збройних 
Сил України 

Правильна 
відповідь: 

 3. Публічні заклики до агресивної війни або до 
розв'язування воєнного конфлікту, а також 
виготовлення матеріалів із закликами до вчинення 
таких дій з метою їх розповсюдження або 
розповсюдження таких матеріалів 

2. Лише виготовлення 
матеріалів із закликами 
до агресивної війни або 
до застосування 
Збройних Сил України з 
метою їх 
розповсюдження або 
розповсюдження таких 
матеріалів 

3. Публічні заклики до 
агресивної війни або до 
розв'язування воєнного 
конфлікту, а також 
виготовлення матеріалів 
із закликами до 
вчинення таких дій з 



метою їх 
розповсюдження або 
розповсюдження таких 
матеріалів 

4. Публічні заклики до 
війни або до 
застосування Збройних 
Сил України, а також 
виготовлення матеріалів 
із закликами до 
вчинення таких дій з 
метою їх 
розповсюдження або 
розповсюдження таких 
матеріалів 

Пояснення:  Ст. 436 КК України 

Питання:  Відповідно до ст. 436 Кримінального кодексу України пропагандою війни не є: 

Відповіді: 

1. Публічні заклики до 
агресивної війни 

Правильна 
відповідь: 

 3. Виготовлення матеріалів із закликами до 
розв'язування воєнного конфлікту без мети їх 
розповсюдження або розповсюдження таких 
матеріалів  

2. Публічні заклики до 
розв'язування воєнного 
конфлікту 

3. Виготовлення 
матеріалів із закликами 
до розв'язування 
воєнного конфлікту без 
мети їх розповсюдження 
або розповсюдження 
таких матеріалів 

4. Виготовлення 
матеріалів із закликами 
до розв'язування 
воєнного конфлікту з 
метою їх 
розповсюдження або 
розповсюдження таких 
матеріалів 

Пояснення:  Ст. 436 КК України 

Питання: 
 Предметом злочину, передбаченого ст. 438 Кримінального кодексу України 
«Порушення законів та звичаїв війни» є: 

Відповіді: 

1. засоби ведення війни, 
заборонені 
міжнародним правом 

Правильна 
відповідь: 

 1. засоби ведення війни, заборонені міжнародним 
правом 

2. заборонені засоби 
ведення війни 

3. заборонені засоби 
ведення війни на морі 

4. заборонені засоби 
ведення війни на 
євразійському 
континенті 

Пояснення:  Ст. 438 КК України 

Питання: 
 Предметом злочину, передбаченого ст. 439 Кримінального кодексу України 
«Застосування зброї масового знищення» є: 

Відповіді: 

1. зброя масового 
знищення, заборонена 
міжнародним правом Правильна 

відповідь: 

 2. зброя масового знищення, заборонена 
міжнародними договорами, згода на обов'язковість 
яких надана Верховною Радою України 

2. зброя масового 
знищення, заборонена 
міжнародними 



договорами, згода на 
обов'язковість яких 
надана Верховною 
Радою України 

3. зброя масового 
знищення, заборонена 
Верховною Радою 
України 

4. зброя масового 
знищення, заборонена в 
України 

Пояснення:  Ст. 439 КК України 

Питання: 
Що визначає Кримінальний кодекс України для здійснення визначених в ньому 
завдань? 

Відповіді: 

1. які суспільно 
небезпечні діяння є 
злочинами та які 
покарання 
застосовуються до осіб, 
що їх вчинили; 

Правильна 
відповідь: 

1. які суспільно небезпечні діяння є злочинами та 
які покарання застосовуються до осіб, що їх 
вчинили 

2. які засоби 
кримінально-правового 
характеру необхідні для 
запобігання злочинам; 

3. які заходи 
кримінально-правового  
впливу необхідні для 
запобігання злочинам; 

4. які діяння є 
кримінальними 
правопорушеннями та 
які покарання 
застосовуються до осіб, 
що їх вчинили 

Пояснення: 

,,Для здійснення цього завдання Кримінальний кодекс України визначає, які суспільно 
небезпечні діяння є злочинами та які покарання застосовуються до осіб, що їх вчинили” (ч. 2 
ст. 1 Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Якщо особа без громадянства, що постійно проживає в Україні, вчинила злочин за її 
межами і там зазнала за нього покарання:  

Відповіді: 

1. вона не може бути 
притягнена в Україні до 
кримінальної 
відповідальності за цей 
злочин; 

Правильна 
відповідь: 

1. вона не може бути притягнена в Україні до 
кримінальної відповідальності за цей злочин 

2. вона може бути 
притягнена в Україні до 
кримінальної 
відповідальності за цей 
злочин; 

3. вона притягається в 
Україні до кримінальної 
відповідальності за цей 
злочин; 

4. вона притягається в 
Україні до кримінальної 
відповідальності за цей 
злочин, але суд може 
пом'якшити призначене 
їй покарання 

Пояснення: 
,,Якщо особи, зазначені у частині першій цієї статті, за вчинені злочини зазнали 
кримінального покарання за межами України, вони не можуть бути притягнені в Україні до 
кримінальної відповідальності за ці злочини”(ч. 2 ст. 7 Кримінального кодексу України) 



Питання: 
Вкажіть види звільнення особи від кримінальної відповідальності, передбачені в 
Загальній частині Кримінального  кодексу України: 

Відповіді: 

1. звільнення особи від 
кримінальної 
відповідальності за 
міждержавною угодою 

Правильна 
відповідь: 

  

2. звільнення особи від 
кримінальної 
відповідальності за 
наслідками 
Всеукраїнського 
референдуму 

4. жодна з наведених вище відповідей не є 
правильною 

3. звільнення особи від 
кримінальної 
відповідальності у 
зв’язку зі медіацією 

  

4. жодна з наведених 
вище відповідей не є 
правильною 

  

Пояснення: 
(Статтями 45- 49 Кримінального  кодексу України розділу ІХ «Звільнення від кримінальної 
відповідальності» зазначені випадки  звільнення  не передбачено). 

Питання: Іноземець, який вчинив злочин за межами України (оберіть найбільш повну відповідь):  

Відповіді: 

1. не підлягає в Україні 
відповідальності за 
Кримінальним кодексом 
України; 

Правильна 
відповідь: 

2. підлягає в Україні відповідальності за 
Кримінальним кодексом України лише у 
випадках, передбачених міжнародними 
договорами або якщо він вчинив передбачені цим 
Кодексом тяжкі або особливо тяжкі злочини проти 
прав і свобод громадян України або інтересів 
України; 

2. підлягає в Україні 
відповідальності за 
Кримінальним кодексом 
України лише у 
випадках, передбачених 
міжнародними 
договорами або якщо 
він вчинив передбачені 
цим Кодексом тяжкі або 
особливо тяжкі злочини 
проти прав і свобод 
громадян України або 
інтересів України; 

3. підлягає в Україні 
відповідальності за 
Кримінальним кодексом 
України лише у 
випадках, передбачених 
міжнародними 
договорами і якщо він 
вчинив передбачені цим 
Кодексом особливо 
тяжкі злочини проти 
прав і свобод громадян 
України або інтересів 
України; 

4. підлягає в Україні 
відповідальності за 
Кримінальним кодексом 
України лише у 
випадках, передбачених 
міжнародними 



договорами 

Пояснення: 

,,Іноземці або особи без громадянства, що не проживають постійно в Україні, які вчинили 
злочини за її межами, підлягають в Україні відповідальності за цим Кодексом у випадках, 
передбачених міжнародними договорами або якщо вони вчинили передбачені цим 
Кодексом тяжкі або особливо тяжкі злочини проти прав і свобод громадян України або 
інтересів України” (1 ст. 8 Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Закон про кримінальну відповідальність, що встановлює злочинність діяння, посилює 
кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи:  

Відповіді: 

1. має лише пряму дію у 
часі 

Правильна 
відповідь: 

1. має лише пряму дію у часі  

2. має лише зворотну 
дію у часі 

3. має зворотну дію у 
часі лише частково 

4. має пряму дію в часі 
та частково зворотну дію 
у часі  

Пояснення: 
,, Закон про кримінальну відповідальність, що встановлює злочинність діяння, посилює 
кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, не має зворотної 
дії в часі. ” (ч. 2 ст. 5 Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Відповідно до чинного Кримінального кодексу України  особа, яка вчинила злочин у 
стані осудності, але до постановлення вироку захворіла на психічну хворобу, що 
позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними:  

Відповіді: 

1. звільняється від 
кримінальної 
відповідальності; 

Правильна 
відповідь: 

3. не підлягає покаранню до одужання 

2. не підлягає 
кримінальній 
відповідальності; 

3. не підлягає 
покаранню до 
одужання; 

4. може бути звільнена 
від кримінальної 
відповідальності 

Пояснення: 

,,Не підлягає покаранню особа, яка вчинила злочин у стані осудності, але до постановлення 
вироку захворіла на психічну хворобу, що позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії 
(бездіяльність) або керувати ними. До такої особи за рішенням суду можуть застосовуватися 
примусові заходи медичного характеру, а після одужання така особа може підлягати 
покаранню”( ч. 3 ст. 19 Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Перевищення меж необхідної оборони тягне кримінальну відповідальність лише у 
випадках:  

Відповіді: 

1. заподіяння 
посягаючому будь-якої 
шкоди, яка явно не 
відповідає небезпечності 
посягання чи обстановці 
захисту 

Правильна 
відповідь: 

4. умисного заподіяння посягаючому смерті або 
умисних тяжких тілесних ушкоджень  

2. заподіяння 
посягаючому смерті, 
тяжких чи середньої 
тяжкості тілесних 
ушкоджень 

3. умисного  заподіяння 
посягаючому смерті, 
тяжких чи середньої 
тяжкості тілесних 
ушкоджень 



4. умисного заподіяння 
посягаючому смерті або 
умисних тяжких 
тілесних ушкоджень  

Пояснення: 

«Перевищенням меж необхідної оборони визнається умисне заподіяння тому, хто посягає, 
тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці захисту. 
Перевищення меж необхідної оборони тягне кримінальну відповідальність лише у 
випадках, спеціально передбачених у статтях 118 та 124 цього Кодексу» (ч. 3 ст. 36 
Кримінального  кодексу України)  

Питання: 

За правилами статті 49 Кримінального кодексу України «Звільнення від кримінальної 
відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності» особа звільняється від 
кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину невеликої тяжкості, 
за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі, і до дня набрання 
вироком законної сили минули такі строки:  

Відповіді: 

1. шість місяців   

Правильна 
відповідь: 

4. немає правильної відповіді  

2. один рік 

3. один рік і шість 
місяців 

4. немає правильної 
відповіді  

Пояснення: 
«1) два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання 
менш суворе, ніж обмеження волі» (ч.1 ст. 49 Кримінального  кодексу України)  

Питання: 

За правилами статті 49 Кримінального кодексу України «Звільнення від кримінальної 
відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності» особа звільняється від 
кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину невеликої тяжкості, 
за який передбачене покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі, і до дня 
набрання вироком законної сили минули такі строки:  

Відповіді: 

1. один рік 

Правильна 
відповідь: 

3. три роки  
2. два роки 

3. три роки 

4. чотири роки  

Пояснення: 
«2) три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у 
виді обмеження або позбавлення волі» (ч. 1 ст. 49 Кримінального  кодексу України)  

Питання: Відповідно до чинного Кримінального кодексу України готування до злочину можливе:  

Відповіді: 

1. при вчиненні як 
умисних, так і 
необережних злочинів; 

Правильна 
відповідь: 

4. лише у злочинах, вчинюваних з прямим 
умислом 

2. при вчиненні 
необережних злочинів; 

3. при вчиненні 
злочинів з непрямим  
умислом; 

4. лише у злочинах, 
вчинюваних з прямим 
умислом 

Пояснення: 

,,Готуванням до злочину є підшукування або пристосування засобів чи знарядь, 
підшукування співучасників або змова на вчинення злочину, усунення перешкод, а також 
інше умисне створення умов для вчинення злочину” (ч. 1 ст. 14 Кримінального кодексу 
України) 

Питання: 
Відповідно до чинного Кримінального кодексу України добровільна відмова при 
незакінченому злочині  - це:  

Відповіді: 

1. обставина, що 
враховується при 
призначені покарання 
як пом’якшуюча; 

Правильна 
відповідь: 

2. обставина, за наявності якої та визначених в 
Кримінальному кодексі України умов, особа не 
підлягає кримінальній відповідальності 

2. обставина, за 
наявності якої та 
визначених в 
Кримінальному кодексі 
України умов, особа не 



підлягає кримінальній 
відповідальності; 

3. обставина, що  
виключає злочинність 
діяння; 

4. обставина, що  
звільняє особу від 
покарання 

Пояснення: 
,,Особа, яка добровільно відмовилася від доведення злочину до кінця, підлягає кримінальній 
відповідальності лише в тому разі, якщо фактично вчинене нею діяння містить склад іншого 
злочину“ (ч. 2 ст. 17 Кримінального кодексу України) 

Питання: 

За правилами статті 49 Кримінального кодексу України «Звільнення від кримінальної 
відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності» особа звільняється від 
кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину середньої тяжкості і 
до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: 

Відповіді: 

1. два роки 

Правильна 
відповідь: 

п’ять років 
2. три роки 

3. чотири роки 

4. п’ять років 

Пояснення: 
« 3) п'ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості» (ч. 1 ст. 49 Кримінального  
кодексу України) 

Питання: 

За правилами статті 49 Кримінального кодексу України «Звільнення від кримінальної 
відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності» особа звільняється від 
кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею тяжкого злочину і до дня 
набрання вироком законної сили минули такі строки: 

Відповіді: 

1. два роки 

Правильна 
відповідь: 

немає правильної відповіді 

2. чотири роки 

3. вісім років 

4. немає правильної 
відповіді 

Пояснення: 
«4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину» (ч. 1 ст. 49 Кримінального  кодексу 
України) 

Питання: Відповідно до Кримінального кодексу України не є співучастю:  

Відповіді: 

1. обіцяне заздалегідь 
переховування 
злочинця, знарядь чи 
засобів вчинення 
злочину, слідів злочину 
чи предметів, здобутих 
злочинним шляхом; 
придбання чи збут 
таких предметів; 

Правильна 
відповідь: 

2. обіцяне до закінчення вчинення злочину 
неповідомлення про достовірно відомий 
підготовлюваний або вчинюваний злочин 

2. обіцяне до закінчення 
вчинення злочину 
неповідомлення про 
достовірно відомий 
підготовлюваний або 
вчинюваний злочин; 

3. обіцяне заздалегідь 
придбання предметів, 
здобутих злочинним 
шляхом; 

4. обіцяний заздалегідь 
збут предметів, здобутих 
злочинним шляхом 

Пояснення: 
,,Не є співучастю обіцяне до закінчення вчинення злочину неповідомлення про достовірно 
відомий підготовлюваний або вчинюваний злочин” (ч. 7 ст. 27 Кримінального кодексу 
України). 



Питання: Укажіть відповідь, у якій передбачені деякі ознаки організатора злочину:  

Відповіді: 

1. особа, яка  керувала 
підготовкою злочину чи 
його  вчиненням; 

Правильна 
відповідь: 

1. особа, яка  керувала підготовкою злочину чи 
його  вчиненням 

2. особа, яка вчинила 
злочин шляхом 
використання інших 
осіб, що відповідно до 
закону не підлягають 
кримінальній 
відповідальності за 
скоєне; 

3. особа, яка усунула 
перешкоди вчиненню 
злочину; 

4. особа, яка схиляла 
інших  осіб до вчинення 
злочину 

Пояснення: 

«Організатором є особа, яка організувала вчинення злочину (злочинів) або керувала його (їх) 
підготовкою чи вчиненням. Організатором також є особа, яка утворила організовану групу 
чи злочинну організацію або керувала нею, або особа, яка забезпечувала фінансування чи 
організовувала приховування злочинної діяльності організованої групи або злочинної 
організації» (ч. 3 ст. 27 Кримінального кодексу України). 

