
Розділ 3 - Кримінальний закон 

Завдання № 2 (складність 1) 

Завданням Кримінального кодексу України є:  

►  охорону правопорядку, визначення порядку провадження у кримінальних справах, 

забезпечення виконання покарання. 

►  правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, 

громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від 

протиправних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання 

правопорушенням;  

►  правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, 

громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від 

злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання злочинам;  

►  регулювання суспільних відносин, які виникають у процесі боротьби зі злочинністю;  

►  визначення, які суспільно небезпечні діяння є злочинами, та які покарання 

застосовуються до осіб, що їх вчинили;  

 

Завдання № 3 (складність 1) 

Доповніть законодавче положення словосполученням із двох слів: 

Кримінальний кодекс України має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і 

свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, 

довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань, забезпечення миру і 

безпеки людства, а також  __?__ . 

 

Завдання № 4 (складність 1) 

Диспозиція, яка лише називає передбачений нею злочин, але не розкриває його ознак 

(змісту), іменується:  

►  бланкетна;  

►  змішана (комбінована); 

►  описова;  

►  відсильна;  

►  називна (проста);  

 

Завдання № 5 (складність 1) 

Диспозиція, яка не лише називає передбачений нею злочин, але й розкриває його ознаки 

(зміст), іменується:  

►  бланкетна;  

►  описова;  

►  змішана (комбінована); 

►  відсильна;  

►  називна (проста);  

 

Завдання № 6 (складність 1) 

Диспозиція, яка відсилає до іншої статті або частини чи пункту статті кримінального закону 

(закону про кримінальну відповідальність), де називається передбачений нею злочин чи 

описуються його ознаки або розкривається їх зміст, іменується:  

►  описова;  

►  змішана (комбінована); 

►  бланкетна;  

►  називна (проста);  



►  відсильна;  

 

Завдання № 7 (складність 1) 

Диспозиція, яка для з’ясування змісту ознак передбаченого нею злочину відсилає до 

нормативно-правових актів, що не є кримінальними законами (нормативних актів інших 

галузей права), називається:  

►  називна (проста);  

►  описова;  

►  відсильна;  

►  бланкетна;  

►  змішана (комбінована); 

 

Завдання № 8 (складність 1) 

Встановіть відповідність  

1 
Диспозиція, яка лише називає передбачений нею злочин, але не 

розкриває його ознак (змісту)  
  називна  

2 

Диспозиція, яка відсилає до іншої статті або частини чи пункту статті 

кримінального закону (закону про кримінальну відповідальність), де 

називається передбачений нею злочин чи описуються його ознаки або 

розкривається їх зміст  

  відсильна  

3 
Диспозиція, яка не лише називає передбачений нею злочин, але й 

розкриває його ознаки (зміст)  
  описова  

4 

Диспозиція, яка для з’ясування змісту ознак передбаченого нею 

злочину відсилає до нормативно-правових актів, що не є 

кримінальними законами (нормативних актів інших галузей права)  

  бланкетна 

 

 

Завдання № 9 (складність 1) 

Встановіть відповідність  

1 
Санкція, яка встановлює точний розмір передбаченого нею 

покарання  
  

абсолютно-

визначена  

2 
Санкція, у якій передбачено лише один вид основного 

покарання  
  безальтернативна  

3 

Санкція, яка передбачає два чи більше основних видів 

покарань, лише один з яких і може бути застосований до 

винної у вчиненні злочину особи  

  
відносно-

визначена 

4 
Санкція, яка поряд з основним покаранням передбачає і 

додаткове покарання  
  альтернативна  

5 
Санкція, яка встановлює нижню (мінімальну) і верхню 

(максимальну) межі передбаченого нею покарання  
  

складна 

(кумулятивна)  



 

 

Завдання № 10 (складність 1) 

Санкція, в якій передбачений лише один вид основного покарання, називається:  

►  бланкетна;  

►  називна (проста);  

►  альтернативна;  

►  безальтернативна; 

►  змішана (комбінована);  

 

Завдання № 11 (складність 1) 

Санкція, яка встановлює точний розмір передбаченого нею покарання, називається:  

►  абсолютно визначена;  

►  альтернативна;  

►  відносно визначена; 

►  безальтернативна;  

►  складна (комулятивна);  

 

Завдання № 12 (складність 1) 

Санкція, яка встановлює нижню (мінімальну) і верхню (максимальну) межі передбаченого 

нею покарання, називається:  

►  альтернативна;  

►  абсолютно визначена;  

►  безальтернативна;  

►  відносно визначена; 

►  складна (комулятивна);  

 

Завдання № 13 (складність 1) 

Санкція, яка передбачає два чи більше основних видів покарань, лише один з яких і може 

бути застосований до винної у вчиненні злочину особи, називається:  

►  альтернативна;  

►  змішана (комбінована);  

►  абсолютно визначена; 

►  безальтернативна;  

►  складна (комулятивна);  

 

Завдання № 14 (складність 1) 

Санкція, яка поряд з основним передбачає і додаткове покарання, називається:  

►  абсолютно визначена; 

►  змішана (комбінована); 

альтернативна;  

►  безальтернативна;  

►  складна (комулятивна);  

 

Завдання № 15 (складність 1) 

Якщо санкція текстуально встановлює лише верхню (максимальну) межу відповідного виду 

покарання, то його мінімальний розмір:  

►  жодна з наведених вище відповідей не є правильною. 



►  становить половину передбаченого у ній покарання;  

►  становить одну третину передбаченого у ній покарання;  

►  становить нижня межа, визначена для даного виду покарання у Загальній частині КК;  

►  у кожному конкретному випадку визначається судом;  

 

Завдання № 16 (складність 1) 

Злочин визнається вчиненим на території України:  

►  якщо його було почато і продовжено на території України;  

►  якщо його було почато або закінчено на території України;  

►  жодна з наведених вище відповідей не є правильною. 

►  якщо його було і почато, і продовжено, і закінчено або припинено на території України;  

►  якщо його було почато, продовжено, закінчено або припинено на території України;  

 

Завдання № 17 (складність 1) 

Злочин, вчинений у співучасті, визнається вчиненим на території України:  

►  жодна з наведених вище відповідей не є правильною. 

►  якщо його виконавець і не менше двох співучасників діяли на території України;  

►  якщо його виконавець або не менше двох співучасників діяли на території України;  

►  це питання чинним КК не врегульоване;  

►  лише тоді, коли усі співучасники діяли на території України;  

►  якщо його виконавець або хоча б один із співучасників діяв на території України;  

►  лише тоді, коли виконавець і хоча б один із співучасників діяли на території України;  

 

Завдання № 18 (складність 1) 

Твердження, злочин визнається вчиненим на території України, якщо його було почато, 

продовжено і закінчено або припинено на території України:  

►  невірне 

►  вірне  

 

Завдання № 19 (складність 1) 

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

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

►  він притягається в Україні до кримінальної відповідальності за цей злочин, але суд може 

пом'якшити призначене йому покарання;  

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

►  він притягається в Україні до кримінальної відповідальності за цей злочин;  

►  він притягається в Україні до кримінальної відповідальності за цей злочин, але суд може 

звільнити його від відбування призначеного покарання; 

 

Завдання № 20 (складність 1) 

Якщо особа без громадянства, що постійно проживає в Україні, вчинила злочин за її межами 

і там зазнала за нього покарання:  

►  вона притягується в Україні до кримінальної відповідальності за цей злочин, але суд 

може звільнити її від відбування призначеного покарання;  

►  вона не може бути притягнена в Україні до кримінальної відповідальності за цей злочин;  

►  вона притягається в Україні до кримінальної відповідальності за цей злочин;  

►  вона може бути притягнена в Україні до кримінальної відповідальності за цей злочин;  

►  жодна з наведених вище відповідей не є правильною. 

 



Завдання № 21 (складність 1) 

Громадянин України, який вчинив злочин за її межами:  

►  не підлягає відповідальності за КК України;  

►  питання про кримінальну відповідальність такої особи в Україні вирішується у кожному 

конкретному випадку слідчим, прокурором, судом;  

►  підлягає відповідальності за КК України, якщо інше не передбачено міжнародними 

договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;  

►  жодна з наведених вище відповідей не є правильною. 

►  завжди підлягає відповідальності за КК України;  

 

Завдання № 22 (складність 1) 

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

►  завжди підлягає відповідальності за КК України;  

►  питання про кримінальну відповідальність такої особи в Україні вирішується у кожному 

конкретному випадку слідчим, прокурором, судом;  

►  підлягає відповідальності за КК України, якщо інше не передбачено міжнародними 

договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;  

►  не підлягає відповідальності за КК України;  

►  жодна з наведених вище відповідей не є правильною. 

 

Завдання № 23 (складність 1) 

Твердження, що особа без громадянства, яка постійно проживає в Україні, за вчинений 

злочин за її межами проти громадянина іноземної держави, якщо інше не передбачено 

міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України, підлягає в Україні відповідальності за її Кримінальним кодексом,  

►  невірне 

►  вірне  

 

Завдання № 24 (складність 1) 

Твердження, що особа без громадянства, яка не проживає постійно в Україні, за вчинений за 

її межами злочин підлягає в Україні відповідальності за її КК 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,  

►  вірне  

►  невірне 

 

Завдання № 25 (складність 1) 

Чи може дипломатичний представник іноземної держави у разі вчинення ним злочину на 

території України підлягати відповідальності за КК України?  

►  Може у випадках, передбачених міжнародними договорами або якщо він вчинив 

передбачені цим КК особливо тяжкі злочини проти прав і свобод громадян України чи 

інтересів України;  

►  Не може.  

►  Може у випадку вчинення ним особливо тяжкого злочину.  

►  Може у випадку ясно вираженої на це згоди акредитуючої держави. 

►  Може у випадку вчинення ним посягання на життя державного діяча.  

 

Завдання № 26 (складність 1) 

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



злочин:  

►  не підлягає в Україні відповідальності за її КК;  

►  підлягає в Україні відповідальності за її КК лише у випадках, передбачених 

міжнародними договорами і якщо вона вчинила передбачені цим Кодексом особливо тяжкі 

злочини проти прав і свобод громадян України або інтересів України;  

►  підлягає в Україні відповідальності за її КК 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;  

►  підлягає в Україні відповідальності за її КК лише у випадках, передбачених 

міжнародними договорами; 

►  підлягає в Україні відповідальності за її КК;  

 

Завдання № 27 (складність 1) 

Іноземець, який вчинив злочин за межами України:  

►  підлягає в Україні відповідальності за її КК 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;  

►  не підлягає в Україні відповідальності за її КК;  

►  підлягає в Україні відповідальності за її КК у випадках, якщо він вчинив у співучасті із 

службовими особами, які є громадянами України, будь-який із злочинів, передбачених у 

статтях 368, 368-3, 368-4, 369, 369-2 КК; 

►  підлягає в Україні відповідальності за її КК лише у випадках, передбачених 

міжнародними договорами і якщо вона вчинила передбачені цим Кодексом особливо тяжкі 

злочини проти прав і свобод громадян України або інтересів України;  

►  підлягає в Україні відповідальності за її КК;  

 

Завдання № 28 (складність 1) 

Іноземці, які вчинили злочин на території України:  

►  підлягають відповідальності за її КК лише у випадку вчинення ними тяжкого або 

особливо тяжкого злочину;  

►  підлягають відповідальності за її КК лише у випадку вчинення ними особливо тяжких 

злочинів проти прав і свобод громадян України або інтересів України;  

►  підлягають відповідальності за її КК за винятком тих з них, які не підсудні у 

кримінальних справах судам України; 

►  підлягають відповідальності за її КК лише за наявності згоди на це держави, громадянами 

якої вони є;  

►  підлягають відповідальності за її КК лише у випадку, якщо вони проживають на її 

території;  

 

Завдання № 29 (складність 1) 

Особи без громадянства, які вчинили злочин на території України:  

►  підлягають відповідальності за її КК лише у випадку вчинення ними тяжкого або 

особливо тяжкого злочину;  

►  завжди підлягають відповідальності за її КК;  

►  підлягають відповідальності за її КК лише у випадку, якщо вони проживають на її 

території; 

► ніколи не підлягають відповідальності за її КК;  

►  підлягають відповідальності за її КК лише у випадку вчинення ними особливо тяжкого 

злочину;  

 



Завдання № 30 (складність 1) 

Кримінальний закон (закон про кримінальну відповідальність) набирає чинності:  

►  через десять днів після його реєстрації в Міністерстві юстиції України;  

►  через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим 

законом, але не раніше дня його опублікування; 

►  через десять днів після його оприлюднення;  

►  через десять днів після його підписання Президентом України;  

►  з дня його оприлюднення в засобах масової інформації;  

 

Завдання № 31 (складність 1) 

Якщо самим кримінальним законом (законом про кримінальну відповідальність) не 

передбачений час вступу його в силу, він набирає чинності:  

►  через десять днів після його підписання Президентом України;  

►  через десять днів після його оприлюднення, але не раніше дня його опублікування;  

►  через десять днів після його реєстрації у Міністерстві юстиції України;  

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

опублікування. 

►  з дня його оприлюднення засобами масової інформації;  

 

Завдання № 32 (складність 1) 

Кримінальний закон (закон про кримінальну відповідальність), офіційно оприлюднений 1 

вересня 2002р. без вказівки в ньому на час вступу його в силу, набере чинності:  

►  11 вересня 2002р.;  

►  10 вересня 2002р.;  

►  8 вересня 2002р.;  

►  15 вересня 2002р. 

►  12 вересня 2002р.;  

 

Завдання № 33 (складність 1) 

Кримінальний закон (закон про кримінальну відповідальність), офіційно оприлюднений 1 

вересня 2002р. з вказівкою у ньому, що він набирає чинності з дня його опублікування, 

вступить в силу:  

►  10 вересня 2002р. 

►  2 вересня 2002р.;  

►  1 вересня 2002р.;  

►  7 вересня 2002р.;  

►  8 вересня 2002р.;  

 

Завдання № 34 (складність 1) 

Датою офіційного оприлюднення кримінального закону (закону про кримінальну 

відповідальність) вважається:  

►  дата одержання його відповідними державними органами та органами місцевого 

самоврядування;  

►  дата виходу у світ відповідного номера його видання, в якому його було опубліковано 

раніше, ніж в інших виданнях;  

►  дата виходу у світ відповідного номера його офіційного видання, в якому його було 

опубліковано раніше, ніж в інших офіційних виданнях;  

►  дата його державної реєстрації;  

►  дата виходу у світ відповідного номера його офіційного видання, в якому його було 



опубліковано найпізніше. 

 

Завдання № 35 (складність 1) 

Згідно з чинним КК часом вчинення злочину визнається:  

►  час настання передбачених кримінальним законом (законом про кримінальну 

відповідальність) суспільно небезпечних наслідків;  

►  час виникнення в особи наміру вчинити передбачену кримінальним законом (законом про 

кримінальну відповідальність) дію або бездіяльність;  

►  час вчинення особою передбаченої кримінальним законом (законом про кримінальну 

відповідальність) дії або бездіяльності;  

►  час виникнення в особи умислу вчинити передбачену кримінальним законом (законом 

про кримінальну відповідальність) дію або бездіяльність;  

►  час вчинення злочину чинний КК не визначає. 

 

Завдання № 36 (складність 1) 

Кримінальний закон (закон про кримінальну відповідальність), який частково пом'якшує 

відповідальність, а частково її посилює:  

►  має лише пряму дію;  

►  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;  

►  має як пряму, так і зворотну дію;  

►  питання про дію такого закону у часі чинним КК не врегульоване;  

►  жодна з наведених вище відповідей не є правильною. 

 

Завдання № 37 (складність 1) 

Особа, засуджена за діяння, караність якого кримінальним законом (законом про 

кримінальну відповідальність) усунена:  

►  підлягає звільненню від призначеного покарання із заміною його заходами 

адміністративного стягнення;  

►  підлягає звільненню від призначеного покарання, якщо вона довела своє виправлення; 

►  підлягає звільненню від призначеного покарання умовно;  

►  підлягає негайному звільненню від призначеного судом покарання;  

►  підлягає звільненню від призначеного покарання під заставу;  

 

Завдання № 38 (складність 1) 

У разі набрання чинності кримінальним законом (законом про кримінальну 

відповідальність), що пом’якшує покарання, призначена засудженому міра покарання, що 

перевищує санкцію нового закону:  

►  може бути знижена до мінімальної межі покарання, встановленої санкцією нового закону. 

►  знижується до максимальної межі покарання, встановленої санкцією нового закону, якщо 

вона довела своє виправлення;  

►  знижується до мінімальної межі покарання, встановленої санкцією нового закону, якщо 

вона довела своє виправлення;  

►  знижується до мінімальної межі покарання, встановленої санкцією нового закону;  

►  знижується до максимальної межі покарання, встановленої санкцією нового закону;  

 

Завдання № 39 (складність 1) 

Проміжний кримінальний закон (закон про кримінальну відповідальність) - це закон:  

►  який вже офіційно оприлюднений, але чинності ще не набрав. 



►  який втратив чинність після вчинення злочину;  

►  який набрав чинності після вчинення злочину;  

►  який набрав чинності після вчинення злочину, але припинив свою дію до втрати 

злочином його кримінально-правового значення;  

►  який встановлює злочинність діяння;  

 

Завдання № 40 (складність 1) 

Якщо після вчинення особою діяння, передбаченого КК України, закон про кримінальну 

відповідальність змінювався кілька разів, зворотну дію в часі має той закон:  

►  який частково пом'якшує кримінальну відповідальність, а частково її посилює. 

►  що посилює кримінальну відповідальність;  

►  який скасовує злочинність діяння;  

►  який пом'якшує кримінальну відповідальність;  

►  що встановлює злочинність діяння;  

 

Завдання № 41 (складність 1) 

Якщо після вчинення особою діяння, передбаченого КК України, закон про кримінальну 

відповідальність змінювався кілька разів, зворотну дію в часі має той закон:  

►  який частково пом'якшує кримінальну відповідальність, а частково її посилює;  

►  що посилює кримінальну відповідальність;  

►  який пом'якшує кримінальну відповідальність;  

►  що встановлює злочинність діяння;  

►  який іншим чином поліпшує становище особи. 

 

Завдання № 42 (складність 2) 

Зворотну дію в часі має кримінальний закон (закон про кримінальну відповідальність):  

►  який скасовує злочинність діяння;  

►  будь-який кримінальний закон (закон про кримінальну відповідальність) має зворотну 

дію у часі; 

►  який частково пом'якшує кримінальну відповідальність, а частково її посилює;  

►  що встановлює злочинність діяння;  

►  який пом'якшує кримінальну відповідальність;  

 

Завдання № 43 (складність 2) 

Зворотну дію в часі має кримінальний закон (закон про кримінальну відповідальність):  

►  жодний кримінальний закон (закон про кримінальну відповідальність) зворотної дії у часі 

не має;  

►  який пом'якшує кримінальну відповідальність;  

►  будь-який кримінальний закон (закон про кримінальну відповідальність) має зворотну 

дію у часі;  

►  який іншим чином поліпшує становище особи. 

►  який частково пом'якшує кримінальну відповідальність, а частково її посилює;  

 

Завдання № 44 (складність 2) 

Залежно від способів з’ясування змісту кримінального закону (закону про кримінальну 

відповідальність) розрізняють такі види його тлумачення :  

►  обмежувальне;  

►  поширювальне; 

►  офіційне;  



►  системне;  

►  філологічне (граматичне, тестове);  

 

Завдання № 45 (складність 2) 

Залежно від способів з’ясування змісту кримінального закону (закону про кримінальну 

відповідальність) розрізняють такі види його тлумачення :  

►  поширювальне;  

►  цільове (телеологічне); 

►  офіційне;  

►  обмежувальне;  

►  історичне;  

 

Розділ 4 . 

Завдання № 47 (складність 1) 

Вкажіть правильний варіант відповіді 

Твердження про те, що вчинення з необережності злочину, обов’язковою ознакою 

суб’єктивної сторони якого є вина у формі умислу, за відповідних умов можна визнати 

малозначним діянням, є:  

►  невірне 

►  вірне  

 

Завдання № 48 (складність 1) 

Вкажіть слово (слова), яке пропущене у наведеному положенні, передбаченому у ч. 2 ст. 11 

КК України: «Не є злочином дія або бездіяльність, яка хоча (…) і містить ознаки будь-якого 

діяння, передбаченого цим Кодексом, але через малозначність не становить суспільної 

небезпеки».  

►  по суті  

►  фактично  

►  офіційно 

►  змістовно  

►  формально  

 

Завдання № 49 (складність 1) 

Призначене особі судом покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років, вичерпно 

вказує на те, що така особа вчинила злочин, який за ступенем тяжкості:  

►  належить до злочинів невеликої тяжкості  

►  не належить до злочинів невеликої тяжкості 

►  не належить до тяжких злочинів  

►  належить до тяжких злочинів  

►  належить до злочинів середньої тяжкості  

 

Завдання № 50 (складність 1) 

Вкажіть правильний варіант відповіді 

Твердження про те, що принцип кримінального права nullum crimen sine lege (немає злочину 

без вказівки на те в законі) в основному позначає суть формального поняття злочину, є:  

►  невірне 

►  вірне  

 



Завдання № 51 (складність 1) 

До показників суспільної небезпечності у теорії кримінального права відносяться:  

►  стан суспільної небезпечності  

►  ступінь суспільної небезпечності  

►  ціна суспільної небезпечності 

►  характер суспільної небезпечності  

►  динаміка суспільної небезпечності  

 

Завдання № 52 (складність 1) 

Вкажіть яке слово (слова) пропущено у наведеному положенні, передбаченому у ч. 1 ст. 11 

КК України: «Злочином є передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне (…) діяння (дія 

або бездіяльність), вчинене (...).  

►  кримінально протиправне; суб’єктом злочину  

►  каране; деліктоздатним суб’єктом  

►  винне; суб’єктом злочину 

►  винне; фізичною особою  

►  протиправне; злочинцем  

 

Завдання № 53 (складність 1) 

Вкажіть правильний варіант відповіді 

Твердження про те, що злочин - це сукупність передбачених кримінальним законом 

об'єктивних і суб'єктивних ознак, які визначають (характеризують) відповідне діяння як 

злочин:  

►  вірне  

►  невірне 

 

Завдання № 54 (складність 1) 

Вкажіть правильний варіант відповіді 

Твердження про те, що особа, яка вчинила дію або бездіяльність, що лише формально 

містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого КК, але через малозначність не становить 

суспільної небезпеки звільняється від кримінальної відповідальності:  

►  невірне 

►  вірне  

 

Завдання № 55 (складність 1) 

Вкажіть правильний варіант відповіді 

Твердження про те, що особа, яка вчинила діяння, яке хоч прямо і не передбачене КК 

України, але яке заподіяло або могло заподіяти істотну шкоду фізичній чи юридичній особі, 

суспільству або державі, може бути визнане як злочин у виняткових випадках лише судом:  

►  вірне  

►  невірне 

 

Завдання № 56 (складність 1) 

Особа, що вчинила дію або бездіяльність, яка хоча формально і містить ознаки будь-якого 

діяння, передбаченого КК України, але через малозначність не становить суспільної 

небезпеки:  

►  може бути звільнена від відбування покарання  

►  звільняється від кримінальної відповідальності  

►  може бути звільнена від кримінальної відповідальності  



►  звільняється від покарання 

►  не підлягає кримінальній відповідальності  

 

Завдання № 57(1) (складність 1) 

Вкажіть слово (слова), яке пропущене у наведеному положенні, передбаченому у ч. 2 ст. 12 

КК України: «Злочином (…) 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».  

►  значної тяжкості 

►  малої тяжкості  

►  середньої тяжкості  

►  істотної тяжкості  

►  невеликої тяжкості  

 

Завдання № 58(2) (складність 1) 

Вкажіть слова, які пропущено у наведеному положенні, передбаченому у ч. 3 ст. 12 КК 

України: «Злочином середньої тяжкості є злочин, за який передбачене основне покарання у 

виді штрафу в розмірі не більше (…) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

позбавлення волі на строк не більше (…) років»:  

►  п’яти тисяч; п’яти  

►  десяти тисяч; десяти  

►  п’яти тисяч; трьох  

►  десяти тисяч; п’яти 

►  семи тисяч; семи  

 

Завдання № 59(3) (складність 1) 

Вкажіть слова, які пропущено у наведеному положенні, передбаченому у ч. 5 ст. 12 КК 

України: «Особливо тяжким злочином є злочин, за який передбачене основне покарання у 

виді (…) в розмірі понад двадцять п’ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян, (…) на строк понад десять років або довічного позбавлення волі»:  

►  штрафу; позбавлення волі  

►  штрафу; обмеження волі  

►  обов’язкових відрахувань; позбавлення свободи  

►  штрафу; позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю 

►  конфіскації; позбавлення волі  

 

Завдання № 60 (складність 1) 

Вкажіть слова, які пропущено у наведеному положенні, передбаченому у ч. 6 ст. 12 КК 

України: « (…) 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»:  

►  суворість  

►  кваліфікація 

►  характер тяжкості  

►  ступінь тяжкості  

►  форма вини  

 



Завдання № 61 (складність 1) 

Вставте пропущені цифри (дві цифри) у наведеному положенні, передбаченому у ч. 4 ст. 12 

КК України: «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  __?__  років». 

 

Завдання № 62(1) (складність 1) 

Вставте пропущене слово у наведеному положенні, передбаченому у ч. 2 ст. 11 КК України: 

«Не є  __?__  дія або бездіяльність, яка хоча формально і містить ознаки будь-якого діяння, 

передбаченого КК, але через малозначність не становить суспільної небезпеки, тобто не 

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

державі». 

 

Завдання № 63(2) (складність 1) 

Вставте пропущене слово у наведеному положенні, передбаченому у ч. 2 ст. 11 КК України: 

«Не є злочином дія або бездіяльність, яка хоча формально і містить ознаки будь-якого 

діяння, передбаченого КК, але через малозначність не становить суспільної небезпеки, тобто 

не заподіяла і не могла заподіяти  __?__  шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству 

або державі». 

 

Завдання № 64(1) (складність 1) 

У котрій відповіді названі ознаки (ознака) злочину?  

►  осудність  

►  кримінальна протиправність  

►  діяння (дія або бездіяльність) 

►  об’єктивна сторона злочину  

►  предмет  

 

Завдання № 65(2) (складність 1) 

У котрій відповіді названі ознаки (ознака) злочину?  

►  протиправність  

►  жодній з наведених вище відповідей ознака злочину не названа 

►  об'єкт злочину  

►  предмет злочину  

►  суб'єктивна сторона злочину  

 

Завдання № 66(3) (складність 1) 

У котрій відповіді названі ознаки (ознака) злочину?  

►  неправомірність  

►  суспільна небезпека  

►  наявність адміністративної преюдиції  

►  мета  

►  винність 

 

Завдання № 67(4) (складність 1) 

У котрій відповіді названі ознаки (ознака) злочину?  

►  суспільно небезпечні наслідки 

►  посягання  



►  діяння (дія або бездіяльність)  

►  суспільна небезпека  

►  спосіб  

 

Завдання № 68(5) (складність 1) 

У котрій відповіді названі ознаки (ознака) злочину?  

►  ступінь суспільної небезпеки  

►  характер суспільної небезпеки  

►  кримінальна протиправність 

►  малозначність  

►  винність  

 

Завдання № 69(6) (складність 1) 

У котрій відповіді названі ознаки (ознака) злочину?  

►  обстановка 

►  мотив  

►  емоції  

►  вчинення суб’єктом злочину (суб’єктність)  

►  діяння (дія або бездіяльність)  

 

Завдання № 70(7) (складність 1) 

У котрій відповіді названі ознаки (ознака) злочину?  

►  суспільна небезпека 

►  ступінь суспільної небезпеки  

►  діяння (дія або бездіяльність)  

►  характер суспільної небезпеки  

►  публічно-правова протиправність  

 

Завдання № 71 (складність 1) 

У котрій відповіді названа законодавча ознака (ознаки) злочину?  

►  караність  

►  у жодній з наведених вище відповідей законодавча ознака злочину не названа 

►  посягання  

►  умисність  

►  винність  

 

Завдання № 72 (складність 1) 

Передбачене КК України суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність) є 

злочином лише тоді, якщо воно вчинене:  

►  повнолітньою особою  

►  деліктоздатною особою  

►  громадянином України  

►  особою, яка раніше притягалася до адміністративної відповідальності 

►  фізичною осудною особою, яка вчинила злочин у віці, з якого відповідно до КК України 

може наставати кримінальна відповідальність  

 

Завдання № 73(1) (складність 1) 

Суспільна небезпека:  



►  є обов'язкова ознакою лише тяжких та особливо тяжких злочинів 

►  є обов'язковою ознакою будь-якого злочину  

►  є обов'язковою ознакою лише умисних злочинів  

►  не є ознакою злочину  

►  є факультативною (необов’язковою) ознакою злочину  

 

Завдання № 74(2) (складність 1) 

Діяння (дія або бездіяльність):  

►  є обов'язковою ознакою будь-якого злочину  

►  є обов'язковою ознакою лише умисних злочинів 

►  не є ознакою злочину  

►  є елементом складу злочину  

►  є факультативною (необов'язковою) ознакою злочину  

 

Завдання № 75(3) (складність 1) 

Винність:  

►  є обов'язковою ознакою лише необережних злочинів  

►  є обов'язковою ознакою будь-якого злочину  

►  є обов'язковою ознакою лише умисних злочинів  

►  є обов'язковою ознакою лише тяжких та особливо тяжких злочинів 

►  не є ознакою злочину  

 

Завдання № 76 (складність 1) 

Кримінальна протиправність як ознака злочину полягає у тому, що:  

►  відповідне діяння передбачене як злочин у КК Україні  

►  відповідне діяння є суспільно небезпечним  

►  відповідне діяння не належить до кола тих суспільних відносин, які є предметом 

правового регулювання 

►  вчинення відповідного діяння заборонене законом  

►  відповідне діяння належить до кола тих суспільних відносин, які є предметом правового 

регулювання  

 

Завдання № 77(1) (складність 1) 

Антидержавні погляди:  

►  є факультативною ознакою злочину  

►  є обов'язковою ознакою будь-якого злочину  

►  не є ознакою злочину  

►  є обов'язковою ознакою лише злочинів проти основ національної безпеки України 

►  є обов'язковою ознака лише особливо тяжких злочинів  

 

Завдання № 78(2) (складність 1) 

Антисоціальні якості особи:  

►  є обов'язковою ознакою будь-якого злочину  

►  не є ознакою злочину  

►  є факультативною ознакою злочину  

►  є ознакою суб’єктивної сторони злочину 

►  є обов'язковою ознакою лише умисних злочинів  

 



Завдання № 79(3) (складність 1) 

Низькі мотиви і злочинна мета:  

►  не є обов’язковою ознакою лише необережних злочинів  

►  є ознакою будь-якого правопорушення  

►  є обов'язковою ознакою умисних злочинів  

►  не є обов'язковою ознакою лише злочинів невеликої тяжкості  

►  не є ознакою злочину 

 

Завдання № 80 (складність 1) 

Суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом злочину є 

злочином, якщо воно:  

►  передбачене таким КК України  

►  вчинене особою, яка раніше притягалася до адміністративної відповідальності  

►  подібне до будь-якого діяння (дії або бездіяльності), передбаченого КК як злочину  

►  заподіяло істотну шкоду об'єктам кримінально-правової охорони  

►  передбачене таким міжнародними правовими актами 

 

Завдання № 81(1) (складність 1) 

Дія або бездіяльність, яка хоча формально і містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого 

КК, але через малозначність не становить суспільної небезпеки:  

►  є злочином, що не становить великої суспільної небезпеки  

►  не є злочином  

►  є малозначним злочином 

►  може бути визнана злочином  

►  може бути не визнана злочином  

 

Завдання № 82(2) (складність 1) 

Дія або бездіяльність, яка хоча формально і містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого 

кримінальним законом, не є злочином, якщо вона:  

►  через малозначність не становить істотної суспільної небезпеки  

►  не заподіяла значної шкоди  

►  не становить значної суспільної небезпеки  

►  через малозначність не становить суспільної небезпеки  

►  вчинена з необережності 

 

Завдання № 83 (складність 1) 

Суспільна небезпека як ознака злочину полягає у тому, що:  

►  відповідне діяння (дія або бездіяльність) здатне заподіяти істотну шкоду фізичній чи 

юридичній особі, суспільству або державі  

►  відповідне діяння (дія або бездіяльність) здатне спричинити зміну стану захищеності 

об’єкта кримінально-правової охорони  

►  відповідне діяння (дія або бездіяльність) здатне заподіяти серйозні наслідки для об’єкта 

кримінально-правової охорони  

►  відповідне діяння (дія або бездіяльність) здатне заподіяти істотних збитків фізичній чи 

юридичній особі, суспільству або державі 

►  відповідне діяння (дія або бездіяльність) здатне заподіяти шкоду фізичній чи юридичній 

особі, суспільству або державі  

 



Завдання № 84(1) (складність 1) 

Згідно з КК України, залежно від ступеня тяжкості злочини поділяються на:  

►  нетяжкі злочини  

►  злочини особливої суспільної небезпеки  

►  злочини невеликої тяжкості 

►  малозначні злочини  

►  особливо тяжкі злочини  

 

Завдання № 85(2) (складність 1) 

Згідно з КК України, залежно від ступеня тяжкості злочини поділяються на:  

►  злочини істотної тяжкості  

►  злочини середньої тяжкості  

►  злочини великої тяжкості 

►  тяжкі злочини  

►  легкі злочини  

 

Завдання № 86 (складність 1) 

За КК України, ступінь тяжкості злочину:  

►  залежить від спричинених злочином наслідків  

►  залежить від його родової приналежності 

►  визначається видом і розміром передбаченого за нього покарання  

►  визначається видом і розміром призначеного за його вчинення покарання  

►  залежить від форми вини  

 

Завдання № 87 (складність 1) 

За формою вини злочини поділяють на:  

►  прямоумисні злочини  

►  евентуальні злочини  

►  необережні злочини  

►  злочини без вини 

►  умисні злочини  

 

Завдання № 88 (складність 1) 

За конструкцією об’єктивної сторони складу злочину, злочини поділяються на:  

►  злочини з матеріальним складом  

►  двооб’єктні злочини 

►  злочини з формальним складом  

►  злочини з двома формами вини  

►  незакінчені злочини  

 

Завдання № 89 (складність 1) 

За ступенем реалізації злочинного наміру особи прямоумисні злочини поділяються на:  

►  часткові злочини 

►  незакінчені злочини  

►  цілі злочини  

►  закінчені злочини  

►  повні злочини  

 



Завдання № 90 (складність 1) 

Вкажіть правильний варіант відповіді 

Твердження про те, що особа, якій призначено судом покарання у виді позбавлення волі 

строком на п’ять років, вчинила злочин, який за ступенем тяжкості може належати до 

злочинів середньої тяжкості, тяжких злочинів або особливо тяжких злочинів, є:  

►  вірне  

►  невірне 

 

Завдання № 91 (складність 1) 

Вкажіть правильний варіант відповіді 

Твердження про те, що злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене 

покарання у виді обмеження волі на строк від двох до п’яти років, є:  

►  вірне  

►  невірне 

 

Завдання № 92 (складність 1) 

У котрій відповіді названі показники (характеристики) злочинності?  

►  динаміка злочинності 

►  структура злочинності  

►  об'єм злочинності  

►  латентність  

►  зміст злочинності  

 

Завдання № 93 (складність 2) 

Перед наведеними поняттями вкажіть номери визначень, які їх розкривають:  

1 

кількість вчинених на певній території за відповідний період 

часу злочинів і осіб, які їх скоїли, з розрахунку на ту чи іншу 

кількість населення  

  
динаміка 

злочинності  

2 
зміна стану, рівня, структури злочинності за той чи інший 

період часу на відповідній території  
  злочинність  

3 

виражена в абсолютних показниках (цифрах) уся кількість 

вчинених на певній території за відповідний період часу 

злочинів і осіб, які їх скоїли  

  
стан 

злочинності  

4 

відносно масове, історично мінливе, соціальне, суспільно-

небезпечне, кримінально-правове явище, яке складається 

(включає в себе) із всієї сукупності злочинів, вчинених на 

певній території за відповідний період часу  

  
структура 

злочинності 

5 

питома вага (доля, частка) і співвідношення різних груп (видів) 

вчинених злочинів, виділених (класифікованих) за тими чи 

іншими кримінально-правовими або кримінологічними 

критеріями, у їх загальному числі за певний період часу на 

відповідній території  

  

рівень 

(коефіцієнт) 

злочинності  

 

 



Завдання № 94 (складність 2) 

Перед наведеними ознаками злочину вкажіть номери визначень, які їх розкривають:  

1 

об’єктивна здатність діяння заподіювати істотну шкоду 

об’єктові кримінально-правової охорони або створювати 

реальну загрозу заподіяння такої шкоди  

  винність  

2 

наявність психічного ставлення особи до вчинюваної дії чи 

бездіяльності, передбаченої КК України, та її наслідків, 

вираженого у формі умислу або необережності  

  
суспільна 

небезпека  

3 
усвідомлена та вольова дія або бездіяльність суб’єкта 

злочину  
  

кримінальна 

протиправність  

4 на час вчинення діяння воно було заборонене КК України    діяння  

5 

фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого 

відповідно до КК України може наставати кримінальна 

відповідальність  

  суб’єкт злочину 

 

 

Завдання № 95 (складність 2) 

Перед наведеними видами злочину за ступенем тяжкості вкажіть номери визначень, які їх 

розкривають:  

1 

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  

  

злочин 

невеликої 

тяжкості  

2 

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  

  

особливо 

тяжкий 

злочин  

3 

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  

  

злочин 

середньої 

тяжкості  

4 

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  

  
тяжкий 

злочин 

 

 

Розділ 6 . 