Питання: 
Відповідно до Кримінального кодексу України виконавцем (співвиконавцем) є особа 
(оберіть найбільш точний варіант):  

Відповіді: 

1. яка разом з іншими 
особами вчинила 
умисний злочин, 
передбачений 
Кримінальним кодексом 
України; 

Правильна 
відповідь: 

3. яка у співучасті з іншими суб`єктами злочину 
безпосередньо чи шляхом використання інших 
осіб, що відповідно до закону не підлягають 
кримінальній відповідальності за скоєне, вчинила 
злочин, передбачений Кримінальним кодексом 
України 

2. яка разом з іншими 
особами безпосередньо 
вчинила умисний 
злочин, передбачений 
Кримінальним кодексом 
України; 

3. яка у співучасті з 
іншими суб`єктами 
злочину безпосередньо 
чи шляхом 
використання інших 
осіб, що відповідно до 
закону не підлягають 
кримінальній 
відповідальності за 
скоєне, вчинила злочин, 
передбачений 
Кримінальним кодексом 
України; 

4. яка у співучасті з 
іншими особами 
безпосередньо чи 
шляхом використання 
інших осіб, що 
відповідно до закону не 
підлягають 
кримінальній 
відповідальності за 
скоєне, вчинила злочин, 
передбачений 



Кримінальним кодексом 
України 

Пояснення: 

,,Виконавцем (співвиконавцем) є особа, яка у співучасті з іншими суб'єктами злочину 
безпосередньо чи шляхом використання інших осіб, що відповідно до закону не підлягають 
кримінальній відповідальності за скоєне, вчинила злочин, передбачений цим Кодексом” (ч. 
2 ст. 27 Кримінального кодексу України). 

Питання: 
Відповідно до Кримінального кодексу України у разі добровільної відмови пособник не 
підлягає кримінальній відповідальності, якщо він:  

Відповіді: 

1. умовляв виконавця 
злочину не вчиняти 
злочин; 

Правильна 
відповідь: 

3. відвернув вчинення злочину або своєчасно 
повідомив відповідні органи державної влади про 
злочин, що готується чи вчинюється, або не надав 
засоби чи знаряддя вчинення злочину або не 
усунув перешкоди вчиненню злочину 

2. повідомив 
громадськість про  
підготовку до злочину; 

3. відвернув вчинення 
злочину або своєчасно 
повідомив відповідні 
органи державної влади 
про злочин, що 
готується чи 
вчинюється, або не 
надав засоби чи 
знаряддя вчинення 
злочину або не усунув 
перешкоди вчиненню 
злочину; 

4. попередив 
потерпілого про 
підготовлюваний проти 
нього злочин 

Пояснення: 

,,Не підлягають кримінальній відповідальності при добровільній відмові організатор, 
підбурювач чи пособник, якщо вони відвернули вчинення злочину або своєчасно 
повідомили відповідні органи державної влади про злочин, що готується або вчиняється. 
Добровільною відмовою пособника є також ненадання ним засобів чи знарядь вчинення 
злочину або неусунення перешкод вчиненню злочину” (ч. 2 ст. 31 Кримінального кодексу 
України). 

Питання: 

За правилами статті 49 Кримінального кодексу України «Звільнення від кримінальної 
відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності» особа звільняється від 
кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею особливо тяжкого злочину і 
до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: 

Відповіді: 

1. два роки 

Правильна 
відповідь: 

п’ятнадцять років 

2. три роки 

3. п’ять років 

4. п’ятнадцять років 

  

Пояснення: 
«5) п'ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину» (ч.1 ст. 49 Кримінального  
кодексу України) 

Питання: 
Відповідно до Кримінального кодексу України ознакою організованої групи є те, що 
(вкажіть правильний варіант відповіді):  

Відповіді: 

1. у готуванні або 
вчиненні злочину брали 
участь декілька осіб (три 
і більше); 

Правильна 
відповідь: 

1.у готуванні або вчиненні злочину брали участь 
декілька осіб (три і більше) 



2. у готуванні або 
вчиненні злочину брали 
участь декілька осіб (сім 
і більше); 

3. у готуванні або 
вчиненні злочину брали 
участь декілька осіб (дві 
і більше); 

4. у готуванні або 
вчиненні злочину брали 
участь декілька осіб 
(п’ять і більше) 

Пояснення: 

,,Злочин визнається вчиненим організованою групою, якщо в його готуванні або вчиненні 
брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке 
об'єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об'єднаних єдиним планом з 
розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого 
всім учасникам групи” (ч. 3 ст. 28 Кримінального кодексу України). 

Питання: Повторність відсутня, якщо (вкажіть найбільш повну і точну відповідь):  

Відповіді: 

1. судимість за раніше 
вчинений злочин було 
погашено або знято; 

Правильна 
відповідь: 

за раніше вчинений злочин особу було звільнено 
від кримінальної відповідальності за підставами, 
встановленими законом, або якщо судимість за цей 
злочин було погашено або знято 

2. за раніше вчинений 
злочин особу було 
звільнено від 
кримінальної 
відповідальності за 
підставами, 
встановленими законом 
і судимість за цей 
злочин було погашено; 

3. за раніше вчинений 
злочин особу було 
звільнено від 
кримінальної 
відповідальності за 
підставами, 
встановленими законом, 
або якщо судимість за 
цей злочин було 
погашено або знято; 

4. жодна з наведених 
вище відповідей не є 
правильною 

Пояснення: 

,,Повторність відсутня, якщо за раніше вчинений злочин особу було звільнено від 
кримінальної відповідальності за підставами, встановленими законом, або якщо судимість за 
цей злочин було погашено або знято” (ч. 4 ст. 32 Кримінального кодексу України). 

Питання: 

Відповідно до Кримінального кодексу України особа, яка вчинила злочин, виконуючи 
спеціальне завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої 
групи чи організації підлягає кримінальній відповідальності лише за вчинення у складі 
організованої групи чи злочинної організації:   

Відповіді: 

1. особливо тяжкого чи  
тяжкого злочину, 
поєднаного з 
насильством над 
потерпілим; 

Правильна 
відповідь: 

2. особливо тяжкого злочину, вчиненого умисно і 
поєднаного з насильством над потерпілим, або 
тяжкого злочину, вчиненого умисно і пов’язаного з 
спричиненням тяжкого тілесного ушкодження  
потерпілому або настання інших тяжких або 
особливо тяжких наслідків.  
 



2. особливо тяжкого 
злочину, вчиненого 
умисно і поєднаного з 
насильством над 
потерпілим, або тяжкого 
злочину, вчиненого 
умисно і пов’язаного з 
спричиненням тяжкого 
тілесного ушкодження  
потерпілому або 
настання інших тяжких 
або особливо тяжких 
наслідків.  
 

3. будь-якого умисного 
тяжкого злочину 

4. умисного злочину, 
пов’язаного з 
спричиненням тяжкого 
тілесного ушкодження 
потерпілому або 
настанням інших 
тяжких чи особливо 
тяжких наслідків 

Пояснення: 

,,Особа, зазначена у частині першій цієї статті, підлягає кримінальній відповідальності лише 
за вчинення у складі організованої групи чи злочинної організації особливо тяжкого 
злочину, вчиненого умисно і поєднаного з насильством над потерпілим, або тяжкого 
злочину, вчиненого умисно і пов'язаного з спричиненням тяжкого тілесного ушкодження 
потерпілому або настанням інших тяжких або особливо тяжких наслідків” (ч. 2 ст. 43 
Кримінального кодексу України). 

Питання: 
Відповідно до чинного Кримінального кодексу України  діяння, пов’язане з ризиком – 
це:  

Відповіді: 

1. діяння, що усуває 
небезпеку, яка 
безпосередньо загрожує 
особі чи охоронюваним 
законом правам цієї 
людини або інших осіб, 
а також суспільним 
інтересам чи інтересам 
держави; 

Правильна 
відповідь: 

діяння (дія або бездіяльність), яке заподіяло шкоду 
правоохоронюваним інтересам, якщо це діяння 
було вчинене в умовах виправданого ризику для 
досягнення значної суспільно корисної мети 

2. діяння, яке заподіює 
шкоду 
правоохоронюваним 
інтересам, вчинене під 
безпосереднім впливом 
фізичного примусу, 
внаслідок якого особа не 
могла керувати своїми 
вчинками; 

3. діяння (дія або 
бездіяльність), яке 
заподіяло шкоду 
правоохоронюваним 
інтересам, якщо це 
діяння було вчинене в 
умовах виправданого 
ризику для досягнення 
значної суспільно 
корисної мети; 

4. діяння (дія або 
бездіяльність), яке 
заподіяло шкоду 
правоохоронюваним 



інтересам, якщо це 
діяння було вчинене для 
досягнення поставленої 
мети 

Пояснення: 
,,Не є злочином діяння (дія або бездіяльність), яке заподіяло шкоду правоохоронюваним 
інтересам, якщо це діяння було вчинене в умовах виправданого ризику для досягнення 
значної суспільно корисної мети” (ч. 1 ст. 42 Кримінального кодексу України). 

Питання: 

Відповідно до чинного Кримінального кодексу України  виконання спеціального 
завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи 
злочинної організації як обставина, що виключає злочинність діяння,  – це (оберіть 
найбільш точну відповідь):  

Відповіді: 

1. діяння, яке заподіює 
шкоду 
правоохоронюваним 
інтересам, вчинене під 
безпосереднім впливом 
примусу, внаслідок 
якого особа не могла 
керувати своїми 
вчинками; 

Правильна 
відповідь: 

вимушене заподіяння шкоди правоохоронюваним 
інтересам особою, яка відповідно до закону 
виконувала спеціальне завдання, беручи участь в 
організованій групі чи злочинній організації з 
метою попередження чи розкриття їх злочинної 
діяльності 

2. вимушене порушення 
закону вчинене з метою 
виконання спеціального 
завдання. 

3. вимушене заподіяння 
шкоди 
правоохоронюваним 
інтересам особою, яка 
відповідно до закону 
виконувала спеціальне 
завдання, беручи участь 
в організованій групі чи 
злочинній організації з 
метою попередження чи 
розкриття їх злочинної 
діяльності; 

4. вимушене заподіяння 
тяжкої  шкоди інтересам 
людини, суспільства, 
держави, але вчинене з 
метою виконання 
спеціального завдання 

Пояснення: 

,,Не є злочином вимушене заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам особою, яка 
відповідно до закону виконувала спеціальне завдання, беручи участь в організованій групі 
чи злочинній організації з метою попередження чи розкриття їх злочинної діяльності” (ч. 1 
ст. 43 Кримінального кодексу України). 

Питання: 
Відповідно до чинного Кримінального кодексу України  уявною обороною визнаються 
дії:  

Відповіді: 

1. пов’язані з 
помилковим 
заподіянням шкоди не 
тому, хто здійснив 
напад, а  іншій особі; 

Правильна 
відповідь: 

пов’язані з заподіянням шкоди за таких обставин, 
коли реального суспільно небезпечного посягання 
не було і особа, неправильно оцінюючи дії 
потерпілого, лише помилково припускала 
наявність такого посягання 

2. пов’язані з 
заподіянням шкоди за 
таких обставин, коли 
реального суспільно 
небезпечного посягання 
не було і особа, 
неправильно оцінюючи 
дії потерпілого, лише 
помилково припускала 
наявність такого 



посягання; 

3. пов’язані з 
заподіянням шкоди за 
таких обставин, коли 
реального суспільно 
небезпечного посягання 
не було і особа, 
неправильно оцінюючи 
дії потерпілого, з 
необережності 
припускала наявність 
такого посягання; 

4. пов’язані з 
заподіянням шкоди за 
таких обставин, коли 
суспільно небезпечний  
напад закінчився, але  
особа, на яку було 
здійснено напад, 
вирішила  помститись 
нападникові 

Пояснення: 

,,Уявною обороною визнаються дії, пов'язані із заподіянням шкоди за таких обставин, коли 
реального суспільно небезпечного посягання не було, і особа, неправильно оцінюючи дії 
потерпілого, лише помилково припускала наявність такого посягання” (ч. 1 ст. 37 
Кримінального кодексу України). 

Питання: 
Відповідно до чинного Кримінального кодексу України  суб’єктивна сторона уявної 
оборони, яка виключає кримінальну відповідальність, характеризується тим, що 
(вкажіть найбільш повний варіант відповіді):  

Відповіді: 

1. особа не 
усвідомлювала 
помилковості свого 
припущення про 
наявність посягання; 

Правильна 
відповідь: 

3. особа у обстановці, що склалася, мала достатні 
підстави вважати , що мало місце реальне 
посягання, і вона не усвідомлювала і не могла 
усвідомлювати помилковості свого припущення. 

2. особа не могла 
усвідомлювати 
помилковості свого 
припущення про 
наявність посягання; 

3. особа у обстановці, що 
склалася, мала достатні 
підстави вважати , що 
мало місце реальне 
посягання, і вона не 
усвідомлювала і не 
могла усвідомлювати 
помилковості свого 
припущення. 

4. особа  не передбачала 
можливості посягання 
на її інтереси 

Пояснення: 

,,Уявна оборона виключає кримінальну відповідальність за заподіяну шкоду лише у 
випадках, коли обстановка, що склалася, давала особі достатні підстави вважати, що мало 
місце реальне посягання, і вона не усвідомлювала і не могла усвідомлювати помилковості 
свого припущення” (ч. 2 ст. 37 Кримінального кодексу України). 

Питання: 
За яких підстав особа буде звільнена від кримінальної відповідальності у разі втрати 
діянням суспільної небезпечності або втрати суспільної небезпечності особою 
 



Відповіді: 

1. звільнення особи від 
кримінальної 
відповідальності у 
зв’язку з дійовим 
каяттям; 

Правильна 
відповідь: 

4.  звільнення особи від кримінальної 
відповідальності у зв’язку із зміною обстановки 

2. звільнення особи від 
кримінальної 
відповідальності у 
зв’язку з передачею 
особи на поруки; 

3. звільнення особи від 
кримінальної 
відповідальності у 
зв’язку з закінченням 
строків давності; 

4. звільнення особи від 
кримінальної 
відповідальності у 
зв’язку із зміною 
обстановки 

Пояснення: 

,,Особу, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, крім корупційних 
злочинів, може бути звільнено від кримінальної відповідальності, якщо буде визнано, що на 
час кримінального провадження внаслідок зміни обстановки вчинене нею діяння втратило 
суспільну небезпечність або ця особа перестала бути суспільно небезпечною” (ст. 48 
Кримінального кодексу України). 

Питання: 
Перебіг давності притягнення особи до кримінальної відповідальності переривається, 
якщо до закінчення зазначених у кримінальному законі строків особа:  

Відповіді: 

1. вчинить новий 
злочин, що спричинив 
особливо тяжкі 
наслідки; 

Правильна 
відповідь: 

 вчинить новий злочин середньої тяжкості, тяжкий 
або особливо тяжкий злочин 

2. вчинить новий 
злочин, за який згідно з 
законом може бути 
призначено 
позбавлення волі; 

3. вчинить новий 
злочин, за який згідно з 
законом може бути 
призначено 
позбавлення волі на 
строк більше п’яти 
років; 

4. вчинить новий злочин 
середньої тяжкості, 
тяжкий або особливо 
тяжкий злочин 

Пояснення: 
,,Перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та 
другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин середньої тяжкості, тяжкий або 
особливо тяжкий злочин” (ч. 3 ст. 49 Кримінального кодексу України) 

Питання: 
У разі несплати штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподаткованих мінімумів 
доходів громадян та відсутності підстав для розстрочки його виплати суд замінює 
несплачену суму штрафу покаранням у виді:  



Відповіді: 

1. громадських робіт із 
розрахунку десять годин 
громадських робіт за 
один установлений 
законодавством 
неоподаткований 
мінімум доходів 
громадян або 
виправними роботами із 
розрахунку один місяць 
виправних робіт за 
двадцять установлених 
законодавством 
неоподатковуваних 
мінімумів доходів 
громадян, але на строк 
не більше двох років.; 

Правильна 
відповідь: 

громадських робіт із розрахунку одна година 
громадських робіт за один установлений 
законодавством неоподаткований мінімум доходів 
громадян або виправними роботами із розрахунку 
один місяць виправних робіт за двадцять 
установлених законодавством неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян, але на строк не 
більше двох років. 

2. арешту із розрахунку 
два дня арешту за один 
встановлений 
законодавством 
неоподаткований 
мінімум доходів 
громадян або 
виправними роботами із 
розрахунку один місяць 
виправних робіт за 
двадцять установлених 
законодавством 
неоподатковуваних 
мінімумів доходів 
громадян, але на строк 
не більше двох років.; 

3. обмеження волі із 
розрахунку п’ять днів 
обмеження волі за один 
установлений 
законодавством 
неоподаткований 
мінімум громадян; 

4. громадських робіт із 
розрахунку одна година 
громадських робіт за 
один установлений 
законодавством 
неоподаткований 
мінімум доходів 
громадян або 
виправними роботами із 
розрахунку один місяць 
виправних робіт за 
двадцять установлених 
законодавством 
неоподатковуваних 
мінімумів доходів 
громадян, але на строк 
не більше двох років. 

Пояснення: 

,,У разі несплати штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян та відсутності підстав для розстрочки його виплати суд замінює 
несплачену суму штрафу покаранням у виді громадських робіт із розрахунку одна година 
громадських робіт за один установлений законодавством неоподатковуваний мінімум 
доходів громадян або виправними роботами із розрахунку один місяць виправних робіт за 
двадцять установлених законодавством неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, але 
на строк не більше двох років” (ч. 5 ст. 53 Кримінального кодексу України). 



Питання: 
У разі несплати штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподаткованих мінімумів 
доходів громадян та відсутності підстав для розстрочки його виплати суд замінює 
несплачену суму штрафу покаранням у виді виправних робіт: 

Відповіді: 

1. із розрахунку один 
місяць виправних робіт 
за п’ять установлених 
законодавством 
неоподаткований 
мінімум доходів 
громадян, але на строк 
не більше двох років; 

Правильна 
відповідь: 

із розрахунку один місяць виправних робіт за 
двадцять установлених законодавством 
неоподаткований мінімум доходів громадян, але 
на строк не більше двох років 

2. із розрахунку один 
місяця виправних робіт 
за десть установлених 
законодавством 
неоподаткований 
мінімум доходів 
громадян, але на строк 
не більше двох років; 

3. із розрахунку один 
місяць виправних робіт 
за п'ятнадцять 
установлених 
законодавством 
неоподаткований 
мінімум доходів 
громадян, але на строк 
не більше двох років; 

4. із розрахунку один 
місяць виправних робіт 
за двадцять 
установлених 
законодавством 
неоподаткований 
мінімум доходів 
громадян, але на строк 
не більше двох років 

Пояснення: 

,, У разі несплати штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян та відсутності підстав для розстрочки його виплати суд замінює 
несплачену суму штрафу покаранням у виді громадських робіт із розрахунку одна година 
громадських робіт за один установлений законодавством неоподатковуваний мінімум 
доходів громадян або виправними роботами із розрахунку один місяць виправних робіт за 
двадцять установлених законодавством неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, але 
на строк не більше двох років” (ч. 5 ст. 53 Кримінального кодексу України). 

Питання: 
Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю може бути 
призначене як основне покарання на строк:  

Відповіді: 

1. до 3 років 

Правильна 
відповідь: 

від 2 років до 5 років  

2. до 5 років 

3. від 1 року до 3 років 

4.  від 2 років до 5 років 

  

Пояснення: 

«Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю може бути 
призначене як основне покарання на строк від двох до п'яти років…» (ч. 1 ст. 55 
Кримінального  кодексу України)  

Питання: 
Які строки давності для звільнення від кримінальної відповідальності встановлюються 
для особи, яка вчинила злочин невеликої тяжкості у віці до вісімнадцяти років? 

Відповіді: 

1. один рік 
Правильна 
відповідь: 

два роки 2. два роки 

3. три роки 



4. чотири роки 

Пояснення:  ст. 106 Кримінального кодексу України 

Питання: 
Згідно чинного закону про кримінальну відповідальність виправні роботи 
встановлюються на строк:  

Відповіді: 

1. до 2 років; 

Правильна 
відповідь: 

від 6 місяців до 2 років 
2. від 3 місяців до 2 років; 

3. від 3 місяців до 4 років; 

4. від 6 місяців до 2 років 

Пояснення: 
,, Покарання у виді виправних робіт встановлюється на строк від шести місяців до двох років 
і відбувається за місцем роботи засудженого” (ч. 1 ст. 57 Кримінального кодексу України). 

Питання: 
Згідно чинного закону про кримінальну відповідальність із суми заробітку засудженого 
до виправних робіт проводиться відрахування в дохід держави у розмірі:  

Відповіді: 

1. встановленому 
вироком суду, але не 
більше 15 відсотків; 

Правильна 
відповідь: 

встановленому вироком суду, в межах від 10 до 20 
відсотків 

2. встановленому 
вироком суду, але не 
більше 20 відсотків; 

3. встановленому 
вироком суду, в межах 
від 10 до 15 відсотків; 

4. встановленому 
вироком суду, в межах 
від 10 до 20 відсотків 

Пояснення: 
,,Із суми заробітку засудженого до виправних робіт провадиться відрахування в доход 
держави у розмірі, встановленому вироком суду, в межах від десяти до двадцяти відсотків” 
(ч. 1 ст. 57 Кримінального кодексу України). 

Питання: 
Відповідно до чинного Кримінального кодексу України більш суворий вид покарання  з 
числа передбачених за вчинений злочин призначається лишу у разі (оберіть найбільш 
точну відповідь): 

Відповіді: 

1. якщо менш суворий 
вид покарання буде 
недостатній для 
перевиховання особи та 
попередження вчинення 
нею нових злочинів; 

Правильна 
відповідь: 

якщо менш суворий вид покарання буде 
недостатній для виправлення особи та 
попередження вчинення нею нових злочинів 

2. якщо менш суворий 
вид покарання буде 
недостатній для 
виправлення особи та 
попередження вчинення 
нею нових злочинів; 

3. якщо менш суворий 
вид покарання буде 
недостатній для 
попередження вчинення 
нових злочинів; 

4. жодна з наведених 
вище відповідей не є 
правильною  

Пояснення: 

,,Більш суворий вид покарання з числа передбачених за вчинений злочин призначається 
лише у разі, якщо менш суворий вид покарання буде недостатній для виправлення особи та 
попередження вчинення нею нових злочинів” (ч. 2 ст. 65 Кримінального кодексу України). 

Питання: 
За чинним Кримінальним кодексом України суд призначає покарання,  узгоджене 
сторонами  угоди у випадку: 

Відповіді: 

1. досягнення угоди про 
примирення або про 
визнання вини; 

Правильна 
відповідь: 

затвердження вироком угоди про примирення або 
про визнання вини 



2. затвердження 
вироком угоди про 
примирення або про 
визнання вини; 

3. затвердження 
прокурором угоди про 
примирення або про 
визнання вини; 

4. схвалення потерпілим 
угоди про примирення 
або про визнання вини 

Пояснення: 

,,У випадку затвердження вироком угоди про примирення або про визнання вини суд 
призначає покарання, узгоджене сторонами угоди” (ч. 5 ст. 65 Кримінального кодексу 
України). 

Питання: 

За чинним Кримінальним кодексом України погроза знищення чужого майна шляхом 
підпалу, вибуху, або іншим загальнонебезпечним способом,  вчинена службовою особою 
юридичної особи публічного права з використанням нею свого службового становища з 
метою одержання будь-якої неправомірної вигоди, що  завдало істотної шкоди 
охоронюваним законом інтересам окремих громадян кваліфікується як: 

Відповіді: 

1. погроза знищення 
чужого майна шляхом 
підпалу, вибуху, або 
іншим загально 
небезпечним способом 
(ст. 195 Кримінального 
кодексу України) та 
зловживання владою або 
службовим становищем 
(ч.1 ст. 364 
Кримінального кодексу 
України) 

Правильна 
відповідь: 

1. погроза знищення чужого майна шляхом 
підпалу, вибуху, або іншим загально 
небезпечним способом (ст. 195 Кримінального 
кодексу України) та зловживання владою або 
службовим становищем (ч.1 ст. 364 Кримінального 
кодексу України) 

2. погроза знищення 
майна шляхом підпалу, 
вибуху, або іншим 
загально небезпечним 

способом (ст. 195 
Кримінального кодексу 
України) та 
перевищення службових 
повноважень 
працівником  
правоохоронного 
органу (ч.1 ст. 365 
Кримінального кодексу 
України) 

3. зловживання владою 
або службовим 
становищем (ч.1 ст. 364 
Кримінального кодексу 
України) 

4. перевищення 
службових повноважень 
працівником 
працівником 
правоохоронного 
органу (ч.1 ст. 365 
Кримінального кодексу 
України) 

  

Пояснення: (ст. 195 ККУ та ч.1 ст.364 ККУ) 

Питання: 
Діяння кваліфікуються за п. 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України як «вбивство, 
вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб» у випадку, коли: 



Відповіді: 

1. злочинець має прямий 
умисел на вбивство 
однієї особи та 
непрямий умисел до 
інших; 

Правильна 
відповідь: 

злочинець має прямий умисел на вбивство однієї 
особи та непрямий умисел до інших 

2. злочинець має прямий 
умисел на вбивство 
однієї особи, а до смерті 
інших ставиться 
необережно; 

3. злочинець ставиться 
необережно до смерті 
кількох осіб; 

4. злочинець не має 
умислу на вбивство осіб 

Пояснення: 

,,Як  учинене способом,  небезпечним для життя багатьох осіб (п. 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального 
кодексу України, умисне вбивство кваліфікується за умови, що винний, здійснюючи умисел 
на позбавлення життя певної особи,  усвідомлював,  що застосовує такий спосіб убивства, 
який є небезпечним для життя не тільки цієї особи,  а й інших людей.  При цьому небезпека 
для життя інших людей має бути реальною” (п. 9 ППВСУ від 07.02.2003 №2 «Про судову 
практику в справах про злочини проти життя та здоров'я особи»). 

Питання: 
Яке з положень, що стосуються добровільної відмови від вчинення умисного вбивства є 
правильними? 

Відповіді: 

1. у разі добровільної 
відмови виконавця 
вбивства, інші 
співучасники злочину 
звільняються від 
кримінальної 
відповідальності на тих 
ж підставах, що й 
виконавець злочину; 

Правильна 
відповідь: 

особа, яка добровільно відмовилась від убивства 
потерпілого підлягає кримінальній 
відповідальності лише за умови, що фактично 
вчинене нею діяння містить склад іншого злочину 

2. особа, яка добровільно 
відмовилась від убивства 
потерпілого підлягає 
кримінальній 
відповідальності лише за 
умови, що фактично 
вчинене нею діяння 
містить склад іншого 
злочину; 

3. у разі добровільної 
відмови виконавця 
вбивства, інші 
співучасники злочину 
несуть відповідальність, 
якщо в діях виконавця 
містились ознаки іншого 
злочину; 

4. при добровільній 
відмові від вбивства 
через необережність 
кримінальна 
відповідальність 
виключається 

Пояснення: 

,,Особа, яка добровільно відмовилася від доведення злочину до кінця, підлягає кримінальній 
відповідальності лише в тому разі, якщо фактично вчинене нею діяння містить склад іншого 
злочину” (ч. 2 ст. 17 Кримінального кодексу України). 

Питання: 
За якою ознакою відмежовується вчинення умисного вбивства двох та більше осіб (п. 1 
ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України) від умисного вбивства вчиненого особою, 
яка раніше вчинила умисне вбивство (п. 13 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України)?  

Відповіді: 
1. кількістю осіб, яким 
було заподіяно смерть; 

Правильна 
відповідь: 

направленістю умислу 



2. засудженням особи за 
вчинення першого 
вбивства; 

3. проміжком часу між 
вчиненими вбивствами; 

4. направленістю умислу 

Пояснення: 

,,Умисне   позбавлення   життя   двох   або   більше    осіб кваліфікується за п. 1 ч. 2 ст. 115 
Кримінального кодексу України за умови, що їх убивство  охоплювалось   єдиним   умислом   
винного.   Для   такої кваліфікації  не має значення,  яким мотивом керувався винний і чи 
був він однаковим при позбавленні життя кожного з потерпілих. Якщо ці   мотиви   
передбачені  як  кваліфікуючі  ознаки,  дії  винного додатково кваліфікуються і за 
відповідними пунктами ч.  2 ст.  115 Кримінального кодексу. Наявність розриву  в  часі  при  
реалізації єдиного умислу на вбивство двох або більше осіб значення для кваліфікації 
злочину за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу не має” (п. 5 Постанови Пленуму 
Верховного Суду України від 07.02.2003  №2 «Про судову практику в справах про злочини 
проти життя та здоров'я особи»). 

Питання: 
Чим відмежовується умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть 
потерпілого (ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України) від умисного вбивства (ст. 115 
Кримінального кодексу України)? 

Відповіді: 

1. способом вчинення 
діяння; 

Правильна 
відповідь: 

формою вини 

2. інтенсивністю 
спричинення тілесних 
ушкоджень; 

3. формою вини; 

4. проміжком часу між 
нанесенням тілесного 
ушкодження та 
настанням смерті 

Пояснення: 

,,При умисному вбивстві настання смерті охоплюється умислом винного, а в разі  заподіяння  
тяжкого  тілесного  ушкодження,  яке  спричинило смерть потерпілого,    ставлення винного 
до її настання характеризується необережністю” (п. 22 Постанови Пленуму Верховного Суду 
України від 07.02.2003 №2 «Про судову практику в справах про злочини проти життя та 
здоров'я особи»). 