Завдання № 97 (складність 1) 

Об’єкт злочину - це (вкажіть найбільш повну і точну відповідь):  



►  суспільні відносини, що врегульовані кримінально-правовими нормами  

►  суспільні відносини, що виникають у зв’язку з вчиненням конкретного злочину, між 

державою і особою, яка вчинила злочин  

►  суспільні відносини, що виникають у процесі боротьби із злочинністю  

►  суспільні відносини, що виникають у зв’язку з вчиненням конкретного злочину, між 

державою і особою, яка вчинила злочин 

►  поставлені під охорону кримінальним законом суспільні відносини, яким суспільно 

небезпечним діянням особи заподіюється або може бути заподіяна істотна шкода  

 

Завдання № 98(1) (складність 1) 

Вкажіть відповіді, в яких названо структурні елементи суспільних відносин?  

►  злочинні наслідки  

►  підозрюваний  

►  жодна з наведених вище відповідей не є правильною 

►  предмет, з приводу якого виникають і існують суспільні відносини  

►  виконавець злочину  

►  суб’єкти (носії) суспільних відносин  

 

Завдання № 99(2) (складність 1) 

Вкажіть відповідь, в якій названо структурний елемент суспільних відносин?  

►  ініціатор злочину  

►  підозрюваний  

►  речі, процеси, явища, якими безпосередньо заподіюється або може бути заподіяна істотна 

шкода охоронюваним кримінальним законом суспільним відносинам 

►  предмет, з приводу якого виникають і існують суспільні відносини  

►  засоби вчинення злочину  

 

Завдання № 100 (складність 1) 

За ступенем узагальнення охоронюваних кримінальним законом суспільних відносин 

об’єкти злочину класифікуються на:  

►  загальний, родовий, безпосередній  

►  додатковий, факультативний, безпосередній 

►  загальний, додатковий, основний  

►  загальний, родовий, додатковий  

►  факультативний, загальний, додатковий  

 

Завдання № 101 (складність 1) 

Вкажіть відповідь, в якій найбільш повно названі різновиди безпосереднього об’єкта 

злочину:  

►  основний безпосередній, додатково-факультативний, факультативний безпосередній 

►  основний безпосередній, додатковий безпосередній, факультативний безпосередній  

►  факультативний, загальний, додатковий  

►  загальний, основний безпосередній, додатковий безпосередній  

►  основний безпосередній, додатковий безпосередній, додатково-факультативний  

 

Завдання № 102 (складність 1) 

Під загальним об’єктом злочину треба розуміти:  

►  структурний елемент охоронюваних кримінальним законом суспільних відносин, через 

вплив на який, їм заподіюється або може бути заподіяна істотна шкода  



►  конкретне, охоронюване кримінальним законом суспільне відношення, якому суспільно 

небезпечним діянням особи заподіюється або може бути заподіяна істотна шкода  

►  група охоронюваних кримінальним законом однорідних або тотожних суспільних 

відносин, яким заподіюється або може бути заподіяна істотна шкода, у зв’язку з чим вони 

охороняються єдиним комплексом кримінально-правових норм  

►  суспільні відносини, які виникають у процесі боротьби зі злочинністю  

►  всю сукупність суспільних відносин, що поставлена під охорону кримінального закону 

 

Завдання № 103 (складність 1) 

Родовий об’єкт злочину - це:  

►  суспільні відносини, яким не завжди суспільно небезпечним діянням особи заподіюється 

шкода  

►  конкретне, охоронюване кримінальним законом суспільне відношення, якому суспільно 

небезпечним діянням особи заподіюється або може бути заподіяна істотна шкода 

►  група охоронюваних кримінальним законом однорідних або тотожних суспільних 

відносин, яким заподіюється або може бути заподіяна істотна шкода, у зв’язку з чим вони 

охороняються єдиним комплексом кримінально-правових норм  

►  суспільні відносини, які в інших випадках заслуговують на самостійну кримінально-

правову охорону, але в разі вчинення даного злочину їм обов’язково заподіюється або може 

бути заподіяна істотна шкода  

►  суспільні відносини, що врегульовані кримінально-правовими нормами  

 

Завдання № 104 (складність 1) 

Безпосередній об’єкт злочину - це:  

►  суспільні відносини, яким не завжди суспільно небезпечним діянням особи заподіюється 

шкода  

►  конкретне, охоронюване кримінальним законом суспільне відношення, якому суспільно 

небезпечним діянням особи заподіюється або може бути заподіяна істотна шкода  

►  структурний елемент охоронюваних кримінальним законом суспільних відносин, через 

вплив на який, їм заподіюється або може бути заподіяна істотна шкода 

►  суспільні відносини, що виникають у зв’язку з вчиненням конкретного злочину, між 

державою і особою, яка вчинила злочин  

►  всю сукупність суспільних відносин, що поставлена під охорону кримінального закону  

 

Завдання № 105 (складність 1) 

Вся сукупність суспільних відносин, що поставлені під охорону кримінального закону, - це є:  

►  загальний об’єкт злочину  

►  додатковий об’єкт злочину  

►  родовий об’єкт злочину 

►  безпосередній об’єкт злочину  

►  основний об’єкт злочину  

 

Завдання № 106 (складність 1) 

Група охоронюваних кримінальним законом однорідних або тотожних суспільних відносин, 

яким заподіюється або може бути заподіяна істотна шкода - це:  

►  спеціальний об’єкт злочину  

►  загальний об’єкт злочину 

►  безпосередній об’єкт злочину  

►  родовий об’єкт злочину  



►  додатковий об’єкт злочину  

 

Завдання № 107 (складність 1) 

Конкретне, охоронюване кримінальним законом суспільне відношення, якому суспільно 

небезпечним діянням особи заподіюється або може бути заподіяна істотна шкода, - це:  

►  додатково-факультативний об’єкт злочину 

►  додатковий об’єкт злочину  

►  родовий об’єкт злочину  

►  основний об’єкт злочину  

►  безпосередній об’єкт злочину  

 

Завдання № 108 (складність 1) 

Основний безпосередній об’єкт злочину - це:  

►  конкретне, охоронюване кримінальним законом суспільне відношення, на яке прямо і 

безпосередньо посягає даний злочин і якому при цьому завжди спричиняється або може бути 

заподіяна істотна шкода  

►  вся сукупність суспільних відносин, що поставлена під охорону кримінального закону  

►  суспільні відносини, що врегульовані кримінально-правовими нормами  

►  суспільні відносини, які в інших випадках заслуговують на самостійну кримінально-

правову охорону, але в разі вчинення даного злочину їм обов’язково заподіюється або може 

бути заподіяна істотна шкода  

►  конкретне, охоронюване кримінальним законом суспільне відношення, якому суспільно 

небезпечним діянням особи заподіюється або може бути заподіяна істотна шкода 

 

Завдання № 109 (складність 1) 

Додатковий безпосередній об’єкт злочину - це:  

►  вся сукупність суспільних відносин, що поставлена під охорону кримінального закону 

►  суспільні відносини, які в інших випадках заслуговують на самостійну кримінально-

правову охорону, але в разі вчинення даного злочину їм обов’язково заподіюється або може 

бути заподіяна істотна шкода  

►  конкретне, охоронюване кримінальним законом суспільне відношення, на яке прямо і 

безпосередньо посягає даний злочин і якому при цьому завжди спричиняться або може бути 

заподіяна істотна шкода  

►  цінності, що поставлені під охорону законом  

►  група охоронюваних кримінальним законом однорідних або тотожних суспільних 

відносин, яким заподіюється або може бути заподіяна істотна шкода  

 

Завдання № 110 (складність 1) 

Факультативний безпосередній об’єкт злочину - це:  

►  цінності, що поставлені під охорону законом  

►  структурний елемент охоронюваних кримінальним законом суспільних відносин, через 

вплив на який, їм заподіюється або може бути заподіяна істотна шкода 

►  суспільні відносини, яким при вчиненні даного суспільно небезпечного діяння не завжди 

заподіюється або може бути заподіяна істотна шкода  

►  всі тотожні і різнорідні суспільні відносини  

►  суспільні відносини, які в інших випадках заслуговують на самостійну кримінально-

правову охорону, але в разі вчинення даного злочину їм обов’язково заподіюється або може 

бути заподіяна істотна шкода  

 



Завдання № 111 (складність 1) 

Конкретне, охоронюване кримінальним законом суспільне відношення, на яке прямо і 

безпосередньо посягає даний злочин і якому при цьому завжди заподіюється або може бути 

заподіяна істотна шкода, - це:  

►  основний безпосередній об’єкт злочину  

►  видовий об’єкт злочину  

►  родовий об’єкт злочину  

►  безпосередній об’єкт злочину  

►  загальний об’єкт злочину 

 

Завдання № 112 (складність 1) 

Суспільні відносини, які в інших випадках заслуговують на самостійну кримінально-правову 

охорону, але в разі вчинення даного суспільно-небезпечного діяння їм обов’язково 

заподіюється або може бути заподіяна істотна шкода, - це:  

►  видовий об’єкт злочину  

►  родовий об’єкт злочину  

►  факультативний безпосередній об’єкт злочину 

►  основний безпосередній об’єкт злочину  

►  додатковий (обов’язковий) безпосередній об’єкт злочину  

 

Завдання № 113 (складність 1) 

Суспільні відносини, яким, при вчиненні даного суспільно небезпечного діяння, не завжди 

заподіюється або може бути заподіяна істотна шкода, - це:  

►  родовий об’єкт злочину  

►  факультативний (не обов’язковий) безпосередній об’єкт злочину  

►  загальний об’єкт злочину 

►  основний безпосередній об’єкт злочину  

►  додатковий безпосередній об’єкт злочину  

 

Завдання № 114 (складність 1) 

Предмет злочину - це (вкажіть найбільш повну і точну відповідь):  

►  структурний елемент охоронюваних кримінальним законом суспільних відносин, через 

вплив на який цим відносинам заподіюється або може бути заподіяна істотна шкода  

►  те, на що направлено посягання, чому заподіюється або може бути заподіяна шкода  

►  речі, процеси, явища, якими безпосередньо не заподіюється або не може бути заподіяна 

істотна шкода суспільним відносинам, що взяті під охорону кримінальним законом, але які 

полегшують вчинення злочину 

►  речі, процеси, явища, якими безпосередньо заподіюється або може бути заподіяна істотна 

шкода суспільним відносинам, що взяті під охорону кримінальним законом  

►  речі матеріального світу  

 

Завдання № 115 (складність 1) 

Знаряддя вчинення злочину - це:  

►  цінності, що поставлені під охорону законом  

►  речі, процеси, явища, якими безпосередньо заподіюється або може бути заподіяна істотна 

шкода суспільним відносинам, що взяті під охорону кримінальним законом  

►  структурний елемент, охоронюваних кримінальним законом, суспільних відносин, через 

вплив на який цим відносинам заподіюється або може бути заподіяна істотна шкода  

►  те, на що направлено посягання, чому заподіюється або може бути заподіяна шкода  

►  речі, процеси, явища, якими безпосередньо заподіюється або може бути заподіяна істотна 



шкода суспільним відносинам, що взяті під охорону кримінальним законом і які полегшують 

вчинення злочину 

 

Завдання № 116 (складність 1) 

Засоби вчинення злочину - це:  

►  шкода, що заподіюється або може бути заподіяна суспільним відносинам, що взяті під 

охорону кримінальним законом  

►  цінності, що поставлені під охорону законом  

►  речі, процеси, явища, якими безпосередньо не заподіюється або не може бути заподіяна 

істотна шкода суспільним відносинам, що взяті під охорону кримінальним законом, але які 

полегшують вчинення злочину  

►  речі, процеси, явища, якими безпосередньо заподіюється або може бути заподіяна істотна 

шкода суспільним відносинам, що взяті під охорону кримінальним законом і які полегшують 

вчинення злочину  

►  структурний елемент, охоронюваних кримінальним законом, суспільних відносин, через 

вплив на який цим відносинам заподіюється або може бути заподіяна істотна шкода 

 

Завдання № 117 (складність 1) 

Речі, процеси, явища, якими безпосередньо заподіюється або може бути заподіяна істотна 

шкода суспільним відносинам, що взяті під охорону кримінальним законом, - це:  

►  знаряддя вчинення злочину  

►  цінності, що поставлені під охорону законом 

►  засоби вчинення злочину  

►  предмет злочину  

►  об’єкт злочину  

 

Завдання № 118 (складність 1) 

Речі, процеси, явища, якими безпосередньо не заподіюється або не може бути заподіяна 

істотна шкода суспільним відносинам, що взяті під охорону кримінальним законом, але які 

полегшують вчинення злочину, - це:  

►  предмет злочину  

►  злочинні наслідки  

►  знаряддя вчинення злочину  

►  об’єкт злочину  

►  засоби вчинення злочину 

 

Завдання № 119 (складність 1) 

Який об’єкт злочину лежить в основі об’єднання норм Особливої частини Кримінального 

кодексу у розділи?  

►  надвидовий об’єкт злочину 

►  факультативний об’єкт злочину  

►  родовий об’єкт злочину  

►  загальний об’єкт злочину  

►  основний безпосередній об’єкт злочину  

 

Завдання № 120 (складність 1) 

Суб’єктами суспільних відносин можуть бути (вкажіть найбільш повну і точну відповідь):  

►  держава і фізичні особи  

►  фізичні і юридичні особи  



►  тільки держава  

►  різні об’єднання громадян 

►  держава, різні об’єднання громадян, юридичні і фізичні особи  

 

Завдання № 121 (складність 1) 

Яке з наведених положень правильно характеризує предмет злочину?  

►  це обов’язкова ознака всіх злочинів  

►  це ознака, зміст якої визначається на підставі аналізу всіх інших ознак злочину  

►  це елемент складу злочину 

►  це факультативна ознака злочину  

►  він не є ознакою складу злочину  

 

Завдання № 122 (складність 1) 

У якій відповіді найбільш повно названі різновиди безпосереднього об’єкта злочину?  

►  основний, додатковий  

►  загальний, спеціальний  

►  загальний, родовий, безпосередній  

►  основний, додатковий обов’язковий, додатковий факультативний  

►  загальний, спеціальний обов’язковий, спеціальний факультативний 

 

Завдання № 123 (складність 1) 

Вкажіть правильний варіант відповіді 

Твердження про те, що родовий об’єкт злочину - це група охоронюваних кримінальним 

законом однорідних або тотожних суспільних відносин, яким заподіюється або може бути 

заподіяна істотна шкода, у зв’язку з чим вони охороняються єдиним комплексом 

кримінально-правових норм:  

►  вірне  

►  невірне 

 

Завдання № 124 (складність 1) 

Вкажіть правильний варіант відповіді 

Твердження про те, що норми Особливої частини КК України об’єднані в розділи на підставі 

єдності родового об’єкта відповідних злочинів:  

►  вірне  

►  невірне 

 

Завдання № 125 (складність 1) 

Вкажіть правильний варіант відповіді 

Твердження про те, що група охоронюваних кримінальним законом однорідних або 

тотожних суспільних відносин, яким заподіюється або може бути заподіяна істотна шкода - 

це основний безпосередній об’єкт злочину:  

►  вірне  

►  невірне 

 

Завдання № 126 (складність 1) 

Положення ч. 1 ст. 1 КК України, згідно з яким КК України має своїм завданням правове 

забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку 

та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань, 



забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання злочинам, у контексті об’єкта 

злочину, в основному, характеризує:  

►  загальний об’єкт злочину  

►  родовий об’єкт злочину  

►  універсальний об’єкт злочину 

►  видовий об’єкт злочину  

►  безпосередній об’єкт злочину  

 

Завдання № 127 (складність 1) 

У котрій відповіді (відповідях) правильно зазначено родовий об’єкт злочину відповідно до 

КК України?  

►  майно та майнові права  

►  державна таємниця 

►  право власності  

►  встановлений порядок несення військової служби  

►  наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори  

 

Завдання № 128(1) (складність 1) 

У котрій відповіді (відповідях) наведено вірне твердження?  

►  предмету злочину при вчиненні злочину завжди заподіюється шкода  

►  структурним елементом суспільних відносин як об’єкта злочину є зміст таких відносин  

►  об’єктом злочину є права та інтереси потерпілого  

►  причинний зв'язок між злочинним діянням та злочинними наслідками є ознаками об’єкта 

злочину  

►  один злочин завжди посягає лише на один об’єкт кримінально-правової охорони 

 

Завдання № 129(2) (складність 1) 

У котрій відповіді (відповідях) наведено вірне твердження?  

►  визначення безпосереднього об’єкта злочину міститься у КК України  

►  загальний об’єкт злочину лежить в основі побудови розділів Особливої частини КК 

України  

►  предмет злочину є об’єктивною ознакою кожного злочину 

►  знаряддя та засоби вчинення злочину є ознаками об’єкта злочину  

►  основний безпосередній об’єкт злочину завжди входить у родовий об’єкт цього ж 

злочину  

 

Завдання № 130 (складність 2) 

Вкажіть відповіді, в яких названі структурні елементи суспільних відносин?  

►  предмет, з приводу якого виникають і існують суспільні відносини 

►  засоби вчинення злочину  

►  об’єктивний, необхідний, внутрішньо закономірний зв’язок між злочинним діянням і 

злочинними наслідками  

►  злочинні наслідки  

►  соціальний зв’язок (суспільно-значуща діяльність) між суб’єктами відносин  

 

Завдання № 131(1) (складність 2) 

Перед наведеними видами об’єкта злочину вкажіть номери визначень, які їх розкривають:  



1 

конкретне, охоронюване кримінальним законом суспільне 

відношення, якому суспільно небезпечним діянням особи 

заподіюється або може бути заподіяна істотна шкода  

  
загальний 

об’єкт  

2 
вся сукупність суспільних відносин, що поставлені під охорону 

кримінального закону  
  родовий об’єкт 

3 

група охоронюваних кримінальним законом однорідних або 

тотожних суспільних відносин, яким заподіюється або може 

бути заподіяна істотна шкода  

  
безпосередній 

об’єкт  

 

 

Завдання № 132(2) (складність 2) 

Перед наведеними видами об’єкта злочину вкажіть номери визначень, які їх розкривають:  

1 

конкретне, охоронюване кримінальним законом 

суспільне відношення, якому суспільно небезпечним 

діянням особи заподіюється або може бути заподіяна 

істотна шкода  

  

додатковий 

(обов’язковий) 

безпосередній об’єкт 

злочину 

2 
вся сукупність суспільних відносин, що поставлені 

під охорону кримінального закону  
  

безпосередній об’єкт 

злочину  

3 

суспільні відносини, яким при вчиненні даного 

суспільно небезпечного діяння не завжди 

заподіюється або може бути заподіяна істотна шкода  

  загальний об’єкт злочину  

4 

суспільні відносини, які в інших випадках 

заслуговують на самостійну кримінально-правову 

охорону, але в разі вчинення даного злочину їм 

обов’язково заподіюється або може бути заподіяна 

істотна шкода  

  

факультативний (не 

обов’язковий) 

безпосередній об’єкт 

злочину  

 

 

Розділ 7 - 

Завдання № 134 (складність 1) 

В якій відповіді названа ознака (-и) об’єктивної сторони складу злочину?  

►  Діяння.  

►  Суспільна небезпечність.  

►  Вина і осудність.  

►  Злочинне діяння. 

►  Вина, мотив, мета.  

 

Завдання № 135 (складність 1) 

В якій відповіді названі всі ознаки об’єктивної сторони формального складу злочину?  

►  Злочинне діяння, злочинні наслідки, причинний зв’язок між злочинним діянням і 

злочинним наслідком, час, місце, спосіб, обстановка, знаряддя і засоби, вчинення злочину.  



►  Злочинне діяння, час, місце, спосіб, обстановка, знаряддя і засоби, вчинення злочину.  

►  Час, місце, спосіб, обстановка, засоби, знаряддя, вчинення злочину.  

►  Злочинне діяння, злочинні наслідки, причинний зв’язок між злочинним діянням і 

злочинним наслідком.  

►  Злочинні наслідки, причинний зв’язок між злочинним діянням і злочинними наслідками, 

місце, час вчинення злочину. 

 

Завдання № 136 (складність 1) 

В якій відповіді названі всі ознаки об’єктивної сторони матеріального складу злочину?  

►  Злочинне діяння, злочинні наслідки, причинний зв’язок між злочинним діянням і 

злочинними наслідками, усвідомленість, волимість, час, місце, спосіб, обстановка, знаряддя і 

засоби вчинення злочину.  

►  Злочинне діяння, злочинні наслідки, причинний зв’язок між злочинним діянням і 

злочинними наслідками, усвідомленість, час, місце, спосіб, обстановка, знаряддя і засоби 

вчинення злочину.  

►  Злочинне діяння, злочинні наслідки, причинний зв’язок між злочинним діянням і 

злочинними наслідками.  

►  Жодна з наведених відповідей не є правильною. 

►  Злочинне діяння, злочинні наслідки, причинний зв’язок між злочинним діянням і 

злочинними наслідками, час, місце, спосіб, обстановка, знаряддя і засоби вчинення злочину.  

 

Завдання № 137 (складність 1) 

Злочинні наслідки це:  

►  це істотна шкода, що спричиняється в результаті вчинення злочинного діяння об’єкту 

кримінально-правової охорони, чи створення небезпеки заподіяння істотної шкоди;  

►  речі, процеси, явища, якими безпосередньо заподіюється або може бути заподіяна істотна 

шкода суспільним відносинам, що взяті під охорону кримінальним законом;  

►  структурний елемент, охоронюваних кримінальним законом, через вплив на який їм 

заподіюється або може заподіюватись істотна шкода;  

►  властивість (здатність) злочину заподіювати істотну шкоду або створювати загрозу її 

спричинення об’єктам кримінально-правової охорони; 

►  зміни, що відбуваються у зовнішньому світі в результаті вчинення особою злочину;  

 

Завдання № 138 (складність 1) 

В яких відповідях правильно вказані види злочинів залежно від конструкції об’єктивної 

сторони їх складу  

►  злочини з неповним складом  

►  злочини з повним складом  

►  злочини з формальним складом 

►  злочини з матеріальним складом  

►  злочини з нематеріальним складом  

 

Завдання № 139 (складність 1) 

Ю., уві сні повертаючись, заподіяв легкі тілесні ушкодження Я. Чи може Ю. зазнати 

кримінальної відповідальності за заподіяну шкоду здоров’ю Я.?  

►  так  

►  ні 

 



Завдання № 140 (складність 1) 

Ю., уві сні повертаючись, заподіяв легкі тілесні ушкодження Я. Яка ознака злочинного 

діяння як ознаки об’єктивної сторони злочину відсутня в описаній поведінці Ю.?  

►  усвідомленість  

►  активна чи пасивна поведінка 

►  вина  

►  кримінальна протиправність  

►  суспільна небезпечність  

 

Завдання № 141 (складність 1) 

Рухаючись за інерцією після гальмування автобуса, пасажир Ю. завдав удару пасажиру Я. Чи 

може Ю. зазнати кримінальної відповідальності за заподіяння шкоди здоров’ю Я.?  

►  ні 

►  так  

 

Завдання № 142 (складність 1) 

Рухаючись за інерцією після гальмування автобуса пасажир Ю. завдав удару пасажиру Я. 

Яка ознака злочинного діяння як ознаки об’єктивної сторони злочину відсутня в описаній 

поведінці Ю.?  

►  кримінальна протиправність  

►  вчинена суб’єктом злочину  

►  винність  

►  жодна із наведених відповідей не є правильною 

►  суспільна небезпечність  

 

Завдання № 143 (складність 1) 

Ю. заподіяв істотну шкоду державі під впливом непереборної сили. Чи може зазнати 

кримінальної відповідальності Ю. за заподіяну істотну шкоду?  

►  так  

►  ні  

►  так, якщо він, діючи в обстановці крайньої необхідності, перевищив її межі;  

►  так, якщо він, діючи в обстановці необхідної оборони, перевищив її межі 

►  ні, якщо він діяв в обстановці крайньої необхідності з дотриманням її меж;  

 

Завдання № 144 (складність 1) 

Ю. заподіяв істотну шкоду державі під впливом непереборної сили. Яка ознака злочинного 

діяння як ознаки об’єктивної сторони злочину відсутня в описаній поведінці Ю.?  

►  волимість (воля)  

►  суспільна небезпечність  

►  усвідомленість  

►  протиправність  

►  жодна 

 

Завдання № 145 (складність 1) 

Ю. заподіяв істотну шкоду Я. під впливом фізичного насильства зі сторони Ф., внаслідок 

якого він не міг поводити себе по-іншому (не міг керувати своїми вчинками). Чи може 

зазнати кримінальної відповідальності Ю. за заподіяну істотну шкоду?  

►  так  

►  ні, якщо він діяв в обстановці крайньої необхідності з дотриманням її меж;  



►  ні  

►  так, якщо він, діючи в обстановці крайньої необхідності, перевищив її межі;  

►  так, якщо він, діючи в обстановці необхідної оборони, перевищив її межі. 

 

Завдання № 146 (складність 1) 

Ю. заподіяв істотну шкоду Я. під впливом фізичного насильства зі сторони Ф., внаслідок 

якого він не міг поводити себе по-іншому (не міг керувати своїми вчинками). Яка ознака 

злочинного діяння як ознаки об’єктивної сторони злочину відсутня в описаній поведінці Ю.?  

►  жодна 

►  усвідомленість  

►  волимість  

►  суспільна небезпечність  

►  протиправність  

 

Завдання № 147 (складність 1) 

Ю. заподіяв істотну шкоду Я. під впливом фізичного насильства зі сторони Ф., внаслідок 

якого він міг поводити себе по-іншому (міг керувати своїми вчинками). Чи може зазнати 

кримінальної відповідальності Ю. за заподіяну істотну шкоду?  

►  так, якщо він, діючи в обстановці крайньої необхідності, перевищив її межі;  

►  так, якщо він, діючи в обстановці необхідної оборони, перевищив її межі. 

►  так  

►  ні  

►  ні, якщо він діяв в обстановці крайньої необхідності з дотриманням її меж;  

 

Завдання № 148 (складність 1) 

Ю. заподіяв істотну шкоду Я. під впливом фізичного насильства зі сторони Ф., внаслідок 

якого він міг поводити себе по-іншому (міг керувати своїми вчинками). Яка ознака 

злочинного діяння як ознаки об’єктивної сторони злочину відсутня в описаній поведінці Ю.?  

►  волимість  

►  усвідомленість  

►  протиправність  

►  жодна 

►  причиновий зв’язок  

 

Завдання № 149(1) (складність 1) 

Ю. заподіяв істотну шкоду Я. під впливом погрози зі сторони Ф. заподіяти йому смерть. Чи 

може зазнати кримінальної відповідальності Ю. за заподіяну істотну шкоду?  

►  так, якщо він, діючи в обстановці крайньої необхідності, перевищив її межі;  

►  ні, якщо він діяв в обстановці крайньої необхідності з дотриманням її меж;  

►  ні  

►  так  

►  так, якщо він, діючи в обстановці необхідної оборони, перевищив її межі. 

 

Завдання № 150(2) (складність 1) 

Ю. заподіяв істотну шкоду Я. під впливом погрози зі сторони Ф. негайно розголосити 

відомості, які він бажав зберегти в таємниці. Чи може зазнати кримінальної відповідальності 

Ю. за заподіяну істотну шкоду?  

►  так, якщо він, діючи в обстановці крайньої необхідності, перевищив її межі;  

►  ні, якщо він діяв в обстановці крайньої необхідності з дотриманням її меж;  



►  ні  

►  так, якщо він, діючи в обстановці необхідної оборони, перевищив її межі. 

►  так  

 

Завдання № 151(1) (складність 1) 

Ю. заподіяв істотну шкоду Я. під впливом погрози зі сторони Ф. заподіяти йому смерть. Яка 

ознака злочинного діяння як ознаки об’єктивної сторони злочину відсутня в описаній 

поведінці Ю.?  

►  небезпечність  

►  протиправність  

►  волимість  

►  усвідомленість  

►  жодна 

 

Завдання № 152(2) (складність 1) 

Ю. заподіяв істотну шкоду Я. під впливом погрози зі сторони Ф. негайно розголосити 

відомості, які він бажав зберегти в таємниці. Яка ознака злочинного діяння як ознаки 

об’єктивної сторони злочину відсутня в описаній поведінці Ю.?  

►  жодна 

►  усвідомленість  

►  винність  

►  волимість  

►  протиправність  

 

Завдання № 153(1) (складність 1) 

Умовою (-ами) настання кримінальної відповідальності за бездіяльність є:  

►  наявність закріпленого в Конституції права особи вчинити певні дії  

►  жодна з наведених відповідей не є правильною 

►  наявність обов’язку вчинити певні дії  

►  дія стихійних сил природи на особу  

►  наявність бажання особи поводити себе пасивно  

 

Завдання № 154(2) (складність 1) 

Умовою (-ами) настання кримінальної відповідальності за бездіяльність є:  

►  наявність бажання особи поводити себе пасивно  

►  дія стихійних сил природи на особу  

►  наявність закріпленого в Конституції права особи вчинити певні дії  

►  наявність можливості виконати покладений на особу обов’язок  

►  жодна з наведених відповідей не є правильною 

 

Завдання № 155(1) (складність 1) 

Кримінальна відповідальність за бездіяльність виключається, якщо:  

►  особа не досягнула повноліття  

►  відсутній обов’язок поводити себе іншим чином  

►  особа заподіяла істотну шкоду з необережності  

►  мала місце співучасть у злочині 

►  наявні суб’єктивні обставини, що виключають можливість особи виконати покладений на 

неї обов’язок  

 



Завдання № 156(2) (складність 1) 

Кримінальна відповідальність за бездіяльність виключається, якщо:  

►  жодна з наведених відповідей не є правильною 

►  наявні об’єктивні обставини, що виключають можливість особи виконати покладений на 

неї обов’язок  

►  якщо особа не досягнула повноліття  

►  мала місце співучасть у злочині  

►  особа заподіяла істотну шкоду з необережності  

 

Завдання № 157 (складність 1) 

Внаслідок невиконання покладеного на Ю. обов’язку, який міг бути виконаний, була 

заподіяна істотна шкода Я. Чи може зазнати кримінальної відповідальності Ю. за заподіяну 

істотну шкоду?  

►  так (за наявності усіх інших обов’язкових ознак складу злочину)  

►  ні 

 

Завдання № 158 (складність 1) 

Внаслідок невиконання покладеного на Ю. обов’язку, який він не міг виконати через 

стихійне лихо, була заподіяна істотна шкода Я. Чи може зазнати кримінальної 

відповідальності Ю. за заподіяну істотну шкоду?  

►  ні 

►  так (за наявності усіх інших обов’язкових ознак складу злочину)  

 

Завдання № 159 (складність 1) 

Якою ознакою складу злочину виступає транспортний засіб у складі злочину “Незаконне 

заволодіння транспортним засобом”?  

►  об’єктом злочину  

►  потерпілим від злочину 

►  засобом вчинення злочину  

►  предметом злочину  

►  знаряддям злочину  

 

Завдання № 160 (складність 1) 

Якою ознакою складу злочину виступає транспортний засіб у складі злочину “Порушення 

правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують 

транспортними засобами”?  

►  місцем вчинення злочину 

►  знаряддям злочину  

►  предметом злочину  

►  об’єктом злочину  

►  обстановкою вчинення злочину  

 

Завдання № 161 (складність 1) 

Підроблені недержавні цінні папери у складі злочину “Виготовлення, збут, та використання 

підроблених недержавних цінних паперів” виступають предметом цього злочину:  

►  невірно 

►  вірно  

 



Завдання № 162 (складність 1) 

Чуже майно у складі злочину “Шахрайство” (заволодіння чужим майном або придбання 

права на майно шляхом обману чи зловживання довірою) виступає:  

►  знаряддям вчинення злочину  

►  основним безпосереднім об’єктом злочину  

►  предметом злочину  

►  засобом вчинення злочину  

►  додатковим безпосереднім об’єктом 

 

Завдання № 163 (складність 1) 

Порушення працівником залізничного, водного або повітряного транспорту правил безпеки 

руху або експлуатації транспорту, якщо це створило небезпеку для життя людей або 

настання інших тяжких наслідків, - є злочином з матеріальним складом.  

►  вірно  

►  невірно 

 

Завдання № 164 (складність 1) 

Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці 

службовою особою підприємства, установи, організації, якщо це порушення заподіяло шкоду 

здоров’ю потерпілого, - є злочином з формальним складом.  

►  вірно  

►  невірно 

 

Завдання № 165 (складність 1) 

Відкрите викрадення чужого майна (грабіж) є злочином з формальним складом.  

►  вірно  

►  невірно 

 

Завдання № 166 (складність 1) 

Умисне легке тілесне ушкодження є злочином з матеріальним складом.  

►  вірно  

►  невірно 

 

Завдання № 167 (складність 2) 

Встановіть відповідність між поняттями та їх видами:  

1 злочинні діяння    майнові  

2 злочинні наслідки    необхідні  

3 
причинові зв’язки між злочинними діяннями і злочинними 

наслідками  
  випадкові 

      бездіяльність  

      
створення 

небезпеки  



 

 

Завдання № 168 (складність 2) 

Внаслідок невиконання покладеного на Ю. обов’язку, оскільки до нього було застосована 

погроза вбивством зі сторони Ф., була заподіяна істотна шкода Я. Чи може зазнати 

кримінальної відповідальності Ю. за заподіяну істотну шкоду?  

►  так (за наявності усіх інших обов’язкових ознак складу злочину)  

►  ні, якщо він діяв в обстановці крайньої необхідності з дотриманням її меж;  

►  ні  

►  так, якщо він, діючи в обстановці крайньої необхідності, перевищив її межі;  

►  так, якщо він, діючи в обстановці необхідної оборони, перевищив її межі. 

 

Завдання № 169(1) (складність 2) 

Яке (-і) з наведених тверджень є правильним (-ими)?  

►  злочинні наслідки не впливають на суспільну небезпеку злочину  

►  злочинні наслідки є істотною шкодою, що заподіюється лише додатковому 

безпосередньому об’єкту  

►  злочинні наслідки не поділяються на види 

►  наслідки вчинення злочину не завжди описуються в диспозиції статті (частини статті) 

Особливої частини КК  

►  створення небезпеки заподіяння істотної шкоди не є злочинним наслідком  

 

Завдання № 170(2) (складність 2) 

Яке (-і) з наведених тверджень є правильним (-ими)?  

►  наслідки вчинення злочину завжди описуються в диспозиції статті (частини статті) 

Особливої частини КК  

►  створення небезпеки заподіяння істотної шкоди є злочинним наслідком  

►  злочинні наслідки є істотною шкодою, що заподіюється безпосередньому об’єкту  

►  лише за злочинними наслідками злочини не розмежовуються між собою 

►  злочинні наслідки не враховуються при кваліфікації злочину  

 

Завдання № 171(1) (складність 2) 

Яке (-і) з наведених тверджень про причиновий зв’язок між злочинним діянням та 

злочинними наслідками є правильним (-ими)?  

►  такий зв’язок є внутрішньо закономірним 

►  поняття такого зв’язку не визначається в Загальній частині КК України  

►  такий зв’язок є обов’язковою ознакою складу будь-якого злочину  

►  на такий зв’язок завжди міститься вказівка в диспозиції статті (частини статті) Особливої 

частини КК  

►  такий зв’язок є суб’єктивним  

 

Завдання № 172(2) (складність 2) 

Яке (-і) з наведених тверджень про причиновий зв’язок між злочинним діянням та 

злочинними наслідками є правильним (-ими)?  