Питання: 
Заподіяння потерпілій    особі   умисного легкого тілесного ушкодження  при    
зґвалтуванні або насильницькому   задоволенні   статевої   пристрасті   неприродним 
способом чи  замаху  на  ці  злочини : 

Відповіді: 

1. не охоплюється 
статтями 152 або статті 
153 КК України і 
потребує додаткової 
кваліфікації за статтею 
127 КК України 
«Катування» 

Правильна 
відповідь: 

4. охоплюється відповідною частиною статті 152 
або статті 153 КК України і додаткової кваліфікації 
за статтею 125 КК України не потребує 

2. вимагає кваліфікації 
за частиною 2 статті 152 
або частиною 3 статті 
153 КК України і 
додаткової кваліфікації 
за статтею 125 КК 
України «Умисне легке 
тілесне ушкодження» не 
потребує 

3. не охоплюється 
статтями 152 або статті 
153 КК України і 
потребує додаткової 
кваліфікації за статтею 
125 КК України «Умисне 
легке тілесне 
ушкодження» 



4. охоплюється 
відповідною частиною 
статті 152 або статті 153 
КК України і додаткової 
кваліфікації за статтею 
125 КК України «Умисне 
легке тілесне 
ушкодження» не 
потребує 

Пояснення: 

Заподіяння потерпілій    особі    при    зґвалтуванні     або насильницькому   задоволенні   
статевої   пристрасті   неприродним способом чи  замаху  на  ці  злочини  умисного  легкого  
тілесного ушкодження  охоплюється відповідною частиною статті 152 або статті 153 КК ( 
2341-14 ) і додаткової кваліфікації за статтею 125 КК  не потребує,   оскільки  заподіяння  
шкоди  здоров'ю  у  таких  межах охоплюється   диспозицією   закону   про    відповідальність    
за зґвалтування  або  насильницьке  задоволення  статевої  пристрасті неприродним 
способом. (абз. 2 п. 3 ППВСУ від 30.05.2008 № 5 «Про судову практику у справах про злочини 
проти статевої свободи та статевої недоторканості особи») 

Питання: 
У разі поєднання насильницького задоволення статевої пристрасті із заподіянням 
потерпілій особі умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження дії  винної особи 
необхідно кваліфікувати: 

Відповіді: 

1. за сукупністю 
злочинів, передбачених 
відповідною частиною   
статті  122 «Умисне 
середньої тяжкості 
тілесне ушкодження» 
КК України  та  
відповідною частиною 
статті 152 або статті 153 
КК України 

Правильна 
відповідь: 

1. за сукупністю злочинів, передбачених 
відповідною частиною   статті  122 «Умисне 
середньої тяжкості тілесне ушкодження» КК 
України  та  відповідною частиною статті 152 або 
статті 153 КК України 

2. за сукупністю 
злочинів, передбачених 
відповідною частиною   
статті  127 «Катування» 
КК України  та  
відповідною частиною 
статті 152 або статті 153 
КК України 

3. за  відповідними 
частинами статті 152 або 
статті 153 КК України, 
оскільки ними 
охоплюється заподіяння 
середньої тяжкості 
тілесного ушкодження 

4. за  відповідними 
частиною 3 статті 152 
або частиною 3 статті 
153 КК України, 
оскільки саме ними 
охоплюється заподіяння 
середньої тяжкості 
тілесного ушкодження 

Пояснення: 

У разі поєднання насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом 
із заподіянням потерпілій   особі умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження дії  
винної особи необхідно кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених відповідною   
частиною   статті  122  КК  та  відповідною частиною статті 152 або статті 153 КК. (абз. 2 п. 3 
ППВСУ від 30.05.2008 № 5 «Про судову практику у справах про злочини проти статевої 
свободи та статевої недоторканості особи») 

Питання: 
У разі   вчинення   насильницького    задоволення    статевої пристрасті  неприродним 
способом,  а потім зґвалтування чи навпаки щодо однієї й тієї ж потерпілої особи,  ці дії  
кваліфікуються: 



Відповіді: 

1. самостійно,  без 
урахуванням 
спеціальної повторності 

Правильна 
відповідь: 

3. самостійно,  причому  останній злочин 
кваліфікується з урахуванням спеціальної 
повторності 

2. як продовжуваний 
злочин за статтею, яка 
передбачає 
відповідальність за той 
вид насильницького 
задоволення статевої 
пристрасті, який був 
здійснений останнім 

3. самостійно,  причому  
останній злочин 
кваліфікується з 
урахуванням 
спеціальної повторності 

4. як продовжуваний 
злочин за статтею, яка 
передбачає 
відповідальність за той 
вид насильницького 
задоволення статевої 
пристрасті, який був 
здійснений першим 

Пояснення: 

У разі   вчинення   насильницького    задоволення    статевої пристрасті  неприродним 
способом,  а потім зґвалтування чи навпаки щодо однієї й тієї ж потерпілої особи,  ці 
злочини  кваліфікуються самостійно,  причому  останній злочин кваліфікується з 
урахуванням спеціальної повторності. (абз. 2 п. 7 ППВСУ від 30.05.2008 № 5 «Про судову 
практику у справах про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи») 

Питання: 

Якщо винна особа, діючи з єдиним злочинним наміром, без перерви  або  без  значної  
перерви у часі,  вчинила два чи більше насильницьких природних статевих актів або  
два  чи  більше  актів насильницького   задоволення   статевої   пристрасті   
неприродним способом з однією й тією ж потерпілою особою, її дії кваліфікуються: 

Відповіді: 

1. самостійно, з 
урахуванням 
кваліфікуючої ознаки – 
настання тяжких 
наслідків 

Правильна 
відповідь: 

3. як продовжуваний злочин без урахуванням 
повторності 

2. самостійно, з 
урахуванням 
повторності 

3. як продовжуваний 
злочин без урахуванням 
повторності 

4. як продовжуваний 
злочин з урахуванням 
кваліфікуючої ознаки – 
настання тяжких 
наслідків 

Пояснення: 

Зґвалтування   або   насильницьке   задоволення   статевої пристрасті   неприродним   
способом  не  може  вважатися  вчиненим повторно,  якщо винна особа, діючи з єдиним 
злочинним наміром, без перерви  або  без  значної  перерви у часі,  вчинила два чи більше 
насильницьких природних статевих актів або  два  чи  більше  актів насильницького   
задоволення   статевої   пристрасті   неприродним способом з однією й тією ж потерпілою 
особою,  тобто за  наявності ознак продовжуваного злочину. (абз. 1 п. 7 ППВСУ від 30.05.2008 
№ 5 «Про судову практику у справах про злочини проти статевої свободи та статевої 
недоторканості особи») 

Питання: 
Дії особи,  яка  не вчинила і не мала наміру вчинити статевий акт але безпосередньо  
застосовувала фізичне насильство з метою зґвалтування потерпілої іншою особою 
кваліфікуються як: 

Відповіді: 

1. співвиконавство  у 
зґвалтуванні Правильна 

відповідь: 
1. співвиконавство  у зґвалтуванні 

2. пособництво  у 



зґвалтуванні 

3. відповідний ступеню 
фізичного насильства 
злочин проти здоров’я 

4. сукупність 
пособництва  у 
зґвалтуванні та 
відповідного ступеню 
фізичного насильства 
злочину проти здоров’я 

Пояснення: 

Дії особи,  яка  не вчинила і не мала наміру вчинити статевий акт чи задоволення статевої 
пристрасті неприродним  способом,  але безпосередньо  застосовувала фізичне насильство,  
погрожувала його застосуванням чи довела  потерпілу  особу  до  безпорадного  стану 
шляхом  уведення  в її організм проти її волі наркотичних засобів,  
психотропних,  отруйних, сильнодіючих речовин з метою зґвалтування її  чи  вчинення  
щодо  неї  насильницького  задоволення  статевої пристрасті неприродним способом іншою 
особою, повинні розглядатися як  співвиконавство  у  цьому  злочині.  Дії  таких 
співвиконавців визнаються вчиненими групою осіб і кваліфікуються без посилання на  
статтю 27 КК (абз. 2 п. 9 ППВСУ від 30.05.2008 № 5 «Про судову практику у справах про 
злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи») 

Питання: 
Таємний спосіб викрадення чужого майна (ст. 185 Кримінального кодексу України 
«Крадіжка») має місце коли: 

Відповіді: 

1. викрадення  
відбувається  у  
присутності потерпілої 
особи, та будь-яких 
інших осіб, непомітно 
для них, але суб’єкт 
переконаний, що його 
дії є явними та 
відкритими 

Правильна 
відповідь: 

4. викрадення  відбувається  у присутності 
потерпілої особи за умови,  що винна особа не знає 
про це чи вважає,  що робить це непомітно для неї 

2. викрадення  
відбувається  у 
відсутності потерпілої 
особи, але у присутності 
третіх осіб і помітно для 
них, що усвідомлюється 
суб’єктом 

3. викрадення  
відбувається  у 
присутності потерпілої 
особи і помітно для неї, 
що усвідомлюється 
суб’єктом 

4. викрадення  
відбувається  у 
присутності потерпілої 
особи за умови,  що 
винна особа не знає про 
це чи вважає,  що робить 
це непомітно для неї 

Пояснення: 

Викрадення є таємним і в  тому  разі,  коли  воно  відбувається  у присутності потерпілої 
особи за умови,  що винна особа не знає про це чи вважає,  що робить це непомітно для неї 
(абз. 3 п. 3 ППВСУ від 06.11.2009 № 10 «Про судову практику у справах про злочини проти 
власності») 

Питання: 
Таємний спосіб викрадення чужого майна (ст. 185 Кримінального кодексу України 
«Крадіжка») має місце коли: 

Відповіді: 

1. викрадення  
відбувається  у  
присутності потерпілої 
особи, та будь-яких 
інших осіб, непомітно 
для них, але суб’єкт 

Правильна 
відповідь: 

2. викрадення  відбувається  у присутності 
сторонніх осіб,  які не усвідомлюють факту 
викрадення майна  і  не можуть  дати  йому  
належної  оцінки 



переконаний, що його 
дії є явними та 
відкритими 

2. викрадення  
відбувається  у 
присутності сторонніх 
осіб,  які не 
усвідомлюють факту 
викрадення майна  і  не 
можуть  дати  йому  
належної  оцінки 

3. викрадення  
відбувається  у 
присутності потерпілої 
особи і помітно для неї, 
що усвідомлюється 
суб’єктом 

4. викрадення  
відбувається  у 
присутності третіх осіб, 
які усвідомлюють факт 
викрадення майна 

Пояснення: 

викрадення належить  кваліфікувати  як  крадіжку  не  лише  тоді,  коли  воно здійснюється  
за  відсутності  потерпілого,  але  й  у присутності сторонніх осіб,  які не усвідомлюють факту 
викрадення майна  і  не можуть  дати  йому  належної  оцінки (абз. 3 п. 3 ППВСУ від 
06.11.2009 № 10 «Про судову практику у справах про злочини проти власності») 

Питання: Розрізняючи крадіжку і грабіж, слід виходити з: 

Відповіді: 

1. спрямованості умислу 
винної особи та даних 
про те,  чи  
усвідомлював  
потерпілий характер 
вчинюваних винною 
особою дій Правильна 

відповідь: 

1. спрямованості умислу винної особи та даних 
про те,  чи  усвідомлював  потерпілий характер 
вчинюваних винною особою дій 

2. присутності чи 
відсутності потерпілого 

3. місця вчинення 
злочину 

4. присутності чи 
відсутності особи,  якій 
доручено майно 

Пояснення: 

Розрізняючи крадіжку і грабіж, слід виходити зі спрямованості умислу винної особи та 
даних про те,  чи  усвідомлював  потерпілий характер вчинюваних винною особою дій. (абз. 
3 п. 3 ППВСУ від 06.11.2009 № 10 «Про судову практику у справах про злочини проти 
власності») 

Питання: 
Злочин "Перевищення влади або службових повноважень працівником 
правоохоронного органу", ст. 365 Кримінального Кодексу України, може полягати у 
вчиненні дій, які:  

Відповіді: 

1. полягають у 
використанні своїх 
повноважень всупереч 
інтересам служби   

Правильна 
відповідь: 

дозволяються лише в особливих випадках, з 
особливого дозволу і з особливим порядком 
проведення – за відсутності цих умов 

2. виконуються в межах 
повноважень даної 
особи 

3. виконуються 
відповідно до судового 
рішення 

4. дозволяються лише в 
особливих випадках, з 
особливого дозволу і з 
особливим порядком 



проведення – за 
відсутності цих умов 

Пояснення: 

Під перевищенням  влади  або  службових   повноважень   треба розуміти вчинення  дій,  
виконання  яких  дозволяється   тільки   в особливих  випадках,  або з особливого дозволу,  
або з додержанням особливого порядку, - за відсутності цих умов (п. 5 ППВСУ від 26.12.2003 
«Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повноважень») 

Питання: 
Відповідно до Кримінального кодексу України перевищення влади або службових 
повноважень працівником правоохоронного органу може полягати в одноособовому 
вчиненні дій, які:  

Відповіді: 

1. вчинюються вперше 

Правильна 
відповідь: 

можуть бути вчинені лише колегіально 

2. входять до 
компетенції підлеглого 

3. можуть бути вчинені 
лише колегіально 

4. полягають у посяганні 
на права та свободи 
особи 

Пояснення: 
Під перевищенням  влади  або  службових   повноважень   треба розуміти вчинення  
одноособово  дій,  які  могли  бути вчинені лише колегіально (п. 5 ППВСУ від 26.12.2003 
«Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повноважень») 

Питання: 
Незаконно    виготовленими    слід    вважати   зазначені в ст. 204 Кримінального кодексу 
України товари, що виготовлені: 

Відповіді: 

1. суб'єктом 
підприємницької   чи   
господарської   
діяльності   без  
одержання ліцензії, 
якщо їх виготовлення 
підлягає ліцензуванню. 

Правильна 
відповідь: 

1. суб'єктом підприємницької   чи   господарської   
діяльності   без  одержання ліцензії, якщо їх 
виготовлення підлягає ліцензуванню. 

2. суб'єктом 
підприємницької   чи   
господарської   
діяльності   без  
одержання дозволу. 

3. суб'єктом 
підприємницької   чи   
господарської   
діяльності   без сплати 
акцизного збору. 

4. суб'єктом 
підприємницької   чи   
господарської   
діяльності   без  
отримання марок 
акцизного збору. 

Пояснення: 

Незаконно    виготовленими    слід    вважати   зазначені в ст. 204 КК товари, що виготовлені: 
1) особою, яка не зареєстрована  як суб'єкт підприємництва,  незалежно від того,  чи підлягає 
діяльність з їх виготовлення ліцензуванню;  2)  суб'єктом підприємницької   чи   
господарської   діяльності   без  одержання ліцензії, якщо їх виготовлення підлягає 
ліцензуванню. (п. 12 ППВСУ від 25.04.2003 № 3 «Про практику застосування судами 
законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності») 

Питання: 
При  відмежуванні  шахрайства з фінансовими ресурсами (ст. 222 Кримінального 
кодексу України) від злочинів проти власності слід виходити: 

Відповіді: 

1. зі способу вчинення 
діяння 

Правильна 
відповідь: 

4. зі змісту і спрямованості умислу особи, мотиву, 
мети  

2. з предмету злочину та моменту їх виникнення 

3. з факту настання 
наслідків 

  

4. зі змісту і   



спрямованості умислу 
особи, мотиву, мети  

та моменту їх 
виникнення 

  

Пояснення: 

При  відмежуванні  шахрайства з фінансовими ресурсами від злочинів проти власності,  
зокрема від шахрайства  та  заволодіння чужим майном шляхом зловживання особою своїм 
службовим становищем, слід виходити зі змісту і спрямованості умислу особи, мотиву, мети 
та моменту їх виникнення. (абз. 1 п. 23 ППВСУ від 25.04.2003 № 3 «Про практику 
застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері 
господарської діяльності») 

Питання: 
У ст. 249 Кримінального кодексу України "Незаконне зайняття рибним, звіриним або 
іншим водним добувним промислом" під промислом розуміється: 

Відповіді: 

1. окремо кожен один 
акт добування риби, 
тварин чи рослин  

Правильна 
відповідь: 

4. як один акт добування риби,  тварин чи рослин, 
так і неодноразове вчинення таких дій із 
використанням промислових засобів 

2. лише два або більше 
актів добування риби, 
тварин чи рослин 

3. лише три або більше 
актів добування риби, 
тварин чи рослин 

4. як один акт добування 
риби,  тварин чи 
рослин, так і 
неодноразове вчинення 
таких дій із 
використанням 
промислових засобів 

Пояснення: 
Під промислом розуміються як один акт добування риби,  тварин чи рослин, так і 
неодноразове вчинення таких дій. (абз. 3 п. 12 ППВСУ від 10.12.2004 № 17 «Про судову 
практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля») 

Питання: 
В якому випадку полювання не вважається  вчиненим  із використанням транспортних 
засобів (ч. 2 ст. 249 Кримінального кодексу України " Незаконне полювання") 

Відповіді: 

1. коли такий засіб було 
застосовано для 
вистежування звірів або 
птахів 

Правильна 
відповідь: 