►  такий зв’язок є обов’язковою ознакою злочинів з формальним складом  

►  такий зв’язок є об’єктивним  

►  такий зв’язок ніколи не входить в підставу кримінальної відповідальності  

►  такий зв’язок є факультативною ознакою злочинів із матеріальним складом 



►  поняття такого зв’язку визначається в Загальній частині КК України  

 

Завдання № 173 (складність 2) 

Яке (-і) з наведених тверджень є правильним (-ми)?  

►  на час вчинення злочину ніколи немає вказівок в диспозиції статті (частини статті) 

Особливої частини КК  

►  спосіб вчинення злочину може виступати в інших випадках самостійним злочином  

►  спосіб вчинення злочину є завжди обов’язковою ознакою злочинів з матеріальним 

складом  

►  місце вчинення злочину є завжди факультативною ознакою складу злочину  

►  засобом вчинення злочину не можуть бути явища, а лише речі 

 

Завдання № 174 (складність 2) 

Яке (-і) з наведених тверджень є правильним (-ми)?  

►  засоби вчинення злочину є завжди обов’язковою ознакою складу злочину 

►  місцем вчинення злочину можуть виступати лише певні території  

►  знаряддями вчинення злочину можуть виступати процеси та явища  

►  один злочин не може бути способом вчинення іншого злочину  

►  обстановка вчинення злочину є факультативною ознакою об’єкта злочину  

 

Завдання № 175 (складність 2) 

Яке (-і) з наведених тверджень є правильним (-ми)?  

►  засіб вчинення злочину є факультативною ознакою об’єкта злочину  

►  знаряддя вчинення злочину можуть впливати на кваліфікацію злочину  

►  спосіб вчинення злочину не впливає на ступінь суспільної небезпеки злочину 

►  на місце вчинення злочину ніколи немає вказівок в диспозиції статті (частини статті) 

Особливої частини КК  

►  якщо на обстановку вчинення злочину є вказівка в диспозиції статті (частини статті) 

Особливої частини КК, то вона виступає обов’язковою ознакою відповідного складу злочину  

 

Завдання № 176 (складність 2) 

Оберіть обов’язкову (-і) ознаку (-и) об’єктивної сторони складу злочину “Шахрайство” 

(заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання 

довірою):  

►  предмет злочину  

►  місце вчинення злочину 

►  спосіб вчинення злочину  

►  потерпілий від злочину  

►  злочинне діяння  

 

Завдання № 177 (складність 2) 

Оберіть обов’язкову (-і) ознаку (-и) об’єктивної сторони складу злочину “незаконне 

заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель, якщо це створило небезпеку 

для життя, здоров’я чи для довкілля”:  

►  предмет злочину  

►  причиновий зв’язок між злочинним діянням та злочинними наслідками  

►  знаряддя вчинення злочину 

►  обстановка вчинення злочину  



►  потерпілий від злочину  

 

Завдання № 178 (складність 2) 

Оберіть обов’язкову (-і) ознаку (-и) об’єктивної сторони складу злочину “привласнення, 

розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм 

службовим становищем”:  

►  спосіб вчинення злочину  

►  злочинне діяння  

►  спеціальний суб’єкт злочину  

►  час вчинення злочину 

►  потерпілий від злочину  

 

Завдання № 179 (складність 2) 

Оберіть обов’язкову (-і) ознаку (-и) об’єктивної сторони складу злочину “самовільне 

залишення поля бою під час бою або відмова під час бою діяти зброєю”:  

►  час вчинення злочину 

►  злочинні наслідки  

►  потерпілий від злочину  

►  вина  

►  місце вчинення злочину  

 

Завдання № 180 (складність 2) 

Оберіть обов’язкову (-і) ознаку (-и) об’єктивної сторони складу злочину “Зґвалтування” 

(статеві зносини із застосуванням фізичного насильства, погрози його застосування або з 

використанням безпорадного стану потерпілої особи):  

►  потерпілий від злочину  

►  місце вчинення злочину  

►  спосіб вчинення злочину  

►  осудність 

►  обстановка вчинення злочину  

 

Завдання № 181 (складність 2) 

Оберіть обов’язкову (-і) ознаку (-и) об’єктивної сторони складу злочину “Крадіжка” (таємне 

викрадення чужого майна):  

►  спосіб вчинення злочину  

►  предмет злочину  

►  причиновий зв’язок між злочинним діянням та злочинними наслідками  

►  потерпілий від злочину  

►  час вчинення злочину 

 

Завдання № 182 (складність 2) 

Оберіть обов’язкову (-і) ознаку (-и) об’єктивної сторони складу злочину “Контрабанда” 

(переміщення предметів через митний кордон України поза митним контролем або з 

приховуванням від митного контролю):  

►  територія  

►  предмет злочину  

►  спосіб вчинення злочину  

►  злочинні наслідки 



►  місце вчинення злочину  

 

Розділ 8 - 

Завдання № 184 (складність 1) 

Особа вважається такою, що досягла віку, з якого вона може бути суб’єктом злочину:  

►  з початку наступної доби після дня її народження того року, в якому їй виповнилась та 

кількість років, з досягненням якої вона згідно з КК може бути суб’єктом відповідного 

злочину;  

►  о 24 годині її дня народження того року, в якому їй виповнилась та кількість років, з 

досягненням якої вона згідно з КК може бути суб’єктом відповідного злочину;  

►  у день її народження того року, в якому їй виповнилась та кількість років, з досягненням 

якої вона згідно з КК може бути суб’єктом відповідного злочину;  

►  в останній день того року, в якому їй виповнилась та кількість років, з досягненням якої 

вона згідно з КК може бути суб’єктом відповідного злочину. 

►  у день її народження того року, в якому їй виповнилась та кількість років, з досягненням 

якої вона згідно з КК може бути суб’єктом відповідного злочину, але з години, наступної 

після години народження цієї особи, зазначеної у книзі реєстрації народжених пологового 

будинку (лікарні);  

►  в останній день місяця її народження того року, в якому їй виповнилась та кількість 

років, з досягненням якої вона згідно з КК може бути суб’єктом відповідного злочину;  

 

Завдання № 185 (складність 1) 

При відсутності документів про її народження і неможливості їх одержати, вік особи, яка 

вчинила передбачене КК суспільно небезпечне діяння, встановлюється:  

►  судово-психіатричною експертизою;  

►  судово-психологічною експертизою;  

►  за правилами, визначеними КК; 

►  слідчим, прокурором, судом;  

►  судово-медичною експертизою;  

 

Завдання № 186 (складність 1) 

При встановленні віку особи, яка вчинила передбачене КК суспільно небезпечне діяння, 

визначенням року її народження, днем її народження належить вважати:  

►  останній день наступного після вказаного року її народження  

►  день народження такої особи визначається за правилами, встановленими Кримінально-

процесуальним кодексом 

►  перший день вказаного року її народження  

►  останній день вказаного року її народження  

►  перший день наступного після вказаного року її народження  

 

Завдання № 187 (складність 1) 

У разі визначення віку особи, яка вчинила передбачене КК суспільно небезпечне діяння, 

мінімальною і максимальною кількістю років, при вирішенні питання про те, чи досягла вона 

віку, з якого може бути суб’єктом відповідного злочину, необхідно виходити:  

►  з вказаного її максимального віку;  

►  з вказаного її мінімального віку;  

►  конкретний вік такої особи визначається за правилами, встановленими КК;  

►  конкретний вік такої особи встановлюється судово-медичною експертизою; 



►  з середньоарифметичної (з вказаних її мінімальних і максимальних років) кількості років;  

 

Завдання № 188 (складність 1) 

Особа, що вчинила передбачене КК суспільно небезпечне діяння до досягнення віку, з якого 

вона може бути суб’єктом злочину:  

►  не підлягає кримінальній відповідальності;  

►  звільняється від кримінальної відповідальності і покарання;  

►  звільняється від покарання;  

►  звільняється від кримінальної відповідальності;  

►  підлягає кримінальній відповідальності і покаранню після досягнення нею встановленого 

віку. 

 

Завдання № 189 (складність 1) 

Неосудність - це:  

►  неможливість (нездатність) особи під час вчинення злочину через наявний у неї 

психічний розлад повною мірою усвідомлювати свої дії (бездіяльність) та (або) керувати 

ними; 

►  неможливість (нездатність) особи під час вчинення передбаченого КК суспільно 

небезпечного діяння усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними внаслідок 

хронічного психічного захворювання, тимчасового розладу психічної діяльності, недоумства 

або іншого хворобливого стану психіки;  

►  неможливість (нездатність) особи під час вчинення злочину усвідомлювати свої дії 

(бездіяльність) або керувати ними внаслідок хронічного психічного захворювання, 

тимчасового розладу психічної діяльності, недоумства або іншого хворобливого стану 

психіки;  

►  неможливість (нездатність) особи під час вчинення передбаченого КК суспільно 

небезпечного діяння усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними внаслідок 

хронічного психічного захворювання, тимчасового розладу психічної діяльності, недоумства 

або іншого хворобливого стану психіки;  

►  неможливість (нездатність) особи під час вчинення злочину усвідомлювати свої дії 

(бездіяльність) і керувати ними внаслідок хронічного психічного захворювання, тимчасового 

розладу психічної діяльності, недоумства або іншого хворобливого стану психіки;  

 

Завдання № 190 (складність 1) 

В якій відповіді названий медичний (біологічний) критерій неосудності?  

►  Наявність в особи хронічного психічного захворювання, тимчасового розладу психічної 

діяльності, недоумства, іншого хворобливого стану психіки або психічного розладу.  

►  Неможливість (нездатність) особи під час вчинення передбаченого КК суспільно 

небезпечного діяння усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними.  

►  Наявність в особи хронічного психічного захворювання, тимчасового розладу психічної 

діяльності, недоумства або іншого хворобливого стану психіки. 

►  Неможливість (нездатність) особи під час вчинення передбаченого КК суспільно 

небезпечного діяння усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними.  

►  Неможливість (нездатність) особи під час вчинення передбаченого КК суспільно 

небезпечного діяння керувати своїми діями (бездіяльністю).  

 

Завдання № 191 (складність 1) 

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 покаранню до одужання.  

►  може бути звільнена від покарання, 

►  не підлягає кримінальній відповідальності;  

►  звільняється від кримінальної відповідальності і покарання;  

►  не звільняється від кримінальної відповідальності і покарання;  

 

Завдання № 192 (складність 1) 

Вид примусового заходу медичного характеру обирається:  

►  залежно від психічного захворювання особи та характеру і ступеня суспільної 

небезпечності вчиненого нею діяння;  

►  лише залежно від характеру та тяжкості захворювання і тяжкості вчиненого діяння;  

►  залежно від психічного захворювання особи, характеру і ступеня суспільної 

небезпечності вчиненого нею діяння та обставин справи, що обтяжують і пом’якшують її 

відповідальність;  

►  лише з урахуванням ступеня небезпечності психічно хворого для інших осіб; 

►  залежно від характеру та тяжкості захворювання, тяжкості вчиненого діяння, з 

урахуванням ступеня небезпечності психічно хворого для себе або інших осіб;  

 

Завдання № 193 (складність 1) 

Примусові заходи медичного характеру призначаються:  

►  при застосуванні примусових заходів медичного характеру строк, на який вони 

призначаються, не вказується. 

►  на строк до 1 року;  

►  на строк не більше 6 місяців;  

►  оскільки строк, на який можуть призначатися примусові заходи медичного характеру, КК 

не встановлений, він у кожному конкретному випадку визначається судом;  

►  на строк до 3 років;  

 

Завдання № 194(1) (складність 1) 

Видами суб’єкта злочину є загальний та особливий.  

►  невірно 

►  вірно  

 

Завдання № 195(2) (складність 1) 

Видами суб’єкта злочину є загальний, спеціальний та службова особа.  

►  вірно  

►  невірно 

 

Завдання № 196 (складність 1) 

Суб’єкт складу злочину “Незаконне позбавлення волі або викрадення людини” є 

спеціальним.  

►  вірно  

►  невірно 

 

Завдання № 197 (складність 1) 

Суб’єкт складу злочину “Умисне вбивство” (умисне протиправне заподіяння смерті іншій 

людині) є загальним.  

►  невірно 



►  вірно  

 

Завдання № 198 (складність 1) 

Суб’єкт складу злочину “хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з 

мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи 

винятковим цинізмом, вчинене особою, раніше судимою за хуліганство” є спеціальним.  

►  вірно  

►  невірно 

 

Завдання № 199 (складність 1) 

Суб’єкт складу злочину “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 повторно” є загальним.  

►  невірно 

►  вірно  

 

Завдання № 200 (складність 1) 

Суб’єкт складу злочину “заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою 

особою своїм службовим становищем” є спеціальним.  

►  невірно 

►  вірно  

 

Завдання № 201 (складність 1) 

Суб’єктом складу злочину “Контрабанда” може бути як фізична, так і юридична особа.  

►  вірно  

►  невірно 

 

Завдання № 202 (складність 1) 

Оберіть обов’язкову (-і) ознаку (-и) суб’єкта складу злочину “Незаконне проведення аборту” 

(проведення аборту особою, яка не має спеціальної медичної освіти):  

►  фізична особа  

►  вина  

►  відсутність в особи спеціальної медичної освіти  

►  потерпілий  

►  обмежена осудність 

 

Завдання № 203 (складність 1) 

Оберіть обов’язкову (-і) ознаку (-и) суб’єкта складу злочину “примушування жінки чи 

чоловіка до вступу в статевий зв’язок природним або неприродним способом особою, від 

якої жінка чи чоловік матеріально або службово залежні”:  

►  осудність  

►  особа злочинця  

►  потерпілий  

►  вина  

►  особа, від якої жінка чи чоловік матеріально або службово залежні 

 



Завдання № 204 (складність 1) 

Оберіть обов’язкову (-і) ознаку (-и) суб’єкта складу злочину “злісне невиконання батьками, 

опікунами чи піклувальниками встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною або 

за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування, що спричинило тяжкі наслідки”:  

►  потерпілий  

►  жодна із наведених відповідей не є правильною 

►  вина  

►  осудність  

►  неосудність  

 

Завдання № 205 (складність 1) 

Оберіть обов’язкову (-і) ознаку (-и) суб’єкта складу злочину “невиконання чи неналежне 

виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов’язків 

внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки 

для хворого”:  

►  хворий  

►  жодна із наведених відповідей не є правильною 

►  вина  

►  вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність  

►  неосудність  

 

Завдання № 206 (складність 1) 

Суб’єктом складу злочину “вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла 16-тирічного 

віку” є особа, яка не досягла 16-тирічного віку.  

►  невірно 

►  вірно  

 

Завдання № 207 (складність 1) 

Суб’єктом злочину “Жорстоке поводження з тваринами” не можуть бути собаки бійцівських 

порід.  

►  вірно  

►  невірно 

 

Завдання № 208(1) (складність 1) 

Суб’єктом злочину “Умисне вбивство” може бути фізична осудна особа, якій за день до 

моменту притягнення до кримінальної відповідальності виповнилося 14 років.  

►  невірно 

►  вірно  

 

Завдання № 209(2) (складність 1) 

Суб’єктом злочину “Розбій” може бути фізична осудна особа, якій за день до набрання 

обвинувальним вироком суду законної сили виповнилося 14 років.  

►  невірно 

►  вірно  

 

Завдання № 210 (складність 1) 

Суб’єктом злочину “Умисне тяжке тілесне ушкодження” може бути фізична осудна особа, 

що його вчинила у 14-ти річному віці.  



►  невірно 

►  вірно  

 

Завдання № 211 (складність 1) 

Чи може бути суб’єктом злочину “Крадіжка” фізична осудна особа, якій до його вчинення 

виповнилося 16 років?  

►  ні 

►  так  

 

Завдання № 212 (складність 1) 

Чи може бути суб’єктом злочину “Зґвалтування” фізична осудна особа, якій до його 

вчинення виповнилося 18 років?  

►  так  

►  ні 

 

Завдання № 213 (складність 1) 

Обмежена осудність є різновидом осудності.  

►  ні 

►  так  

 

Завдання № 214 (складність 1) 

Хворіючи на шизофренію і вважаючи себе Дон Кіхотом, Ю. “поборов” млин Я., заподіявши 

останньому істотну майнову шкоду. Яка (-і) із наведених ознак має (-ють) місце в діяннях 

Ю.:  

►  інтелектуальна ознака юридичного критерію неосудності  

►  вольова ознака юридичного критерію неосудності  

►  інтелектуальна ознака юридичного критерію обмеженої осудності  

►  інтелектуальна ознака юридичного критерію осудності  

►  вольова ознака юридичного критерію обмеженої осудності 

 

Завдання № 215 (складність 1) 

Хворіючи на шизофренію і вважаючи себе Вернидубом, Ю. викорчував усі кущі на подвір’ї 

Я., чим заподіяв останньому істотну шкоду. Яка (-і) із наведених ознак має (-ють) місце в 

діяннях Ю.:  

►  інтелектуальна ознака юридичного критерію осудності  

►  вольова ознака юридичного критерію осудності  

►  вольова ознака юридичного критерію обмеженої осудності 

►  інтелектуальна ознака юридичного критерію обмеженої осудності  

►  інтелектуальна ознака юридичного критерію неосудності  

 

Завдання № 216 (складність 1) 

Будучи клептоманом (той, хто має хворобливий потяг до викрадень чужого майна) Ю. 

таємно викрав золоту каблучку Я. При цьому Ю. усвідомлював свої дії. Яка (-і) із наведених 

ознак має (-ють) місце в діяннях Ю.:  

►  інтелектуальна ознака юридичного критерію обмеженої осудності  

►  вольова ознака юридичного критерію неосудності  

►  вольова ознака юридичного критерію обмеженої осудності 

►  інтелектуальна ознака юридичного критерію неосудності  



►  вольова ознака юридичного критерію обмеженої осудності  

 

Завдання № 217 (складність 1) 

Ю., будучи в стані сп’яніння, вчинив наїзд на Я., якому заподіяв тяжкі тілесні ушкодження. 

Було встановлено, що під час керування транспортним засобом Ю. міг усвідомлювати свої 

дії та керувати ними. За заподіяну істотну шкоду Ю.:  

►  не може нести кримінальну відповідальність  

►  не може нести кримінальну відповдальність, проте до нього можуть бути застосовані 

примусові заходи медичного характеру 

►  може нести кримінальну відповідальність і при цьому стан сп’яніння буде врахований 

при призначенні покарання як обставина, яка його обтяжує  

►  може нести кримінальну відповідальність  

►  може нести кримінальну відповідальність із урахуванням наявності стану сп’яніння при 

призначенні покарання і при цьому до нього можуть бути застосовані примусові заходи 

медичного характеру  

 

Завдання № 218 (складність 1) 

Ю., будучи в стані сп’яніння, вчинив наїзд на Я., якому заподіяв тяжкі тілесні ушкодження. 

Було встановлено, що під час керування транспортним засобом Ю. міг усвідомлювати свої 

дії, проте не міг керувати ними. За заподіяну істотну шкоду Ю.:  

►  жодна з наведених відповідей не є правильною. 

►  може нести кримінальну відповідальність із урахуванням наявності стану сп’яніння при 

призначенні покарання і при цьому до нього можуть бути застосовані примусові заходи 

медичного характеру  

►  може нести кримінальну відповідальність і при цьому стан сп’яніння буде врахований 

при призначенні покарання як обставина, яка його обтяжує  

►  не може нести кримінальну відповідальність  

►  може нести кримінальну відповідальність  

 

Завдання № 219 (складність 1) 

Ю., будучи в стані сп’яніння, вчинив наїзд на Я., якому заподіяв тяжкі тілесні ушкодження. 

Було встановлено, що під час керування транспортним засобом Ю. не міг повною мірою 

усвідомлювати свої дії та керувати ними. За заподіяну істотну шкоду Ю.:  

►  може нести кримінальну відповідальність із урахуванням наявності стану сп’яніння при 

призначенні покарання і при цьому до нього можуть бути застосовані примусові заходи 

медичного характеру  

►  може нести кримінальну відповідальність і при цьому стан сп’яніння буде врахований 

при призначенні покарання як обставина, яка його обтяжує  

►  не може нести кримінальну відповідальність  

►  може нести кримінальну відповідальність  

►  не може нести кримінальну відповдальність, проте до нього можуть бути застосовані 

примусові заходи медичного характеру. 

 

Завдання № 220 (складність 1) 

Доповніть законодавчий припис: 

Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів медичного характеру 

здійснюється  __?__  за заявою представника психіатричного закладу (лікаря психіатра), який 

надає особі таку психіатричну допомогу, до якої додається висновок комісії лікарів-

психіатрів... 

 



Завдання № 221 (складність 1) 

Доповніть цифрою законодавчий припис: 

Особи, до яких застосовані примусові заходи медичного характеру, підлягають огляду 

комісією лікарів-психіатрів не рідше одного разу на  __?__  місяців для вирішення питання 

про наявність підстав для звернення до суду із заявою про припинення або зміну 

застосування такого заходу. 

 

Завдання № 222 (складність 1) 

Який (-і) вид (-и) примусових заходів медичного характеру може бути застосований до 

особи, що вчинила в стані неосудності суспільно небезпечне діяння?  

►  надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку  

►  госпіталізація до психіатричного закладу з посиленим наглядом  

►  госпіталізація до психіатричного закладу із суворим наглядом  

►  госпіталізація до психіатричного закладу із звичайним наглядом  

►  усі відповіді, наведені в інших варіантах, правильні 

 

Завдання № 223 (складність 1) 

Який (-і) вид (-и) примусових заходів медичного характеру може бути застосований до 

особи, що вчинила в стані обмеженої осудності злочин?  

►  усі відповіді, наведені в інших варіантах, правильні 

►  госпіталізація до психіатричного закладу із звичайним наглядом  

►  госпіталізація до психіатричного закладу з посиленим наглядом  

►  надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку  

►  госпіталізація до психіатричного закладу із суворим наглядом  

 

Завдання № 224 (складність 1) 

Який (-і) вид (-и) примусових заходів медичного характеру може бути застосований до 

особи, що вчинила злочин у стані осудності, але захворіла на психічну хворобу до 

постановлення вироку?  

►  усі відповіді, наведені в інших варіантах, правильні 

►  амбулаторне примусове спостереження і лікування у психіатра  

►  госпіталізація до психіатричного закладу із звичайним наглядом  

►  госпіталізація до психіатричного закладу з посиленим наглядом  

►  поміщення до психіатричного закладу із суворим наглядом  

 

Завдання № 225 (складність 1) 

Який (-і) вид (-и) примусових заходів медичного характеру може бути застосований до 

особи, що вчинила злочин у стані осудності, але захворіла на психічну хворобу під час 

відбування покарання?  

►  поміщення у психіатричну лікарню із звичайним наглядом  

►  поміщення у психіатричну лікарню звичайного типу  

►  жодна із наведених відповідей не є правильною 

►  госпіталізація до психіатричного закладу з посиленим наглядом  

►  амбулаторне примусове спостереження і лікування у психіатра  

 

Завдання № 226 (складність 1) 

Яке (-і) із наведених тверджень щодо примусового лікування є правильним (-ими)?  

►  їх застосування є обов’язком суду  

►  на час його застосування особа звільняється від відбування призначеного покарання  



►  застосовується лише судом 

►  застосовується до особи, яка вчинила злочин чи суспільно небезпечне діяння  

►  застосовуються замість покарання  

 

Завдання № 227 (складність 1) 

Вкажіть обов’язкову (-і) ознаку (-и) спеціального суб’єкта злочину.  

►  вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність  

►  фізична особа  

►  ознака спеціального суб’єкта  

►  усі відповіді, наведені в інших варіантах, правильні 

►  осудність  

 

Завдання № 228 (складність 2) 

Примусові заходи медичного характеру можуть застосовуватись:  

►  до осіб, які вчинили злочин у стані осудності, але захворіли до постановлення вироку або 

під час відбування покарання на психічну хворобу, що позбавляє їх можливості 

усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними;  

►  до осіб, які вчинили злочин у стані обмеженої осудності;  

►  лише до осіб, які вчинили злочин у стані осудності, але захворіли до постановлення 

вироку на психічну хворобу, що позбавляє їх можливості усвідомлювати свої дії 

(бездіяльність) або керувати ними;  

►  до осіб, які вчинили злочин та мають хворобу, що становить небезпеку для здоров'я 

інших осіб; 

►  до осіб, які вчинили передбачене КК суспільно небезпечне діяння у стані неосудності;  

►  лише до осіб, які вчинили передбачене КК суспільно небезпечне діяння у стані 

неосудності;  

 

Завдання № 229 (складність 2) 

Госпіталізація до психіатричного закладу із суворим наглядом як вид примусового заходу 

медичного характеру може бути застосована щодо особи, яка:  

►  за своїм психічним станом і характером вчиненого суспільно небезпечного діяння 

становить особливу небезпеку для оточуючих і потребує лікування у психіатричному 

стаціонарі;  

►  вчинила суспільно небезпечне діяння, пов’язане з посяганням на життя інших осіб;  

►  вчинила суспільно небезпечне діяння, пов’язане з посяганням на життя чи здоров'я 

громадян або власність;  

►  хворіє на психічну хворобу; 

►  вчинила суспільно небезпечне діяння, пов’язане з посяганням на життя або здоров’я 

громадян чи власність, і за психічним станом становить загрозу для оточуючих, у зв’язку з 

чим потребує тримання у лікарні і лікування в умовах суворого нагляду;  

►  за своїм психічним станом і характером вчиненого суспільно небезпечного діяння 

становить особливу небезпеку для суспільства і потребує тримання у психіатричному закладі 

та лікування в умовах суворого нагляду;  

 

Завдання № 230 (складність 2) 

Встановіть відповідність між поняттями та їх ознаками:  

1 
психічно хворий, який вчинив суспільно небезпечне 

діяння, не пов’язане з посяганням на життя інших 
  

госпіталізація до 

психі¬атричного 



людей, і за своїм психічним станом не становить 

загрози для суспільства, але потребує тримання у 

психіатричному закладі та лікування в умовах 

посиленого нагляду  

закладу із суворим 

наглядом 

2 

психічно хворий, який за своїм психічним станом і 

характером вчиненого суспільно небезпечного діяння 

потребує тримання у психіатричному закладі і 

лікування у примусовому порядку  

  

надання амбулаторної 

психіатричної 

допомо¬ги в 

примусовому по¬рядку  

3 

особа, яка страждає на психічні розлади і вчинила 

суспільно небезпечне діяння, якщо особа за станом 

свого психічного здоров’я не потребує госпіталізації до 

психіатричного закладу  

  

госпіталізація до 

психі¬атричного 

закладу із звичайним 

наглядом  

4 

психічно хворий, який вчинив суспільно небезпечне 

діяння, пов’язане з посяганням на життя інших людей, 

а також щодо психічно хворого, який за своїм 

психіч¬ним станом і характером вчиненого суспільно 

небезпечного діяння становить особливу небезпеку для 

суспільства і потребує тримання у психіатричному 

закладі та лікування в умовах суворого нагляду  

  

госпіталізація до 

психі¬атричного 

закладу з посиленим 

наглядом  

 

 

Завдання № 231(1) (складність 2) 

Яке (-і) з наведених тверджень є правильним (-ими)?  

►  поняття суб’єкта злочину визначається в КК  

►  суб’єкт злочину є підставою кримінальної відповідальності  

►  суб’єкт злочину є обов’язковою ознакою складу злочину  

►  відсутність хоча б однієї із ознак загального суб’єкта злочину свідчить про відсутність 

складу злочину в цілому  

►  суб’єкт злочину та особа злочинця є тотожними поняттями 

 

Завдання № 232(2) (складність 2) 

Яке (-і) з наведених тверджень є правильним (-ими)?  

►  суб’єкт злочину є підставою кримінальної відповідальності 

►  суб’єкт злочину є елементом складу злочину  

►  поняття суб’єкта злочину визначено лише в науці кримінального права  

►  суб’єкт злочину та особа злочинця є нетотожними поняттями  

►  обов’язковими ознаками суб’єкта злочину є фізична особа, осудність, вік, з якого може 

наставати кримінальна відповідальність, та ознака спеціального суб’єкта злочину  

 

Завдання № 233 (складність 2) 

Яке (-і) з наведених тверджень є правильним (-ими)?  

►  ознака спеціального суб’єкта злочину передбачається в диспозиції статті (частини статті) 

Особливої частини КК  

►  обмежена осудність є факультативною ознакою суб’єктивної сторони складу злочину 

►  до вчинення злочину особа повинна досягнути віку, з якого відповідно до КК може 

наставати кримінальна відповідальність  

►  осудність є факультативною ознакою суб’єкта злочину  



►  досягнення 16-ти річного віку є обов’язковою ознакою суб’єкта будь-якого злочину  

 

Завдання № 234 (складність 2) 

Яке (-і) з наведених тверджень є правильним (-ими)?  

►  за окремі злочини кримінальна відповідальність може наставати лише з досягненням 

особою 18-ти річного віку 

►  ознаки загального суб’єкта злочину передбачаються у диспозиції статті (частини статті) 

Особливої частини КК  

►  кримінальній відповідальності підлягають особи, яким на момент їх притягнення до 

кримінальної відповідальності виповнилося 16 років;  

►  неосудність є ознакою загального суб’єкта злочину  

►  ознака спеціального суб’єкта злочину є факультативною ознакою складу злочину  

 

Завдання № 235 (складність 2) 

Встановіть відповідність між поняттями та їх ознаками  

1 
можливість (здатність) особи під час вчинення злочину 

усвідомлювати свої дії (бездіяльність)  
  

обмежена 

осудність  

2 
неможливість особи під час вчинення злочину усвідомлювати 

свої дії (бездіяльність)  
  осудність  

3 
неможливість особи під час вчинення злочину повною мірою 

усвідомлювати свої дії (бездіяльність)  
  неосудність 

4 
неможливість особи під час вчинення суспільно небезпечного 

діяння повною мірою керувати своїми діями (бездіяльністю)  
    

5 
неможливість особи під час вчинення суспільно небезпечного 

діяння керувати своїми діями (бездіяльністю)  
    

 

 

Завдання № 236(1) (складність 2) 

Яке (-і) з наведених тверджень є правильним (-ими)?  

►  обмежена осудність має місце лише при наявності медичного критерію та двох ознак 

юридичного критерію 

►  осудною особа визнається судом  

►  осудність має місце за умови наявності хоча б однієї ознаки юридичного критерію  

►  для встановлення неосудності необхідно встановити наявність однієї ознаки медичного 

критерію та однієї ознаки юридичного критерію  

►  медичним критерієм обмеженої осудності є наявність психічного захворювання  

 

Завдання № 237(2) (складність 2) 

Яке (-і) з наведених тверджень є правильним (-ими)?  

►  для встановлення неосудності слід встановити обов’язкову наявність однієї ознаки 

медичного критерію та двох ознак юридичного критерію  

►  неосудною особа визнається судом  

►  осудними є лише психічно здорові особи  

►  осудність має місце за умови наявності інтелектуальної чи вольової ознаки юридичного 



критерію 

►  медичним критерієм обмеженої осудності є наявність психічного розладу  

 

Завдання № 238 (складність 2) 

Розставте у порядку зростання суворості примусові заходи медичного характеру:  

_____  госпіталізація до психіатричного закладу із суворим наглядом  

_____  надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку  

_____  госпіталізація до психіатричного закладу із звичайним наглядом  

_____  поміщення у психіатричну лікарню із звичайним наглядом  

_____  поміщення у психіатричну лікарню із суворим наглядом 

 

Завдання № 239 (складність 2) 

Розставте у порядку зростання суворості примусові заходи медичного характеру:  

_____  поміщення у психіатричну лікарню спеціального типу 

_____  надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку  

_____  амбулаторне примусове спостереження і лікування у психіатра  

_____  поміщення у психіатричну лікарню суворого типу  

_____  госпіталізація до психіатричного закладу з посиленим наглядом  

 

Завдання № 240 (складність 2) 

Розставте у порядку зростання суворості примусові заходи медичного характеру:  

_____  надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку  

_____  госпіталізація до психіатричного закладу із посиленим наглядом  

_____  госпіталізація до психіатричного закладу із звичайним наглядом  

_____  поміщення у психіатричну лікарню із звичайним наглядом  

_____  поміщення у психіатричну лікарню із посиленим наглядом 

 

Завдання № 241(1) (складність 2) 

Яке (-і) із наведених тверджень є правильним (-ими)?  

►  метою застосування примусових заходів медичного характеру є обов’язкове лікування та 

запобігання вчиненню суспільно небезпечних діянь  

►  перелік осіб, до яких можуть застосовуватися примусові заходи медичного характеру, 

визначається лише законом про психіатричну допомогу 

►  КК не містить вичерпного переліку примусових заходів медичного характеру  

►  припинення застосування примусового заходу медичного характеру здійснюється 

лікарем-психіатром  

►  примусові заходи медичного характеру можуть застосовуватися до осіб, які вчинили 

суспільно небезпечні діяння  

 

Завдання № 242(2) (складність 2) 

Яке (-і) із наведених тверджень є правильним (-ими)?  

►  поняття примусових заходів медичного характеру визначається у КК  

►  примусові заходи медичного характеру можуть застосовуватися до осіб, які вчинили 

злочини  

►  метою застосування примусових заходів медичного характеру є лише обов’язкове 

лікування  

►  зміна примусового заходу медичного характеру здійснюється лікарем-психіатром 

►  примусові заходи медичного характеру є покаранням за вчинене суспільно небезпечне 



діяння  

 

Завдання № 243 (складність 2) 

Який (-і) наслідок (наслідки) може (-уть) бути застосований (-і) до особи, що вчинила у стані 

неосудності суспільно небезпечне діяння?  

►  передання на піклування родичам або опікунам з обов’язковим лікарським наглядом  

►  покарання  

►  примусові заходи медичного характеру  

►  ця обставина враховується судом при призначенні покарання  

►  усі відповіді, наведені в інших варіантах, правильні 

 

Завдання № 244 (складність 2) 

Який (-і) наслідок (наслідки) може (-уть) бути застосований (-і) до особи, що вчинила у стані 

обмеженої осудності злочин?  

►  ця обставина враховується судом при призначенні покарання  

►  передання на піклування родичам або опікунам з обов’язковим лікарським наглядом  

►  усі відповіді, наведені в інших варіантах, правильні 

►  покарання  

►  примусовий захід медичного характеру  

 

Розділ 9 - 

Завдання № 246 (складність 1) 

При вчиненні умисного злочину, який за своєю конструкцією є формальним, особа:  

►  усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності) і 

бажала вчинити таке діяння;  

►  усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння і свідомо припускала 

настання суспільно небезпечних наслідків;  

►  усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння і не бажала настання 

злочинних наслідків;  

►  усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), 

передбачала його суспільно небезпечні наслідки і бажала їх настання; 

►  усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), 

передбачала його суспільно небезпечні наслідки і хоча не бажала, але свідомо припускала їх 

настання;  

 

Завдання № 247 (складність 1) 

Діяння охоплюються поняттям випадок (казус) якщо особа, яка його вчинила:  

►  не передбачала можливості настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння і за 

обставинами справи не повинна була і (або) не могла їх передбачити;  

►  не передбачала можливості настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння, хоча 

повинна була і могла передбачити можливість настання суспільно небезпечних наслідків;  

►  хоча і передбачала можливість настання суспільно-небезпечних наслідків свого діяння 

(дії або бездіяльності), але легковажно розраховувала на їх відвернення. 

►  не усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), не 

передбачала можливості настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння, хоча 

повинна була і могла їх передбачити;  

►  хоча і передбачала реальність настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дії 

або бездіяльності), але могла запобігти цим наслідкам;  

 



Завдання № 248 (складність 1) 

Доповніть законодавчий припис: 

Виною є психічне ставлення особи до  __?__  дії чи бездіяльності, передбаченої цим 

Кодексом, та її наслідків, виражене у формі умислу або необережності. 

 

Завдання № 249 (складність 1) 

Доповніть законодавчий припис: 

Прямим є умисел, якщо особа  __?__  суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або 

бездіяльності),  __?__  його суспільно небезпечні наслідки і бажала їх настання. 