4. коли такий засіб було застосовано для 
транспортування добутих звірів або птахів 

2. коли такий засіб було 
застосовано для 
переслідування звірів 
або птахів 

3. коли такий засіб було 
застосовано для 
добування звірів або 
птахів 

4. коли такий засіб було 
застосовано для 
транспортування 
добутих звірів або птахів 

Пояснення: 

полювання  вважається  вчиненим  із використанням транспортних засобів (ч. 2  ст. 248  КК), 
коли такий засіб було застосовано для вистежування,  переслідування, добування звірів або 
птахів. (п. 11 ППВСУ від 10.12.2004 № 17 «Про судову практику у справах про злочини та 
інші правопорушення проти довкілля») 

Питання: 

За незаконне полювання (ст. 248 Кримінального кодексу України) в заповідниках чи на 
інших  територіях та  об'єктах  природно-заповідного фонду або на звірів,  птахів чи інші 
види тваринного світу,  занесені до Червоної  книги  України, кримінальна  
відповідальність  настає: 

Відповіді: 

1. незалежно від того,  чи 
мали місце шкідливі 
наслідки 

Правильна 
відповідь: 

1. незалежно від того,  чи мали місце шкідливі 
наслідки 

2. лише якщо воно 
заподіяло істотну шкоду 



3. лише якщо воно 
заподіяло велику шкоду 

4. лише якщо воно 
заподіяло шкоду в 
особливо великому 
розмірі 

Пояснення: 

За незаконне полювання в заповідниках чи на інших  територіях та  об'єктах  природно-
заповідного фонду або на звірів,  птахів чи інші види тваринного світу,  занесені до Червоної  
книги  України, кримінальна  відповідальність  настає незалежно від того,  чи мали місце 
шкідливі наслідки. (абз 4 п. 10 ППВСУ від 10.12.2004 № 17 «Про судову практику у справах 
про злочини та інші правопорушення проти довкілля») 

Питання: 

В якій відповіді названо діяння, яке є ремонтом предметів злочину, передбаченого ст. 
263-1 Кримінального кодексу України «Незаконне виготовлення, переробка чи ремонт 
вогнепальної зброї або фальсифікація, незаконне видалення чи зміна її маркування, або 
незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових 
пристроїв»: 

Відповіді: 

1. перероблення 
будівельного пістолета у 
зброю, придатну до 
стрільби 

Правильна 
відповідь: 

2. усунення дефектів зброї 

2. усунення дефектів 
зброї 

3. регулярне 
обслуговування зброї 

4. перероблення 
мисливської (у тому 
числі гладкоствольної) 
рушниці — в обріз 

Пояснення: 

Ремонт холодної, вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської),  бойових  припасів 
або вибухових пристроїв - це таке відновлення характерних властивостей зазначених  
предметів  шляхом заміни  або  реставрації  зношених  чи  непридатних з інших причин 
частин,  механізмів,  усунення дефектів,  поломок  чи  пошкоджень, налагодження    
нормального   функціонування   різних   частин   і механізмів,  внаслідок якого  ці  предмети  
стають  придатними  до  

використання за цільовим призначенням. (п. 14 ППВСУ від 26.04.2002 № 3 «Про судову 
практику в справах про викрадення та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими  
припасами, вибуховими  речовинами,  вибуховими   пристроями  чи радіоактивними 
матеріалами») 

Питання: 

В якій відповіді названо діяння, яке є незаконним виготовленням предметів злочину, 
передбаченого ст. 263-1 Кримінального кодексу України «Незаконне виготовлення, 
переробка чи ремонт вогнепальної зброї або фальсифікація, незаконне видалення чи 
зміна її маркування, або незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин 
чи вибухових пристроїв»: 

Відповіді: 

1. відновлення 
характерних 
властивостей зазначених  
предметів  шляхом 
заміни  або  реставрації  
зношених  чи  
непридатних з інших 
причин частин Правильна 

відповідь: 
4. перероблення мисливської (у тому числі 
гладкоствольної) рушниці — в обріз 2. усунення дефектів 

зброї 

3. регулярне 
обслуговування зброї 

4. перероблення 
мисливської (у тому 
числі гладкоствольної) 
рушниці — в обріз 



Пояснення: 

Під незаконним виготовленням холодної, вогнепальної зброї (крім  гладкоствольної 
мисливської),  бойових припасів,  вибухових речовин або вибухових пристроїв потрібно 
розуміти умисні,  вчинені без   передбаченого   законом  дозволу  дії  по  їх  створенню  чи 
переробленню,   внаслідок   чого   вони   набувають    відповідних характерних властивостей. 
     Такими діями,  зокрема, є перероблення мисливської  (у  тому  числі гладкоствольної)   
рушниці   -  в  обріз (абз. 1 п. 13 ППВСУ від 26.04.2002 № 3 «Про судову практику в справах 
про викрадення та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими  припасами, 
вибуховими  речовинами,  вибуховими   пристроями  чи радіоактивними матеріалами») 

Питання: 
У складі злочину, передбаченому ст. 257 Кримінального кодексу України «Бандитизм», 
під бандою необхідно розуміти (оберіть найбільш точне визначення): 

Відповіді: 

1. озброєну  
організовану  групу або 
злочинну організацію, 
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 

Правильна 
відповідь: 

1. озброєну  організовану  групу або злочинну 
організацію, 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 

2. озброєну  злочинну 
організацію, 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 

3. озброєну  
організовану  групу, яка 
попередньо створена з 
метою підготовки та 
вчинення тяжких чи 
особливо тяжких 
злочинів 

4. озброєну  
організовану  групу або 
злочинну організацію, 
яка попередньо 
створена з метою 
підготовки та вчинення 
тяжких чи особливо 
тяжких злочинів 

Пояснення: 

Бандою необхідно визнавати  озброєну  організовану  групу або злочинну організацію, 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. (абз. 1 п. 17 ППВСУ від 23.12.2005 № 13 «Про практику розгляду 
судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об'єднаннями») 

Питання: 
Особа, яка надала неправомірну вигоду (статті 368-3, 368-4, 369 Кримінального кодексу 
України) звільняється від кримінальної відповідальності за вчинене: 



Відповіді: 

1. якщо особа 
намагалася надати 
неправомірну вигоду, 
проте це не вдалося з 
причин, що не залежали 
від її волі 

Правильна 
відповідь: 

4. якщо після надання неправомірної вигоди вона - 
до отримання з інших джерел інформації про цей 
злочин органом, службова особа якого згідно із 
законом наділена правом повідомляти про 
підозру, - добровільно заявила про те, що сталося, 
такому органу та активно сприяла розкриттю 
злочину, вчиненого особою, яка одержала 
неправомірну вигоду або прийняла її пропозицію 
чи обіцянку 

2. у разі вимагання 
неправомірної вигоди з 
боку службової особи чи 
особи, яка надає 
публічні послуги 

3. якщо особа до 
повідомлення їй про 
підозру у наданні 
неправомірної вигоди 
добровільно заявила про 
те, що сталося, 
відповідному органу 

4. якщо після надання 
неправомірної вигоди 
вона - до отримання з 
інших джерел 
інформації про цей 
злочин органом, 
службова особа якого 
згідно із законом 
наділена правом 
повідомляти про 
підозру, - добровільно 
заявила про те, що 
сталося, такому органу 
та активно сприяла 
розкриттю злочину, 
вчиненого особою, яка 
одержала неправомірну 
вигоду або прийняла її 
пропозицію чи обіцянку 

Пояснення: 

«Особа, яка запропонувала, пообіцяла або надала неправомірну вигоду, звільняється від 
кримінальної відповідальності за злочини, передбачені статтями 354, 368 3, 368 4, 369, 369 2 
цього Кодексу, якщо після пропозиції, обіцянки чи надання неправомірної вигоди вона - до 
отримання з інших джерел інформації про цей злочин органом, службова особа якого згідно 
із законом наділена правом повідомляти про підозру, - добровільно заявила про те, що 
сталося, такому органу та активно сприяла розкриттю злочину, вчиненого особою, яка 
одержала неправомірну вигоду або прийняла її пропозицію чи обіцянку. Зазначене 
звільнення не застосовується у разі, якщо пропозиція, обіцянка чи надання неправомірної 
вигоди були вчинені по відношенню до осіб, визначених у частині четвертій статті 18 цього 
Кодексу»  (ч. 5  ст. 354 Кримінального кодексу України) 

Питання: 
Відповідно до Кримінального кодексу України перевищення влади або службових 
повноважень працівником правоохоронного органу не може полягати у вчиненні дій: 

Відповіді: 

1. які явно виходять за 
межі наданих йому прав 
чи повноважень, якщо 
вони завдали істотної 
шкоди охоронюваним 
законом правам, 
інтересам окремих 
громадян, державним чи 
громадським інтересам, 

Правильна 
відповідь: 

1. які явно виходять за межі наданих йому прав чи 
повноважень, якщо вони завдали істотної шкоди 
охоронюваним законом правам, інтересам 
окремих громадян, державним чи громадським 
інтересам, інтересам юридичних осіб. 
 



інтересам юридичних 
осіб. 
 

2. які є  компетенцією  
вищестоящої  службової 
особи цього відомства 

3. які є  компетенцією  
службової особи іншого 
відомства 

4. всі відповіді вірні 

Пояснення: ч. 1 ст. 365  КК України. 

Питання: 
З якого моменту банду, у складі злочину, передбаченому ст. 257 Кримінального кодексу 
України «Бандитизм», слід вважати створеною? 

Відповіді: 

1. з  моменту  вчинення 
першого нападу за 
умови,  що об'єднання 
набуло всіх обов'язкових 
ознак банди 

Правильна 
відповідь: 

3. з  моменту  досягнення  її учасниками згоди 
щодо вчинення першого нападу за наявності  
планів щодо подальшої спільної злочинної 
діяльності такого ж характеру та за умови,  що 
об'єднання набуло всіх обов'язкових ознак банди 

2. з  моменту  появи 
зброї  

3. з  моменту  
досягнення  її 
учасниками згоди щодо 
вчинення першого 
нападу за наявності  
планів щодо подальшої 
спільної злочинної 
діяльності такого ж 
характеру та за умови,  
що об'єднання набуло 
всіх обов'язкових ознак 
банди 

4. з  моменту  готування  
планів щодо подальшої 
спільної злочинної 
діяльності 

Пояснення: 

Банду слід   вважати   створеною   з  моменту  досягнення  її учасниками згоди щодо 
вчинення першого нападу за наявності  планів щодо подальшої спільної злочинної 
діяльності такого ж характеру та за умови,  що об'єднання набуло всіх обов'язкових ознак 
банди.  (абз. 2 п. 17 ППВСУ від 23.12.2005 № 13 «Про практику розгляду судами 
кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об'єднаннями») 

Питання: 
Обов'язковими  ознаками  організації  банди у складі злочину, передбаченому ст. 257 
Кримінального кодексу України «Бандитизм», є:  

Відповіді: 

1. мета - вчинення 
нападів,  та озброєність  
її  учасників  або хоча  б  
одного  з  них 

Правильна 
відповідь: 

1. мета - вчинення нападів,  та озброєність  її  
учасників  або хоча  б  одного  з  них 

2. лише озброєність  її  
учасників  або хоча  б  
одного  з  них 

3. лише мета - вчинення 
нападів 

4. мета - вчинення 
нападів,  та озброєність  
усіх її  учасників 



Пояснення: 

Обов'язковими  ознаками  організації  банди  є  мета цієї діяльності - вчинення нападів - та 
озброєність  її  учасників  або хоча  б  одного  з  них  (в останньому випадку інші учасники 
мають знати про це й усвідомлювати можливість застосування зброї під час нападів). (п. 18 
ППВСУ від 23.12.2005 № 13 «Про практику розгляду судами кримінальних справ про 
злочини, вчинені стійкими злочинними об'єднаннями») 

Питання: 
Назвіть орган, який затверджує перелік речовин, які відносяться до наркотичних 
засобів:  

Відповіді: 

1. Верховна Рада 
України; 

Правильна 
відповідь: 

Кабінет Міністрів України 

2. Кабінет Міністрів 
України; 

3. Міністерство охорони 
здоров'я України; 

4. Міністерство 
внутрішніх справ 
України 

Пояснення: 
Постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. N 770 «Про затвердження 
переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів». 

Питання: 
Назвіть орган, який затвердив акт на підставі якого визначається кількісна категорія 
аналогів наркотичних засобів, які знаходяться у незаконному обігу:  

Відповіді: 

1. Верховна Рада 
України; 

Правильна 
відповідь: 

 Міністерство охорони здоров'я України 

2. Кабінет Міністрів 
України; 

3. Міністерство охорони 
здоров'я України; 

4. Міністерство 
внутрішніх справ 
України 

Пояснення: 

Наказ МОЗ № 188 від 01.08.2000 Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо 
великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться 
у незаконному обігу. 

Питання: 

За чинним Кримінальним кодексом України публічні заклики до насильницької зміни 
чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також 
розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, вчинені службовою 
особою юридичної особи публічного права, що не є представником влади, але з 
використанням нею свого службового становища з метою одержання будь-якої 
неправомірної вигоди, що завдало істотної шкоди державним чи громадським 
інтересам, кваліфікуються як: 

Відповіді: 

1. за ч.2 ст.109 
Кримінального кодексу 
України як  дії, 
спрямовані на 
насильницьку зміну чи 
повалення 
конституційного ладу 
або на захоплення 
державної влади 

Правильна 
відповідь: 

за ч.2 ст.109 Кримінального кодексу України як 
публічні заклики до насильницької зміни чи 
повалення конституційного ладу або до 
захоплення державної влади, а також 
розповсюдження матеріалів із закликами до 
вчинення таких дій та ч.1 ст. 364 Кримінального 
кодексу України, як зловживання владою або 
службовим становищем  

2. державна зрада 

3. за ч.3 ст.109 
Кримінального кодексу 
України як  дії, 
спрямовані на 
насильницьку зміну чи 
повалення 
конституційного ладу 
або на захоплення 
державної влади, 
вчинені особою, яка є 
представником влади 



4. за ч.2 ст.109 
Кримінального кодексу 
України як публічні 
заклики до 
насильницької зміни чи 
повалення 
конституційного ладу 
або до захоплення 
державної влади, а 
також розповсюдження 
матеріалів із закликами 
до вчинення таких дій 
та ч.1 ст. 364 
Кримінального кодексу 
України, як 
зловживання владою або 
службовим становищем  

Пояснення:  (ч.2 ст.109 ККУ та ч.1 ст. 364 ККУ) 

Питання: 

Порушення спеціальних    правил   безпеки,   які   стосуються виконання   робіт    з    
підвищеною    небезпекою,    діють    на вибухонебезпечних  підприємствах  або  у  
вибухонебезпечних цехах;  

порушення  правил  ядерної  або  радіаційної  безпеки,  безпечного використання  
промислової  продукції  або  безпечної  експлуатації будівель і споруд кваліфікуються: 

Відповіді: 

1. за сукупністю ст. 
271«Порушення вимог 
законодавства про 
охорону праці» та 
статтями  272 - 275 КК, 
які передбачають 
відповідальність за 
порушення саме цих 
спеціальних правил 

Правильна 
відповідь: 

2. лише за статтями  272 - 275 КК, які передбачають 
відповідальність за порушення саме цих 
спеціальних правил 

2. лише за статтями  272 - 
275 КК, які 
передбачають 
відповідальність за 
порушення саме цих 
спеціальних правил 

3. лише за ч. 2 ст. 271 КК 
«Порушення вимог 
законодавства про 
охорону праці» 

4. лише за ст. 271КК 
«Порушення вимог 
законодавства про 
охорону праці» 

Пояснення: 

Порушення спеціальних    правил   безпеки,   які   стосуються виконання   робіт    з    
підвищеною    небезпекою,    діють    на вибухонебезпечних  підприємствах  або  у  
вибухонебезпечних цехах; порушення  правил  ядерної  або  радіаційної  безпеки,  
безпечного використання  промислової  продукції  або  безпечної  експлуатації будівель і 
споруд статтею 271 КК не  охоплюються  та потребують   кваліфікації   відповідно  за  
статтями  272 - 275 КК (абз. 2 п. 6 ППВСУ від 12.06.2009 № 7 «Про практику застосування 
судами України законодавства у справах про злочини проти безпеки виробництва») 

Питання: 
Потерпілими від злочину, передбаченого ст. 271 Кримінального кодексу України 
«Порушення вимог законодавства про охорону праці» не можуть бути: 

Відповіді: 

1. замовники продукції 
чи послуг підприємства, 
установи, організації Правильна 

відповідь: 
1. замовники продукції чи послуг підприємства, 
установи, організації 2. особи,   які  

безпосередньо 
працюють на 



підприємстві,  в 
установі, організації 

3. особи,   які  прибули у  
відрядження на 
підприємство,  в 
установу, організацію 

4. особи,   які  прибули 
на  практику до 
підприємства, установи, 
організації 

Пояснення: 

Потерпілими від  аналізованого  злочину  можуть  бути  тільки особи,   які  мають  постійний  
чи  тимчасовий  зв'язок  з  певним підприємством,  установою, організацією чи з 
виробничою діяльністю громадянина-суб'єкта   підприємницької  діяльності  (безпосередньо 
працюють,  прибули у  відрядження,  на  практику,  стажування  або діяльність яких 
пов'язана з цим виробництвом тощо).  

Особи, які не пов'язані із зазначеним виробництвом, не можуть визнаватися    потерпілими   
від   цього   злочину   (представники контролюючих органів,  замовники продукції чи 
послуг,  особи,  які випадково   опинилися   на   території   підприємства,   установи, 
організації тощо). (абз. 3, 4 п. 8 ППВСУ від 12.06.2009 № 7 «Про практику застосування 
судами України законодавства у справах про злочини проти безпеки виробництва») 

Питання: 

Як за чинним Кримінальним кодексом України кваліфікується посягання на 
територіальну цілісність і недоторканність України, вчинене службовою особою 
юридичної особи публічного права, яка не є представником влади, з використанням 
нею своїх службових повноважень з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди, 
що  завдало істотної шкоди державним чи громадським інтересам? 

Відповіді: 

1. за ч.1 ст.110 
Кримінального кодексу 
України як посягання на 
територіальну цілісність 
і недоторканність 
України 

Правильна 
відповідь: 

за ч.1 ст.110 Кримінального кодексу України як 
посягання на територіальну цілісність і 
недоторканність України та ч.1 ст. 364 
Кримінального кодексу України, як зловживання 
владою або службовим становищем  

2. державна зрада 

3. за ч.1 ст.110 
Кримінального кодексу 
України як посягання на 
територіальну цілісність 
і недоторканність 
України та ч.1 ст. 364 
Кримінального кодексу 
України, як 
зловживання владою або 
службовим становищем 

4. шпигунство  

Пояснення:  (ч. 1 ст. 110 ККУ та ч.1 ст. 364 ККУ) 

Питання: 

Як за чинним Кримінальним кодексом України кваліфікується посягання на 
територіальну цілісність і недоторканність України, вчинене представником влади з 
використанням свого службового становища з метою одержання будь-якої 
неправомірної вигоди, що  завдало істотної шкоди державним чи громадським 
інтересам? 

Відповіді: 

1. за ч.2 ст.110 
Кримінального кодексу 
України як посягання на 
територіальну цілісність 
і недоторканність 
України, вчинене 
особою яка є 
представником влади 

Правильна 
відповідь: 

за ч.2 ст.110 Кримінального кодексу України як 
посягання на територіальну цілісність і 
недоторканність України, вчинене особою яка є 
представником влади  



2. за ч.1 ст.110 
Кримінального кодексу 
України як посягання на 
територіальну цілісність 
і недоторканність 
України та ч.1 ст. 364 
Кримінального кодексу 
України, як 
зловживання владою 

3. державна зрада 

4. жодна з відповідей не 
є правильною  

Пояснення:  (ч. 2 ст. 110 ККУ) 

Питання: 
Потерпілими від злочину, передбаченого ст. 271 Кримінального кодексу України 
«Порушення вимог законодавства про охорону праці» можуть бути: 

Відповіді: 

1. представники 
контролюючих органів 
підприємства,   
установи, організації 

Правильна 
відповідь: 

2. особи, які прибули у  на  практику до 
підприємства,   установи, організації 

2. особи, які прибули у  
на  практику до 
підприємства,   
установи, організації 

3. замовники продукції 
чи послуг підприємства,   
установи, організації 

4. особи,  які випадково   
опинилися   на   
території   підприємства,   
установи, організації 

Пояснення: 

Потерпілими від  аналізованого  злочину  можуть  бути  тільки особи, які  мають  постійний  
чи  тимчасовий  зв'язок  з  певним підприємством,  установою, організацією чи з 
виробничою діяльністю громадянина-суб'єкта   підприємницької  діяльності  (безпосередньо 
працюють,  прибули у  відрядження,  на  практику,  стажування  або діяльність яких 
пов'язана з цим виробництвом тощо).  

Особи, які не пов'язані із зазначеним виробництвом, не можуть визнаватися    потерпілими   
від   цього   злочину   (представники контролюючих органів,  замовники продукції чи 
послуг,  особи,  які випадково   опинилися   на   території   підприємства,   установи, 
організації тощо). (абз. 3, 4 п. 8 ППВСУ від 12.06.2009 № 7 «Про практику застосування 
судами України законодавства у справах про злочини проти безпеки виробництва») 

Питання: 
Потерпілими в  результаті   злочинних   діянь,   передбачених статтею  272 
Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки під час виконання робіт з 
підвищеною небезпекою» можуть бути: 

Відповіді: 

1. як учасники 
виробничого процесу, 
так і інші особи, які не 
мають до нього 
відношення 

Правильна 
відповідь: 

1. як учасники виробничого процесу, так і інші 
особи, які не мають до нього відношення 

2. тільки особи, які  
мають  постійний  чи  
тимчасовий  зв'язок  з  
певним підприємством,  
установою, організацією 

3. тільки особи, які  
мають  постійний  
зв'язок  з  певним 
підприємством,  
установою, організацією 

4. тільки особи, які не 
мають до відношення до 
виробничого процесу 



Пояснення: 

Потерпілими в  результаті   злочинних   діянь,   передбачених статтею  272  КК,  можуть бути 
як учасники виробничого процесу, так і інші особи, які не мають до нього відношення. (абз. 
2 п. 10 ППВСУ від 12.06.2009 № 7 «Про практику застосування судами України законодавства 
у справах про злочини проти безпеки виробництва») 

Питання: 
Суб'єктом злочину,  передбаченого ст.  286 Кримінального кодексу України «Порушення 
правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують 
транспортними засобами» є: 

Відповіді: 

1. лише особа, яка не має 
право на керування 
транспортним  засобом 

Правильна 
відповідь: 

4. особа,  яка керує  транспортним  засобом,  
незалежно  від того,  чи має вона на це право 

2. лише особа,  яка має 
право на керування 
транспортним  засобом 

3. військовослужбовець,   
котрий безпосередньо 
керує бойовою,  
спеціальною чи 
транспортною машиною 

4. особа,  яка керує  
транспортним  засобом,  
незалежно  від  
того,  чи має вона на це 
право 

Пояснення: 

Суб'єктом злочину,  передбаченого ст.  286 КК, визнають особу,  яка керує  транспортним  
засобом,  незалежно  від  
того,  чи має вона на це право,  а злочину,  передбаченого ст. 415 КК,   -   військовослужбовця 
військовозобов'язаного,   котрий безпосередньо керує бойовою,  спеціальною чи 
транспортною машиною (п. 4 ППВСУ від 23.12.2005 № 14 «Про практику застосування 
судами України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху 
та експлуатації транспорту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті») 

Питання: 
Суб'єктом злочину,  передбаченого ст.  286 Кримінального кодексу України «Порушення 
правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують 
транспортними засобами» не може бути: 

Відповіді: 

1. особа, яка не має 
право на керування 
транспортним  засобом 

Правильна 
відповідь: 

3. військовослужбовець,   котрий безпосередньо 
керує бойовою,  спеціальною чи транспортною 
машиною 

2. особа,  яка має право 
на керування 
транспортним  засобом 

3. військовослужбовець,   
котрий безпосередньо 
керує бойовою,  
спеціальною чи 
транспортною машиною 

4. особа, яка навчає 
водінню іншу особу і 
перебуває під  час  
навчальної  їзди  поруч  
із  учнем 

Пояснення: 

Суб'єктом злочину,  передбаченого ст.  286 КК, визнають особу,  яка керує  транспортним  
засобом,  незалежно  від  
того,  чи має вона на це право,  а злочину,  передбаченого ст. 415 КК,   -   військовослужбовця 
військовозобов'язаного,   котрий безпосередньо керує бойовою,  спеціальною чи 
транспортною машиною (п. 4 ППВСУ від 23.12.2005 № 14 «Про практику застосування 
судами України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху 
та експлуатації транспорту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті») 

Питання: 
Якщо, порушуючи правила дорожнього руху особа усвідомлювала суспільно 
небезпечний характер своїх дій, передбачала суспільно небезпечні наслідки і бажала або 
свідомо припускала їх настання її дії кваліфікуються: 



Відповіді: 

1. за ч. 2 ст. 286 ККУ 
«Порушення правил 
безпеки дорожнього 
руху або експлуатації 
транспорту особами, які 
керують транспортними 
засобами» 

Правильна 
відповідь: 

3. лише за статтями КК,  в яких  встановлено  
відповідальність  за  умисні злочини проти життя 
та здоров'я особи  

2. за відповідною 
частиною ст. 286 КК та 
за статтями КК,  в яких  
встановлено  
відповідальність  за  
умисні злочини проти 
життя та здоров'я особи 

3. лише за статтями КК,  
в яких  встановлено  
відповідальність  за  
умисні злочини проти 
життя та здоров'я особи 

4. за ч. 3 ст. 286 ККУ 
«Порушення правил 
безпеки дорожнього 
руху або експлуатації 
транспорту особами, які 
керують транспортними 
засобами» 

Пояснення: 

Відповідальність за статтями 286 - 288, 415 КК настає лише за умови,  що винна особа 
внаслідок  порушення  певних правил  спричинила  з необережності потерпілому середньої 
тяжкості чи тяжке тілесне ушкодження або його загибель.  Якщо ж,  порушуючи відповідні  
правила  й усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, винний передбачав 
суспільно небезпечні наслідки і бажав або свідомо припускав їх настання,  ці дії необхідно 
кваліфікувати за статтями КК,  в яких  встановлено  відповідальність  за  умисні злочини 
проти життя та здоров'я особи. (п. 8 ППВСУ від 23.12.2005 № 14 «Про практику застосування 
судами України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху 
та експлуатації транспорту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті») 

Питання: 
За ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього 
руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» не 
можуть бути кваліфіковані дії особи, якщо: 

Відповіді: 

1. порушуючи відповідні  
правила й 
усвідомлюючи суспільно 
небезпечний характер 
своїх дій, особа 
передбачала суспільно 
небезпечні наслідки але 
легковажно 
розраховувала на їх 
відвернення 

Правильна 
відповідь: 

4. порушуючи відповідні  правила  й 
усвідомлюючи суспільно небезпечний характер 
своїх дій, особа передбачала суспільно небезпечні 
наслідки і бажала або свідомо припускала їх 
настання 

2. порушуючи відповідні  
правила  й 
усвідомлюючи суспільно 
небезпечний характер 
своїх дій, особа не 
передбачала суспільно 
небезпечні наслідки, 
хоча повинна була і 
могла їх передбачити 



3. порушуючи відповідні  
правила  й 
усвідомлюючи суспільно 
небезпечний характер 
своїх дій, особа 
передбачала суспільно 
небезпечні наслідки але 
легковажно 
розраховувала на їх 
відвернення, а також 
якщо особа не 
передбачала суспільно 
небезпечні наслідки, 
хоча повинна була і 
могла їх передбачити 

4. порушуючи відповідні  
правила  й 
усвідомлюючи суспільно 
небезпечний характер 
своїх дій, особа 
передбачала суспільно 
небезпечні наслідки і 
бажала або свідомо 
припускала їх настання 

Пояснення: 

Відповідальність за статтями 286 - 288, 415 КК настає лише за умови,  що винна особа 
внаслідок  порушення  певних  
правил  спричинила  з необережності потерпілому середньої тяжкості чи тяжке тілесне 
ушкодження або його загибель.  Якщо ж,  порушуючи відповідні  правила  й усвідомлюючи 
суспільно небезпечний характер своїх дій, винний передбачав суспільно небезпечні 
наслідки і бажав або свідомо припускав їх настання,  ці дії необхідно кваліфікувати  
за статтями КК,  в яких  встановлено  відповідальність  за  умисні злочини проти життя та 
здоров'я особи. (п. 8 ППВСУ від 23.12.2005 № 14 «Про практику застосування судами України 
законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації 
транспорту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті») 

Питання: 
Загибеллю кількох людей у складі злочину, передбаченому ч.  3 ст.  286 Кримінального 
кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації 
транспорту особами, які керують транспортними засобами» визнається: 

Відповіді: 

1. смерть хоча б двох 
потерпілих під час 
однієї дорожньо-
транспортної  події 

Правильна 
відповідь: 

1. смерть хоча б двох потерпілих під час однієї 
дорожньо-транспортної  події 

2. смерть хоча б трьох 
потерпілих під час 
однієї дорожньо-
транспортної  події 

3. смерть хоча б двох 
потерпілих під час 
різних дорожньо-
транспортних подій 

4. смерть хоча б трьох 
потерпілих під час 
різних дорожньо-
транспортних подій 

Пояснення: 

Загибеллю кількох людей (ч.  3 ст.  286,  ч.  2 ст. 415 КК) є смерть хоча б двох потерпілих,  що 
настала внаслідок  
порушення  особою  правил  безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту,  правил 
водіння або експлуатації машини під час однієї дорожньо-транспортної  події. (п. 9 ППВСУ 
від 23.12.2005 № 14 «Про практику застосування судами України законодавства у справах 
про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також про 
адміністративні правопорушення на транспорті») 

Питання: 
Як хуліганство 296 Кримінального кодексу України не можуть бути розцінені дії особи, 
які: 



Відповіді: 

1. супроводжуються 
заподіянням тілесних 
ушкоджень 

Правильна 
відповідь: 

4. викликані  особистими   неприязними 
стосунками 

2. супроводжуються 
погрозами   вбивством 

3. викликані мотивами 
явної неповаги до 
суспільства 

4. викликані  
особистими   
неприязними 
стосунками 

Пояснення: 

Дії, що  супроводжувалися  погрозами   вбивством,   завданням побоїв, заподіянням тілесних 
ушкоджень, вчинені винним щодо членів сім'ї,  родичів,  знайомих  і  викликані  особистими   
неприязними стосунками,    неправильними    діями    потерпілих   тощо,   слід 
кваліфікувати  за  статтями  КК,  що   передбачають відповідальність за злочини проти 
особи. (абз. 2 п. 4 ППВСУ від 22.12.2006 № 10 «Про судову практику у справах про 
хуліганство») 

Питання: 
Як хуліганство 296 Кримінального кодексу України не можуть бути розцінені дії особи, 
які: 

Відповіді: 

1. супроводжуються 
заподіянням тілесних 
ушкоджень 

Правильна 
відповідь: 