 

Завдання № 250(1) (складність 1) 

Дії вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення 

державної влади можуть вчинятися лише з:  

►  прямим умислом  

►  злочинною недбалістю  

►  злочинною самовпевненістю  

►  двома формами вини 

►  непрямим умислом  

 

Завдання № 251(2) (складність 1) 

Вилучення у людини шляхом примушування або обману її органів або тканин з метою їх 

трансплантації може вчинятися лише з:  

►  злочинною недбалістю  

►  прямим умислом  

►  двома формами вини 

►  непрямим умислом  

►  злочинною самовпевненістю  

 

Завдання № 252(1) (складність 1) 

Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого може вчинятися 

лише з:  

►  злочинною самовпевненістю  

►  двома формами вини 

►  непрямим умислом  

►  прямим умислом  

►  злочинною недбалістю  

 

Завдання № 253(2) (складність 1) 

Умисне знищення або пошкодження чужого майна, що спричинило загибель людей чи інші 

тяжкі наслідки може вчинятися лише з:  

►  двома формами вини 

►  прямим умислом  

►  непрямим умислом  

►  злочинною недбалістю  

►  злочинною самовпевненістю  

 

Завдання № 254(1) (складність 1) 

Погроза вбивством, якщо були реальні підстави побоюватися здійснення цієї погрози може 



вчинятися лише з:  

►  злочинною недбалістю  

►  прямим умислом  

►  злочинною самовпевненістю  

►  двома формами вини 

►  непрямим умислом  

 

Завдання № 255(2) (складність 1) 

Незаконне позбавлення волі або викрадення людини може вчинятися з:  

►  прямим умислом  

►  злочинною недбалістю  

►  усі відповіді, наведені в інших варіантах, правильні 

►  непрямим умислом  

►  злочинною самовпевненістю  

 

Завдання № 256 (складність 1) 

Невиконання або неналежне виконання професійних чи службових обов’язків щодо охорони 

життя чи здоров’я неповнолітніх внаслідок недбалого або несумлінного до них ставлення, 

якщо це спричинило істотну шкоду здоров’ю потерпілого, може вчинятися лише 

необережно.  

►  вірно  

►  невірно 

 

Завдання № 257 (складність 1) 

Поміщення в психіатричний заклад завідомо психічно здорової особи може вчинятися з 

необережності.  

►  невірно 

►  вірно  

 

Завдання № 258 (складність 1) 

Злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання дітей 

(аліментів) може вчинятися з необережності.  

►  вірно  

►  невірно 

 

Завдання № 259 (складність 1) 

Використання опіки чи піклування з корисливою метою на шкоду підопічному вчиняється 

лише умисно.  

►  невірно 

►  вірно  

 

Завдання № 260 (складність 1) 

Незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів може вчинятися як умисно, 

так і з необережності.  

►  невірно 

►  вірно  

 



Завдання № 261(1) (складність 1) 

Контрабанда, вчинена за попередньою змовою групою осіб, є необережним злочином.  

►  невірно 

►  вірно  

 

Завдання № 262(2) (складність 1) 

Шахрайство, вчинене організованою групою, є умисним злочином.  

►  вірно  

►  невірно 

 

Завдання № 263(3) (складність 1) 

Угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового 

судна, вчинений за попередньою змовою групою осіб, може вчинятися лише умисно.  

►  невірно 

►  вірно  

 

Завдання № 264 (складність 1) 

Бандитизм (організація озброєної банди з метою нападу на підприємства, установи, 

організації чи на окремих осіб, а також участь у такій банді або вчинюваному нею нападі) є 

злочином з двома формами вини.  

►  вірно  

►  невірно 

 

Завдання № 265(1) (складність 1) 

У злочинах з матеріальним складом вид вини можна визначити за психічним ставленням до 

злочинних наслідків.  

►  невірно 

►  вірно  

 

Завдання № 266(2) (складність 1) 

У злочинах з формальним складом вид вини можна визначити за психічним ставленням до 

наслідків.  

►  вірно  

►  невірно 

 

Завдання № 267(1) (складність 1) 

У злочинах з двома злочинними наслідками (проміжним і кінцевим) вид вини 

встановлюється лише щодо кінцевого наслідку.  

►  вірно  

►  невірно 

 

Завдання № 268(2) (складність 1) 

У злочинах з двома злочинними наслідками (проміжним і кінцевим) вид вини 

встановлюється щодо кожного із наслідків окремо.  

►  вірно  

►  невірно 

 



Завдання № 269 (складність 1) 

Вид вини можна визначити залежно від психічного ставлення лише до обов’язкових ознак 

складу відповідного злочину.  

►  невірно 

►  вірно  

 

Завдання № 270 (складність 1) 

Між Ю. і Я. виник конфлікт, що переріс у бійку, під час якої Ю. відштовхнув Я. Я., 

перечепившись за бордюр, впав і вдарився головою, внаслідок чого отримав тяжке тілесне 

ушкодження. У діяннях Ю. мав місце умисел.  

►  вірно  

►  невірно 

 

Завдання № 271 (складність 1) 

Про злочинну недбалість може свідчити наявність на час вчинення злочинного діяння 

конкретних обставин, які, на думку винного, зможуть запобігти настанню злочинних 

наслідків.  

►  невірно 

►  вірно  

 

Завдання № 272 (складність 1) 

Про злочинну самовпевненість може свідчити наявність у винного певних вмінь, навичок, 

що, на його думку, зможуть відвернути настання злочинних наслідків.  

►  вірно  

►  невірно 

 

Завдання № 273 (складність 1) 

Про непрямий умисел може свідчити передбачення винним неминучості настання злочинних 

наслідків.  

►  вірно  

►  невірно 

 

Завдання № 274 (складність 1) 

Про відсутність умислу може свідчити те, що після вчинення злочину особа щиро 

розкаювалася у вчиненому і обіцяла більше такого ніколи не вчиняти.  

►  невірно 

►  вірно  

 

Завдання № 275 (складність 1) 

Про прямий умисел може свідчити те, що злочинні наслідки є кінцевою чи проміжною 

метою вчинюваних особою діянь.  

►  вірно  

►  невірно 

 

Завдання № 276 (складність 1) 

Про непрямий умисел може свідчити передбачення винним того, що в тій ситуації, в якій він 

перебуває, злочинні наслідки можуть настати, і він не робить нічого для їх відвернення.  



►  вірно  

►  невірно 

 

Завдання № 277 (складність 1) 

Про злочинну самовпевненість може свідчити розрахунок особи на випадок, який може 

відвернути настання злочинних наслідків.  

►  вірно  

►  невірно 

 

Завдання № 278 (складність 1) 

Про прямий умисел може свідчити ставлення винного до злочинних наслідків як до 

побічного результату своїх діянь, на який вона погоджується для досягнення своєї цілі.  

►  вірно  

►  невірно 

 

Завдання № 279 (складність 1) 

Про злочинну недбалість може свідчити непередбачення щодо ситуації, в якій діє особа, 

можливості настання злочинних наслідків, проте передбачення таких щодо інших 

аналогічних ситуацій.  

►  невірно 

►  вірно  

 

Завдання № 280(1) (складність 1) 

Обов’язковою ознакою видів необережності є усвідомлення особою суспільно небезпечного 

характеру свого діяння (дії або бездіяльності).  

►  невірно 

►  вірно  

 

Завдання № 281(2) (складність 1) 

Обов’язковою ознакою видів умислу є усвідомлення особою суспільно небезпечного 

характеру свого діяння (дії або бездіяльності).  

►  вірно  

►  невірно 

 

Завдання № 282 (складність 1) 

Про непрямий умисел може свідчити те, що особа не погоджується на настання суспільно 

небезпечних наслідків свого діяння, воля особи спрямована на їх відвернення.  

►  невірно 

►  вірно  

 

Завдання № 283 (складність 1) 

Про злочинну недбалість може свідчити те, що особа нехтує встановленими заборонами, не 

оцінюючи належним чином можливих негативних наслідків їх порушення.  

►  невірно 

►  вірно  

 



Завдання № 284 (складність 1) 

Про злочинну недбалість може свідчити наявність обов’язку особи передбачити можливість 

настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), яких вона в 

силу своєї неуважності не передбачила.  

►  невірно 

►  вірно  

 

Завдання № 285(1) (складність 1) 

Про злочинну недбалість може свідчити наявність обов’язку особи передбачити можливість 

настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), яких вона в 

силу відсутності досвіду не передбачила.  

►  вірно  

►  невірно 

 

Завдання № 286(2) (складність 1) 

Про злочинну недбалість може свідчити наявність обов’язку особи передбачити можливість 

настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), яких вона не 

передбачила в силу складності ситуації, в яку вона попала.  

►  вірно  

►  невірно 

 

Завдання № 287 (складність 1) 

Ю., прагнучи заподіяти смерть судді Я., помилково вбив Ф. Ю. вчинив закінчене умисне 

вбивство.  

►  вірно  

►  невірно 

 

Завдання № 288 (складність 1) 

Ю., прагнучи заподіяти смерть Я., помилково вбив Ф. Ю. вчинив закінчене умисне вбивство.  

►  невірно 

►  вірно  

 

Завдання № 289 (складність 1) 

Ю., прагнучи заподіяти Я. тяжке тілесне ушкодження, помилково заподіяв йому середньої 

тяжкості тілесне ушкодження. Ю. був притягнутий до кримінальної відповідальності за 

заподіяння середньої тяжкості тілесного ушкодження.  

►  невірно 

►  вірно  

 

Завдання № 290 (складність 1) 

Ю., прагнучи заподіяти смерть Я., вистрілив у манекен, якого помилково сприйняв за Я. Ю. 

не був притягнутий до кримінальної відповідальності.  

►  невірно 

►  вірно  

 

Завдання № 291 (складність 1) 

Ю., прагнучи викрасти шляхом крадіжки майно Я. в особливо великих розмірах, помилково 



викрав майно Я. лише у великих розмірах. Ю. був притягнутий до кримінальної 

відповідальності за замах на крадіжку в особливо великих розмірах.  

►  невірно 

►  вірно  

 

Завдання № 292(1) (складність 1) 

Ю., прагнучи заподіяти смерть Я., підсипав йому до чаю отруту, яка виявилася недієвою, про 

що Ю. не знав. Оскільки жодної шкоди здоров’ю Я. не було заподіяно, Ю. не був 

притягнутий до кримінальної відповідальності.  

►  невірно 

►  вірно  

 

Завдання № 293(2) (складність 1) 

Ю., прагнучи заподіяти смерть Я., вистрілив у нього з вогнепальної зброї з малої відстані. 

Проте зброя виявилася зіпсованою, про що Ю. не знав. Жодної шкоди здоров’ю Я. не було 

заподіяно. Ю. був притягнутий до кримінальної відповідальності за замах на умисне 

вбивство.  

►  невірно 

►  вірно  

 

Завдання № 294(1) (складність 1) 

Ю., вважаючи, що вчиняє правомірні діяння, насправді вчинив кримінально-протиправні 

діяння. Чи може Ю. підлягати кримінальній відповідальності за їх вчинення.  

►  так  

►  ні 

 

Завдання № 295(2) (складність 1) 

Ю., вважаючи, що вчиняє кримінально-протиправні діяння, насправді вчинив правомірні 

діяння. Чи може Ю. підлягати кримінальній відповідальності за їх вчинення.  

►  ні 

►  так  

 

Завдання № 296 (складність 1) 

Ю. вчинив задуманий ним злочин, кваліфікувавши його як розбій. Проте вчинене Ю. 

насправді містить ознаки грабежу. Ю. повинен підлягати кримінальній відповідальності за 

замах на розбій.  

►  так  

►  ні 

 

Завдання № 297(1) (складність 1) 

Ю., вчиняючи злочин, вважав, що за нього у КК передбачені покарання менш тяжкі ніж 

позбавлення волі на певний строк. Насправді санкція відповідної статті КК передбачає 

покарання у виді позбавлення волі на певний строк. Чи може бути призначене Ю. покарання 

у виді позбавлення волі на певний строк?  

►  ні 

►  так  

 



Завдання № 298(2) (складність 1) 

Ю., вчиняючи злочин, вважав, що за нього у КК не передбачене покарання у виді довічного 

позбавлення волі. Насправді санкція відповідної статті КК передбачає цей вид покарання. Чи 

може бути призначене Ю. покарання у виді довічного позбавлення волі?  

►  так  

►  ні 

 

Завдання № 299 (складність 1) 

Ю. помилився у розмірах покарання, що передбачене за вчинений ним злочин. Суд повинен 

призначити Ю. покарання у тих розмірах, що ним передбачалися.  

►  вірно  

►  невірно 

 

Завдання № 300(1) (складність 2) 

Яке (-і) з наведених тверджень є правильним (-ими)?  

►  в диспозиції статті (частини статті) Особливої частини КК інколи вказується на форму 

вини  

►  суб’єктивна сторона злочину це його зовнішня сторона  

►  суб’єктивна сторона характеризує психічну діяльність особи під час вчинення нею 

злочину  

►  формами вини є прямий та непрямий умисел 

►  ознаками суб’єктивної сторони злочину є мотив та злочинна легковажність  

 

Завдання № 301(2) (складність 2) 

Яке (-і) з наведених тверджень є правильним (-ими)?  

►  ознакою суб’єктивної сторони злочину є вина  

►  формами вини є злочинна самовпевненість та злочинна недбалість 

►  в диспозиції статті (частини статті) Особливої частини КК завжди міститься вказівка на 

вид вини  

►  суб’єктивна сторона відображає психічне ставлення особи до об’єктивних ознак складу 

злочину  

►  суб’єктивна сторона характеризує психічну діяльність особи після вчинення нею злочину  

 

Завдання № 302(1) (складність 2) 

Яке (-і) з наведених тверджень є правильним (-ими)?  

►  виною охоплюються і наслідки, що не описуються в диспозиції статті (частини статті) 

Особливої частини КК 

►  виною є психічне ставлення до вчиненого діяння, передбаченого КК, та його наслідків  

►  відсутність вини свідчить про відсутність підстави кримінальної відповідальності  

►  ознаки суб’єктивної сторони впливають на ступінь суспільної небезпеки злочину  

►  вина є обов’язковим елементом складу злочину  

 

Завдання № 303(2) (складність 2) 

Яке (-і) з наведених тверджень є правильним (-ими)?  

►  ознаки суб’єктивної сторони не впливають на ступінь суспільної небезпеки злочину  

►  зміст вини складають інтелектуальні та вольові ознаки  

►  відсутність мотиву завжди свідчить про відсутність підстави кримінальної 

відповідальності  

►  вина має два види 



►  виною охоплюються лише суб’єктивні ознаки складу злочину  

 

Завдання № 304 (складність 2) 

Розмістіть види вини в порядку підвищення ними ступеня суспільної небезпеки злочину:  

_____  прямий умисел  

_____  злочинна недбалість  

_____  казус (випадок) 

_____  непрямий умисел  

_____  злочинна самовпевненість  

 

Завдання № 305 (складність 2) 

Вкажіть послідовність встановлення ознак складу злочину для його правильної оцінки:  

_____  суспільна небезпека 

_____  вина  

_____  осудність  

_____  потерпілий  

_____  злочинні наслідки  

 

Завдання № 306 (складність 2) 

Вкажіть послідовність встановлення ознак складу злочину для його правильної оцінки:  

_____  кримінальна протиправність 

_____  мотив  

_____  предмет  

_____  злочинне діяння  

_____  вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність  

 

Завдання № 307 (складність 2) 

Встановіть відповідність між поняттями та їх дефініціями:  

1 
це психічні переживання, які існували в особи на момент вчинення 

злочину  
  

Мотив 

злочину  

2 
це уява про бажаний результат, досягти якого бажає особа, 

вчиняючи злочин  
  

Емоційний 

стан  

3 
це усвідомлене спонукання особи, яке викликає у неї рішучість 

вчинити суспільно небезпечне діяння  
  

Мета 

злочину  

4 

це інтелектуальні та вольові ознаки, що відображають ставлення 

свідомості та волі особи до об’єктивних ознак складу вчинюваного 

нею злочину  

  Форма вини 

5 
специфічне передбачене в КК співвідношення (поєднання) 

інтелектуальних та вольових ознак, що складають зміст вини  
    

 

 

Завдання № 308 (складність 2) 

Встановіть відповідність між поняттями та їх ознаками:  



1 прямий умисел    
особа повинна була і могла передбачити суспільно 

небезпечні наслідки свого діяння  

2 непрямий умисел    
особа бажала настання суспільно небезпечних наслідків 

свого діяння  

3 
злочинна 

самовпевненість  
  

особа усвідомлювала протиправний характер свого 

діяння (дії або бездіяльності) 

4 злочинна недбалість    
особа свідомо припускала настання суспільно 

небезпечних наслідків свого діяння  

      
особа передбачала можливість настання суспільно 

небезпечних наслідків  

 

 

Завдання № 309 (складність 2) 

Ю., пустуючи, розхитав човна далеко від берега у глибокому місці озера. Внаслідок цього у 

воду впав Я., що не вмів плавати і попередив про це Ю. При цьому Ю., залишивши Я. у воді і 

крикнувши йому: “Нічого, так всі вчаться і ти навчишся!”, поплив до берега. Я. втопився. З 

яким видом вини діяв Ю.?  

►  злочинна недбалість  

►  непрямий умисел  

►  злочинна самовпевненість  

►  прямий умисел  

►  з двома формами вини 

 

Завдання № 310 (складність 2) 

Ю., пустуючи, розхитав човна недалеко від берега на озері. Ю. знав, що Ф. вміє плавати, а 

для Я. він взяв рятувальне коло. Внаслідок хитання човна у воду впав Я., що не вмів плавати 

і попередив про це Ю. Тоді Ю. кинув Я. приготоване рятувальне коло. Я. втопився. З яким 

видом вини діяв Ю.?  

►  жодна з наведених відповідей не є правильною 

►  прямий умисел  

►  непрямий умисел  

►  злочинна самовпевненість  

►  злочинна недбалість  

 

Завдання № 311 (складність 2) 

Ю., пустуючи, розхитав човна недалеко від берега на озері. Внаслідок цього у воду впав Я. 

Я. почав “борсатися” у воді і кричати, що не вміє плавати, проте Ю. подумав, що той пустує і 

не надав йому допомогу. Я. втопився. З яким видом вини діяв Ю.?  

►  жодна з наведених відповідей не є правильною 

►  злочинна недбалість  

►  злочинна самовпевненість  

►  непрямий умисел  

►  прямий умисел  

 



Завдання № 312(1) (складність 2) 

Ю., пустуючи, розхитав човна далеко від берега у глибокому місці озера. Внаслідок цього у 

воду впав Я. Я. вмів добре плавати і Ю. про це знав. Проте занурившись у воду, Я. вдарився 

головою об дерев’яну колоду, яка була у воді і її ніхто не бачив. Я. втопився. З яким видом 

вини діяв Ю.?  

►  непрямий умисел  

►  прямий умисел  

►  жодна з наведених відповідей не є правильною 

►  злочинна недбалість  

►  злочинна самовпевненість  

 

Завдання № 313(2) (складність 2) 

Ю., пустуючи, розхитав човна далеко від берега у глибокому місці озера. Внаслідок цього у 

воду впав Я. Я. вмів добре плавати і Ю. про це знав. Проте занурившись у воду, у Я., від 

різкої зміни температури середовища, стався серцевий напад. Я. втопився. З яким видом 

вини діяв Ю.?  

►  злочинна самовпевненість  

►  злочинна недбалість  

►  жодна з наведених відповідей не є правильною 

►  непрямий умисел  

►  прямий умисел  

 

Завдання № 314 (складність 2) 

Ю. розхитав човна далеко від берега у глибокому місці озера. Внаслідок цього у воду впав 

Я., що не вмів плавати і Ю. про це знав. При цьому Ю. ще вдарив Я. по голові веслом і 

поплив до берега. Я. втопився. З яким видом вини діяв Ю.?  

►  непрямий умисел  

►  з двома формами вини 

►  прямий умисел  

►  злочинна недбалість  

►  злочинна самовпевненість  

 

Завдання № 315(1) (складність 2) 

Яке (-і) з наведених тверджень є правильним (-ими)?  

►  поняття мотиву злочину визначається в Загальній частині КК  

►  емоційний стан ніколи не впливає на кваліфікацію злочину  

►  емоційний стан не може бути обставиною, яка пом’якшує покарання  

►  мета стає обов’язковою ознакою складу злочину, якщо на неї є пряма вказівка в 

диспозиції статті (частини статті) Особливої частини КК  

►  мотив та мета злочину можуть бути ознаками лише кваліфікованого складу злочину 

 

Завдання № 316(2) (складність 2) 

Яке (-і) з наведених тверджень є правильним (-ими)?  

►  поняття мотиву злочину визначається в Особливій частині КК  

►  злочин, в якому мета є обов’язковою ознакою його складу, є умисним  

►  емоційний стан не впливає на ступінь суспільної небезпеки злочину  

►  мотив злочину не враховується при призначенні покарання 

►  якщо на мету є пряма вказівка в диспозиції статті (частини статті) Особливої частини КК, 

то вона є складовою підстави кримінальної відповідальності  

 



Завдання № 317(1) (складність 2) 

Яке (-і) з наведених тверджень є правильним (-ими)?  

►  помилки завжди враховуються при кваліфікації злочину  

►  помилка в об’єкті завжди оцінюється як замах на злочин, що охоплювався умислом особи  

►  видом фактичної помилки є помилка в об’єкті  

►  помилка можлива і в необережних злочинах  

►  видом юридичної помилки є помилка в розвитку причинового зв’язку 

 

Завдання № 318(2) (складність 2) 

Яке (-і) з наведених тверджень є правильним (-ими)?  

►  видом фактичної помилки є відхилення дії 

►  на кваліфікацію злочину можуть впливати лише фактичні помилки  

►  видом юридичної помилки є помилка в кримінальній протиправності вчиненого  

►  помилка в потерпілому завжди оцінюється як замах на відповідний злочин  

►  помилка у виді і розмірі покарання враховується судом при призначенні особі покарання 

за вчинене  

 

Розділ 10 - 

Завдання № 320 (складність 1) 

Вкажіть правильний варіант відповіді 

Твердження про те, що стадії вчинення злочину - це етапи розвитку умисного злочинного 

діяння, які розрізняються за характером вчинюваних особою дій (бездіяльності) і ступенем 

здійснення злочинного наміру:  

►  невірне 

►  вірне  

 

Завдання № 321 (складність 1) 

Вкажіть правильний варіант відповіді 

Твердження про те, що особа, яка вчинила готування до злочину, за який передбачене 

покарання у виді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років, звільняється від 

кримінальної відповідальності:  

►  невірне 

►  вірне  

 

Завдання № 322 (складність 1) 

Вкажіть правильний варіант відповіді 

Твердження про те, що готування до злочину полягає в умисному або необережному 

створенні умов для вчинення умисного злочину:  

►  невірне 

►  вірне  

 

Завдання № 323 (складність 1) 

Вкажіть правильний варіант відповіді: 

Твердження про те, що особа, яка добровільно відмовилась при незакінченому злочині від 

доведення злочину до кінця, звільняється від кримінальної відповідальності, за винятком 

випадків, коли фактично вчинене нею діяння містить склад іншого злочину:  

►  невірне 



►  вірне  

 

Завдання № 324 (складність 1) 

Вставте пропущене слово у наведеному положенні, передбаченому у ч. 1 ст. 13 КК України: 

« __?__  злочином визнається діяння, яке містить всі ознаки складу злочину, передбаченого 

відповідною статтею Особливої частини КК України». 

 

Завдання № 325 (складність 1) 

Вкажіть яке слово (слова) пропущено у наведеному положенні, передбаченому у ст. 16 КК 

України: «Кримінальна відповідальність за готування до злочину і замах на злочин настає за 

статтею 14 або 15 і за тією статтею Особливої частини КК України, яка передбачає 

відповідальність за (…)»:  

►  готування та замах на злочин  

►  закінчений злочин  

►  умисний злочин 

►  незакінчений злочин  

►  здійснення злочинного наміру  

 

Завдання № 326(1) (складність 1) 

Вставте пропущене слово у наведеному положенні, передбаченому у ч. 1 ст. 17 КК України: 

«Добровільною відмовою є остаточне припинення особою за своєю волею готування до 

злочину або замаху на злочин, якщо при цьому вона усвідомлювала  __?__  доведення 

злочину до кінця». 

 

Завдання № 327(2) (складність 1) 

Вставте пропущене слово у наведеному положенні, передбаченому у ч. 2 ст. 14 КК України: 

«Готування до злочину  __?__  тяжкості не тягне за собою кримінальної відповідальності». 

 

Завдання № 328(1) (складність 1) 

Стадії вчинення злочину - це:  

►  незакінчений злочин  

►  етапи розвитку умисного злочинного діяння, які розрізняються за характером 

вчинюваних особою дій (бездіяльності) і ступенем здійснення злочинного наміру  

►  розвиток об’єктивної сторони злочину, що складається з різнорідних дій, об’єднаних 

єдиним умислом  

►  перервані етапи вчинення злочину, за які можливе притягнення до кримінальної 

відповідальності 

►  дії особи, безпосередньо спрямовані на вчинення злочину  

 

Завдання № 329(2) (складність 1) 

Етапи розвитку умисного злочинного діяння, які розрізняються за характером вчинюваних 

особою дій (бездіяльності) і ступенем здійснення злочинного наміру - це:  

►  триваючий злочин 

►  стадії вчинення злочину  

►  продовжуваний злочин  

►  стадії умислу  

►  стадії вчинення правопорушення  

 



Завдання № 330(1) (складність 1) 

Вкажіть у котрій відповіді (відповідях) зазначено вид стадій вчинення злочину:  

►  закінчений злочин  

►  добровільна відмова від вчинення злочину 

►  предикатний злочин  

►  створення умов для вчинення злочину  

►  придбання зброї для вчинення злочину  

 

Завдання № 331(2) (складність 1) 

Вкажіть у котрій відповіді (відповідях) зазначено вид стадій вчинення злочину:  

►  повний злочин  

►  купівля зброї для вчинення злочину  

►  намір вчинити злочин 

►  виготовлення знарядь для вчинення злочину  

►  замах на злочин  

 

Завдання № 332(1) (складність 1) 

Вкажіть у котрій відповіді (відповідях) зазначено вид незакінченого злочину:  

►  триваючий злочин 

►  одиничний злочин  

►  неповний злочин  

►  підготовка злочину  

►  готування до злочину  

 

Завдання № 333(2) (складність 1) 

Вкажіть у котрій відповіді (відповідях) зазначено вид незакінченого злочину:  

►  провокація злочину  

►  повний злочин 

►  усічений злочин  

►  замах на злочин  

►  перерваний злочин  

 

Завдання № 334 (складність 1) 

Згідно з КК України закінченим злочином визнається:  

►  діяння (дія або бездіяльність), в якому є об'єктивні ознаки, що характеризують його як 

злочин  

►  діяння, яке містить всі ознаки складу злочину, передбаченого відповідною статтею 

Особливої частини КК України  

►  діяння, яке містить всі ознаки суб’єктивної сторони складу злочину, передбаченого 

відповідною статтею Особливої частини КК України  

►  суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом злочину 

►  діяння (дія або бездіяльність), в якому є більшість ознак складу злочину, на вчинення 

якого був спрямований умисел винного  

 

Завдання № 335(1) (складність 1) 

Вкажіть у котрій відповіді (відповідях) зазначено поіменовані форми (види) готування до 

злочину згідно з КК України?  

►  підшукування або пристосування засобів чи знарядь вчинення злочину  

►  виникнення наміру вчинити злочин  



►  змова на вчинення злочину 

►  спільність дій у вчиненні злочину  

►  узгодженість дій у вчиненні злочину  

 

Завдання № 336(2) (складність 1) 

Вкажіть у котрій відповіді (відповідях) зазначено поіменовані форми (види) готування до 

злочину згідно з КК України?  

►  знищення або пошкодження засобів вчинення злочину  

►  заздалегідь обіцяне переховування знарядь злочину  

►  усунення перешкод для вчинення злочину  

►  підшукування співучасників  

►  змова на втечу після вчинення злочину 

 

Завдання № 337(3) (складність 1) 

Вкажіть у котрій відповіді (відповідях) зазначено поіменовані форми (види) готування до 

злочину згідно з КК України?  

►  усунення перешкод для вчинення злочину  

►  підшукування потерпілих 

►  пристосування предметів злочину  

►  придбання предметів, здобутих злочинним шляхом  

►  переховування слідів злочину чи предметів злочину  

 

Завдання № 338(1) (складність 1) 

Готування до злочину можливе:  

►  при вчиненні усіх злочинів  

►  при вчиненні необережних злочинів 

►  лише у злочинах, вчинюваних з прямим умислом  

►  при вчиненні умисних злочинів  

►  при вчиненні як умисних, так і необережних злочинів  

 

Завдання № 339(2) (складність 1) 

Готування до злочину можливе:  

►  тільки при вчиненні злочинів з альтернативним умислом  

►  лише у злочинах, суб'єктивна сторона яких характеризується метою  

►  при вчиненні злочинів з подвійною (складною) формою вини  

►  лише у злочинах, вчинюваних з прямим умислом  

►  лише при вчиненні тяжких або особливо тяжких злочинів 

 

Завдання № 340 (складність 1) 

Згідно з КК України замахом на злочин визнається:  

►  умисне діяння (дія або бездіяльність), безпосередньо спрямована на вчинення злочину, 

якщо при цьому злочин не було доведено до кінця з причин, що залежали від волі винного  

►  кримінально-протиправна спроба вчинити передбачене КК України суспільно небезпечне 

винне діяння (дію або бездіяльність), вчинена суб’єктом злочину  

►  умисне створення умов для вчинення злочину  

►  умисне діяння (дія або бездіяльність), спрямована на заподіяння істотної шкоди  

►  вчинення особою з прямим умислом діяння (дії або бездіяльності), безпосередньо 

спрямованого на вчинення злочину, передбаченого відповідною статтею Особливої частини 

КК України, якщо при цьому злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від 



її волі 

 

Завдання № 341(1) (складність 1) 

Вкажіть у котрій відповіді (відповідях) правильно зазначено види злочинів за ступенем 

тяжкості, готування до яких тягне за собою кримінальну відповідальність?  

►  злочини середньої тяжкості  

►  злочини істотної тяжкості  

►  злочини великої тяжкості  

►  злочини невеликої тяжкості  

►  особливо тяжкі злочини 

 

Завдання № 342(2) (складність 1) 

Вкажіть у котрій відповіді (відповідях) правильно зазначено види злочинів за ступенем 

тяжкості, готування до яких не тягне за собою кримінальну відповідальність?  

►  злочини істотної тяжкості  

►  особливо тяжкі злочини 

►  тяжкі злочини  

►  злочини невеликої тяжкості  

►  злочини середньої тяжкості  

 

Завдання № 343(1) (складність 1) 

Замах на вчинення злочину вважається закінченим:  

►  якщо особа з причин, що не залежали від її волі, не вчинила усіх дій, які вважала 

необхідними для доведення злочину до кінця 

►  якщо у фактично вчиненому винною особою діянні (дії або бездіяльності) є ознаки 

складу злочину, передбаченого статтею Особливої частини КК України  

►  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  

►  якщо особа безпосередньо спрямувала своє діяння (дію або бездіяльність) на вчинення 

злочину, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від її волі  

►  якщо особа діяла з прямим умислом, вчиняючи суспільно небезпечне діяння, передбачене 

статтею Особливої частини КК України  

 

Завдання № 344(2) (складність 1) 

Замах на вчинення злочину, при якому особа виконала усі дії, які вважала необхідними для 

доведення злочину до кінця, але злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали 

від її волі, визнається:  

►  замахом з нікчемними засобами  

►  незакінченим замахом 

►  замахом з непридатними засобами  

►  замахом на непридатний об’єкт  

►  закінченим замахом;  

 

Завдання № 345(1) (складність 1) 

Замах на вчинення злочину вважається незакінченим:  

►  якщо особа діяла з прямим умислом, вчиняючи суспільно небезпечне діяння, передбачене 

статтею Особливої частини КК України  

►  якщо у фактично вчиненому винною особою діянні (дії або бездіяльності) є ознаки 

складу злочину, передбаченого статтею Особливої частини КК України  



►  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  

►  якщо особа з причин, що не залежали від її волі, не вчинила усіх дій, які вважала 

необхідними для доведення злочину до кінця 

►  якщо особа безпосередньо спрямувала своє діяння (дію або бездіяльність) на вчинення 

злочину, але злочин не було доведено до кінця з причин, які не залежали від її волі  

 

Завдання № 346(2) (складність 1) 

Замах на вчинення злочину, при якому особа з причин, що не залежали від її волі, не вчинила 

усіх дій, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця, визнається:  

►  замахом з непридатними засобами  

►  незакінченим замахом 

►  замахом на непридатний об’єкт  

►  замахом з нікчемними засобами  

►  закінченим замахом  

 

Завдання № 347(1) (складність 1) 

Замах на вбивство може бути вчинено:  

►  як з прямим, так і з непрямим умислом  

►  лише з прямим умислом  

►  тільки з невизначеним умислом  

►  тільки з альтернативним умислом  

►  як умисно, так і з необережності 

 

Завдання № 348(2) (складність 1) 

Замах на крадіжку може бути вчинено:  

►  тільки з афектованим умислом  

►  з непрямим умислом  

►  лише з прямим умислом 

►  як з прямим, так і з непрямим умислом  

►  тільки з альтернативним або невизначеним умислом  

 

Завдання № 349 (складність 1) 

Добровільна відмова при незакінченому злочині визнається:  

►  обставиною, за наявності якої та визначених у КК України умов, особа не підлягає 

кримінальній відповідальності  

►  обставиною, яка не впливає на притягнення особи до кримінальної відповідальності 

►  обставиною, що враховується при призначені покарання за незакінчений злочин  

►  обставиною, що впливає на кримінально-правову кваліфікацію незакінченого злочину  

►  обставиною, яка характеризує особу злочинця  

 

Завдання № 350 (складність 1) 

Добровільною відмовою при незакінченому злочині є:  

►  остаточне припинення особою проти своєї волі злочинного діяння, якщо при цьому вона 

усвідомлювала можливість доведення злочину до кінця  

►  добровільне і остаточне припинення особою суспільно-небезпечних дій, передбачених 

КК України  

►  добровільне припинення особою злочинних дій  

►  остаточне припинення особою за своєю волею готування до злочину або замаху на 



злочин, якщо при цьому вона усвідомлювала можливість доведення злочину до кінця 

►  добровільне з власної волі припинення винною особою готування до вчинення злочину  

 

Завдання № 351(1) (складність 1) 

Припинення особою готування до злочину або замаху на злочин визнається добровільною 

відмовою, за наявності усіх інших необхідних умов, якщо таке припинення є:  

►  завчасне 

►  попереднє  

►  остаточне  

►  проміжне  

►  категоричне  

 

Завдання № 352(2) (складність 1) 

Припинення особою готування до злочину або замаху на злочин визнається добровільною 

відмовою, за наявності усіх інших необхідних умов, якщо таке припинення відбувається:  

►  за волею потерпілого  

►  хоч і не за своєю волею, але остаточно 

►  хоч і не за своєю волею, але добровільно  

►  за своєю волею  

►  за волею правоохоронних органів  

 

Завдання № 353(3) (складність 1) 

Припинення особою готування до злочину або замаху на злочин визнається добровільною 

відмовою, за наявності усіх інших необхідних умов, якщо при цьому особа усвідомлювала:  

►  можливість доведення злочину до кінця  

►  суспільно корисний характер своєї відмови від доведення злочину до кінця  

►  неможливість доведення злочину до кінця  

►  можливість уникнення нею кримінальної відповідальності за скоєне 

►  суспільно небезпечний характер свого діяння  

 

Завдання № 354 (складність 1) 

Відповідно до законодавчого положення особа, яка добровільно відмовилась від доведення 

злочину до кінця, підлягає кримінальній відповідальності лише у тому разі:  

►  якщо особа вчинила замах на злочин  

►  якщо особа вчинила готування до особливо тяжкого злочину або замах на особливо 

тяжкий злочин 

►  якщо особа вчинила готування до тяжкого злочину  

►  якщо фактично вчинене нею діяння містить склад іншого злочину  

►  якщо вона не вчинила злочин, тому що перебувала в стані сильного душевного 

хвилювання  

 

Завдання № 355 (складність 1) 

Відповідно до законодавчого положення особа, яка добровільно відмовилась від доведення 

злочину до кінця, але фактично вчинене нею діяння містить склад іншого злочину:  

►  звільняється від покарання  

►  підлягає кримінальній відповідальності  

►  звільняється від кримінальної відповідальності  

►  підлягає заходам громадського впливу 



►  не підлягає кримінальній відповідальності  

 

Завдання № 356(1) (складність 1) 

Вкажіть правильний варіант відповіді, у якому зазначено на яких стадіях можлива 

добровільна відмова від вчинення злочину:  

►  на стадії виникнення умислу вчинити злочин  

►  на стадії готування до вчинення злочину  

►  на стадії реалізації умислу вчинити злочин  

►  лише на стадії готування до злочину 

►  на стадії виявлення наміру вчинити злочин  

 

Завдання № 357(2) (складність 1) 

Вкажіть правильний варіант відповіді, у якому зазначено на яких стадіях можлива 

добровільна відмова від вчинення злочину:  

►  на стадії готування до злочину та лише на стадії незакінченого замаху на злочин  

►  лише на стадії закінченого замаху на злочин  

►  на стадії виникнення умислу вчинити злочин 

►  на стадії закінченого замаху на злочину  

►  на стадії незакінченого замаху на злочин  

 