2. викликані неправильними    діями    потерпілих 

2. викликані 
неправильними    діями    
потерпілих 

3. викликані мотивами 
явної неповаги до 
суспільства 

4. супроводжуються  
завданням побоїв 

Пояснення: 

Дії, що  супроводжувалися  погрозами   вбивством,   завданням побоїв, заподіянням тілесних 
ушкоджень, вчинені винним щодо членів сім'ї,  родичів,  знайомих  і  викликані  особистими   
неприязними стосунками,    неправильними    діями    потерпілих   тощо,   слід 
кваліфікувати  за  статтями  КК,  що   передбачають відповідальність за злочини проти 
особи. (абз. 2 п. 4 ППВСУ від 22.12.2006 № 10 «Про судову практику у справах про 
хуліганство») 

Питання: Як хуліганство 296 Кримінального кодексу України можуть бути розцінені дії особи, які: 

Відповіді: 

1. супроводжуються 
заподіянням тілесних 
ушкоджень 

Правильна 
відповідь: 

1. супроводжуються заподіянням тілесних 
ушкоджень 

2. викликані 
неправильними    діями    
потерпілих 

3. не викликані 
мотивами явної 
неповаги до суспільства 

4. викликані  
особистими   
неприязними 
стосунками 

Пояснення: 

Дії, що  супроводжувалися  погрозами   вбивством,   завданням побоїв, заподіянням тілесних 
ушкоджень, вчинені винним щодо членів сім'ї,  родичів,  знайомих  і  викликані  особистими   
неприязними стосунками,    неправильними    діями    потерпілих   тощо,   слід 
кваліфікувати  за  статтями  КК,  що   передбачають відповідальність за злочини проти 
особи. (абз. 2 п. 4 ППВСУ від 22.12.2006 № 10 «Про судову практику у справах про 
хуліганство») 

Питання: 
Опором представникові влади, представникові громадськості або іншим громадянам,  
які припиняли хуліганські дії (ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України 
«Хуліганство») не є: 

Відповіді: 
1. відштовхування 
представника влади, 
представника 

Правильна 
відповідь: 

4. невиконання законних вимог по припиненню 
хуліганських дій 



громадськості або інших 
громадян,  які 
припиняли хуліганські 
дії 

2. завдання побоїв 
представнику влади, 
представнику 
громадськості або 
іншим громадянам,  які 
припиняли хуліганські 
дії 

3. заподіяння тілесних 
ушкоджень 
представнику влади, 
представнику 
громадськості або 
іншим громадянам,  які 
припиняли хуліганські 
дії 

4. невиконання 
законних вимог по 
припиненню 
хуліганських дій  

Пояснення: 

Як опір представникові влади, представникові громадськості або іншим громадянам,  які 
припиняли хуліганські дії (ч. 3 ст. 296 КК), слід розуміти активну протидію особи, котра 
вчиняє хуліганство (відштовхування,  завдання побоїв, заподіяння тілесних ушкоджень  
тощо) (абз. 1 п. 8 ППВСУ від 22.12.2006 № 10 «Про судову практику у справах про 
хуліганство») 

Питання: 
Вкажіть дії, в яких полягає збут наркотичних засобів (ст. 307 Кримінального кодексу 
України): 

Відповіді: 

1. введення  володільцем  
цих  засобів  або 
речовин ін'єкцій іншій  
особі  за  її  згодою 

Правильна 
відповідь: 

1. введення  володільцем  цих  засобів  або речовин 
ін'єкцій іншій  особі  за  її  згодою 2. рафінування 

3. купівля 

4. виготовлення та 
вироблення 

Пояснення: 

продаж,  дарування,  обмін, сплата боргу, позика,  введення  володільцем  цих  засобів  або 
речовин ін'єкцій іншій  особі  за  її  згодою  тощо (абз. 1 п. 4 ППВСУ від 26.04.2002 № 4 «Про 
судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 
речовин, їх  аналогів або прекурсорів») 

Питання: 
Вкажіть дії, в яких не може полягати збут наркотичних засобів (ст. 307 Кримінального 
кодексу України): 

Відповіді: 

1. введення  володільцем  
цих  засобів  або 
речовин ін'єкцій іншій  
особі  за  її  згодою 

Правильна 
відповідь: 

4. Обопільне  введення ін'єкцій наркотичного  
засобу особами,  
які їх придбали за спільні кошти. 
  
  
  

2. сплата боргу 

3. позика 

4. Обопільне  введення 
ін'єкцій наркотичного  
засобу особами,  
які їх придбали за 
спільні кошти. 

Пояснення: 

Обопільне  введення ін'єкцій наркотичного  засобу, психотропної речовини чи їх аналогу 
особами, які їх придбали за спільні кошти, збуту не утворюють. (абз. 1 п. 4 ППВСУ від 
26.04.2002 № 4 «Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних 
засобів, психотропних речовин, їх  аналогів або прекурсорів») 

Питання: 
Вкажіть дії, в яких не може полягати збут наркотичних засобів (ст. 307 Кримінального 
кодексу України): 



Відповіді: 

1. введення  володільцем  
цих  засобів  або 
речовин ін'єкцій іншій  
особі  за  її  згодою Правильна 

відповідь: 
2. рафінування 

2. рафінування 

3. продаж 

4. дарування 

Пояснення: 

продаж,  дарування,  обмін, сплата боргу, позика,  введення  володільцем  цих  засобів  або 
речовин ін'єкцій іншій  особі  за  її  згодою  тощо (абз. 1 п. 4 ППВСУ від 26.04.2002 № 4 «Про 
судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 
речовин, їх  аналогів або прекурсорів») 

Питання: 
Предметом злочину, передбаченого ст. 328 Кримінального кодексу України 
«Розголошення державної таємниці», є державна таємниця яку законом визначено як 
(оберіть найбільш точне визначення): 

Відповіді: 

1. вид таємної   
інформації,   що  
охоплює  відомості  у 
будь-якій сфері, 
розголошення  яких  
може завдати шкоди 
національній  безпеці  
України   та   які   
визнані   у   порядку, 
встановленому   цим  
Законом,  державною  
таємницею  і  
підлягають охороні 
державою 

Правильна 
відповідь: 

4. вид таємної   інформації,   що  охоплює  
відомості  у  сфері  оборони, економіки,  науки і 
техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та  
охорони  правопорядку,  розголошення  яких  
може завдати шкоди національній  безпеці  
України   та   які   визнані   у   порядку, 
встановленому   цим  Законом,  державною  
таємницею  і  підлягають охороні державою  

2. вид таємної   
інформації,   що  
охоплює  відомості  у  
будь-якій сфері, 
розголошення  яких  
може завдати шкоди 
національній  безпеці  
України 

3. вид таємної   
інформації,   що  
охоплює  відомості  у  
сфері  оборони, 
економіки,  науки і 
техніки, зовнішніх 
відносин, державної 
безпеки та  охорони  
правопорядку,  
розголошення  яких  
може завдати шкоди 
національній  безпеці  
України 

4. вид таємної   
інформації,   що  
охоплює  відомості  у  
сфері  оборони, 
економіки,  науки і 
техніки, зовнішніх 
відносин, державної 
безпеки та  охорони  
правопорядку,  
розголошення  яких  
може завдати шкоди 
національній  безпеці  
України   та   які   
визнані   у   порядку, 



встановленому   цим  
Законом,  державною  
таємницею  і  
підлягають охороні 
державою 

Пояснення: 

державна таємниця (далі також - секретна  інформація)  -  вид таємної   інформації,   що  
охоплює  відомості  у  сфері  оборони, економіки,  науки і техніки, зовнішніх відносин, 
державної безпеки та  охорони  правопорядку,  розголошення  яких  може завдати шкоди 
національній  безпеці  України   та   які   визнані   у   порядку, встановленому   цим  Законом,  
державною  таємницею  і  підлягають охороні державою (ст. 328 Кримінального кодексу 
України, ст. ЗУ «Про державну таємницю») 

Питання: 
Державний кордон, як ознака складу злочину «Незаконне переправлення осіб через 
державний кордон України» (ст. 332 Кримінального кодексу України) це (оберіть 
найбільш точне визначення): 

Відповіді: 

1. лінія,  що проходить 
по цій лінії, які 
визначають межі  
території  України  - 
суші, вод, надр, 
повітряного простору 

Правильна 
відповідь: 

3. лінія і вертикальна  поверхня,  що проходить по 
цій лінії, які визначають межі  території  України  - 
суші, вод, надр, повітряного простору 

2. вертикальна  
поверхня,  що 
проходить по цій лінії, 
які визначають межі  
території  України  - 
суші, вод, надр, 
повітряного простору 

3. лінія і вертикальна  
поверхня,  що 
проходить по цій лінії, 
які визначають межі  
території  України  - 
суші, вод, надр, 
повітряного простору 

4. лінія, горизонтальна і 
вертикальна  поверхня,  
що проходить по цій 
лінії, які визначають 
межі  території  України  
- суші, вод, надр, 
повітряного простору 

Пояснення: Ст. 332 КК України, ст. 1 ЗУ «Про державний кордон» 

Питання: Умисне засудження особи, невинної у вчиненні злочину утворює склад злочину: 

Відповіді: 

1. передбачений ст. 365 
«Перевищення влади 
або службових 
повноважень 
працівником 
правоохоронного 
органу» Кримінального 
кодексу України 

Правильна 
відповідь: 

передбачений ст. 375 («Постановлення суддею 
(суддями) завідомо неправосудного вироку, 
рішення, ухвали або постанови») Кримінального 
кодексу України 2. передбачений ст. 364 

«Зловживання владою 
або службовим 
становищем» 
Кримінального кодексу 
України; 



3. передбачений ст. 375 
(«Постановлення суддею 
(суддями) завідомо 
неправосудного вироку, 
рішення, ухвали або 
постанови») 
Кримінального кодексу 
України; 

4. передбачений ст. 365 
«Перевищення влади 
або службових 
повноважень 
працівником 
правоохоронного 
органу» та ст. 375 
«Постановлення суддею 
(суддями) завідомо 
неправосудного вироку, 
рішення, ухвали або 
постанови» 

Пояснення: 

,,Злочини, відповідальність за які передбачена ч.  2 ст.  157,   ч.   2   ст.   162,  статтями  371-373 
та ч.  2 ст. 376 Кримінального кодексу України, являють собою спеціальні види перевищення 
влади або службових повноважень. Кваліфікація  дій  виконавців і співучасників цих 
злочинів ще й за ст.  365  цього  Кодексу  можлива  лише  за   наявності   реальної сукупності 
останніх” (п. 17 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 26.12.2003р. № 15 «Про 
судову практику у справах про перевищення влади або службових повноважень») 

Питання: 
Заподіяння тяжких тілесних ушкоджень працівником правоохоронного органу при 
примушуванні особи давати показання утворює склад (сукупність складів) злочину, що 
передбачений: 

Відповіді: 

1. ч. 3 ст. 365 
«Перевищення влади 
або службових 
повноважень 
працівником 
правоохоронного 
органу», ч. 1 ст. 121 
«Умисне тяжке тілесне 
ушкодження» 
Кримінального кодексу 
України; 

Правильна 
відповідь: 

3. ч. 1 ст. 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження», 
ч. 2 ст. 373 «Примушування давати показання» 
Кримінального кодексу України 

2. ч. 3 ст. 365 
Кримінального кодексу 
України «Перевищення 
влади або службових 
повноважень 
працівником 
правоохоронного 
органу»; 

3. ч. 1 ст. 121 «Умисне 
тяжке тілесне 
ушкодження», ч. 2 ст. 
373 «Примушування 
давати показання» 
Кримінального кодексу 
України; 

4. ч. 1 ст. 365 
«Перевищення влади 
або службових 
повноважень 
працівником 
правоохоронного 
органу», ч. 1 ст. 121 
«Умисне тяжке тілесне 
ушкодження» 



Кримінального кодексу 
України 

Пояснення: 

,,Злочини, відповідальність за які передбачена ч.  2 ст.  157 Кримінального кодексу України,   
ч.   2   ст.   162,  статтями  371-373 та ч. 2 ст. 376 Кримінального кодексу України, являють 
собою спеціальні види перевищення влади або службових повноважень. Кваліфікація  дій  
виконавців і співучасників цих злочинів ще й за ст.  365  цього  Кодексу  можлива  лише  за   
наявності   реальної сукупності останніх” (п. 17 Постанова Пленуму Верховного Суду 
України від 26.12.2003р. № 15 «Про судову практику у справах про перевищення влади або 
службових повноважень»). 

Відповіді: 

1. у воєнний період 

Правильна 
відповідь: 

4. ст. 336 Кримінального кодексу України не мітить 
вказівки на час вчинення злочину 

2. у воєнний період або 
під час збройного 
конфлікту 

3. під час оголошеного 
особливого стану 

4. ст. 336 Кримінального 
кодексу України не 
мітить вказівки на час 
вчинення злочину 

Пояснення: ст. 336 Кримінального кодексу України 

Питання: 

Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського 
формування з охорони громадського порядку і державного кордону або 
військовослужбовця (ст. 348 Кримінального кодексу України), яке завершилось смертю 
потерпілого, без обтяжуючих обставин, передбачених ч. 2 ст.115 КК України ( крім п. 8), 
кваліфікується: 

Відповіді: 

1. за відповідною 
частиною ст. 115 КК 
України, в залежності 
від наявності 
кваліфікуючих обставин 

Правильна 
відповідь: 

4. лише за ст. 348 КК України 

2. за п. 8. ст. 115 КК 
України, як вбивство 
особи чи її близького 
родича у зв'язку з 
виконанням цією 
особою службового 
обов'язку  

3. як сукупність злочинів 
за відповідною 
частиною ст. 115 КК 
України та ст. 348 КК 
України 

4. лише за ст. 348 КК 
України 

Пояснення: 

Умисне вбивство  або  замах   на   вбивство   державного   чи громадського  діяча,  працівника  
правоохоронного  органу  чи його близьких  родичів,  члена  громадського   формування   з   
охорони громадського  порядку і державного кордону або військовослужбовця, судді, 
народного засідателя чи присяжного або їх близьких родичів,  
захисника   чи   представника   особи  або  їх  близьких  родичів, начальника військової 
служби чи іншої особи, яка виконує обов'язки з  військової  служби,  представника  іноземної  
держави або іншої особи,  яка  має  міжнародний  захист,  за  наявності  відповідних підстав 
належить кваліфікувати тільки за статтями 112,  348,  379, 400, ч.  4 ст.  404,  ст.  443 КК (п. 12 
ППВСУ від 07.02.2003 №2 «Про судову практику в справах про злочини проти життя та 
здоров'я особи») 

Питання: 

Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського 
формування з охорони громадського порядку і державного кордону або 
військовослужбовця (ст. 348 Кримінального кодексу України), вчинені за обтяжуючих 
обставин,  передбачених ч.  2 ст.  115 Кримінального кодексу України, кваліфікується: 



Відповіді: 

1. за відповідною 
частиною ст. 115 КК 
України, в залежності 
від наявності 
кваліфікуючих обставин 

Правильна 
відповідь: 

3. як сукупність злочинів за ч. 2 ст. 115 КК України 
та ст. 348 КК України 

2. за п. 8. ст. 115 КК 
України, як вбивство 
особи чи її близького 
родича у зв'язку з 
виконанням цією 
особою службового 
обов'язку  

3. як сукупність злочинів 
за ч. 2 ст. 115 КК України 
та ст. 348 КК України 

4. лише за ст. 348 КК 
України 

Пояснення: 

Коли умисне вбивство зазначених осіб чи замах на нього вчинені за інших обтяжуючих 
обставин,  передбачених ч.  2 ст.  115 КК,  дії  винної особи  додатково  кваліфікуються  і  за 
відповідними пунктами цієї статті. (п. 12 ППВСУ від 07.02.2003 №2 «Про судову практику в 
справах про злочини проти життя та здоров'я особи») 