Завдання № 358 (складність 1) 

Вкажіть правильний варіант відповіді, у якому зазначено критерій законодавчої класифікації 

замаху на злочин:  

►  змішаний критерій 

►  формальний критерій  

►  об’єктивний критерій  

►  формально-об’єктивний критерій  

►  суб’єктивний критерій  

 

Завдання № 359 (складність 2) 

Вкажіть правильний варіант відповіді 

Твердження про те, що особа, яка вчинила закінчений замах на злочин, за який передбачене 

покарання у виді позбавлення волі на строк до двох років, може бути звільнена від 

кримінальної відповідальності:  

►  невірне 

►  вірне  

 

Завдання № 360 (складність 2) 

Вкажіть які слова пропущено у наведеному положенні, передбаченому у ч. 1 ст. 15 КК 

України: «Замахом на злочин є вчинення особою з прямим умислом діяння (дії або 

бездіяльності), безпосередньо спрямованого на вчинення злочину, передбаченого 

відповідною статтею Особливої частини КК України, якщо при цьому злочин (…) з причин, 

що (…) від її волі»:  

►  було доведено до кінця; не залежали 

►  не було доведено до кінця; не залежали  

►  було вчинено; не залежали  

►  не було доведено до кінця; залежали;  

►  не було вчинено; не залежали  

 



Завдання № 361 (складність 2) 

Перед наведеними діяннями вкажіть номери визначень, які їх розкривають:  

1 

підшукання або пристосування засобів чи знарядь, підшукання 

співучасників або змова на вчинення злочину, усунення 

перешкод, а також інше умисне створення умов для вчинення 

злочину  

  
закінчений 

злочин  

2 
діяння, яке містить усі ознаки складу злочину, передбаченого 

відповідною статтею Особливої частини КК України  
  

виявлення 

наміру на 

вчинення 

злочину 

3 

вчинення особою з прямим умислом діяння (дії або 

бездіяльності), безпосередньо спрямованого на вчинення 

злочину, передбаченого відповідною статтею Особливої часини 

КК України, якщо при цьому злочин не було доведено до кінця 

з причин, що не залежали від її волі  

  замах на злочин  

4 

зовнішній прояв існування наміру в особи вчинити злочин, 

який не супроводжується конкретним діянням, спрямованим на 

реалізацію цього наміру  

  
готування до 

злочину  

 

 

Завдання № 362 (складність 2) 

Перед наведеними видами замаху на злочин вкажіть номери визначень, які їх розкривають:  

1 

вчинення замаху на злочин, у випадку, коли його об’єкт 

немає необхідних властивостей (ознак) або повністю 

відсутній  

  

замах на 

непридатний 

об’єкт  

2 

виконання особою при вчиненні замаху на злочин усіх дій, 

які вона вважала необхідними для доведення злочину до 

кінця, але злочин не було закінчено з причин, що не 

залежали від її волі  

  
незакінчений 

замах 

3 

вчинення замаху на злочин із використанням засобів, за 

допомогою яких внаслідок їх об’єктивних властивостей, 

неможливо вчинити (закінчити) злочин  

  

замах із 

непридатними 

засобами  

4 

невиконання при вчиненні замаху на злочин особою з 

причин, що не залежали від її волі, усіх дій, які вона вважала 

необхідними для доведення злочину до кінця  

  закінчений замах  

 

 

Завдання № 363 (складність 2) 

Вкажіть у котрій відповіді (відповідях) правильно зазначено злочини, у яких кримінально-

карані стадії є можливими:  

►  злочини, вчинені з прямим умислом  

►  злочини, вчинені з непрямим умислом  



►  злочини, вчинені із злочинною самовпевненістю 

►  злочини, вчинені як із непрямим умислом, так і з злочинною самовпевненістю  

►  злочини, вчинені як із злочинною недбалістю, так і з непрямим умислом  

 

Завдання № 364 (складність 2) 

Причини, внаслідок яких злочин не було доведено до кінця:  

►  враховуються при призначенні покарання за незакінчений злочин  

►  визначають приналежність незакінченого злочину до відповідного виду злочинів за 

ступенем тяжкості  

►  впливають на кримінально-правову кваліфікацію незакінченого злочину  

►  не мають жодного кримінально-правового значення, окрім як конститутивної ознаки 

незакінченого злочину 

►  виступають розмежувальною ознакою між готуванням до злочину та замахом на злочин  

 

Завдання № 365(1) (складність 2) 

Вкажіть у котрій відповіді (відповідях) наведено вірне твердження:  

►  причини добровільної відмови суб’єкта від доведення злочину до кінця кримінально-

правового значення не мають 

►  причини, внаслідок яких злочин не було доведено до кінця кримінально-правового 

значення не мають  

►  незакінченим злочином є готування до злочину та замах до готування до злочину  

►  добровільна відмова при незакінченому злочині є підставою звільнення особи від 

кримінальної відповідальності  

►  класифікація замаху на злочин на види здійснена законодавцем за суб’єктивним 

критерієм  

 

Завдання № 366(2) (складність 2) 

Вкажіть у котрій відповіді (відповідях) наведено вірне твердження:  

►  добровільна відмова можлива як на стадії готування до злочину, так і на стадії замаху на 

злочин  

►  у теорії кримінального права крім закінченого та незакінченого замаху на злочин 

виділяють ще вдалий замах на злочин  

►  незакінченим злочином є готування до злочину та замах до готування до злочину 

►  добровільна відмова при незакінченому злочині є підставою для звільнення особи від 

кримінальної відповідальності  

►  стадії вчинення злочину можливі як у злочинах, вчинюваних з прямим умислом так і не з 

прямим умислом  

 

Завдання № 367(3) (складність 2) 

Вкажіть у котрій відповіді (відповідях) наведено вірне твердження:  

►  готування до злочину невеликої тяжкості має своїм наслідком звільнення від 

кримінальної відповідальності  

►  добровільна відмова від доведення злочину до кінця на стадії закінченого замаху 

можлива завжди  

►  причини, внаслідок яких злочин не було доведено до кінця лежать в основі розмежування 

готування до злочину та замаху на злочин  

►  готування до злочину невеликої та середньої тяжкості не тягне за собою кримінальної 

відповідальності  

►  добровільна відмова від доведення злочину до кінця на стадії готування до злочину 



можлива завжди 

 

Завдання № 368(4) (складність 2) 

Вкажіть у котрій відповіді (відповідях) наведено невірне твердження:  

►  ступінь здійснення злочинного наміру враховується при призначенні покарання за 

незакінчений злочин  

►  готування до злочину полягає в умисному формуванні причин вчинення злочину  

►  замах на злочин з необережною формою вини неможливий  

►  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 КК України 

►  при вчиненні замаху на злочин завжди хоча б частково виконується об’єктивна сторона 

злочину, передбаченого статтею Особливої частини КК України, на який особа й вчинила 

замах  

 

Завдання № 369(5) (складність 2) 

Вкажіть у котрій відповіді (відповідях) наведено невірне твердження:  

►  замах на непридатний об’єкт не виключає кримінальної відповідальності за його 

вчинення  

►  за вчинення готування до злочину особа може бути засуджена до довічного позбавлення 

волі  

►  у КК України міститься вичерпний перелік форм (видів) готування до злочину;  

►  підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою лише суспільно 

небезпечного діяння 

►  за вчинення готування до злочину строк або розмір покарання не може перевищувати 

половини максимального строку або розміру найбільш суворого виду покарання, 

передбаченого санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини КК України  

 

Розділ 11 – Співучасть у злочині. 

Завдання № 371 (складність 1) 

Твердження, що за причетність до злочину кримінальна відповідальність завжди настає за 

відповідною статтею Загальної частини КК і тією статтею (частиною статті) Особливої 

частини КК , що передбачає злочин, причетність до якого має місце:  

►  невірне 

►  вірне  

 

Завдання № 372 (складність 1) 

Твердження, що підбурювач, який відвернув вчинення злочину або своєчасно повідомив 

відповідні органи державної влади про злочин, що готується або вчиняється, не підлягає 

кримінальній відповідальності  

►  невірне 

►  вірне  

 

Завдання № 373 (складність 1) 

Твердження, що обіцяне до закінчення вчинення злочину неповідомлення про достовірно 

відомий підготовлюваний або вчинюваний злочин є співучастю у злочині  

►  невірне 



►  вірне  

 

Завдання № 374 (складність 1) 

Твердження, що співучасть можлива як в умисних злочинах, так і в злочинах, вчинених через 

необережність  

►  невірне 

►  вірне  

 

Завдання № 375 (складність 1) 

Твердження, що не є співучастю у злочині заздалегідь обіцяне переховування злочинця, 

знарядь чи засобів вчинення злочину, слідів злочину чи предметів, здобутих злочинним 

шляхом  

►  вірне  

►  невірне 

 

Завдання № 376 (складність 1) 

Твердження, що заздалегідь обіцяне придбання або збут предметів, здобутих злочинним 

шляхом є причетністю до злочину  

►  вірне  

►  невірне 

 

Завдання № 377 (складність 1) 

Твердження, що співучасники не підлягають кримінальній відповідальності за діяння, 

вчинене виконавцем, якщо воно не охоплювалося їхнім умислом,  

►  вірне  

►  невірне 

 

Завдання № 378 (складність 1) 

Твердження, що підбурювачем, організатором, пособником злочину, суб?єкт якого 

спеціальний, може бути й особа, яка не має ознак такого спеціального суб?єкта  

►  вірне  

►  невірне 

 

Завдання № 379 (складність 1) 

Твердження, що у випадку добровільної відмови виконавця злочину від вчинення злочину 

інші співучасники, з боку яких добровільна відмова відсутня, не підлягають кримінальній 

відповідальності  

►  невірне 

►  вірне  

 

Завдання № 380 (складність 1) 

В якій (-их) відповіді (-ях) вказане законодавче визначення поняття співучасті у злочині?  

►  використання суб’єктом злочину для його вчинення осіб, які відповідно до КК України не 

підлягають кримінальній відповідальності  

►  необережна спільна участь декількох суб’єктів злочину у вчиненні умисного злочину 

►  умисна або необережна спільна участь декількох осіб у вчиненні злочину  

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



►  умисна спільна участь декількох осіб, принаймні одна з яких є суб’єктом злочину, у 

вчиненні умисного злочину  

 

Завдання № 381 (складність 1) 

Вкажіть, яка діяльність є причетністю до злочину  

►  схиляння особи, яка відповідно до КК України не підлягає кримінальній відповідальності 

за скоєне, до вчинення злочину  

►  заздалегідь не обіцяне переховування злочинця  

►  керівництво підготовкою до злочину або вчиненням злочину співучасником 

►  заздалегідь обіцяне переховування злочинця  

►  схиляння іншої особи до вчинення злочину шляхом обману  

 

Завдання № 382(1) (складність 1) 

Вкажіть, у якій (-их) відповіді (-ях) названо види співучасників злочину?  

►  підбурювач до злочину  

►  підмовник до вчинення злочину 

►  організатор злочину  

►  керівник злочину  

►  ініціатор злочину  

 

Завдання № 383(2) (складність 1) 

Вкажіть, у якій (-их) відповіді (-ях) названо види співучасників злочину?  

►  пособник злочину  

►  організатор злочину  

►  посібник злочину 

►  член злочинного угрупування  

►  ініціатор злочину  

 

Завдання № 384 (складність 1) 

У якій (-их) відповіді (-ях) правильно названі ознаки злочинної організації?  

►  озброєність  

►  об?єднання декількох осіб (три і більше) 

►  стійкість  

►  відсутність попередньої змови  

►  ієрархічність  

 

Завдання № 385 (складність 1) 

Вкажіть об’єктивні ознаки співучасті у злочині:  

►  участь декількох осіб у спільному вчиненні суспільно небезпечного діяння 

►  злочинний наслідок є єдиним для всіх співучасників, як результат спільних дій  

►  взаємна обізнаність співучасників про спільність дій  

►  діяння кожного зі співучасників знаходиться в причинному зв’язку із загальним 

злочинним наслідком  

►  умисна вина по відношенню до настання суспільно небезпечних наслідків  

 

Завдання № 386 (складність 1) 

Вкажіть суб’єктивні ознаки співучасті у злочині:  

►  спільна участь у вчинені умисного або необережного злочину 



►  усвідомлення співучасниками спільності їх дій  

►  злочинний наслідок є єдиним для всіх співучасників, як результат спільних дій  

►  участь у злочині 2 і більше осіб, які здатні нести кримінальну відповідальність  

►  умисна вина по відношенню до вчинюваного суспільно небезпечного діяння та настання 

суспільно небезпечних наслідків  

 

Завдання № 387 (складність 1) 

Яка відповідь містить найбільш повний перелік визначених кримінальним законом ознак 

співучасті?  

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

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

необережного злочину  

►  умисна спільна участь декількох осіб у вчиненні умисного злочину  

►  спільна участь декількох осіб у вчиненні злочину  

►  умисна або необережна спільна участь декількох суб’єктів злочину у вчиненні умисного 

злочину  

 

Завдання № 388 (складність 1) 

За законодавчим його визначенням виконавцем (співвиконавцем) злочину є особа  

►  яка разом з іншими суб`єктами вчинила суспільно небезпечне діяння, передбачене КК 

України  

►  яка у співучасті з іншими суб`єктами злочину безпосередньо чи шляхом використання 

інших осіб, що відповідно до закону не підлягають кримінальній відповідальності за скоєне, 

вчинила злочин, передбачений КК України  

►  яка спільно з іншими особами безпосередньо вчинила суспільно небезпечне діяння (дію 

або бездіяльність), що передбачене КК України 

►  яка у співучасті з іншими суб`єктами злочину безпосередньо чи шляхом використання 

інших осіб, які відповідно до закону не підлягають кримінальній відповідальності за скоєне, 

вчинила необережний злочин, передбачений КК України  

►  яка разом з іншими особами безпосередньо чи шляхом використання інших осіб, які не 

підлягають кримінальній відповідальності за скоєне, вчинила умисний злочин, передбачений 

КК України  

 

Завдання № 389 (складність 1) 

У разі добровільної відмови від вчинення злочину виконавцем на стадії готування до 

злочину або замаху на злочин організатор:  

►  підлягає кримінальній відповідальності за готування до того злочину або замах на той 

злочин, від вчинення якого добровільно відмовився виконавець  

►  підлягає кримінальній відповідальності, якщо його дії містять склад тяжкого злочину  

►  завжди підлягає кримінальній відповідальності за організацію закінченого злочину 

незалежно від фактично вчиненого виконавцем  

►  це питання вирішується в кожному конкретному випадку на розсуд суду залежно від 

тяжкості вчиненого злочину 

►  не підлягає кримінальній відповідальності  

 

Завдання № 390 (складність 1) 

Вкажіть номери відповідей, в яких названі дії організатора злочину:  

►  утворення організованої групи чи злочинної організації або керівництво нею  

►  вчинення діяння, безпосередньо спрямованого на вчинення злочину  

►  заздалегідь дана обіцянка забезпечити фінансування вчинюваного злочину організованою 



групою чи злочинною організацією  

►  заздалегідь дана обіцянка переховати злочинця, сліди злочину, знаряддя чи засоби 

вчинення злочину 

►  організація вчинення злочину (злочинів) або керівництво підготовкою чи вчиненням 

злочину (злочинів)  

 

Завдання № 391 (складність 1) 

За законодавчим його визначенням організатором злочину є  

►  особа, яка організувала вчинення злочину (злочинів), а також особа, яка утворила 

організовану групу чи злочинну організацію і керувала нею, або особа, яка забезпечувала 

фінансування вчинення злочину (злочинів) чи приховувала злочинну діяльність 

організованої групи або злочинної організації  

►  особа, яка організувала вчинення злочину (злочинів) або керувала його (їх) підготовкою 

чи вчиненням, а також особа, яка утворила організовану групу чи злочинну організацію або 

керувала нею, або особа, яка забезпечувала фінансування чи організувала приховування 

злочинної діяльності організованої групи або злочинної організації  

►  особа, яка ініціювала вчинення злочину (злочинів) або керувала його (їх) підготовкою і 

вчиненням, а також особа, яка утворила організовану групу і злочинну організацію або 

керувала нею, або особа, яка забезпечувала фінансування і організувала приховування 

злочинної діяльності організованої групи або злочинної організації  

►  особа, як вчинила будь-які організаційні діяння, які дали можливість іншим 

співучасникам успішно вчинити злочин 

►  особа, яка організувала вчинення злочину (злочинів) або керувала його (їх) підготовкою 

чи вчиненням, а також особа, яка утворила організовану групу чи злочинну організацію і 

керувала нею, або особа, яка забезпечувала приховування, фінансування злочинної 

діяльності організованої групи або злочинної організації  

 

Завдання № 392 (складність 1) 

Пособник не підлягає кримінальній відповідальності у разі добровільної відмови від 

вчинення злочину, якщо він  

►  своєчасно повідомив відповідні органи державної влади про вчинений злочин  

►  своєчасно повідомив відповідні органи державної влади про злочин, що готується або 

вчиняється  

►  відвернув вчинення злочину  

►  повідомив органи місцевого самоврядування про розпочатий злочин  

►  відмовився після вчинення виконавцем злочину придбати предмети, здобуті злочинним 

шляхом, незважаючи на зазделегідь дану виконавцю обіцянку вчинити таку дію 

 

Завдання № 393 (складність 1) 

У разі добровільної відмови від вчинення злочину підбурювач не підлягає кримінальній 

відповідальності, якщо він  

►  своєчасно повідомив відповідні органи державної влади про злочин, що готується або 

вчиняється  

►  своєчасно повідомив відповідні органи державної влади про вчинений злочин  

►  відвернув вчинення злочину  

►  повідомив органи місцевого самоврядування про розпочатий злочин  

►  щиро розкаявся у схиленні іншого співучасника до вчинення злочину 

 

Завдання № 394 (складність 1) 

Організатор організованої групи чи злочинної організації підлягає кримінальній 



відповідальності:  

►  за всі злочини, вчинені організованою групою чи злочинною організацією, якщо вони 

охоплювались його умислом  

►  за сприяння злочинам, які вчинила організована група чи злочинна організація 

►  тільки за тяжкі і особливо тяжкі злочини, вчинені організованою групою чи злочинною 

організацією  

►  тільки за ті злочини, які він безпосередньо організував та вчиненням яких керував  

►  тільки за злочини, передбачені статтями (частинами статей) Особливої частини, в яких 

вчинення злочину у співучасті є кваліфікуючою ознакою злочину  

 

Завдання № 395 (складність 1) 

Учасник організованої групи чи злочинної організації, який не є її організатором, підлягає 

кримінальній відповідальності:  

►  за всі злочини, про готування до вчинення яких йому було відомо 

►  тільки за тяжкі чи особливо тяжкі злочини, вчинені організованою групою чи злочинною 

організацією  

►  тільки за злочини, передбачені статтями (частинами статей) Особливої частини, в яких 

вчинення злочину у співучасті є кваліфікуючою ознакою злочину  

►  за злочини, про вчинення яких організованою групою чи злочинною організацією йому 

було відомо  

►  за всі злочини, у підготовці або вчиненні яких він брав участь, незалежно від тієї ролі, яку 

він виконував у злочині  

 

Завдання № 396 (складність 1) 

За законодавчим визначенням злочин визнається таким, що вчинений групою осіб, якщо  

►  у ньому брали участь декілька (два або більше) виконавців без попередньої змови між 

собою  

►  у ньому брали участь хоча б один виконавець та співучасники інших видів без 

попередньої змови між собою  

►  у ньому брали участь декілька суб?єктів злочину без попередньої змови між собою  

►  у ньому брали участь декілька осіб, які не домовлялись попередньо між собою 

►  у ньому брали участь декілька (два або більше) виконавців  

 

Завдання № 397 (складність 1) 

За визначенням, що міститься в КК України, злочин визнається вчиненим за попередньою 

змовою групою осіб, якщо  

►  його вчинили декілька осіб (три або більше), які до початку злочину домовились про 

спільне його вчинення  

►  його спільно вчинили декілька осіб (дві або більше), які заздалегідь, тобто до початку 

злочину, домовилися про спільне його вчинення 

►  його спільно вчинили декілька суб`єктів злочину, які разом виконували об`єктивну 

сторону злочину, про вчинення якого домовились заздалегідь  

►  його вчинили дві або більше особи, які попередньо об?єдналися для вчинення злочину і 

хоча б одна з яких характеризується ознаками суб?єкта злочину  

►  його спільно вчинили декілька осіб, які заздалегідь, тобто до початку вчинення злочину, 

зорганізувалися в стійке об?єднання для вчинення цього злочину  

 

Завдання № 398 (складність 1) 

Вкажіть відповіді, в яких вказані ознаки злочинної організації:  

►  метою злочинної організації є безпосереднє вчинення тяжких або особливо тяжких 



злочинів учасниками цієї організації, або керівництво чи координація злочинної діяльності 

інших осіб, або забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших 

злочинних груп  

►  метою злочинної організації є безпосереднє вчинення злочинів середньої тяжкості, 

тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації  

►  стійке ієрархічне об'єднання декількох осіб (п'ять і більше), члени якого або структурні 

частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності 

►  стійке ієрархічне об'єднання декількох осіб (три і більше), члени якого або структурні 

частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності  

►  усі учасники злочинної організації повинні обов'язково брати безпосередню участь у 

виконанні об'єктивної сторони злочину, що вчиняється злочинною організацією  

 

Завдання № 399 (складність 1) 

Вкажіть відповіді, в яких правильно вказано визначену законодавцем мету діяльності 

злочинної організації як ознаку цієї форми співучасті:  

►  безпосереднє вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації  

►  вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, що потребує ретельної довготривалої 

підготовки  

►  керівництво чи координація злочинної діяльності інших осіб 

►  сприяння вчиненню злочинів іншими злочинними об?єднаннями  

►  вчинення щонайменше двох особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації  

 

Завдання № 400 (складність 1) 

Якщо у вчиненні злочину брали участь два виконавці без попередньої змови між собою, то 

злочин вважається вчиненим:  

►  у складній співучасті  

►  групою осіб за попередньою змовою 

►  організованою групою  

►  співучасть відсутня  

►  групою осіб  

 

Завдання № 401 (складність 1) 

Чи може приховування злочину бути співучастю у злочині  

►  якщо воно було заздалегідь обіцяне  

►  лише приховування злочину невеликої тяжкості  

►  ні, не може 

►  лише приховування злочинів проти основ національної безпеки  

►  так, у всіх випадках  

 

Завдання № 402 (складність 1) 

Вкажіть правильну відповідь, в якій вказано законодавче визначення поняття підбурювача до 

злочину:  

►  підбурювачем є особа, яка умовлянням, підкупом, погрозою, примусом або іншим чином 

схилила іншого співучасника до вчинення злочину  

►  підбурювачем є особа, яка умовлянням, підкупом, погрозою, примусом або іншим чином 

залучила для вчинення злочину особу, яка не підлягає кримінальній відповідальності за 

скоєне  

►  підбурювачем є особа, яка умовлянням, підкупом, погрозою, примусом або іншим чином 

схиляє іншого суб?єкта до вчинення злочину  

►  жодна з відповідей не містить законодавчого визначення поняття підбурювача до злочину 



►  підбурювачем є особа, яка погрозами, примусом, підкупом сприяла іншим співучасникам 

у вчиненні злочину  

 

Завдання № 403 (складність 1) 

В якому варіанті відповіді вказане найбільш точне і повне визначення пособника злочину:  

►  пособником є 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  

►  пособником є особа, яка порадами, вказівками, наданням засобів чи знарядь або 

усуненням перешкод сприяла вчиненню злочину іншими співучасниками, а також особа, яка 

заздалегідь не 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. 

►  пособником є особа, яка порадами, вказівками, усуненням перешкод сприяла вчиненню 

злочину іншими співучасниками  

►  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  

►  пособником є особа, яка порадами, вказівками, наданням засобів чи знарядь або 

усуненням перешкод сприяла вчиненню злочину іншими співучасниками, а також особа яка 

керувала вчиненням злочину, а також особа, яка заздалегідь обіцяла переховати злочинця, 

знаряддя чи засоби вчинення злочину, сліди злочину чи предмети, здобуті злочинним 

шляхом  

 

Завдання № 404(1) (складність 1) 

Вкажіть, які форми співучасті названі у Кримінальному кодексі України  

►  проста співучасть (співвиконання)  

►  співучасть з розподілом ролей  

►  група осіб за попередньою змовою  

►  група осіб  

►  співучасть у вузькому розумінні цього слова 

 

Завдання № 405(2) (складність 1) 

Вкажіть, які форми співучасті названі в Кримінальному кодексі України  

►  організована група  

►  складна співучасть  

►  злочинна організація 

►  співучасть з розподілом ролей  

►  співучасть у вузькому розумінні цього слова  

 

Завдання № 406 (складність 1) 

Доповніть законодавче положення одним словом: 

Ознаки, що характеризують  __?__  окремого співучасника злочину, ставляться в вину лише 

цьому співучаснику. 

 

Завдання № 407 (складність 1) 

Доповніть законодавче положення двома словами: 



У разі вчинення виконавцем незакінченого злочину інші співучасники підлягають 

кримінальній відповідальності за співучасть у  __?__ . 

 

Завдання № 408 (складність 1) 

Доповніть законодавче положення двома словами: 

Злочин визнається вчиненим злочинною організацією, якщо він скоєний  __?__  об'єднанням 

декількох осіб (п'ять і більше), члени якого або структурні частини якого за попередньою 

змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких 

або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, або керівництва чи координації 

злочинної діяльності інших осіб, або забезпечення функціонування як самої злочинної 

організації, так і інших злочинних груп. 

 

Завдання № 409 (складність 1) 

Визначення якого поняття, позначеного двома словами, наведене нижче? 

 __?__  - це типи умисної спільної участі декількох суб?єктів злочину у вчиненні умисного 

злочину, які розрізняються за способом їх взаємодії та ступенем узгодженості дій. 

 

Завдання № 410 (складність 1) 

Доповніть законодавче положення двома словами: 

Злочин визнається таким, що вчинений  __?__ , якщо у ньому брали участь декілька (два або 

більше) виконавців без попередньої змови між собою. 

 

Завдання № 411 (складність 1) 

Визначення якого поняття, позначеного двома словами, наведене нижче? 

 __?__  - це вчинення виконавцем злочинних діянь, що не охоплювалися умислом інших 

співучасників. 

 

Завдання № 412 (складність 1) 

Вкажіть варіанти відповідей, в яких вказані ознаки організованої групи  

►  в організованій групі особи попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання  

►  метою діяльності організованої групи є вчинення лише тяжких злочинів, або одного 

тяжкого злочину, що потребує ретельної довготривалої підготовки 

►  в організованій групі особи попередньо зорганізувалися в ієрархічне об?єднання для 

вчинення злочину  

►  в організованій групі особи об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників 

групи, відомого всім учасникам групи  

►  вчинення злочину стійкою ієрархічною групою осіб  

 

Завдання № 413 (складність 2) 

За приписом, що міститься в КК України, не є співучастю:  

►  не обіцяне заздалегідь переховування злочинця, знарядь і засобів вчинення злочину, 

слідів злочину чи предметів, здобутих злочинним шляхом, або придбання чи збут таких 

предметів  

►  зазделегідь обіцяне придбання чи збут предметів, здобутих злочинним шляхом 

►  заздалегідь обіцяне переховування злочинця, знарядь чи засобів вчинення злочину, слідів 

злочину чи предметів, здобутих злочинним шляхом  

►  обіцяне до закінчення вчинення злочину неповідомлення про достовірно відомий 

підготовлюваний або вчинюваний злочин  



►  зазделегідь дана обіцянка переховати злочинця, якщо після вчинення злочину 

виконавцем суб?єкт, який дав таку обіцянку, відмовився від її виконання  

 

Завдання № 414(1) (складність 2) 

Вкажіть правильні положення, які стосуються кримінальної відповідальності виконавця 

(співвиконавця) злочину  

►  виконавець (співвиконавець) підлягає кримінальній відповідальності за статтею 

Особливої частини КК України, яка передбачає вчинений ним злочин, і за відповідною 

частиною статті 27 КК України  

►  у разі добровільної відмови від вчинення злочину виконавець (співвиконавець) підлягає 

кримінальній відповідальності за готування до того злочину, від вчинення якого він 

добровільно відмовився 

►  у разі добровільної відмови від вчинення злочину виконавцем (співвиконавцем) інші 

співучасники кримінальній відповідальності не підлягають  

►  виконавець (співвиконавець) підлягає кримінальній відповідальності за статтею 

Особливої частини КК України, яка передбачає вчинений ним злочин  

►  у разі добровільної відмови від вчинення злочину виконавець (співвиконавець) не 

підлягає кримінальній відповідальності за наявності таких, передбачених КК України умов: 

він остаточно припинив за своєю волею готування до злочину або замах на злочин, якщо при 

цьому усвідомлював можливість доведення злочину до кінця, і фактично вчинене ним діяння 

не містить складу іншого злочину  

 

Завдання № 415(2) (складність 2) 

Вкажіть правильні положення, які стосуються кримінальної відповідальності виконавця 

(співвиконавця) злочину:  

►  виконавець (співвиконавець) підлягає кримінальній відповідальності за статтею 

Особливої частини КК, яка передбачає вчинений ним злочин, і за відповідною частиною 

статті 27 КК України  

►  у разі добровільної відмови від вчинення злочину виконавця (співвиконавця) злочину 

інші співучасники кримінальній відповідальності не підлягають  

►  у разі добровільної відмови від вчинення злочину виконавець (співвиконавець) злочину 

підлягає кримінальній відповідальності за готування до того злочину, від вчинення якого 

добровільно відмовився 

►  виконавець не підлягає кримінальній відповідальності за готування до злочину невеликої 

тяжкості  

►  у разі добровільної відмови будь-кого зі співучасників злочину виконавець підлягає 

кримінальній відповідальності за готування до злочину чи замах на злочин, залежно від того, 

на якій із цих стадій його діяння було припинено  

 

Завдання № 416 (складність 2) 

Вкажіть правильні положення, що характеризують кримінальну відповідальність 

підбурювача до злочину:  

►  підбурювач не підлягає кримінальній відповідальності, якщо він повідомив відповідні 

органи державної влади про вчинений злочин 

►  у разі вчинення виконавцем незакінченого злочину підбурювач підлягає кримінальній 

відповідальності за співучасть в незакінченому злочині  

►  у разі вчинення виконавцем незакінченого злочину підбурювач не підлягає кримінальній 

відповідальності  

►  ознаки, що характеризують особу окремого співучасника злочину, ставляться у вину всім 

іншим співучасникам, в тому числі і підбурювачу  

►  підбурювач не підлягає кримінальній відповідальності за діяння, вчинене виконавцем, 



якщо воно не охоплювалося його умислом  

 

Завдання № 417 (складність 2) 

Вкажіть правильні положення, що характеризують кримінальну відповідальність пособника 

злочину:  

►  пособник не підлягає кримінальній відповідальності лише у випадку, якщо він відвернув 

вчинення злочину іншими співучасниками 

►  пособник підлягає кримінальній відповідальності за діяння, вчинене виконавцем, 

незалежно від того, чи охоплювалося воно його умислом  

►  пособник підлягає кримінальній відповідальності за статтею (частиною статті) Особливої 

частини КК України, яка передбачає вчинений ним злочин  

►  ознаки, що характеризують особу виконавця злочину, не ставляться у вину пособнику  

►  у випадку вчинення виконавцем незакінченого злочину пособник підлягає кримінальній 

відповідальності за співучасть у незакінченому злочині  

 

Завдання № 418 (складність 2) 

Вкажіть правильні положення, що характеризують кримінальну відповідальність 

організатора злочину:  

►  організатор не підлягає кримінальній відповідальності за діяння, вчинене виконавцем, 

якщо воно не охоплювалося його умислом  

►  добровільна відмова організатора злочину від доведення злочину до кінця шляхом 

своєчасного повідомлення відповідних органів державної влади про злочин, що готується, 

враховується судом при призначенні йому покарання як обставина, що пом'якшує покарання  

►  організатор підлягає кримінальній відповідальності за відповідно частиною статті 27 КК 

України «Види співучасників» і тією статтею (частиною статті) Особливої частини КК 

України, яка передбачає злочин, вчинений виконавцем 

►  організатор організованої групи чи злочинної організації підлягає кримінальній 

відповідальності лише за злочини, у підготовці або вчиненні яких він брав участь  

►  ознаки, що характеризують особу виконавця злочину, ставляться у вину організатору 

злочину  

 

Завдання № 419 (складність 2) 

Встановіть відповідність між формою співучасті та законодавчо визначеними ознаками, що її 

характеризують:  

1 

злочин вчинено декількома суб?єктами злочину, які 

заздалегідь, тобто до початку злочину, домовилися про його 

спільне вчинення  

  
організована 

злочинна група 

2 
злочин вчиняється двома або більше виконавцями без 

попередньої змови між ними  
  

злочинна 

організація  

3 

учасники зорганізувалися в стійке ієрархічне об?єднання з 

метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо 

тяжких злочинів його учасниками  

  організована група  

4 

у готуванні або вчиненні злочину брали участь декілька (три 

і більше) суб?єктів, які попередньо зорганізувалися в стійке 

об?єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів  

  група осіб  

      група осіб за 



попередньою 

змовою  

 

 

Завдання № 420 (складність 2) 

Дайте кримінально-правову оцінку діям 16-річного суб?єкта А., який запропонував 

малолітньому Б. таємно викрасти смартфон у малолітнього Ф., а гроші від продажу 

смартфона поділити між собою. Під час перерви між уроками в школі Б., ніким не 

помічений, витягнув з сумки Ф. смартфон, який передав суб?єкту А. для реалізації.  

►  А. підлягає кримінальній відповідальності за крадіжку, вчинену за попередньою змовою 

групою осіб  

►  А. - підбурювач до вчинення крадіжки  

►  А. - пособник вчинення крадіжки 

►  А. - організатор крадіжки  

►  А. - підлягає кримінальній відповідальності за крадіжку за ст. 185 КК України 

«Крадіжка» як особа, що опосередковано вчинила злочин  

 

Завдання № 421 (складність 2) 

Дайте кримінально-правову оцінку діям суб?єктів А. і Б.: А. зазделегідь, до початку 

вчинення крадіжки суб?єктом Б., пообіцяв останньому переховати в своєму будинку на 

горищі предмети злочину. Після вчинення Б. крадіжки А. виконав свою обіцянку:  

►  А. - опосередкований виконавець крадіжки, Б. - безпосередній виконавець крадіжки  

►  А. та Б. - співвиконавці крадіжки  

►  жодна відповідь не є правильною 

►  А. - підбурювач до крадіжки злочину, Б. - виконавець крадіжки  

►  А. - пособник крадіжки, Б. - виконавець крадіжки  

 

Завдання № 422 (складність 2) 

Дайте кримінально-правову оцінку діям суб?єкта А., який зазделегідь, до початку вчинення 

крадіжки суб?єктом Б., пообіцяв останньому переховати в своєму будинку на горищі 

предмети злочину. Після того, як Б. вчинив крадіжку і приніс до А. сховати викрадене майно, 

А. відмовився виконати свою обіцянку:  

►  А. - підбурювач до крадіжки  

►  жодна з відповідей не є правильною 

►  А. підлягає відповідальності за готування до крадіжки  

►  А. - пособник вчинення крадіжки  

►  А. не підлягає кримінальній відповідальності, оскільки в його діях є ознаки добровільної 

відмови від доведення злочину до кінця  

 

Завдання № 423 (складність 2) 

Дайте кримінально-правову оцінку діям суб?єктів А. і Б.., які перебуваючи в неприязних 

стосунках з Ф. вирішили помститися йому за образу, підмовивши визнану неосудною через 

наявне психічне захворювання особу вбити Ф. Самі ж А. та Б. на місці вчинення злочину 

присутні не були. Від завданих ударів Ф. помер на місці:  

►  А. і Б. - організатори умисного вбивства  

►  А. і Б. не підлягають кримінальній відповідальності  

►  А. і Б. - підбурювачі до умисного вбивства  

►  жодна з відповідей не є правильною 



►  А. і Б. - виконавці (співвиконавці) умисного вбивства  

 

Завдання № 424 (складність 2) 

Встановіть відповідність між видом співучасника і положеннями, що характеризують 

відповідальність співучасника відповідного виду  

1 

підлягає кримінальній відповідальності за ч. 4 статті 27 КК України 

«Види співучасників» і тією статтею (частиною статті) Особливої 

частини КК України, яка передбачає злочин, вчинений виконавцем 

(у ч.4 ст. 27 КК України визначено поняття підбурювача до 

злочину)  

  організатор  

2 

не підлягає кримінальній відповідальності у випадку добровільної 

відмови, що полягала в ненаданні ним знарядь чи засобів вчинення 

злочину або неусуненні перешкод вчиненню злочину  

  пособник 

3 
підлягає кримінальній відповідальності лише за статтею Особливої 

частини КК України, яка передбачає вчинений ним злочин  
  виконавець  

4 
підлягає кримінальній відповідальності за всі злочини, вчинені 

організованою групою, якщо вони охоплювалися його умислом  
  підбурювач  

 

 

Завдання № 425 (складність 2) 

Встановіть відповідність між видом співучасника та визначенням його поняття:  

1 

особа, яка умовлянням, підкупом, погрозою, примусом 

або іншим чином схилила іншого співучасника до 

вчинення злочину  

  
виконавець 

(співвиконавець)  

2 

особа, яка організувала вчинення злочину (злочинів) або 

керувала його (їх) підготовкою або вчиненням, а також 

особа, яка утворила організовану групу чи злочинну 

організацію або керувала нею, або особа, яка 

забезпечувала фінансування чи організовувала 

приховування злочинної діяльності організованої групи 

чи злочинної організації  

  організатор  

3 

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  

  

такого виду 

співучасника в КК 

України не 

передбачено 

4 

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, 

  підбурювач  



передбачений КК України  

      пособник  

 

 

Завдання № 426 (складність 2) 

Встановіть відповідність між формою співучасті і визначенням її поняття:  

1 
у вчиненні злочину брали участь декілька (два або більше) 

виконавців без попередньої змови між собою  
  

злочинна 

організація  

2 

злочин скоєний стійким ієрархічним об'єднанням декількох 

осіб (п'ять і більше), члени якого або структурні частини якого 

за попередньою змовою зорганізувалися для спільної 

діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або 

особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, або 

керівництва чи координації злочинної діяльності інших осіб, 

або забезпечення функціонування як самої злочинної 

організації, так і інших злочинних груп  

  група осіб  

3 

якщо злочин спільно вчинили декілька осіб (дві або більше), 

які заздалегідь, тобто до початку злочину, домовилися про 

спільне його вчинення  

  
організована 

група  

4 

якщо в готуванні або вчиненні злочину 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  

  

група осіб за 

попередньою 

змовою  

      злочинна група 

 

 

Завдання № 427(1) (складність 2) 

Встановіть відповідність між видом співучасника і діянням, яке він вчиняє:  

1 підкупом схилив іншого співучасника до вчинення злочину    організатор  

2 
порадами, вказівками сприяв вчиненню злочину іншими 

співучасниками  
  виконавець  

3 

у співучасті з іншими суб?єктами злочину шляхом використання 

осіб, що відповідно до закону не підлягають кримінальній 

відповідальності за скоєне, вчиняє злочин, передбачений КК 

України  

  підбурювач  

4 
організував вчинення злочину (злочинів) або керував його (їх) 

підготовкою або вчиненням  
  

ініціатор 

злочину 



      пособник  

 

 

Завдання № 428(2) (складність 2) 

Встановіть відповідність між видом співучасника і діянням, яке він вчиняє:  

1 

особа, яка разом з іншими співучасниками, для вчинення 

злочину залучила тринадцятирічну дитину, визначивши при 

цьому об’єкт посягання, потерпілого, керувала діями 

неповнолітнього під час вчинення злочину, але сама 

безпосередньої участі у вчиненні злочину не брала  

  організатор  

2 

особа керувала підготовкою вчинення злочину, а саме: 

спрямовувала дії співучасників на пристосування знарядь 

вчинення злочину, на розроблення заходів щодо нейтралізації 

діяльності працівників правоохоронних органів, на 

визначення потенційних покупців предметів, здобутих 

злочинним шляхом  

  

це діяння не 

властиве 

жодному 

співучаснику 

3 
особа, яка до вчинення злочину пообіцяла переховати в 

своєму будинку злочинця  
  виконавець  

4 
особа, яка викликала намір вчинити злочин в іншого суб’єкта 

злочину, пообіцявши велику матеріальну винагороду  
  пособник  

      підбурювач  

 

 

Розділ 13 - 

Завдання № 430 (складність 1) 

Множинність злочинів - це (вкажіть найбільш повну і точну відповідь):  

►  вчинення особою нового злочину після звільнення її від кримінальної відповідальності за 

попередній злочин;  

►  вчинення особою двох або більше злочинів;  

►  вчинення особою двох або більше злочинних діянь, які кваліфікуються за різними 

статтями Особливої частини КК України;  

►  вчинення особою двох або більше самостійних злочинів принаймні, два з яких зберігають 

кримінально-правове значення;  

►  вчинення особою одночасно двох або більше самостійних злочинів два з яких зберігають 

кримінально-правове значення. 

 

Завдання № 431 (складність 1) 

Ознакою множинності злочину є:  

►  вчинення особою одночасно двох або більше злочинів;  

►  вчинення особою нового злочину після звільнення її від кримінальної відповідальності за 

попередній злочин;  

►  вчинення особою послідовно двох або більше злочинів;  



►  жодна з наведених вище відповідей не є правильною. 

►  вчинення особою двох або більше правопорушень;  

►  вчинення особою двох або більше самостійних злочинів;  

 

Завдання № 432 (складність 1) 

Ознакою множинності злочинів є:  

►  із числа, вчинених винною особою злочинів принаймні, три із них зберігає своє 

кримінально-правове значення;  

►  із числа, вчинених злочинів винною особою жоден із них не зберігає своє кримінально-

правове значення. 

►  із числа вчинених винною особою злочинів, принаймні два із них зберігають своє 

кримінально-правове значення;  

►  із числа вчинених винною особою злочинів принаймні один із них зберігає своє 

кримінально-правове значення;  

►  із числа, вчинених винною особою злочинів принаймні, чотири із них зберігає своє 

кримінально-правове значення;  

 

Завдання № 433 (складність 1) 

Видом одиничного складного злочину є:  

►  усічений;  

►  формально-матеріальний;  

►  триваючий; 

►  формальний;  

►  матеріальний;  

 

Завдання № 434 (складність 1) 

Видом одиничного складного злочинує:  

►  кваліфікований;  

►  продовжуваний;  

►  оцінюючий;  

►  злочин з однією злочинною дією чи бездіяльністю і одним злочинним наслідком;  

►  формальний. 

►  привілейований;  

 

Завдання № 435 (складність 1) 

Видом одиничного складного злочину є:  

►  привілейований;  

►  формальний;  

►  конкретний;  

►  видовий;  

►  складений. 

►  ускладнений;  

 

Завдання № 436 (складність 1) 

Видом одиничного складного злочину є:  

►  привілейований. 

►  злочин з двома діями;  

►  кваліфікований;  

►  особливо кваліфікований;  



►  з пом'якшуючими обставинами;  

►  усічений;  

 

Завдання № 437 (складність 1) 

Видом одиничного складного злочину є:  

►  особливо кваліфікований;  

►  формальний;  

►  злочин, ускладнений додатковими тяжкими наслідками;  

►  злочин з пом’якшуючими обставинами. 

►  матеріальний;  

►  кваліфікований;  

 

Завдання № 438 (складність 1) 

Видом одиничного складного злочину є:  

►  привілейований;  

►  простий;  

►  злочин з пом’якшуючими обставинами;  

►  злочин, в якому одне злочинне діяння є передбаченим законом способом чи 

кваліфікуючою ознакою вчинення іншого злочинного діяння. 

►  злочин з обтяжуючими обставинами;  

 

Завдання № 439 (складність 1) 

Продовжуваний злочин - це:  

►  злочин, який складається з двох або більше однорідних діянь, об’єднаних єдиним 

злочинним наміром;  

►  злочин, який складається з трьох і більше тотожних діянь, об’єднаних єдиним злочинним 

наміром;  

►  жодна з наведених вище відповідей не є правильною. 

►  злочин, який складається з двох або більше різнорідних діянь, об’єднаних єдиним 

злочинним наміром;  

►  злочин, який складається з двох або більше тотожних, однорідних чи різнорідних діянь, 

об’єднаних єдиним злочинним наміром;  

►  злочин, який складається з двох або більше тотожних діянь, об’єднаних єдиним 

злочинним наміром;  

 

Завдання № 440 (складність 1) 

Сукупність злочинів - це (вкажіть найбільш повну і точну відповідь):  

►  жодна з наведених вище відповідей не є правильною. 

►  вчинення особою двох або більше самостійних злочинів, по яким винесено оправдувальні 

вироки;  

►  вчинення особою двох або більше самостійних злочинів, по яким винесено 

обвинувальний вирок;  

►  вчинення особою двох або більше злочинів, передбачених різними статтями або різними 

частинами однієї статті Особливої частини КК, за жоден з яких її не було засуджено;  

►  вчинення особою нового злочину після звільнення її від кримінальної відповідальності за 

попередній злочин;  

►  вчинення особою двох або більше самостійних злочинів, по яким винесено 

обвинувальний вирок, який набрав законної сили;  

 



Завдання № 441 (складність 1) 

Ідеальна сукупність злочинів - це (вкажіть найбільш повну і точну відповідь):  

►  вчинення особою трьома діяннями двох або більше самостійних злочинів, які зберігають 

своє кримінально-правове значення;  

►  вчинення особою одним діянням одночасно двох або більше злочинів, передбачених 

різними статтями або різними частинами однієї статті Особливої частини КК, за жоден з 

яких її не було засуджено;  

►  вчинення особою двома діяннями двох або більше самостійних злочинів, які зберігають 

своє кримінально-правове значення;  

►  вчинення особою різними діяннями двох або більше злочинів, передбачених різними 

статтями або різними частинами однієї статті Особливої частини КК, за жоден з яких її не 

було засуджено;  

►  жодна з наведених вище відповідей не є правильною. 

 

Завдання № 442 (складність 1) 

Ідеальна сукупність злочинів - це (вкажіть найбільш повну і точну відповідь):  

►  вчинення особою двома діяннями двох або більше самостійних злочинів, які зберігають 

своє кримінально-правове значення;  

►  вчинення особою різними діяннями двох або більше злочинів, передбачених різними 

статтями або різними частинами однієї статті Особливої частини КК, за жоден з яких її не 

було засуджено;  

►  жодна з наведених вище відповідей не є правильною. 

►  вчинення особою трьома діяннями двох або більше самостійних злочинів, які зберігають 

своє кримінально-правове значення;  

►  вчинення особою одним діянням одночасно трьох або більше злочинів, передбачених 

різними статтями або різними частинами однієї статті Особливої частини КК, за жоден з 

яких її не було засуджено;  

 

Завдання № 443 (складність 1) 

Реальна сукупність - це (вкажіть найбільш повну і точну відповідь):  

►  вчинення особою одним діянням одночасно двох самостійних злочинів, які зберігають 

своє кримінально-правове значення;  

►  вчинення особою двома діяннями двох або більше самостійних злочинів, які зберігають 

своє кримінально-правове значення;  

►  вчинення особою трьома діяннями двох або більше самостійних злочинів, які зберігають 

своє кримінально-правове значення;  

►  вчинення особою одним діянням одночасно двох або більше злочинів, передбачених 

різними статтями або різними частинами однієї статті Особливої частини КК, за жоден з 

яких її не було засуджено;  

►  вчинення особою різними діяннями двох або більше злочинів, передбачених різними 

статтями або різними частинами однієї статті Особливої частини КК, за жоден з яких її не 

було засуджено;  

►  жодна з наведених вище відповідей не є правильною. 

 

Завдання № 444 (складність 1) 

Реальна сукупність - це (вкажіть найбільш повну і точну відповідь):  

►  вчинення особою одним діянням одночасно двох або більше злочинів, передбачених 

різними статтями або різними частинами однієї статті Особливої частини КК, за жоден з 

яких її не було засуджено;  

►  вчинення особою трьома діяннями двох або більше самостійних злочинів, які зберігають 

своє кримінально-правове значення;  



►  вчинення особою різними діяннями двох або більше злочинів, передбачених однією і 

тією ж статтею або частиною статті Особливої частини КК, за жоден з яких її не було 

засуджено;  

►  вчинення особою двома діяннями двох або більше самостійних злочинів, які зберігають 

своє кримінально-правове значення;  

►  жодна з наведених вище відповідей не є правильною. 

 

Завдання № 445 (складність 1) 

Вчинення особою одним діянням одночасно двох або більше злочинів, передбачених 

різними статтями або різними частинами однієї статті Особливої частини КК, за жоден з 

яких її не було засуджено, - це:  

►  реальна сукупність. 

►  повторність;  

►  загальна сукупність;  

►  рецидив;  

►  ідеальна сукупність;  

►  множинність;  

 

Завдання № 446 (складність 1) 

Вчинення особою одним діянням одночасно двох або більше злочинів, передбачених 

різними статтями або різними частинами однієї статті Особливої частини КК, за жоден з 

яких її не було засуджено, - це:  

►  множинність;  

►  реальна сукупність;  

►  жодна з наведених вище відповідей не є правильною. 

►  повторність;  

►  загальна сукупність;  

►  рецидив;  

 

Завдання № 447 (складність 1) 

Вчинення особою різними діяннями двох або більше злочинів, передбачених різними 

статтями або різними частинами однієї статті Особливої частини КК, за жоден з яких її не 

було засуджено, - це:  

►  повторність;  

►  ідеальна сукупність;  

►  жодна з наведених вище відповідей не є правильною. 

►  рецидив;  

►  спеціальна сукупність;  

►  реальна сукупність;  

 

Завдання № 448 (складність 1) 

Вчинення особою різними діяннями двох або більше злочинів, передбачених різними 

статтями або різними частинами однієї статті Особливої частини КК, за жоден з яких її не 

було засуджено, - це:  

►  рецидив;  

►  ідеальна сукупність;  

►  спеціальна сукупність;  

►  проста сукупність;  

►  повторність;  



►  жодна з наведених вище відповідей не є правильною. 

 

Завдання № 449 (складність 1) 

Повторністю злочинів визнається (вкажіть найбільш повну і точну відповідь):  

►  вчинення трьох або більше злочинів, передбачених тією самою статтею або частиною 

статті Особливої частини КК;  

►  вчинення двох злочинів, передбачених тією самою статтею або частиною статті 

Особливої частини КК;  

►  вчинення трьох злочинів, передбачених тією самою статтею або частиною статті 

Особливої частини КК;  

►  жодна з наведених вище відповідей не є правильною. 

►  вчинення двох або більше злочинів, передбачених тією самою статтею або частиною 

статті Особливої частини КК;  

►  вчинення декількох діянь, передбачених тією самою статтею або частиною статті 

Особливої частини КК;  

 

Завдання № 450 (складність 1) 

Повторністю злочинів визнається (вкажіть найбільш повну і точну відповідь):  

►  вчинення декількох діянь, передбачених тією самою статтею або частиною статті 

Особливої частини КК;  

►  вчинення двох або більше злочинів, передбачених різними статтями або різними 

частинами однієї статті Особливої частини КК;  

►  вчинення двох або більше злочинів, передбачених тією самою статтею або частиною 

статті Особливої частини КК;  

►  жодна з наведених вище відповідей не є правильною. 

►  вчинення трьох злочинів, передбачених тією самою статтею або частиною статті 

Особливої частини КК;  

►  вчинення трьох або більше злочинів, передбачених тією самою статтею або частиною 

статті Особливої частини КК;  

 

Завдання № 451 (складність 1) 

Вчинення двох або більше злочинів, передбачених тією самою статтею або частиною статті 

Особливої частини КК, - це:  

►  складна сукупність;  

►  ідеальна сукупність;  

►  систематичність;  

►  неодноразовість;  

►  сукупність;  

►  повторність. 

 

Завдання № 452 (складність 1) 

Вчинення двох або більше злочинів, передбачених тією самою статтею або частиною статті 

Особливої частини КК, - це:  

►  сукупність;  

►  складна сукупність;  

►  жодна з наведених вище відповідей не є правильною. 

►  ідеальна сукупність;  

►  неодноразовість;  

►  систематичність;  

 



Завдання № 453 (складність 1) 

Вчинення двох або більше злочинів, передбачених різними статтями КК, визнається 

повторним:  

►  жодна з наведених вище відповідей не є правильною. 

►  у всіх випадках;  

►  лише в теорії кримінального права;  

►  лише у випадках, передбачених в Особливій частині КК;  

►  тільки за вироком суду;  

►  в окремих випадках, визначених КК;  

 

Завдання № 454 (складність 1) 

Повторність відсутня, якщо (вкажіть найбільш повну і точну відповідь):  

►  за раніше вчинений злочин особу було звільнено від кримінальної відповідальності за 

підставами, встановленими законом і судимість за цей злочин було погашено;  

►  за раніше вчинений злочин особу було звільнено від кримінальної відповідальності за 

підставами, встановленими законом або якщо судимість за цей злочин було погашено;  

►  за раніше вчинений злочин особу було звільнено від кримінальної відповідальності за 

підставами, встановленими законом, або якщо судимість за цей злочин було погашено або 

знято;  

►  судимість за раніше вчинений злочин було погашено або знято;  

►  жодна з наведених вище відповідей не є правильною. 

 

Завдання № 455 (складність 1) 

Рецидивом злочинів визнається:  

►  вчинення нового необережного злочину особою, яка має судимість за умисний злочин;  

►  вчинення двох або більше злочинів, передбачених тією самою статтею або частиною 

статті Особливої частини КК;  

►  вчинення злочину, який складається з двох або більше тотожних діянь, об’єднаних 

єдиним злочинним наміром;  

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

►  вчинення особою нового злочину після звільнення її від кримінальної відповідальності за 

попередній злочин;  

►  вчинення особою декількох тотожних діянь, об’єднаних єдиним злочинним наміром;  

 

Завдання № 456 (складність 1) 

Вчинення нового умисного злочину особою, яка має судимість за умисний злочин, - це:  

►  складна сукупність;  

►  рецидив. 

►  систематичність;  

►  проста сукупність;  

►  злочинний промисел;  

►  неодноразовість;  

 

Завдання № 457 (складність 1) 

Встановіть відповідність:  

1 

Вчинення особою одночасно, шляхом вчинення одного діяння 

двох або більше злочинів передбачених різними статтями або 

різними частинами статті Особливої частини КК України, за 

  

реальна 

сукупність 

злочинів  



жоден з яких її не було засуджено;  

2 
Вчинення двох або більше злочинів, передбачених тією самою 

статтею або частиною статті Особливої частини КК України;  
  

ідеальна 

сукупність 

злочинів  

3 

Вчинення особою шляхом вчинення окремих діянь двох або 

більше злочинів, передбачених різними статтями або різними 

частинами статті Особливої частини КК України, за жоден з 

яких її не було засуджено;  

  
рецидив 

злочинів 

4 
Вчинення нового умисного злочину особою, яка має судимість 

за умисний злочин.  
  

повторність 

злочинів  

 

 

Завдання № 458 (складність 2) 

В якій відповіді (відповідях) названі види одиничних злочинів?  

►  особливо кваліфікуючі;  

►  складні. 

►  кваліфікуючі;  

►  прості;  

►  з пом’якшуючими обставинами;  

►  описові;  

 

Завдання № 459 (складність 2) 

Видами множинності злочинів є:  

►  рецидив;  

►  неодноразовість;  

►  реальна сукупність;  

►  жодна з наведених вище відповідей не є правильною. 

►  загальна повторність;  

►  повторність;  

 

Завдання № 460 (складність 2) 

Видами множинності злочинів є:  

►  злочинний промисел;  

►  загальна повторність;  

►  неодноразовість;  

►  сукупність;  

►  повторність;  

►  жодна з наведених вище відповідей не є правильною. 

 

Завдання № 461 (складність 2) 

Видами множинності злочинів є:  

►  сукупність;  

►  неодноразовість;  

►  особливо небезпечний рецидив;  

►  злочинний промисел;  

►  жодна з наведених вище відповідей не є правильною. 



►  рецидив;  

 

Завдання № 462 (складність 2) 

Видами множинності злочинів є:  

►  неодноразовість;  

►  особливо небезпечний рецидив;  

►  жодна з наведених вище відповідей не є правильною. 

►  спеціальна сукупність;  

►  злочинний промисел;  

►  рецидив;  

 

Завдання № 463 (складність 2) 

Видами множинності злочинів є:  

►  особливо небезпечний рецидив;  

►  загальний рецидив;  

►  неодноразовість;  

►  сукупність;  

►  злочинний промисел;  

►  жодна з наведених вище відповідей не є правильною. 

 

Завдання № 464 (складність 2) 

Видами множинності злочинів є:  

►  жодна з наведених вище відповідей не є правильною. 

►  злочинний промисел;  

►  загальна повторність;  

►  загальна сукупність;  

►  неодноразовість;  

►  повторність;  

 

Завдання № 465 (складність 2) 

Видами сукупності злочинів є:  

►  усічена сукупність. 

►  проста сукупність;  

►  складна сукупність;  

►  привілейована сукупність;  

►  ідеальна сукупність;  

►  спеціальна сукупність;  

 

Завдання № 466 (складність 2) 

Видами сукупності злочинів є:  

►  абстрактна сукупність. 

►  усічена сукупність;  

►  привілейована сукупність;  

►  реальна сукупність;  

►  загальна сукупність;  

 

Завдання № 467 (складність 2) 

Видами сукупності злочинів є:  



►  ідеально-реальна (змішана) сукупність;  

►  спеціальна сукупність;  

►  привілейована сукупність;  

►  проста сукупність;  

►  складна сукупність;  

►  усічена сукупність. 

 

Завдання № 468 (складність 2) 

Видами сукупності злочинів є:  

►  складна сукупність;  

►  проста сукупність;  

►  жодна з наведених вище відповідей не є правильною. 

►  спеціальна сукупність;  

►  усічена сукупність;  

►  привілейована сукупність;  

 

Розділ 14 - 

Завдання № 470 (складність 1) 

Твердження, що всі обставини, що виключають злочинність діяння, усувають таку ознаку 

злочину як вчинення його суб’єктом злочину, -  

►  вірне  

►  невірне 

 

Завдання № 471 (складність 1) 

Твердження, що неосудність є обставиною, що виключає злочинність діяння, -  

►  вірне  

►  невірне 

 

Завдання № 472 (складність 1) 

Твердження, що кожна особа має право на необхідну оборону лише за відсутності 

можливості уникнути суспільно небезпечного посягання або звернутися за допомогою до 

інших осіб чи органів влади, -  

►  невірне 

►  вірне  

 

Завдання № 473 (складність 1) 

Твердження, що перехід використовуваних при нападі знарядь або інших предметів від 

нападника до особи, яка захищається, свідчить про закінчення посягання, -  

►  невірне 

►  вірне  

 

Завдання № 474 (складність 1) 

Твердження, що не є злочином дія або бездіяльність особи, вчинена під безпосереднім 

впливом фізичного примусу, внаслідок якого особа не могла керувати своїми вчинками, -  

►  вірне  

►  невірне 

 



Завдання № 475 (складність 1) 

Де визначено поняття обставин, що виключають злочинність діяння?  

►  в окремих статтях Особливої частини Кримінального кодексу України  

►  у примітках до окремих статей КК України  

►  в окремій статті Загальної частини Кримінального кодексу України  

►  в науці кримінального права 

►  в роз’ясненнях, що містяться в окремих постановах Пленуму Верховного Суду України  

 

Завдання № 476 (складність 1) 

Вкажіть, які види обставин, що виключають злочинність діяння, передбачені чинним КК 

України  

►  малозначність діяння  

►  згода потерпілого 

►  виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності 

окремих осіб  

►  професійний ризик  

►  виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності 

організованої групи чи злочинної організації  

 

Завдання № 477 (складність 1) 

Перевищення меж необхідної оборони тягне кримінальну відповідальність …  

►  завжди 

►  лише у випадках, спеціально передбачених у статтях 118 та 124 КК України  

►  за статтею Особливої частини КК України, що передбачає відповідальність за 

необережне заподіяння відповідної шкоди  

►  лише у випадках, спеціально передбачених у Особливій частині КК України  

►  лише якщо особа вчинила тяжкий або особливо тяжкий злочин  

 

Завдання № 478 (складність 1) 

У якому випадку застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів, незалежно 

від тяжкості шкоди, заподіяної тому, хто посягає, не буде перевищенням меж необхідної 

оборони  

►  для захисту від нападу особи, яка на момент вчинення злочину не могла усвідомлювати 

значення своїх дій або керувати ними  

►  для захисту від посягання, яке є злочином проти основ національної безпеки України  

►  для захисту від посягання, спрямованого проти групи осіб  

►  для захисту від нападу групи осіб 

►  для захисту неповнолітньої особи від посягання, спрямованого проти неї  

 

Завдання № 479 (складність 1) 

Вкажіть суб’єктивні ознаки уявної оборони  

►  особа не усвідомлювала і не могла усвідомлювати помилковість свого припущення про 

посягання  

►  особа не усвідомлювала помилковість свого припущення  

►  особа не усвідомлювала, але повинна була усвідомлювати свою помилку  

►  особа не проявила належної уважності для того, щоб уникнути помилки 

►  особа усвідомлювала помилковість свого припущення  

 



Завдання № 480 (складність 1) 

Яке із наведених положень є умовою правомірності (ознакою) уявної оборони:  

►  затримання особи, яка вчинила злочин  

►  доставлення особи, яка вчинила злочин відповідним органам влади  

►  досягнення значної суспільно корисної мети 

►  заподіяння шкоди тому, хто, як помилково припускає особа, яка захищається, посягає на 

охоронювані законом права та інтереси цієї особи, інших осіб, суспільні інтереси або 

інтереси держави  

►  усунення небезпеки, що безпосередньо загрожує особі  

 

Завдання № 481(1) (складність 1) 

Перевищенням заходів, необхідних для затримання злочинця, визнається умисне заподіяння 

особі, що вчинила злочин, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає:  

►  небезпечності посягання, вчиненого злочинцем  

►  співвідношенню сил між тим, хто затримує, та злочинцем  

►  потребам забезпечення правопорядку  

►  інтересам правосуддя 

►  обстановці вчиненого злочину  

 

Завдання № 482(2) (складність 1) 

Перевищенням заходів, необхідних для затримання злочинця, визнається умисне заподіяння 

особі, що вчинила злочин, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає:  

►  інтересам потерпілої особи  

►  потребі здійснити таке затримання 

►  обстановці затримання злочинця  

►  небезпечності особи злочинця  

►  можливостям засобів, використаним для затримання злочинця  

 

Завдання № 483 (складність 1) 

Перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця має наслідком кримінальну 

відповідальність  

►  лише у випадках, спеціально передбачених у статтях 118 та 124 КК України  

►  за статтею Особливої частини КК України, що передбачає відповідальність за 

необережне заподіяння відповідної шкоди  

►  лише якщо особа вчинила тяжкий або особливо тяжкий злочин  

►  лише у випадках, спеціально передбачених у Особливій частині КК України  

►  завжди 

 

Завдання № 484 (складність 1) 

Заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам для усунення небезпеки, що безпосередньо 

загрожує особі чи охоронюваним законом правам цієї людини або інших осіб, а також 

суспільним інтересам чи інтересам держави, якщо цю небезпеку в даній обстановці не можна 

було усунути іншими засобами, - це  

►  крайня необхідність  

►  необхідна оборона  

►  психічний примус 

►  діяння, пов’язане з ризиком  

►  уявна оборона  

 



Завдання № 485 (складність 1) 

Однією з умов правомірності якої обставини, що виключає злочинність діяння, є вимога 

закону про те, щоб заподіяна правоохоронним інтересам шкода була менш значною, ніж 

відвернута шкода?  

►  необхідної оборони і затримання злочинця  

►  діяння, пов’язаного з ризиком  

►  всіх 

►  крайньої необхідності  

►  необхідної оборони  

 

Завдання № 486 (складність 1) 

Застосування до особи фізичного насильства, що являє собою кримінально протиправний 

вплив на організм людини, який вчиняється проти її волі і спричиняє їй фізичну шкоду з 

метою змусити її до протиправної поведінки - це:  

►  склад злочину, передбачений у статті Особливої частини КК України  

►  психічний примус  

►  визначення насильства як способу вчинення злочину  

►  затримання злочинця 

►  фізичний примус  

 

Завдання № 487 (складність 1) 

За наявності якого виду примусу як обставини, що виключає злочинність діяння, особа 

завжди не підлягатиме кримінальній відповідальності:  

►  гіпноз 

►  фізичний примус, внаслідок якого особа не могла керувати своїми діями  

►  фізичний примус, внаслідок якого особа зберігала можливість керувати своїми діями  

►  здійснений із застосуванням шантажу  

►  психічний примус  

 

Завдання № 488 (складність 1) 

Які положення правильно характеризують кримінально-правове значення фізичного або 

психічного примусу, який не виключає злочинність діяння?  

►  такий примус виключає можливість співучасті між тим, хто його застосував, та тим, до 

кого його було застосовано  

►  такий примус не має жодного кримінально-правового значення  

►  такий примус визнається судом обставиною, що пом’якшує покарання 

►  такий примус змінює форму вини вчиненого злочину з умисної на необережну  

►  такий примус може бути визнаний обставиною, що пом’якшує покарання, відповідно до 

ч. 2 ст. 66 КК України  

 

Завдання № 489 (складність 1) 

Вкажіть максимально точно, за яких умов накази або розпорядження, з метою виконання 

яких було вчинене діяння, що заподіяло шкоду правоохоронюваним інтересам, є законними 

відповідно до положення КК України  

►  якщо вони за змістом не суперечать чинному законодавству та не пов’язані з порушенням 

конституційних прав та свобод людини і громадянина  

►  якщо вони віддані відповідною особою в належному порядку та в межах її повноважень  

►  якщо вони віддані відповідною особою в належному порядку та в межах її повноважень і 

за змістом не суперечать чинному законодавству та не пов’язані з порушенням 

конституційних прав та свобод людини і громадянина 



►  якщо вони віддані відповідною особою  

►  якщо вони віддані відповідною особою в належному порядку та в межах її повноважень і 

за змістом не суперечать чинному законодавству  

 

Завдання № 490 (складність 1) 

Вкажіть, для досягнення яких цілей, відповідно до законодавчого визначення, може бути 

вчинене діяння, пов’язане з ризиком як обставина, що виключає злочинність діяння  

►  для припинення суспільно небезпечного посягання  

►  для досягнення корисливої мети  

►  для досягнення значної суспільно корисної мети  

►  для досягнення соціально значущої мети 

►  для відвернення суспільно небезпечного посягання  

 

Завдання № 491 (складність 1) 

Вчинення злочину особою, яка відповідно до закону виконувала спеціальне завдання, беручи 

участь в організованій групі чи злочинній організації з метою попередження чи розкриття їх 

злочинної діяльності - це  

►  обставина, що виключає судимість  

►  підстава для звільнення особи від кримінальної відповідальності  

►  обставина, що виключає злочинність діяння  

►  обставина, що обтяжує покарання 

►  підстава для звільнення особи від покарання  

 

Завдання № 492 (складність 1) 

Призначуване покарання особі, яка вчинила злочин, беручи участь в організованій групі чи 

злочинній організації, виконуючи при цьому відповідно до закону спеціальне завдання з 

попередження чи розкриття злочинної діяльності такої групи чи організації, не може бути 

призначене на строк більший:  

►  жодна відповідь не є правильною 

►  ніж третина максимального строку позбавлення волі, передбаченого законом за цей 

злочин  

►  ніж половина максимального строку позбавлення волі, передбаченого законом за тяжкий 

злочин  

►  ніж половина максимального строку позбавлення волі, передбаченого законом за 

особливо тяжкий злочин  

►  ніж половина максимального строку позбавлення волі, передбаченого законом за цей 

злочин  

 

Завдання № 493(1) (складність 1) 

Вкажіть, які види обставин, що виключають злочинність діяння, передбачені чинним КК 

України  

►  непереборна сила  

►  фактична помилка  

►  затримання особи, що вчинила злочин  

►  необхідна оборона  

►  юридична помилка 

►  випадок (казус)  

 



Завдання № 494(2) (складність 1) 

Вкажіть, які види обставин, що виключають злочинність діяння, передбачені чинним КК 

України  

►  діяння, пов’язане з ризиком  

►  згода потерпілого 

►  затримання особи, що вчинила правопорушення  

►  ексцес співучасника злочину  

►  крайня необхідність  

►  добровільна відмова від вчинення злочину  

 

Завдання № 495(3) (складність 1) 

Вкажіть, які види обставин, що виключають злочинність діяння, передбачені чинним КК 

України  

►  уявна крайня необхідність  

►  уявне діяння, пов’язане з ризиком 

►  фізичний або психічний примус  

►  юридична помилка  

►  виконання професійних обов’язків  

►  уявна оборона  

 

Завдання № 496 (складність 1) 

Вкажіть умови правомірності затримання злочинця:  

►  шкода, яка завдана особі при затриманні, є фізичною  

►  особа, яка вчинила правопорушення, ухиляється від затримання 

►  особу мають право затримати відразу після її виявлення  

►  особа, яку затримують, вчинила протиправне діяння  

►  особу мають право затримати безпосередньо після вчинення посягання  

 

Завдання № 497 (складність 1) 

Доповніть законодавче положення 

Кожна особа має право на  __?__  незалежно від можливості уникнути суспільно 

небезпечного посягання або звернутися за допомогою до інших осіб чи органів влади. 

 

Завдання № 498 (складність 1) 

Доповніть законодавче положення 

 __?__  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.. 

 

Завдання № 499 (складність 1) 

Доповніть законодавче положення 

Перевищенням заходів, необхідних для затримання злочинця, визнається умисне заподіяння 

особі, що вчинила злочин,  __?__ , яка явно не відповідає небезпечності посягання або 

обстановці затримання злочинця. 

 

Завдання № 500 (складність 1) 

Вставте слова, пропущені у наведеному визначенні 

 __?__  - це діяння, що усуває небезпеку, яка безпосередньо загрожує особі чи охоронюваним 



законом правам цієї людини або інших осіб, а також суспільним інтересам чи інтересам 

держави, якщо небезпеку, яка загрожує в даній обстановці, не можна було усунути іншими 

засобами і якщо при цьому не було допущено перевищення її меж. 

 

Завдання № 501 (складність 1) 

Доповніть законодавче положення 

Перевищенням меж  __?__  є умисне заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам, якщо 

така шкода є більш значною, ніж відвернена шкода. 

 

Завдання № 502 (складність 1) 

Доповніть законодавче положення 

Ризик визнається  __?__ , якщо мету, що була поставлена, не можна було досягти в даній 

обстановці дією (бездіяльністю), не поєднаною з ризиком, і особа, яка допустила ризик, 

обґрунтовано розраховувала, що вжиті нею заходи є достатніми для відвернення шкоди 

правоохоронюваним інтересам. 

 

Завдання № 503 (складність 1) 

Доповніть законодавче положення 

Не є злочином вимушене заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам особою, яка 

відповідно до закону виконувала спеціальне завдання, беручи участь в  __?__  чи  __?__  з 

метою попередження чи розкриття їх злочинної діяльності. 