Питання: 

Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського 
формування з охорони громадського порядку і державного кордону або 
військовослужбовця (ст. 348 Кримінального кодексу України) потребує додаткової 
кваліфікації за ст. 115 Кримінального кодексу у випадку: 

Відповіді: 

1. настання смерті 
працівника 
правоохоронного 
органу, члена 
громадського 
формування з охорони 
громадського порядку і 
державного кордону або 
військовослужбовця 

Правильна 
відповідь: 

4. коли умисне вбивство зазначених осіб чи замах 
на нього вчинені за інших обтяжуючих обставин,  
передбачених ч.  2 ст.  115 КК 

2. закінченого замаху на 
життя працівника 
правоохоронного 
органу, члена 
громадського 
формування з охорони 
громадського порядку і 
державного кордону або 
військовослужбовця 

3. настання смерті лише 
працівника 
правоохоронного 
органу 

4. коли умисне вбивство 
зазначених осіб чи замах 
на нього вчинені за 
інших обтяжуючих 
обставин,  передбачених 
ч.  2 ст.  115 КК 

Пояснення: 

Коли умисне вбивство зазначених осіб чи замах на нього вчинені за інших обтяжуючих 
обставин,  передбачених ч.  2 ст.  115 КК,  дії  винної особи  додатково  кваліфікуються  і  за 
відповідними пунктами цієї статті. (п. 12 ППВСУ від 07.02.2003 №2 «Про судову практику в 
справах про злочини проти життя та здоров'я особи») 

Питання: 

Норма, закріплена у ст. 348 Кримінального кодексу України «Посягання на життя 
працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони 
громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця» співвідноситься з 
нормою, закріпленою у п. 8 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України «вбивство особи 
чи її близького родича у зв'язку з виконанням цією особою службового або 
громадського обов'язку» як: 



Відповіді: 

1. спеціальна у ст. 348 та 
загальна у п. 8 ч. 2 ст. 115 
КК 

Правильна 
відповідь: 

1. спеціальна у ст. 348 та загальна у п. 8 ч. 2 ст. 115 
КК 

2. спеціальна у п. 8 ч. 2 
ст. 115 КК та загальна у 
ст. 348 

3. як суміжні норми 

4. ці норми знаходяться 
в колізії 

Пояснення: 

Умисне вбивство  або  замах   на   вбивство   державного   чи громадського  діяча,  працівника  
правоохоронного  органу  чи його близьких  родичів,  члена  громадського   формування   з   
охорони громадського  порядку і державного кордону або військовослужбовця, судді, 
народного засідателя чи присяжного або їх близьких родичів,  
захисника   чи   представника   особи  або  їх  близьких  родичів, начальника військової 
служби чи іншої особи, яка виконує обов'язки з  військової  служби,  представника  іноземної  
держави або іншої особи,  яка  має  міжнародний  захист,  за  наявності  відповідних підстав 
належить кваліфікувати тільки за статтями 112,  348,  379, 400, ч.  4 ст.  404,  ст.  443 КК (п. 12 
ППВСУ від 07.02.2003 №2 «Про судову практику в справах про злочини проти життя та 
здоров'я особи») 

Питання: 

Під витоком інформації у складі злочину, передбаченому ст. 361 Кримінального кодексу 
України «Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин 
(комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку» 
розуміють (оберіть найбільш точне визначення): 

Відповіді: 

1. Неконтрольоване 
поширення інформації 

Правильна 
відповідь: 

2. результат дій, внаслідок яких інформація в 
системі стає відомою чи доступною фізичним 
та/або юридичним особам, що не мають права 
доступу до неї 

2. результат дій, 
внаслідок яких 
інформація в системі 
стає відомою чи 
доступною фізичним 
та/або юридичним 
особам, що не мають 
права доступу до неї 

3. результат дій, 
внаслідок яких 
інформація в системі 
стає відомою чи 
доступною будь-яким 
фізичним та/або 
юридичним особам 

4. Поширення 
інформації 

Пояснення: 
Ст. 361 КК України, ЗУ «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних 
системах» 

Питання: 

Під блокуванням інформації у складі злочину, передбаченому ст. 361 Кримінального 
кодексу України «Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних 
машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж 
електрозв'язку» розуміють (оберіть найбільш точне визначення): 

Відповіді: 

1. унеможливлення 
санкціонованого 
доступу до інформації 

Правильна 
відповідь: 

1. унеможливлення санкціонованого доступу до 
інформації 

2. унеможливлення 
несанкціонованого 
доступу до інформації 

3. унеможливлення 
санкціонованого 
доступу до носія 
інформації 

4. унеможливлення 
несанкціонованого 
доступу до носія 



інформації 

Пояснення: 
Ст. 361 КК України, ЗУ «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних 
системах» 

Питання: 

Під витоком інформації у складі злочину, передбаченому ст. 361 Кримінального кодексу 
України «Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин 
(комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку» 
розуміють (оберіть найбільш точне визначення): 

Відповіді: 

1. результат дій, 
внаслідок яких 
конфіденційна 
інформація в системі 
стає відомою чи 
доступною фізичним 
та/або юридичним 
особам, що не мають 
права доступу до неї 

Правильна 
відповідь: 

2. результат дій, внаслідок яких будь-яка 
інформація в системі стає відомою чи доступною 
фізичним та/або юридичним особам, що не мають 
права доступу до неї 

2. результат дій, 
внаслідок яких будь-яка 
інформація в системі 
стає відомою чи 
доступною фізичним 
та/або юридичним 
особам, що не мають 
права доступу до неї 

3. результат дій, 
внаслідок яких таємна 
інформація в системі 
стає відомою чи 
доступною фізичним 
та/або юридичним 
особам, що не мають 
права доступу до неї 

4. результат дій, 
внаслідок яких особиста 
інформація в системі 
стає відомою чи 
доступною фізичним 
та/або юридичним 
особам, що не мають 
права доступу до неї 

Пояснення: 
Ст. 361 КК України, ЗУ «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних 
системах» 

Питання: 
Посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв'язку з їх діяльністю, 
пов'язаною із здійсненням правосуддя (ст. 379 Кримінального кодексу України) 
потребує додаткової кваліфікації за ст. 115 Кримінального кодексу у випадку: 

Відповіді: 

1. настання смерті судді, 
народного засідателя чи 
присяжного 

Правильна 
відповідь: 

4. коли умисне вбивство зазначених осіб чи замах 
на нього вчинені за інших обтяжуючих обставин,  
передбачених ч.  2 ст.  115 КК 

2. закінченого замаху на 
життя судді, народного 
засідателя чи 
присяжного 

3. настання смерті лише 
судді 

4. коли умисне вбивство 
зазначених осіб чи замах 
на нього вчинені за 
інших обтяжуючих 
обставин,  передбачених 
ч.  2 ст.  115 КК 



Пояснення: 

Коли умисне вбивство зазначених осіб чи замах на нього вчинені за інших обтяжуючих 
обставин,  передбачених ч.  2 ст.  115 КК,  дії  винної особи  додатково  кваліфікуються  і  за 
відповідними пунктами цієї статті. (п. 12 ППВСУ від 07.02.2003 №2 «Про судову практику в 
справах про злочини проти життя та здоров'я особи») 

Питання: 

Норма, закріплена у ст. 379 Кримінального кодексу України «Посягання на життя судді, 
народного засідателя чи присяжного у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням 
правосуддя» співвідноситься з нормою, закріпленою у п. 8 ч. 2 ст. 115 Кримінального 
кодексу України «вбивство особи чи її близького родича у зв'язку з виконанням цією 
особою службового або громадського обов'язку» як: 

Відповіді: 

1. спеціальна у ст. 379 та 
загальна у п. 8 ч. 2 ст. 115 
КК 

Правильна 
відповідь: 

1. спеціальна у ст. 379 та загальна у п. 8 ч. 2 ст. 115 
КК 

2. спеціальна у п. 8 ч. 2 
ст. 115 КК та загальна у 
ст. 379 

3. як суміжні норми 

4. ці норми знаходяться 
в колізії 

Пояснення: 

Умисне вбивство  або  замах   на   вбивство   державного   чи громадського  діяча,  працівника  
правоохоронного  органу  чи його близьких  родичів,  члена  громадського   формування   з   
охорони громадського  порядку і державного кордону або військовослужбовця, судді, 
народного засідателя чи присяжного або їх близьких родичів,  

захисника   чи   представника   особи  або  їх  близьких  родичів, начальника військової 
служби чи іншої особи, яка виконує обов'язки з  військової  служби,  представника  іноземної  
держави або іншої особи,  яка  має  міжнародний  захист,  за  наявності  відповідних підстав 
належить кваліфікувати тільки за статтями 112,  348,  379, 400, ч.  4 ст.  404,  ст.  443 КК (п. 12 
ППВСУ від 07.02.2003 №2 «Про судову практику в справах про злочини проти життя та 
здоров'я особи») 

Питання: 
Насильство за ч. 2 ст. 365 «Перевищення влади або службових повноважень 
працівником правоохоронного орган» Кримінального кодексу України  може бути: 

Відповіді: 

1. лише фізичним; 

Правильна 
відповідь: 

фізичним або психічним 

2. фізичним або 
психічним; 

3. лише психічним; 

4. психічним або 
інтелектуальним 

Пояснення: 

,,Насильство при перевищенні влади або службових повноважень може  бути як фізичним,  
так і психічним” (п. 8 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 26.12.2003 № 15 
«Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повноважень»). 

Питання: 
Фізичне насильство при перевищення влади або службових повноважень працівником 
правоохоронного органу НЕ полягає в: 

Відповіді: 

1. незаконному 
позбавленні волі; 

Правильна 
відповідь: 

у реальній погрозі заподіяння фізичного 
насильства щодо потерпілого чи його близьких 

2. завданні побоїв або 
ударів; 

3. у реальній погрозі 
заподіяння фізичного 
насильства щодо 
потерпілого чи його 
близьких; 

4. заподіянні легких або 
середньої тяжкості 
тілесних ушкоджень, у 
мордуванні 

Пояснення: 

,,Якщо фізичне насильство полягає  в  незаконному  позбавленні  волі,  завданні  побоїв  або 
ударів,   заподіянні   легких   або  середньої  тяжкості  тілесних ушкоджень,  у  мордуванні” 
(п. 8 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 26.12.2003 № 15 «Про судову 
практику у справах про перевищення влади або службових повноважень») 

Питання: 
Особливий період, як кваліфікуюча ознака військових злочинів охоплює (оберіть 
найбільш точну відповідь): 



Відповіді: 

1. охоплює час 
мобілізації, воєнний час 
і частково відбудовний 
період після закінчення 
воєнних дій 

Правильна 
відповідь: 

1. охоплює час мобілізації, воєнний час і частково 
відбудовний період після закінчення воєнних дій 

2. охоплює час 
мобілізації і частково 
відбудовний період 
після закінчення 
воєнних дій 

3. охоплює час 
мобілізації, воєнний час 
і відбудовний період 
після закінчення 
воєнних дій 

4. охоплює час 
мобілізації, воєнний час, 
час надзвичайного стану 
і частково відбудовний 
період після закінчення 
воєнних дій 

Пояснення: ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» 

Питання: Особливий період, як кваліфікуюча ознака військових злочинів характеризує: 

Відповіді: 

1. обстановку вчинення 
злочину 

Правильна 
відповідь: 

4. час вчинення злочину  
2. суб’єкта злочину 

3. місце вчинення 
злочину 

4. час вчинення злочину 

Пояснення: 
ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» визначені темпоральні межі особливого 
періоду, які є визначальними для застосування цієї кваліфікуючої ознаки 

Питання: 
Посягання на життя представника іноземної держави (ст. 443 Кримінального кодексу 
України), яке завершилося смертю потерпілого кваліфікується: 

Відповіді: 

1. за відповідною 
частиною ст. 115 КК 
України, в залежності 
від наявності 
кваліфікуючих обставин 

Правильна 
відповідь: 

4. лише за ст. 443 КК України 

2. за п. 8. ст. 115 КК 
України, як вбивство 
особи чи її близького 
родича у зв'язку з 
виконанням цією 
особою службового 
обов'язку  

3. як сукупність злочинів 
за відповідною 
частиною ст. 115 КК 
України та ст. 443 КК 
України 

4. лише за ст. 443 КК 
України 



Пояснення: 

Умисне вбивство  або  замах   на   вбивство   державного   чи громадського  діяча,  працівника  
правоохоронного  органу  чи його близьких  родичів,  члена  громадського   формування   з   
охорони громадського  порядку і державного кордону або військовослужбовця, судді, 
народного засідателя чи присяжного або їх близьких родичів,  
захисника   чи   представника   особи  або  їх  близьких  родичів, начальника військової 
служби чи іншої особи, яка виконує обов'язки з  військової  служби,  представника  іноземної  
держави або іншої особи,  яка  має  міжнародний  захист,  за  наявності  відповідних підстав 
належить кваліфікувати тільки за статтями 112,  348,  379, 400, ч.  4 ст.  404,  ст.  443 КК (п. 12 
ППВСУ від 07.02.2003 №2 «Про судову практику в справах про злочини проти життя та 
здоров'я особи») 

Питання: 
Посягання на життя представника іноземної держави (ст. 443 Кримінального кодексу 
України), вчинені за обтяжуючих обставин,  передбачених ч.  2 ст.  115 Кримінального 
кодексу України, кваліфікується: 

Відповіді: 

1. за відповідною 
частиною ст. 115 КК 
України, в залежності 
від наявності 
кваліфікуючих обставин 

Правильна 
відповідь: 

3. як сукупність злочинів за ч. 2 ст. 115 КК України 
та ст. 443 КК України 

2. за п. 8. ст. 115 КК 
України, як вбивство 
особи чи її близького 
родича у зв'язку з 
виконанням цією 
особою службового 
обов'язку  

3. як сукупність злочинів 
за ч. 2 ст. 115 КК України 
та ст. 443 КК України 

4. лише за ст. 443 КК 
України 

Пояснення: 

Коли умисне вбивство зазначених осіб чи замах на нього вчинені за інших обтяжуючих 
обставин,  передбачених ч.  2 ст.  115 КК,  дії  винної особи  додатково  кваліфікуються  і  за 
відповідними пунктами цієї статті. (п. 12 ППВСУ від 07.02.2003 №2 «Про судову практику в 
справах про злочини проти життя та здоров'я особи») 

Питання: 
Посягання на життя представника іноземної держави (ст. 443 Кримінального кодексу 
України) потребує додаткової кваліфікації за ст. 115 Кримінального кодексу у випадку: 

Відповіді: 

1. настання смерті 
представника іноземної 
держави 

Правильна 
відповідь: 

4. коли умисне вбивство представника іноземної 
держави чи замах на нього вчинені за інших 
обтяжуючих обставин,  передбачених ч.  2 ст.  115 
КК 

2. закінченого замаху на 
життя представника 
іноземної держави 

3. незакінченого та 
закінченого замаху на 
життя представника 
іноземної держави 

4. коли умисне вбивство 
представника іноземної 
держави чи замах на 
нього вчинені за інших 
обтяжуючих обставин,  
передбачених ч.  2 ст.  
115 КК 

Пояснення: 

Коли умисне вбивство зазначених осіб чи замах на нього вчинені за інших обтяжуючих 
обставин,  передбачених ч.  2 ст.  115 КК,  дії  винної особи  додатково  кваліфікуються  і  за 
відповідними пунктами цієї статті. (п. 12 ППВСУ від 07.02.2003 №2 «Про судову практику в 
справах про злочини проти життя та здоров'я особи») 

 

 

 



Завдання перевірено на відповідність нормам чинного законодавства 

 

Заступник Генерального прокурора України ________________Д. Сакварелідзе 
 