 

Завдання № 504 (складність 2) 

Відповідно до ст. 2 Європейської конвенції про захист прав і основних свобод людини 

позбавлення життя при захисті будь-якої людини від незаконного насильства не вважається 

порушенням права на життя, якщо воно  

►  є одним із можливих засобів захисту від посягання  

►  є наслідком виключно необхідного застосування сили  

►  не порушує право на життя третіх осіб  

►  спрямоване щодо особи, яка намагається вчинити умисне вбивство 

►  є найбільш ефективним засобом захисту від посягання  

 

Завдання № 505 (складність 2) 

Виконання наказу або розпорядження, як обставина, що виключає злочинність діяння, - це:  

►  дія або бездіяльність особи, що заподіяла шкоду правоохоронюваним інтересам, вчинена 

з метою виконання будь-якого наказу або розпорядження  

►  дія або бездіяльність особи, що заподіяла шкоду правоохоронюваним інтересам, вчинена 

з метою виконання незаконного наказу або розпорядження  

►  дія або бездіяльність особи, що заподіяла шкоду правоохоронюваним інтересам, вчинена 

з метою виконання законного наказу або розпорядження  

►  дія або бездіяльність особи, що заподіяла шкоду правоохоронюваним інтересам, вчинена 

з метою виконання закону  

►  дія або бездіяльність особи, що створила загрозу заподіяння шкоди правоохоронюваним 

інтересам, вчинена з метою виконання законного наказу або розпорядження, за умови, що 

шкоди зазначеним інтересам заподіяно не було 

 

Завдання № 506 (складність 2) 

Вкажіть максимально точно, який ризик є виправданим відповідно до положення КК 



України  

►  якщо мету, що була поставлена, не можна було досягти в даній обстановці дією 

(бездіяльністю), не поєднаною з ризиком, і особа, яка допустила ризик, обґрунтовано 

розраховувала, що вжиті нею заходи є достатніми для відвернення шкоди 

правоохоронюваним інтересам або припускала, що така шкода не настане 

►  якщо мету, що була поставлена, не можна було досягти в даній обстановці дією 

(бездіяльністю), не поєднаною з ризиком, і особа, яка допустила ризик, обґрунтовано 

розраховувала, що вжиті нею заходи є достатніми для відвернення шкоди 

правоохоронюваним інтересам  

►  якщо мету, що була поставлена, не можна було досягти в даній обстановці дією 

(бездіяльністю), не поєднаною з ризиком  

►  якщо внаслідок вчинення цього діяння можна досягти значної суспільно корисної мети  

►  якщо мету, що була поставлена, хоч і можна було досягти в даній обстановці дією 

(бездіяльністю), не поєднаною з ризиком, але особа, яка допустила ризик, обґрунтовано 

розраховувала, що вжиті нею заходи є достатніми для відвернення шкоди 

правоохоронюваним інтересам  

 

Завдання № 507(1) (складність 2) 

Вкажіть, у яких відповідях правильно названі ознаки необхідної оборони  

►  дії, вчинені з метою захисту охоронюваних законом інтересів та прав іншої особи від 

будь-якого посягання 

►  дії, вчинені з метою захисту охоронюваних законом інтересів та прав особи, яка 

захищається від суспільно небезпечного посягання  

►  дії, вчинені для захисту власних інтересів чи життя і здоров’я  

►  дії, вчинені з метою попередження злочину  

►  дії, вчинені з метою захисту суспільних інтересів від суспільно небезпечного посягання  

 

Завдання № 508(2) (складність 2) 

Вкажіть, у яких відповідях правильно названі ознаки необхідної оборони  

►  дії, вчинені з метою захисту суспільних інтересів від будь-якого посягання  

►  дії, вчинені з метою захисту корпоративних інтересів від суспільно небезпечного 

посягання  

►  дії полягають у заподіянні тому, хто посягає, шкоди, необхідної і достатньої в даній 

обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання  

►  заподіяна шкода тому, хто посягає, має бути меншою, ніж відвернена 

►  дії, вчинені з метою захисту інтересів держави від суспільно небезпечного посягання  

 

Завдання № 509 (складність 2) 

Заподіяння якої шкоди визнається перевищенням меж необхідної оборони за КК України?  

►  необережне заподіяння тому, хто посягає, середньої тяжкості тілесних ушкоджень 

►  умисне заподіяння тому, хто посягає, смерті  

►  необережне заподіяння тому, хто посягає, смерті  

►  умисне заподіяння тому, хто посягає, середньої тяжкості тілесних ушкоджень  

►  умисне заподіяння тому, хто посягає, тяжких тілесних ушкоджень  

►  необережне заподіяння тому, хто посягає, тяжких тілесних ушкоджень  

 

Завдання № 510 (складність 2) 

У яких випадках застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту 

від злочинного посягання не є перевищенням меж необхідної оборони, незалежно від 

тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає  



►  для відвернення протиправного насильницького вторгнення на земельну ділянку того, 

хто захищається  

►  для захисту від нападу групи осіб 

►  для захисту від нападу особи, раніше судимої за вчинення умисного злочину  

►  для захисту від нападу озброєної особи  

►  у випадках, передбачених в Особливій частині КК України  

 

Завдання № 511 (складність 2) 

Вкажіть пропущені положення, які характеризують умови правомірності уявної оборони: 

«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 …»  

►  повинна була усвідомлювати помилковість свого припущення 

►  не повинна була усвідомлювати помилковість свого припущення  

►  не могла усвідомлювати помилковості свого припущення  

►  не усвідомлювала помилковості свого припущення  

►  могла усвідомлювати помилковість свого припущення  

 

Завдання № 512 (складність 2) 

Вкажіть, у яких відповідях найбільш правильно охарактеризовано мету однієї з обставин, що 

виключають злочинність діяння  

►  доставлення цієї особи до суду 

►  арешт особи, яка вчинила злочин  

►  затримання особи, яка вчинила злочин  

►  обмеження волі особи, яка вчинила злочин  

►  доставлення цієї особи відповідним органам влади  

 

Завдання № 513 (складність 2) 

Які положення, що стосуються фізичного примусу, є правильними  

►  фізичний примус виключає злочинність діяння тільки у випадках, передбачених у статтях 

Особливої частини КК України  

►  злочинність діяння виключає тільки такий фізичний примус, внаслідок якого особа не 

могла керувати своїми вчинками  

►  особа, яка вчинила суспільно небезпечне діяння під впливом переборного фізичного 

примусу, не підлягатиме кримінальній відповідальності, якщо вона діяла в умовах крайньої 

необхідності з дотриманням її меж  

►  злочинність діяння виключає тільки такий фізичний примус, внаслідок якого особа не 

могла усвідомлювати свої вчинки 

►  фізичний примус завжди виключає злочинність діяння  

 

Завдання № 514 (складність 2) 

Який вид примусу як обставина, що виключає злочинність діяння, не завжди виключає 

кримінальну відповідальність:  

►  протиправний примус  

►  поєднаний із використанням уразливого стану потерпілої особи  

►  насильницький примус 

►  фізичний примус, внаслідок якого особа зберігала можливість керувати своїми діями  

►  психічний примус  

►  фізичний примус, внаслідок якого особа не могла керувати своїми діями  

 



Завдання № 515(1) (складність 2) 

Вкажіть, які ознаки характеризують законні наказ або розпорядження:  

►  за змістом вони не суперечать Указам Президента України  

►  за змістом вони не суперечать нормам та принципам міжнародного права 

►  за змістом вони не суперечать чинному законодавству  

►  вони віддані службовою особою, наділеною владними повноваженнями  

►  вони віддані особою, якій підпорядкований виконавець наказу або розпорядження  

►  вони віддані відповідною особою в належному порядку  

 

Завдання № 516(2) (складність 2) 

Вкажіть, які ознаки характеризують законні наказ або розпорядження:  

►  вони не пов’язані з порушенням нормативно-правових актів  

►  вони не пов’язані з порушенням конституційних прав та свобод людини і громадянина 

►  вони віддані відповідною особою, всупереч наданим їй повноваженням  

►  вони не пов’язані з порушенням передбачених законодавством прав та свобод людини і 

громадянина  

►  вони віддані відповідною особою у письмовій формі  

►  вони віддані відповідною особою в межах її повноважень  

 

Завдання № 517 (складність 2) 

За яких умов ризик вважається виправданим відповідно до КК України?  

►  якщо мету, що була поставлена, не можна було за жодних обставин досягти дією 

(бездіяльністю), не поєднаною з ризиком  

►  якщо особа, яка допустила ризик, обґрунтовано розраховувала, що вжиті нею заходи є 

достатніми для відвернення шкоди правоохоронюваним інтересам 

►  якщо дія (бездіяльність), пов’язана з ризиком, була найбільш ефективним способом 

досягнення поставленої мети  

►  якщо мету, що була поставлена, не можна було досягти в даній обстановці дією 

(бездіяльністю), не поєднаною з ризиком  

►  якщо особа, яка допустила ризик, обґрунтовано розраховувала, що правоохоронювані 

інтереси не постраждають внаслідок втручання інших осіб  

►  якщо особа, яка допустила ризик, не була впевнена, що вжиті нею заходи є достатніми 

для відвернення шкоди правоохоронюваним інтересам  

 

Завдання № 518 (складність 2) 

За яких умов ризик не визнається виправданим відповідно до КК України?  

►  якщо він завідомо створював загрозу екологічної катастрофи чи інших надзвичайних 

подій  

►  якщо він завідомо створював загрозу для державного майна  

►  якщо він завідомо створював загрозу для майна інших людей  

►  якщо він завідомо створював загрозу виробничої аварії чи іншої надзвичайної ситуації  

►  якщо він завідомо створював загрозу тривалого простою виробництва з безперервним 

циклом 

►  якщо він завідомо створював загрозу для життя інших людей  

 

Завдання № 519 (складність 2) 

За яких умов підлягає кримінальній відповідальності особа, яка вимушено вчинила злочин у 

складі організованої групи чи злочинної організації, виконуючи спеціальне завдання з 

попередження чи розкриття їх злочинної діяльності?  

►  якщо вона вчинила тяжкий або особливо тяжкий злочин  



►  якщо вона вчинила особливо тяжкий злочин 

►  якщо вона умисно вчинила тяжкий або особливо тяжкий злочин проти власності в 

особливо великому розмірі  

►  якщо вона умисно вчинила будь-який зі злочинів проти основ національної безпеки 

України  

►  якщо вона умисно вчинила особливо тяжкий злочин, поєднаний з насильством над 

потерпілим  

►  якщо вона умисно вчинила тяжкий злочин, пов'язаний зі спричиненням тяжкого 

тілесного ушкодження потерпілому або настанням інших тяжких або особливо тяжких 

наслідків  

 

Завдання № 520 (складність 2) 

Встановіть відповідність:  

1 

заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам в умовах 

виправданого ризику для досягнення значної суспільно 

корисної мети  

  
виконання наказу 

або розпорядження  

2 

заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам для 

усунення небезпеки, що безпосередньо загрожує особі чи 

охоронюваним законом правам цієї людини або інших осіб, 

а також суспільним інтересам чи інтересам держави  

  необхідна оборона  

3 
заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам з метою 

виконання законного наказу або розпорядження  
  уявна оборона 

4 

заподіяння тому, хто посягає, шкоди, необхідної і 

достатньої в даній обстановці для негайного відвернення чи 

припинення посягання  

  
крайня 

необхідність  

5 

заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам за таких 

обставин, коли реального суспільно небезпечного посягання 

не було, і особа, неправильно оцінюючи дії потерпілого, 

лише помилково припускала наявність такого посягання  

  
діяння, пов’язане з 

ризиком  

 

 

Розділ 15 - 

Завдання № 522 (складність 1) 

Вкажіть види звільнення особи від кримінальної відповідальності, передбачені в Загальній 

частині чинного КК України:  

►  звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку зі зміною обстановки;  

►  звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку зі зміною політичної 

ситуації;  

►  звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з недосягненням 

встановленого кримінальним законом віку;  

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

►  звільнення особи від кримінальної відповідальності за клопотанням потерпілого;  

►  звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з тяжкою хворобою особи, 

що вчинила злочин;  

 



Завдання № 523 (складність 1) 

Вкажіть відповідь, в якій названо, передбачені КК України, підстави (умови) звільнення 

особи від кримінальної відповідальності:  

►  вчинення злочину в умовах ліквідації стихійного лиха;  

►  вперше вчинення злочину невеликої тяжкості інвалідом першої групи або особою, яка 

досягла пенсійного віку;  

►  особа вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, крім корупційних 

злочинів, 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;  

►  вчинення у віці до 18 років злочину, що не становить великої суспільної небезпеки;  

►  щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, а також усунення заподіяної шкоди 

особою, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості; 

 

Завдання № 524 (складність 1) 

Особа, яка вчинила суспільно небезпечне діяння до досягнення віку, з якого може наставати 

кримінальна відповідальність:  

►  така особа не підлягає кримінальній відповідальності; 

►  в кожному випадку питання про звільнення такої особи від кримінальної відповідальності 

вирішується судом;  

►  до такої особи суд застосовує примусові заходи виховного характеру, проте у випадку 

ухилення від їх застосування ця особа притягується до кримінальної відповідальності;  

►  підлягає кримінальній відповідальності лише за вичерпний перелік злочинів;  

►  звільняється від кримінальної відповідальності;  

 

Завдання № 525 (складність 1) 

Строк давності притягнення до кримінальної відповідальності обчислюється:  

►  з дня вчинення злочину і до дня набрання вироком законної сили;  

►  з дня вчинення злочину і до дня постановлення вироку;  

►  з дня порушення кримінальної справи за фактом вчиненого злочину і до набрання 

вироком законної сили;  

►  з дня реєстрації заяви про вчинений злочин і до розгляду справи судом;  

►  з дня виявлення злочину правоохоронними органами і до дня винесення судом 

обвинувального вироку; 

 

Завдання № 526 (складність 1) 

Доповніть законодавче положення одним словом 

Якщо особа, що вчинила злочин, ухилилася від досудового слідства або суду, перебіг 

давності  __?__ . 

 

Завдання № 527 (складність 1) 

Доповніть законодавче положення щодо звільнення від кримінальної відповідальності у 

зв’язку із закінченням строків давності одним словом 

Якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила 

новий злочин середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий злочин, перебіг 

давності  __?__ . 

 



Завдання № 528 (складність 1) 

Доповніть законодавчий припис: 

Особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості або необережний злочин середньої 

тяжкості, крім корупційних злочинів,  __?__  від кримінальної відповідальності, якщо вона 

примирилася з потерпілим та відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну 

шкоду. 

 

Завдання № 529 (складність 1) 

Слідчий встановив, що Ю. вчинив погрозу вбивством (умисний злочин невеликої тяжкості), 

після якої примирився з потерпілим та відшкодував завдані ним збитки і усунув заподіяну 

шкоду. Потерпілий до Ю. претензій не має. Чи може слідчий звільнити Ю. від кримінальної 

відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим?  

►  ні 

►  так  

 

Завдання № 530 (складність 1) 

Суд встановив, що Ю. вчинив крадіжку повторно (умисний злочин середньої тяжкості), після 

чого щиро покаявся. У матеріалах справи є клопотання колективу підприємства, на якому Ю. 

працює, про передачу його їм на поруки. Чи може бути Ю. звільнений від кримінальної 

відповідальності у зв’язку з передачею на поруки?  

►  ні 

►  так  

 

Завдання № 531 (складність 1) 

Слідчий встановив, що Ю. вперше вчинив готування до насильницького донорства (умисний 

злочин невеликої тяжкості), після чого щиро покаявся, активно сприяв розкриттю вчиненого 

ним і повністю відшкодував завдані ним збитки і усунув заподіяну шкоду. Чи повинен бути 

Ю. звільнений судом від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям?  

►  так  

►  ні 

 

Завдання № 532 (складність 1) 

Суд встановив, що Ю. підробив офіційний документ (умисний злочин невеликої тяжкості) з 

метою вчинити шахрайство (умисний злочин невеликої тяжкості) після чого щиро покаявся, 

активно сприяв розкриттю вчиненого ним і повністю відшкодував завдані ним збитки і 

усунув заподіяну шкоду. Чи повинен бути Ю. звільненим судом від кримінальної 

відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям?  

►  ні 

►  так  

 

Завдання № 533 (складність 1) 

Суд встановив, що Ю. вчинив замах на шахрайство (умисний злочин невеликої тяжкості), 

після чого визнав свою провину, жалкує про вчинене та бажає виправити ситуацію, що 

склалася, активно сприяв розкриттю вчиненого ним, однак збитки не відшкодовував і шкоду 

не усував, оскільки такі завдані не були. Чи повинен бути Ю. звільненим судом від 

кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям?  

►  ні 

►  так  

 



Завдання № 534(1) (складність 1) 

Суд встановив, що Ю. вчинив шахрайство (умисний злочин невеликої тяжкості), після чого 

визнав свою провину, жалкує про вчинене та бажає виправити ситуацію, що склалася, 

активно сприяв розкриттю вчиненого ним, відшкодував частину збитків, а решту обіцяв 

відшкодувати протягом року. Чи повинен бути Ю. звільненим судом від кримінальної 

відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям?  

►  так  

►  ні 

 

Завдання № 535(2) (складність 1) 

Суд встановив, що Ю. вчинив шахрайство (умисний злочин невеликої тяжкості), після чого 

визнав свою провину, жалкує про вчинене та бажає виправити ситуацію, що склалася, 

активно сприяв розкриттю вчиненого ним, частину завданих збитків відшкодував він, а іншу 

частину - за його ініціативою його родичі. Чи повинен бути Ю. звільненим судом від 

кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям?  

►  ні 

►  так  

 

Завдання № 536 (складність 1) 

Суд встановив, що Ю. вчинив вимагання (умисний злочин середньої тяжкості) щодо Я., після 

чого відшкодував частину завданих збитків. Я. добровільно, в результаті вільного 

волевиявлення пробачив Ю. і жодних претензій до нього не має. Чи повинен бути Ю. 

звільненим судом від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з 

потерпілим?  

►  ні 

►  так  

 

Завдання № 537 (складність 1) 

Суд встановив, що Ю. вчинив погрозу вбивством (умисний злочин невеликої тяжкості) щодо 

Я., після чого відшкодував частину завданих збитків. Я. добровільно, в результаті вільного 

волевиявлення пробачив Ю. і жодних претензій до нього не має. Проте Ю. в суді наполягав, 

що злочину він не вчиняв, оскільки лише пожартував над Я., а тому заперечував проти свого 

звільнення від кримінальної відповідальності. Чи повинен бути Ю. звільненим судом від 

кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим?  

►  ні 

►  так  

 

Завдання № 538(1) (складність 1) 

Суд встановив, що Ю. вчинив вперше вимагання (умисний злочин середньої тяжкості), після 

чого визнав свою провину, жалкує про вчинене та бажає виправити ситуацію, що склалася, 

активно сприяв розкриттю вчиненого ним, окрім того за його ініціативою мало місце 

звернення колективу підприємства, на якому він працює, із клопотанням про передачу його 

на поруки. Чи може бути Ю. звільненим судом від кримінальної відповідальності у зв’язку з 

передачею на поруки?  

►  так  

►  ні 

 

Завдання № 539(2) (складність 1) 

Суд встановив, що Ю. вчинив вперше шахрайство (умисний злочин невеликої тяжкості), 



після чого визнав свою провину, бажає спокутувати провину перед колективом 

підприємства, на якому працює, та виправити свою поведінку. У матеріалах справи є 

клопотання колективу підприємства, на якому він працює, про передачу його на поруки. 

Було з’ясовано, що звернення з клопотанням цього колективу було ініційовано слідчим. Чи 

може бути Ю. звільненим судом від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею на 

поруки?  

►  ні 

►  так  

 

Завдання № 540 (складність 1) 

Ю. було звільнено судом від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею на поруки 

педагогічному колективу школи, в якій він навчається. Через півроку з дня передачі на 

поруки Ю. перестав відвідувати заняття в школі, ухилявся від заходів виховного характеру. 

Оскільки Ю. нових злочинів не вчинив, то після закінчення року з дня передачі його на 

поруки він був остаточно звільнений ухвалою суду від кримінальної відповідальності. Чи 

правильно вчинив суд?  

►  так  

►  ні 

 

Завдання № 541 (складність 1) 

Суд встановив, що Ю. вчинив умисне пошкодження майна державного підприємства, що 

заподіяло шкоду у великому розмірі (умисний злочин середньої тяжкості). Також було 

з’ясовано, що на час судового провадження майно, яке було пошкоджене Ю., було внесено в 

перелік майна, що підлягає утилізації, через закінчення терміну його придатності до 

використання. Ю. свою вину щодо вчиненого не визнавав, проте проти звільнення від 

кримінальної відповідальності не заперечував. Чи може бути Ю. звільнений від кримінальної 

відповідальності у зв’язку із зміною обстановки?  

►  ні 

►  так  

 

Завдання № 542 (складність 1) 

Суд встановив, що Ю. вчинив умисне пошкодження майна державного підприємства, що 

заподіяло шкоду у великому розмірі (умисний злочин середньої тяжкості). Також було 

з’ясовано, що на момент вчинення вказаного діяння, майно, яке було пошкоджене Ю., було 

внесено в перелік майна, що підлягає утилізації, через закінчення терміну його придатності 

до використання. Ю. свою вину щодо вчиненого не визнавав, проте проти звільнення від 

кримінальної відповідальності не заперечував. Чи може бути Ю. звільнений від кримінальної 

відповідальності у зв’язку із зміною обстановки?  

►  так  

►  ні 

 

Завдання № 543 (складність 1) 

Суд встановив, що Ю. під час керування транспортним засобом порушив правила безпеки 

дорожнього руху, спричинивши пішоходу Я. середньої тяжкості тілесне ушкодження 

(необережний злочин невеликої тяжкості). Сам ж Ю. отримав травму ніг несумісну з 

подальшим водінням транспортним засобом. Ю. був звільнений судом від кримінальної 

відповідальності у зв’язку із зміною обстановки, проти чого Ю. заперечував, оскільки своєї 

вини у вчиненому не визнавав і вважав, що злочин відбувався з вини пішохода Я. Чи 

правильні дії суду?  

►  так  



►  ні 

 

Завдання № 544(1) (складність 1) 

Ю. вчинив умисне вбивство з корисливих мотивів, за яке передбачене покарання у виді 

позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією 

майна. По спливу 15 років з дня вчинення злочину, за який Ю. ще не був засуджений, суд 

звільнив Ю. від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності за 

вчинене умисне вбивство.  

►  вірно  

►  невірно 

 

Завдання № 545(2) (складність 1) 

Ю. вчинив умисне вбивство з корисливих мотивів, за яке передбачене покарання у виді 

позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією 

майна. По спливу 15 років з дня вчинення злочину, за який Ю. ще не був засуджений, суд не 

визнав за можливе звільнити Ю. від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням 

строків давності за вчинене умисне вбивство і постановив обвинувальний вирок, 

призначивши йому покарання у виді довічного позбавлення волі.  

►  невірно 

►  вірно  

 

Завдання № 546(1) (складність 2) 

Вкажіть вид (види) звільнення особи від кримінальної відповідальності, які можуть згідно 

чинного КК України застосовуватися при вчиненні нею злочину відповідної тяжкості, крім 

корупційних злочинів, лише вперше:  

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

►  звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з випробуванням;  

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

поруки;  

►  звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку на підставі закону України 

про амністію. 

►  звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з закінченням строків 

давності;  

 

Завдання № 547(2) (складність 2) 

Вкажіть вид (види) звільнення особи від кримінальної відповідальності, які можуть згідно 

чинного КК України застосовуватися при вчиненні нею злочину відповідної тяжкості, крім 

корупційних злочинів, лише вперше:  

►  звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною обстановки;  

►  звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку на підставі закону України 

про амністію. 

►  звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з хворобою;  

►  звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з 

потерпілим;  

►  звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з закінченням строків 

давності;  

 

Завдання № 548 (складність 2) 

Вкажіть відповідь, в якій вказано, передбачені КК України, підстави (умови) звільнення 



особи від кримінальної відповідальності:  

►  щире розкаяння, активне сприяння розкриттю злочину та повне відшкодування завданих 

збитків або усунення заподіяної шкоди особою, яка вчинила злочин середньої тяжкості;  

►  щире розкаяння та активне сприяння у розкритті злочину особою, яка вчинила тяжкий 

злочин;  

►  повне відшкодування завданих збитків або усунення заподіяної шкоди особою, яка 

вчинила злочин середньої тяжкості;  

►  примирення особи, яка вчинила злочин середньої тяжкості, з потерпілим та 

відшкодування завданих нею збитків або усунення заподіяної шкоди;  

►  жодна з наведених вище відповідей не є правильною. 

 

Завдання № 549 (складність 2) 

Встановіть відповідність між поняттями та їх видами:  

1 умовне    
звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим 

каяттям  

2 безумовне    
звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною 

обстановки  

      
звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням 

строків давності 

      
звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею 

особи на поруки  

      
звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з 

примиренням винного з потерпілим  

 

 

Завдання № 550 (складність 2) 

Встановіть відповідність між поняттями та їх видами:  

1 обов’язкове    
звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із 

закінченням строків давності  

2 необов’язкове    
звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим 

каяттям  

      
звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною 

обстановки 

      
звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з 

передачею особи на поруки  

      
звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з 

примиренням винного з потерпілим  

 

 



Завдання № 551 (складність 2) 

Встановіть відповідність між видами звільнення від кримінальної відповідальності та 

складовими підстави їх застосування:  

1 

звільнення від кримінальної 

відповідальності у зв’язку з 

передачею особи на поруки  

  
особа, що вчинила злочин, не ухиляється 

від досудового слідства або суду;  

2 

звільнення від кримінальної 

відповідальності у зв’язку з 

примиренням винного з потерпілим  

  
відшкодування завданих збитків або 

усунення заподіяної шкоди;  

3 

звільнення від кримінальної 

відповідальності у зв’язку із зміною 

обстановки  

  
повне відшкодування завданих збитків 

або усунення заподіяної шкоди;  

4 

звільнення від кримінальної 

відповідальності у зв’язку з дійовим 

каяттям  

  
наявність клопотання колективу 

підприємства, установи чи організації. 

5 

звільнення від кримінальної 

відповідальності у зв’язку із 

закінченням строків давності  

  

на час кримінального провадження 

внаслідок зміни обстановки особа 

перестала бути суспільно небезпечною;  

 

 

Завдання № 552 (складність 2) 

Встановіть відповідність між видами звільнення від кримінальної відповідальності та 

умовами і складовими підстави їх застосування:  

1 

звільнення від кримінальної 

відповідальності у зв’язку із закінченням 

строків давності  

  щире каяття  

2 

звільнення від кримінальної 

відповідальності у зв’язку з передачею 

особи на поруки  

  
відшкодування завданих збитків 

або усунення заподіяної шкоди  

3 
звільнення від кримінальної 

відповідальності у зв’язку з амністією  
  

наявність після вчинення злочину 

тяжкої хвороби  

4 

звільнення від кримінальної 

відповідальності у зв’язку з примиренням 

винного з потерпілим  

  
набрання чинності законом про 

амністію 

5 
звільнення від кримінальної 

відповідальності у зв’язку з хворобою  
  

вчинення вперше злочину середньої 

тяжкості, крім корупційних 

злочинів  

 

 

Завдання № 553(1) (складність 2) 

Яке (-і) з наведених тверджень щодо звільнення від кримінальної відповідальності є 



правильним (-ими)?  

►  видами такого звільнення є прості та складні  

►  КК передбачає лише обов’язкові види такого звільнення  

►  порядок такого звільнення визначений в Кримінальному процесуальному кодексі України 

►  підстави такого звільнення передбачені як в Загальній, так і в Особливій частині КК  

►  поняття такого звільнення визначається в Загальній частині КК  

 

Завдання № 554(2) (складність 2) 

Яке (-і) з наведених тверджень щодо звільнення від кримінальної відповідальності є 

правильним (-ими)?  

►  поняття такого звільнення визначається в Особливій частині КК  

►  видами такого звільнення є умовні та безумовні  

►  підстави такого звільнення передбачені лише в Загальній частині КК 

►  КК передбачає лише обов’язкові види такого звільнення  

►  підстави такого звільнення передбачені в КК, КПК та законі України про амністію  

 

Завдання № 555(1) (складність 2) 

Яке (-і) з наведених тверджень щодо звільнення від кримінальної відповідальності є 

правильним (-ими)?  

►  підставою такого звільнення може бути відповідна поведінка особи після вчинення 

злочину  

►  наслідком такого звільнення є непритягнення особи до кримінальної відповідальності 

►  таке звільнення може застосовуватися і до осіб, які не досягнули віку, з якого може 

наставати кримінальна відповідальність  

►  таке звільнення застосовується лише судом  

►  таке звільнення може застосовуватися за вчинення малозначних діянь  

 

Завдання № 556(2) (складність 2) 

Яке (-і) з наведених тверджень щодо звільнення від кримінальної відповідальності є 

правильним (-ими)?  

►  таке звільнення застосовується до особи, яка не може підлягати кримінальній 

відповідальності  

►  таке звільнення може бути застосоване органом досудового розслідування, прокурором 

та судом  

►  таке звільнення застосовується лише до особи, яка вчинила злочин 

►  таке звільнення може застосовуватися до особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння 

в стані неосудності  

►  підставою такого звільнення може бути настання відповідної події  

 

Завдання № 557(1) (складність 2) 

Ю. вчинив розбій, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 7 

років. Через 2 роки з дня його вчинення, в день проголошення обвинувального вироку, яким 

Ю. був засуджений за вчинений злочин до 4 років і 6 місяців позбавлення волі, Ю. вчинив 

ще один злочин - експлуатацію дітей, за який передбачене найсуворіше покарання у виді 

обмеження волі строком до 3 років. Через скільки років з дня вчинення нового злочину Ю. 

буде звільнений від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності 

за розбій?  

►  3  

►  10  

►  жодна з наведених відповідей не є правильною 



►  5  

►  8  

 

Завдання № 558(2) (складність 2) 

Ю. вчинив розбій, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 7 

років. Через 2 роки з дня його вчинення, в день проголошення обвинувального вироку, яким 

Ю. був засуджений за вчинений злочин до 4 років і 6 місяців позбавлення волі, Ю. вчинив 

ще один злочин - вбивство через необережність двох осіб, за яке передбачено покарання у 

виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Через скільки років з дня вчинення нового 

злочину Ю. буде звільнений від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням 

строків давності за розбій?  

►  5  

►  жодна з наведених відповідей не є правильною 

►  10  

►  3  

►  8  

 

Завдання № 559(1) (складність 2) 

Ю. вчинив розбій, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 7 

років. Через 2 роки з дня його вчинення, в день проголошення обвинувального вироку, яким 

Ю. був засуджений за вчинений злочин до 4 років і 6 місяців позбавлення волі, Ю. вчинив 

ще один злочин - експлуатацію дітей, за який передбачене найсуворіше покарання у виді 

обмеження волі строком до 3 років. Через скільки років Ю. буде звільнений від кримінальної 

відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності за експлуатацію дітей?  

►  8  

►  5  

►  3  

►  10  

►  жодна з наведених відповідей не є правильною 

 

Завдання № 560(2) (складність 2) 

Ю. вчинив розбій, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 7 

років. Через 2 роки з дня його вчинення, в день проголошення обвинувального вироку, яким 

Ю. був засуджений за вчинений злочин до 4 років і 6 місяців позбавлення волі, Ю. вчинив 

ще один злочин - вбивство через необережність, за яке передбачено покарання у виді 

обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. Через 

скільки років Ю. буде звільнений від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням 

строків давності за вбивство через необережність?  

►  жодна з наведених відповідей не є правильною 

►  5  

►  3  

►  8  

►  10  

 

Завдання № 561 (складність 2) 

Ю. вчинив повторно ухилення від сплати аліментів на утримання дітей, за що передбачене 

найсуворіше покарання у виді обмеження волі на строк від 2 до 3 років. Під час здійснення 

досудового слідства, через рік з дня вчинення злочину, Ю. незаконно перетнув державний 

кордон України (за що передбачена адміністративна відповідальність) і виїхав на постійне 

місце проживання до Польщі, не повідомивши про це нікому. Через скільки років з дня його 



виїзду Ю. буде звільнений від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків 

давності за ухилення від сплати аліментів на утримання дітей?  

►  2  

►  жодна з наведених відповідей не є правильною 

►  15  

►  3  

►  5  

 

Завдання № 562 (складність 2) 

Ю. вчинив повторно ухилення від сплати аліментів на утримання дітей, за що передбачене 

найсуворіше покарання у виді обмеження волі на строк від 2 до 3 років. Під час здійснення 

досудового слідства, через рік з дня вчинення злочину, Ю. змінив місце проживання, не 

повідомивши про це нікому. Його місце перебування було виявлено аж через один рік. Через 

скільки років з часу його виявлення Ю. буде звільнений від кримінальної відповідальності у 

зв’язку із закінченням строків давності за ухилення від сплати аліментів на утримання дітей?  

►  жодна з наведених відповідей не є правильною 

►  3  

►  15  

►  5  

►  2  

 

Завдання № 563 (складність 2) 

Ю. вчинив умисне вбивство з корисливих мотивів, за яке передбачене покарання у виді 

позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією 

майна. По спливу 15 років з дня вчинення злочину обвинувальний вирок суду, який набрав 

законної сили, ще не був виконаний. Через скільки років з цього моменту Ю. може бути 

звільнений від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності за 

вчинене умисне вбивство?  

►  необхідний строк вже закінчився  

►  10  

►  15  

►  25  

►  жодна з наведених відповідей не є правильною 

 

Завдання № 564 (складність 2) 

Ю., раніше судимий за крадіжку, вчинив повторну крадіжку (умисний злочин середньої 

тяжкості). Через рік з дня вчинення крадіжки, Ю. змінив місце проживання, нікому про це не 

повідомивши. А ще через рік після цього при спробі вчинити розбій, за який передбачене 

покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років, був затриманий на місці 

вчинення злочину. Через скільки років з дня затримання Ю. буде звільнений від 

кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності за крадіжку, вчинену 

повторно?  

►  4  

►  5  

►  15  

►  3  

►  жодна з наведених відповідей не є правильною 

 

Завдання № 565 (складність 2) 

Ю., раніше судимий за крадіжку, вчинив повторну крадіжку (умисний злочин середньої 



тяжкості). Через рік з дня вчинення крадіжки, Ю. змінив місце проживання, нікому про це не 

повідомивши. А ще через рік після цього при спробі вчинити розбій, за який передбачене 

покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років, був затриманий на місці 

вчинення злочину. Через скільки років з дня затримання Ю. буде звільнений від 

кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності за розбій?  

►  жодна з наведених відповідей не є правильною 

►  5  

►  15  

►  10  

►  4  

 

Розділ 16 - 

Завдання № 567 (складність 1) 

Легальне визначення поняття покарання міститься:  

►  у теорії кримінального права  

►  у рішенні Конституційного Суду України 

►  у Кримінальному кодексі України  

►  в указі Президента України  

►  в одній із постанов Пленуму Верховного Суду України  

 

Завдання № 568(1) (складність 1) 

У котрій відповіді (відповідях) вказано ознаку покарання?  

►  є заходом примусу, що застосовується згідно з волевиявленням потерпілого  

►  є заходом примусу, що застосовується від імені держави за ухвалою суду  

►  є заходом примусу, що застосовується від імені суду за рішенням суду 

►  є заходом примусу, що застосовується правоохоронними органами  

►  є заходом примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду  

 

Завдання № 569(2) (складність 1) 

У котрій відповіді (відповідях) вказано ознаку покарання?  

►  застосовується за постановою слідчого судді  

►  застосовується судом за погодженням з прокурором  

►  застосовується за вказівкою прокурора 

►  застосовується за рішенням суду  

►  застосовується за вироком суду  

 

Завдання № 570(3) (складність 1) 

У котрій відповіді (відповідях) вказано ознаку покарання?  

►  застосовується до особи, визнаної винною у вчиненні суспільно небезпечного діяння  

►  застосовується до особи, визнаної винною у вчиненні злочину  

►  застосовується до особи, визнаної винною у вчиненні проступку 

►  застосовується до особи, визнаної винною у вчиненні правопорушення  

►  застосовується до особи, підозрюваної у вчиненні злочину  

 

Завдання № 571 (складність 1) 

Вкажіть, які слова пропущені у наведеному положенні, передбаченому ч. 3 ст. 50 КК 

України: «Покарання не має на меті (…) або принизити людську гідність»:  

►  завдати фізичних страждань  



►  заподіяти майнової шкоди  

►  посягнути на людську честь 

►  завдати тяжких наслідків  

►  завдати моральних страждань  

 

Завдання № 572(1) (складність 1) 

Вкажіть, які слова пропущені у наведеному положенні, передбаченому ч. 2 ст. 50 КК 

України: «Покарання має на меті не тільки кару, а й (…), а також запобігання вчиненню 

нових злочинів як засудженими, так і іншими особами»:  

►  виправлення засуджених в дусі чесного ставлення до праці, поважання законів і норм 

суспільної моралі  

►  виховання засуджених в дусі чесного ставлення до праці, поважання законів і норм 

суспільної моралі  

►  виправлення засуджених  

►  виховання і перевиховання засуджених  

►  виховання засуджених 

 

Завдання № 573(2) (складність 1) 

Вкажіть, які слова пропущені у наведеному положенні, передбаченому ч. 2 ст. 50 КК 

України: «Покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також (…)»:  

►  завдання фізичних страждань 

►  ізоляцію засуджених від суспільства  

►  запобігання вчиненню нових злочинів тільки засудженими  

►  запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами  

►  запобігання вчиненню нових злочинів тільки іншими особами  

 

Завдання № 574(1) (складність 1) 

Мета спеціальної превенції при застосуванні покарання полягає у:  

►  недопущенні вчиненню протиправної поведінки іншими особами 

►  запобіганні вчиненню протиправної поведінки засудженими  

►  запобіганні вчиненню нових злочинів засудженими  

►  недопущенні вчиненню нових злочинів іншими особами  

►  запобіганні вчиненню нових злочинів іншими особами  

 

Завдання № 575(2) (складність 1) 

Мета загальної превенції при застосуванні покарання полягає у:  

►  недопущенні вчиненню нових адміністративних правопорушень іншими особами 

►  недопущенні вчиненню нових злочинів та адміністративних правопорушень засудженими  

►  запобіганні вчиненню нових злочинів іншими особами  

►  запобіганні вчиненню нових злочинів засудженими  

►  запобіганні вчиненню загальнокримінальних злочинів  

 

Завдання № 576 (складність 1) 

Покарання за Кримінальним кодексом України поділяються на:  

►  основні, додаткові покарання та покарання, що можуть застосовуватися як основні, так і 

як додаткові покарання 

►  основні та неосновні  

►  основні, додаткові і комбіновані  

►  загальні і спеціальні  



►  невеликої, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі покарання  

 

Завдання № 577(1) (складність 1) 

Основними згідно з Кримінальним кодексом України є покарання у виді:  

►  позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю 

►  виправних робіт  

►  штрафу  

►  громадських робіт  

►  конфіскації майна  

 

Завдання № 578(2) (складність 1) 

Основними згідно з Кримінальним кодексом України є покарання у виді:  

►  довічного позбавлення волі  

►  штрафу 

►  позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу  

►  обмеження волі  

►  спеціальної конфіскації  

 

Завдання № 579(3) (складність 1) 

Основними згідно з Кримінальним кодексом України є покарання у виді:  

►  домашнього арешту  

►  тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців  

►  позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю 

►  службового обмеження для військовослужбовців  

►  тримання під вартою  

 

Завдання № 580 (складність 1) 

Додатковими згідно з Кримінальним кодексом України є покарання у виді:  

►  конфіскації майна  

►  позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу  

►  реквізиції майна  

►  арешту 

►  штрафу  

 

Завдання № 581 (складність 1) 

Згідно з Кримінальним кодексом України, як основні, так і як додаткові можуть 

застосовуватися покарання у виді:  

►  позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю 

►  обмеження волі  

►  позбавлення волі на певний строк  

►  конфіскації майна  

►  штрафу  

 

Завдання № 582 (складність 1) 

За один злочин може бути призначено лише:  

►  або основне покарання, або додаткове покарання  

►  два основних покарання, передбачених в санкції статті Особливої частини КК України  

►  одне основне покарання та лише одне додаткове покарання 



►  всі основні покарання, передбачені в санкції Особливої частини КК України  

►  одне основне покарання, передбачене в санкції статті Особливої частини КК України  

 

Завдання № 583 (складність 1) 

Вкажіть, які слова пропущені у наведеному положенні, передбаченому ч. 1 ст. 53 КК 

України: «Штраф - це (…), що накладається судом у випадках і розмірі, встановлених в 

Особливій частині цього Кодексу, з урахуванням положень частини другої цієї статті»:  

►  майнова компенсація 

►  адміністративне стягнення  

►  грошове стягнення  

►  податкове стягнення  

►  майнова винагорода  

 

Завдання № 584 (складність 1) 

Розмір штрафу визначається судом залежно від тяжкості вчиненого злочину та з 

урахуванням майнового стану винного в межах:  

►  до п’ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян  

►  від п’ятдесяти тисяч і вище неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

►  від тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до п’ятдесяти тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо статтями Особливої частини КК 

України не передбачено нижчого розміру штрафу  

►  від тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до п’ятдесяти тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо статтями Особливої частини КК 

України не передбачено вищого розміру штрафу  

►  до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян  

 

Завдання № 585 (складність 1) 

Розмір штрафу визначається судом залежно від:  

►  тяжкості вчиненого злочину та з урахуванням майнового стану винного  

►  тяжкості вчиненого злочину та з урахуванням майнового стану потерпілого від злочину  

►  тяжкості вчиненого злочину та з урахуванням стану бюджетного наповнення 

►  ступеня здійснення злочинного наміру та з урахуванням майнового стану винного  

►  суворості інших основних покарань, передбачених санкцією статті (санкцією частини 

статті) Особливої частини КК України  

 

Завдання № 586 (складність 1) 

За вчинення злочину, за який передбачене основне покарання у виді штрафу понад три 

тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, розмір штрафу, що призначається 

судом, за загальним правилом, не може бути меншим:  

►  за розмір майнової та моральної шкоди, завданої злочином  

►  за розмір отриманого внаслідок вчинення злочину доходу  

►  за розмір отриманого винною особою доходу за останній перед днем вчинення злочину 

рік  

►  за розмір грошової винагороди особі, яка сприяла розкриттю такого злочину. 

►  за розмір майнової шкоди, завданої злочином  

 

Завдання № 587 (складність 1) 

Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу може 

бути призначене в разі засудження особи за:  



►  вчинення особливо тяжкого злочину  

►  вчинення військового злочину 

►  вчинення умисного злочину середньої тяжкості  

►  вчинення злочину невеликої тяжкості  

►  вчинення тяжкого злочину  

 

Завдання № 588 (складність 1) 

Вкажіть правильний варіант відповіді 

Твердження про те, що позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або 

кваліфікаційного класу може бути призначене як основне покарання лише за тяжкі та 

особливо тяжкі корисливі злочини:  

►  вірне  

►  невірне 

 

Завдання № 589 (складність 1) 

Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю може бути 

призначене як основне покарання на строк:  

►  від одного до трьох років  

►  до п’яти років  

►  від двох до п’яти років  

►  від п’яти до восьми років 

►  від трьох до п’яти років  

 

Завдання № 590 (складність 1) 

Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю може бути 

призначене як додаткове покарання на строк:  

►  п’ять років у справах, передбачених Законом України «Про очищення влади»  

►  від двох до п’яти років  

►  від трьох до п’яти років  

►  від одного до трьох років  

►  від п’яти до восьми років 

 

Завдання № 591 (складність 1) 

Громадські роботи, як вид покарання, полягають у виконанні засудженим у вільний від 

роботи чи навчання час безоплатних суспільно корисних робіт, вид яких визначають:  

►  правоохоронні органи  

►  громадські інспекції  

►  органи виконання покарань  

►  громадські збори  

►  органи місцевого самоврядування 

 

Завдання № 592 (складність 1) 

Згідно з Кримінальним кодексом України громадські роботи встановлюються на строк:  

►  від шістдесяти до двохсот сорока годин 

►  від 15 до 90 днів  

►  від одного до шести місяців  

►  від одного до трьох років  

►  від шести місяців до двох років  

 



Завдання № 593 (складність 1) 

Згідно з Кримінальним кодексом України виправні роботи встановлюються на строк:  

►  від одного до трьох років  

►  від 15 до 90 днів  

►  від шістдесяти до двохсот сорока годин 

►  від шести місяців до двох років  

►  від одного до шести місяців  

 

Завдання № 594 (складність 1) 

Згідно з Кримінальним кодексом України при призначенні покарання у виді виправних робіт, 

із сум заробітку засудженого провадиться відрахування в доход держави у розмірі, 

встановленому вироком суду, в межах:  

►  від п’ятнадцяти до двадцяти відсотків  

►  від десяти до двадцяти відсотків  

►  від двадцяти до п’ятдесяти відсотків  

►  від десяти до тридцяти відсотків 

►  від п’яти до п’ятнадцяти відсотків  

 

Завдання № 595 (складність 1) 

Покарання у виді службових обмежень застосовується до військовослужбовців, крім 

військовослужбовців строкової служби, на строк:  

►  від шести місяців до двох років  

►  від одного року до двох років  

►  до двох років  

►  від одного року до трьох років 

►  від двох місяців до одного року  

 

Завдання № 596 (складність 1) 

Згідно з Кримінальним кодексом України при призначенні покарання у виді службових 

обмежень для військовослужбовців, із сум грошового забезпечення засудженого провадиться 

відрахування в доход держави у розмірі, встановленому вироком суду, в межах:  

►  від п’яти до п’ятнадцяти відсотків  

►  від десяти до тридцяти відсотків  

►  від десяти до двадцяти відсотків  

►  від п’ятнадцяти до двадцяти відсотків  

►  від двадцяти до п’ятдесяти відсотків 

 

Завдання № 597 (складність 1) 

Під час відбування покарання у виді службового обмеження для військовослужбовців 

засуджений не може бути:  

►  підвищений у військовому званні  

►  понижений за посадою  

►  понижений у військовому званні  

►  нагороджений медаллю 

►  підвищений за посадою  

 

Завдання № 598 (складність 1) 

Вставте пропущене слово у наведеному положенні, передбаченому у ч. 1 ст. 59 КК України: 

«Покарання у виді  __?__  майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність 



держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого». 

 

Завдання № 599 (складність 1) 

В якій відповіді правильно вказано злочини, за вчинення яких встановлюється конфіскація 

майна?  

►  корисливі злочини середньої тяжкості проти власності  

►  особливо тяжкі корисливі злочини 

►  умисні злочини невеликої тяжкості проти безпеки виробництва  

►  злочини середньої тяжкості проти довкілля  

►  тяжкі корисливі злочини  

 

Завдання № 600 (складність 1) 

Вкажіть правильний варіант відповіді 

Твердження про те, що покарання у виді конфіскації майна може бути застосоване до особи, 

яка вчинила тяжкий злочин проти довкілля з необережності:  

►  вірне  

►  невірне 

 

Завдання № 601 (складність 1) 

Покарання у вигляді арешту полягає в триманні засудженого в умовах ізоляції і 

встановлюється на строк:  

►  від одного до трьох років  

►  від одного до шести місяців 

►  від двох до чотирьох місяців  

►  від п’ятдесяти до ста двадцяти годин  

►  від шести місяців до двох років  

 

Завдання № 602 (складність 1) 

Вставте пропущене слово у наведеному положенні, передбаченому у ч. 1 ст. 61 КК України: 

«Покарання у виді обмеження волі полягає у триманні особи в кримінально-виконавчих 

установах відкритого типу без  __?__  від суспільства в умовах здійснення за нею нагляду з 

обов’язковим залученням засудженого до праці». 

 

Завдання № 603 (складність 1) 

Згідно з Кримінальним кодексом України обмеження волі встановлюється на строк:  

►  від одного до п’ятнадцяти років 

►  від двох до п’яти років  

►  від одного до трьох років  

►  від одного до десяти років  

►  від одного до п’яти років  

 

Завдання № 604 (складність 1) 

Покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні призначається 

військовослужбовцям строкової служби на строк:  

►  до двох років 

►  від одного до шести місяців  

►  від одного до трьох років  

►  від шести місяців до двох років  



►  від одного місяця до двох років  

 

Завдання № 605 (складність 1) 

Тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців замість позбавлення волі не 

може застосовуватися до осіб:  

►  які раніше трималися в дисциплінарному батальйоні  

►  які раніше відбували покарання у виді позбавлення волі 

►  які раніше засуджувалися за вчинення тяжкого злочину  

►  які раніше засуджувалися за вчинення особливо тяжкого злочину  

►  які раніше відбували покарання у виді арешту  

 

Завдання № 606 (складність 1) 

Покарання у виді позбавлення волі встановлюється на строк:  

►  від одного до п’ятнадцяти років  

►  від шести місяців до п’ятнадцяти років 

►  від шести місяців до десяти років  

►  від одного місяця до п’ятнадцяти місяців  

►  від одного до десяти років  

 

Завдання № 607 (складність 1) 

Згідно з Кримінальним кодексом України, довічне позбавлення волі встановлюється за 

вчинення:  

►  злочинів істотної тяжкості  

►  особливо тяжких злочинів 

►  злочинів невеликої тяжкості  

►  злочинів середньої тяжкості  

►  тяжких злочинів  

 

Завдання № 608 (складність 1) 

Вкажіть за якої умови, передбаченої Кримінальним кодексом України, може бути 

застосоване довічне позбавлення волі:  

►  якщо суд призначає таке покарання за сукупністю особливо тяжких корисливих злочинів 

►  якщо винний має дві і більше судимості  

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

►  якщо суд визнає винного особливо небезпечним рецидивістом  

►  якщо довічне позбавлення волі є єдиним передбаченим у санкції статті (санкції частини 

статті) Особливої частини КК України основним покаранням  

 

Завдання № 609 (складність 1) 

Згідно з Кримінальним кодексом України довічне позбавлення волі не застосовується до:  

►  осіб, що вчинили злочин у віці до двадцяти п’яти років  

►  жінок, які мають дітей віком до семи років, за винятком вчинення злочину відносно таких 

дітей  

►  жінок, які мають дітей віком до чотирнадцяти років, за винятком вчинення злочину 

відносно таких дітей 

►  неповнолітніх  

►  осіб,що вчинили злочин у віці понад шістдесят п’ять років  

 



Завдання № 610 (складність 1) 

Оберіть номер правильної відповіді 

Твердження, що штраф - це грошове стягнення, що накладається судом у випадках і розмірі, 

встановлених в Особливій частині цього Кодексу, з урахуванням положень частини другої 

цієї статті:  

►  невірне 

►  вірне  

 

Завдання № 611 (складність 1) 

Оберіть номер правильної відповіді: 

Твердження, що розмір штрафу визначається судом залежно від тяжкості вчиненого злочину 

та з врахуванням майнового стану винного в межах від тридцяти неоподаткованих мінімумів 

доходів громадян до ста тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян:  

►  вірне  

►  невірне 

 

Завдання № 612(1) (складність 1) 

Оберіть номер правильної відповіді: 

Твердження, що за вчинення злочину, за який передбачене основне покарання у виді штрафу 

понад три тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, розмір штрафу, що 

призначається судом, не може бути меншим за розмір майнової шкоди:  

►  вірне  

►  невірне 

 

Завдання № 613(2) (складність 1) 

Оберіть номер правильної відповіді: 

Твердження, що за вчинення злочину, за який передбачене основне покарання у виді штрафу 

понад три тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, розмір штрафу, що 

призначається судом, не може бути меншим за розмір отриманого внаслідок вчинення 

злочину доходу, незалежно від граничного розміру штрафу, передбаченого санкцією статті 

(санкцією частини статті) Особливої частини КК України:  

►  вірне  

►  невірне 

 

Завдання № 614 (складність 1) 

Оберіть номер правильної відповіді: 

Твердження, що розмір штрафу визначається судом залежно від тяжкості вчиненого злочину 

та з урахуванням майнового стану потерпілого:  

►  вірне  

►  невірне 

 

Завдання № 615 (складність 2) 

Згідно з Кримінальним кодексом України громадські роботи не призначаються:  

►  жінкам, які мають дітей віком до чотирнадцяти років 

►  особам, які раніше відбували покарання у виправних колоніях  

►  особам, які навчаються у вищих навчальних закладах  

►  особам, які досягли пенсійного віку  

►  особам, визнаним інвалідами першої або другої групи  

 



Завдання № 616 (складність 2) 

Згідно з Кримінальним кодексом України виправні роботи не застосовуються до:  

►  неповнолітніх 

►  жінок, які мають дітей віком до чотирнадцяти років  

►  чоловіків, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною  

►  вагітних жінок  

►  суддів  

 

Завдання № 617 (складність 2) 

Вкажіть у відповіді (відповідях) під котрим номером неправильно зазначено коло осіб, до 

яких не може бути застосовано покарання у виді виправних робіт:  

►  особи, які не досягли шістнадцяти років  

►  посадові особи органів місцевого самоврядування 

►  працівники правоохоронного органу  

►  священнослужителі  

►  державні службовці  

 

Завдання № 618(1) (складність 2) 

Розмістіть (пронумеруйте) нижченаведені покарання у послідовності, що відображає рівень 

їхньої суворості згідно з ст. 51 КК України у порядку зростання, починаючи з найменш 

суворого:  

_____  обмеження волі  

_____  позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю  

_____  довічне позбавлення волі 

_____  громадські роботи  

_____  позбавлення волі на певний строк  

_____  арешт  

 

Завдання № 619(2) (складність 2) 

Розмістіть (пронумеруйте) нижченаведені покарання у послідовності, що відображає рівень 

їхньої суворості згідно з ст. 51 КК України у порядку спадання, починаючи з найбільш 

суворого:  

_____  службові обмеження для військовослужбовців  

_____  позбавлення волі на певний строк  

_____  довічне позбавлення волі  

_____  виправні роботи  

_____  тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців  

_____  штраф 

 

Завдання № 620 (складність 2) 

Згідно з Кримінальним кодексом України арешт не застосовується до:  

►  жінок, які мають дітей віком до чотирнадцяти років  

►  жінок, які мають дітей віком до семи років  

►  чоловіків, які мають дітей віком до семи років 

►  осіб віком до вісімнадцяти років  

►  осіб віком до шістнадцяти років  

 

Завдання № 621 (складність 2) 

Згідно з Кримінальним кодексом України обмеження волі не застосовується до:  



►  посадових осіб органів місцевого самоврядування  

►  працівників правоохоронних органів  

►  вагітних жінок 

►  жінок  

►  неповнолітніх  

 

Завдання № 622 (складність 2) 

Яке з перелічених нижче покарань може бути застосоване до вагітних жінок?  

►  арешт  

►  виправні роботи  

►  громадські роботи  

►  обмеження волі  

►  позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю 

 

Завдання № 623 (складність 2) 

Які із перелічених нижче покарань не застосовуються до жінок, що мають дітей віком до 

чотирнадцяти років?  

►  обмеження волі  

►  виправні роботи  

►  довічне позбавлення волі 

►  громадські роботи  

►  арешт  

 

Завдання № 624 (складність 2) 

Перед наведеними видами покарань вкажіть номери визначень, які їх розкривають:  

1 

тримання особи в кримінально-виховних установах 

відкритого типу без ізоляції від суспільства в умовах 

здійснення за нею нагляду з обов’язковим залученням 

засуджених до праці  

  
громадські 

роботи  

2 
ізоляція засудженого та поміщення його на певний строк до 

кримінально виконавчої установи закритого типу  
  обмеження волі  

3 
примусове безоплатне вилучення у власність держави всього 

або частини майна, яке є власністю засудженого  
  

позбавлення волі 

на певний строк  

4 

виконання засудженим у вільний від роботи чи навчання час 

безоплатних суспільно корисних робіт, вид яких визначають 

органи місцевого самоврядування  

  
конфіскація 

майна  

5 
грошове стягнення, що накладається судом у випадках і 

розмір, встановлених в Особливій частині КК України  
  штраф 

 

 

Завдання № 625(1) (складність 2) 

Перед наведеними покараннями вкажіть номери видів, до яких вони належать:  

1 основне покарання    обмеження волі  



2 додаткове покарання    конфіскація майна  

3 
може застосовуватися і як основне, і як додаткове 

покарання  
  

позбавлення волі на певний 

строк  

      штраф 

      громадські роботи  

 

 

Завдання № 626(2) (складність 2) 

Перед наведеними покараннями вкажіть номери видів, до яких вони належать:  

1 основне покарання    арешт  

2 додаткове покарання    виправні роботи  

3 
може застосовуватися і як 

основне, і як додаткове покарання  
  

позбавлення військового, спеціального 

звання, рангу, чину або кваліфікаційного 

класу  

      конфіскація майна  

      
позбавлення права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю 

 

 

Завдання № 627 (складність 2) 

Перед наведеними категоріями злочинів за ступенем тяжкості вкажіть номери видів 

покарань, що можуть встановлюватися за їх вчинення:  

1 
тяжкий чи особливо тяжкий 

злочин проти довкілля  
  довічне позбавлення волі 

2 
тяжкий та особливо тяжкий 

корисливий злочин  
  

позбавлення військового, спеціального звання, 

рангу, чину або кваліфікаційного класу  

3 
особливо тяжкий злочин 

проти життя та здоров’я  
  конфіскація майна  

 

 

Завдання № 628 (складність 2) 

Перед наведеними категоріями осіб вкажіть номери видів покарань, що не можуть до них 

застосовуватися:  

1 
особи віком до шістнадцяти років; вагітні жінки; жінки, які 

мають дітей віком до семи років  
  

виправні 

роботи 



2 

особи, які вчинили злочини у віці до вісімнадцяти років: особи, 

які вчинили злочини у віці понад шістдесят п’ять років; жінки, 

що були в стані вагітності під час вчинення злочину або на 

момент постановлення вироку  

  арешт  

3 

Неповнолітні; вагітні жінки; жінки, які мають дітей віком до 

чотирнадцяти років; особи, що досягли пенсійного віку; 

військовослужбовці строкової служби; інваліди першої та другої 

груп  

  

довічне 

позбавлення 

волі  

4 

Особи, визнані інвалідами першої або другої групи; вагітні 

жінки; особи, які досягли пенсійного віку; військовослужбовці 

строкової служби  

  
обмеження 

волі  

5 

Вагітні жінки; жінки, які перебувають у відпустці по догляду за 

дитиною; непрацездатні; особи, що не досягли шістнадцяти 

років; особи, що не досягли пенсійного віку; військовослужбовці; 

особи рядового і начальницького складу Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації України; працівники 

правоохоронних органів; нотаріуси; судді; прокурори; адвокати; 

державні службовці; посадові особи місцевого самоврядування  

  
громадські 

роботи  

 

 

Розділ 17 - 

Завдання № 630 (складність 1) 

Твердження, що штраф - це грошове стягнення, що накладається судом у випадках і розмірі, 

встановлених в Особливій частині цього Кодексу, з урахуванням положень ч. 2 ст. 53 КК 

України  

►  вірне  

►  невірне 

 

Завдання № 631 (складність 1) 

Твердження, що позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або 

кваліфікаційного класу призначається за вироком суду лише у випадках, спеціально 

передбачених в Особливій частині КК України  

►  вірне  

►  невірне 

 

Завдання № 632 (складність 1) 

Твердження, що із суми заробітку засудженого до громадських робіт провадиться 

відрахування в доход держави у розмірі, встановленому вироком суду, в межах від десяти до 

двадцяти відсотків  

►  вірне  

►  невірне 

 

Завдання № 633 (складність 1) 

Твердження, що службові обмеження можуть бути застосовані до всіх засуджених 

військовослужбовців  



►  невірне 

►  вірне  

 

Завдання № 634 (складність 1) 

Твердження, що довічне позбавлення волі не застосовується до осіб у віці понад 65 років  

►  вірне  

►  невірне 

 

Завдання № 635 (складність 1) 

У якій відповіді найбільш точно вказані групи покарань за порядком (способом) їх 

призначення відповідно до ст. 52 КК України?  

►  основні, додаткові покарання та покарання, що можуть застосовуватись і як основні, і як 

додаткові  

►  основні, додаткові і комбіновані 

►  основні і додаткові  

►  основні, факультативні покарання та покарання, що можуть застосовуватись і як основні, 

і як факультативні  

►  основні і факультативні  

 

Завдання № 636(1) (складність 1) 

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  

►  обмеження волі із розрахунку два дні обмеження волі за один встановлений 

законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян  

►  арешту із розрахунку один день арешту за два встановлених законодавством 

неоподаткованих мінімуми доходів громадян  

►  громадських робіт із розрахунку три години громадських робіт за один встановлений 

законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян  

►  конфіскації майна 

►  виправних робіт із розрахунку один місяць виправних робіт за двадцять установлених 

законодавством неоподаткованих мінімумів доходів громадян  

 

Завдання № 637(2) (складність 1) 

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 із розрахунку один місяць виправних робіт за тридцять установлених 

законодавством неоподаткованих мінімумів доходів громадян 

►  арешту із розрахунку два дні арешту за один встановлений законодавством 

неоподаткований мінімум доходів громадян  

►  позбавлення волі із розрахунку один місяць позбавлення волі за сто встановлених 

законодавством неоподаткованих мінімумів доходів громадян  

►  обмеження волі із розрахунку п’ять днів обмеження волі за один установлений 

законодавством неоподаткований мінімум громадян  

►  громадських робіт із розрахунку одна година громадських робіт за один установлений 

законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян  

 



Завдання № 638 (складність 1) 

На який строк суд може призначити штраф із розстрочкою виплати його певними 

частинами?  

►  не більше одного року  

►  не більше шести місяців  

►  від одного до двох років  

►  не менше одного року 

►  не більше двох років  

 

Завдання № 639 (складність 1) 

Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу може 

бути застосоване щодо осіб, які мають такі звання, ранг, чин або кваліфікаційний клас, у разі 

вчинення ними  

►  лише особливо тяжкого злочину  

►  лише тяжкого або особливо тяжкого злочину у сфері службової діяльності або 

військового злочину 

►  тяжкого або особливо тяжкого злочину  

►  злочину середньої тяжкості, тяжкого або особливо тяжкого злочину  

►  лише тяжкого або особливо тяжкого корисливого злочину  

 

Завдання № 640 (складність 1) 

На який строк позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю 

може бути призначене як основне покарання згідно законодавчого формулювання?  

►  від одного до двох років  

►  від трьох до п’яти років 

►  від двох до чотирьох років  

►  від одного до трьох років  

►  від двох до п’яти років  

 

Завдання № 641 (складність 1) 

На який строк позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю 

може бути призначене як додаткове покарання згідно законодавчого формулювання?  

►  від двох до трьох років  

►  до двох років  

►  від одного до двох років  

►  від одного до трьох років  

►  від двох до п’яти років 

 

Завдання № 642 (складність 1) 

Яке з перелічених нижче покарань може бути застосоване до вагітних жінок  

►  виправні роботи  

►  громадські роботи  

►  обмеження волі  

►  позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю 

►  арешт  

 

Завдання № 643 (складність 1) 

Громадські роботи полягають у виконанні засудженим у вільний від роботи чи навчання час 

безоплатних суспільно-корисних робіт, вид яких визначають  



►  органи самоорганізації населення 

►  місцеві органи державної влади  

►  органи виконавчої служби  

►  органи місцевого самоврядування  

►  кримінально-виконавчі інспекції  

 

Завдання № 644 (складність 1) 

На який строк особі може бути призначене покарання у виді громадських робіт згідно 

законодавчого формулювання?  

►  від шістдесяти до двохсот сорока годин  

►  від тридцяти до ста вісімдесяти годин  

►  від шістдесяти до ста двадцяти годин  

►  від тридцяти до двохсот сорока годин  

►  від ста двадцяти до двохсот сорока годин 

 

Завдання № 645 (складність 1) 

Які із перелічених нижче покарань не застосовуються до жінки, яка перебуває у відпустці по 

догляду за дитиною  

►  виправні роботи  

►  позбавлення волі на певний строк  

►  конфіскація майна  

►  громадські роботи 

►  штраф  

 

Завдання № 646 (складність 1) 

На який строк особі може бути призначене покарання у виді виправних робіт згідно 

законодавчого формулювання?  

►  від одного до трьох років 

►  від шести місяців до двох років  

►  від одного до двох років  

►  від одного до шести місяців  

►  від шести місяців до одного року  

 

Завдання № 647 (складність 1) 

Згідно КК України із суми заробітку повнолітнього засудженого до виправних робіт 

провадиться відрахування в доход держави у розмірі:  

►  встановленому вироком суду, в межах від 5 до 10 відсотків  

►  встановленому вироком суду, в межах від 10 до 20 відсотків 

►  встановленому вироком суду, в межах від 5 до 20 відсотків  

►  встановленому вироком суду, в межах від 5 до 15 відсотків  

►  встановленому вироком суду, в межах від 10 до 15 відсотків  

 

Завдання № 648 (складність 1) 

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  

►  шести встановлених законодавством неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за 

один місяць виправних робіт 



►  п’яти встановлених законодавством неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за 

один місяць виправних робіт  

►  двох встановлених законодавством неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за 

один місяць виправних робіт  

►  чотирьох встановлених законодавством неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

за один місяць виправних робіт  

 

Завдання № 649 (складність 1) 

На який строк особі може бути призначене покарання у виді службових обмежень для 

військовослужбовців згідно законодавчого формулювання?  

►  від шести місяців до одного року  

►  від одного до двох років  

►  від одного до шести місяців  

►  від одного до трьох років 

►  від шести місяців до двох років  

 

Завдання № 650 (складність 1) 

Згідно КК України із суми грошового забезпечення засудженого до службового обмеження 

для військовослужбовців провадиться відрахування в доход держави у розмірі:  

►  встановленому вироком суду, в межах від 5 до 15 відсотків  

►  встановленому вироком суду, в межах від 5 до 10 відсотків  

►  встановленому вироком суду, в межах від 10 до 15 відсотків  

►  встановленому вироком суду, в межах від 10 до 20 відсотків 

►  встановленому вироком суду, в межах від 5 до 20 відсотків  

 

Завдання № 651 (складність 1) 

В якій відповіді правильно вказано злочини, за вчинення яких встановлюється конфіскація 

майна?  

►  тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини  

►  будь-які злочини  

►  тяжкі та особливо тяжкі насильницькі злочини  

►  злочини проти власності 

►  тяжкі та особливо тяжкі злочини проти довкілля  

 

Завдання № 652 (складність 1) 

Відповідно до КК України перелік майна, що не підлягає конфіскації, визначається:  

►  законом України  

►  Постановою Кабінету Міністрів України  

►  Постановою Верховної Ради України  

►  Постановою Пленуму Верховного Суду України  

►  окремою статтею Кримінального кодексу України 

 

Завдання № 653 (складність 1) 

Згідно законодавчого формулювання покарання у виді арешту полягає в триманні 

засудженого в умовах ізоляції і встановлюється на строк:  

►  від одного до трьох місяців  

►  від п’ятнадцяти діб до одного місяця  

►  до шести місяців  

►  від одного до шести місяців  



►  від шести місяців до двох років 

 

Завдання № 654 (складність 1) 

Де відбувають покарання у виді арешту військовослужбовці згідно КК України?  

►  в арештних домах Пенітенціарної служби Збройних Сил України  

►  в арештних домах  

►  в дисциплінарному батальйоні  

►  на гауптвахті 

►  у слідчих ізоляторах  

 

Завдання № 655 (складність 1) 

Згідно чинного кримінального закону обмеження волі встановлюється на строк:  

►  від одного до шести місяців 

►  від шести місяців до двох років  

►  від одного до п’яти років  

►  від двох до п’яти років  

►  від одного до трьох років  

 

Завдання № 656 (складність 1) 

Покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні призначається 

військовослужбовцям строкової служби, військовослужбовцям, які проходять військову 

службу за контрактом, особам офіцерського складу, які проходять кадрову військову службу, 

особам офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, 

військовослужбовцям призваним на військову службу під час мобілізації, на особливий 

період (крім військовослужбовців жінок) на строк:  

►  до шести місяців  

►  від п’ятнадцяти до сорока п’яти діб  

►  від одного до трьох місяців  

►  від одного до шести місяців  

►  від шести місяців до двох років 

 

Завдання № 657 (складність 1) 

Відповідно до КК України тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців 

замість позбавлення волі не може застосовуватися до осіб, які раніше:  

►  трималися в дисциплінарному батальйоні  

►  засуджувалися за вчинення тяжкого злочину  

►  відбували покарання у виді позбавлення волі  

►  звільнилися від кримінальної відповідальності 

►  засуджувалися за вчинення особливо тяжкого злочину  

 

Завдання № 658 (складність 1) 

Покарання у виді позбавлення волі встановлюється, за загальним правилом, на строк:  

►  від одного до двадцяти п’яти років  

►  від одного до п’ятнадцяти років  

►  від одного місяця до п’ятнадцяти років  

►  від одного місяця до двадцяти п’яти років  

►  до п’ятнадцяти років 

 



Завдання № 659(1) (складність 1) 

Які з перелічених покарань можуть бути застосовані лише як основні?  

►  позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю  

►  громадські роботи  

►  арешт  

►  конфіскація майна  

►  штраф  

►  позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу 

 

Завдання № 660(2) (складність 1) 

Які з перелічених покарань можуть бути застосовані лише як основні?  

►  громадські роботи  

►  позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного кл 

►  штраф  

►  конфіскація майна  

►  позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю  

►  виправні роботи  

 

Завдання № 661(3) (складність 1) 

Які з перелічених покарань можуть бути застосовані лише як основні?  

►  позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу  

►  довічне позбавлення волі  

►  часткова конфіскація майна 

►  штраф  

►  обмеження волі  

►  спеціальна конфіскація майна  

 

Завдання № 662(4) (складність 1) 

Які з перелічених покарань можуть бути застосовані лише як основні?  

►  службове обмеження для військовослужбовців  

►  позбавлення військового звання 

►  позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю  

►  домашній арешт  

►  тримання під вартою  

►  тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців  

 

Завдання № 663 (складність 1) 

Які з перелічених покарань можуть бути застосовані лише як додаткові?  

►  штраф  

►  арешт  

►  позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу 

►  конфіскація майна  

►  позбавлення волі на певний строк  

►  громадські роботи  

 

Завдання № 664 (складність 1) 

Які з перелічених покарань можуть бути застосовані щодо повнолітніх осіб і як основні, і як 

додаткові?  

►  позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу  



►  штраф  

►  позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю  

►  обмеження волі 

►  службові обмеження для військовослужбовців  

►  громадські роботи  

 

Завдання № 665 (складність 1) 

Доповніть законодавче положення: 

 __?__  покараннями є позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або 

кваліфікаційного класу та конфіскація майна. 

 

Завдання № 666 (складність 1) 

Доповніть твердження словом у відповідному відмінку: 

 __?__  - це грошове стягнення, що накладається судом у випадках і розмірі, встановлених в 

Особливій частині цього Кодексу, з урахуванням положень частини другої цієї статті. 

 

Завдання № 667 (складність 1) 

Доповніть твердження словосполученням у відповідному відмінку: 

 __?__  - це примусове безоплатне вилучення у власність держави всього або частини майна, 

яке є власністю засудженого 

 

Завдання № 668 (складність 1) 

Доповніть законодавче положення словосполученням у відповідному відмінку: 

 __?__  полягають у виконанні засудженим у вільний від роботи чи навчання час безоплатних 

суспільно корисних робіт, вид яких визначають органи місцевого самоврядування. 

 

Завдання № 669 (складність 1) 

Доповніть законодавче положення словосполученням у відповідному відмінку: 

Покарання у виді  __?__  полягає в ізоляції засудженого та поміщенні його на певний строк 

до кримінально-виконавчої установи закритого типу. 

 

Завдання № 670 (складність 1) 

За один злочин може бути призначено лише:  

►  два основних покарання, передбачених в санкції статті Особливої частини КК України  

►  одне основне покарання та лише одне додаткове покарання 

►  одне основне покарання, передбачене в санкції статті Особливої частини КК України  

►  лише одне основне або додаткове покарання  

►  всі основні покарання, передбачені в санкції Особливої частини КК України  

 

Завдання № 671 (складність 1) 

Вкажіть, які слова пропущені у наведеному положенні, передбаченому ч. 1 ст. 53 КК 

України: «Штраф - це (…), що накладається судом у випадках і розмірі, встановлених в 

Особливій частині цього Кодексу, з урахуванням положень частини другої цієї статті»:  

►  адміністративне стягнення  

►  грошове стягнення  

►  податкове стягнення  

►  майнова винагорода  



►  майнова компенсація 

 

Завдання № 672 (складність 1) 

Розмір штрафу визначається судом залежно від тяжкості вчиненого злочину та з 

урахуванням майнового стану винного в межах:  

►  від тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до п’ятдесяти тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо статтями Особливої частини КК 

України не передбачено нижчого розміру штрафу  

►  від п’ятдесяти тисяч і вище неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

►  до п’ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян  

►  на суму збитків, завданих злочином  

►  від тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до п’ятдесяти тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо статтями Особливої частини КК 

України не передбачено вищого розміру штрафу  

 

Завдання № 673 (складність 1) 

Розмір штрафу визначається судом залежно від:  

►  тяжкості вчиненого злочину та з урахуванням майнового стану потерпілого від злочину  

►  ступеня здійснення злочинного наміру та з урахуванням майнового стану винного  

►  тяжкості вчиненого злочину та з урахуванням стану бюджетного наповнення 

►  тяжкості вчиненого злочину та з урахуванням майнового стану винного  

►  суворості інших основних покарань, передбачених санкцією статті (санкцією частини 

статті) Особливої частини КК України  

 

Завдання № 674 (складність 1) 

За вчинення злочину, за який передбачене основне покарання у виді штрафу понад три 

тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, розмір штрафу, що призначається 

судом, за загальним правилом, не може бути меншим:  

►  за розмір отриманого винною особою доходу за останній перед днем вчинення злочину 

рік  

►  за розмір грошової винагороди особі, яка сприяла розкриттю такого злочину. 

►  за розмір отриманого внаслідок вчинення злочину доходу  

►  за розмір майнової шкоди, завданої злочином  

►  за розмір майнової та моральної шкоди, завданої злочином  

 

Завдання № 675 (складність 1) 

Вкажіть у відповіді (відповідях) під котрим номером неправильно зазначено коло осіб, до 

яких не може бути застосовано покарання у виді виправних робіт:  

►  посадові особи органів місцевого самоврядування 

►  священнослужителі  

►  особи, які не досягли шістнадцяти років  

►  державні службовці  

►  працівники правоохоронного органу  

 

Завдання № 676 (складність 1) 

Вкажіть правильний варіант відповіді 

Твердження про те, що покарання у виді конфіскації майна може бути застосоване до особи, 

яка вчинила тяжкий злочин з необережності:  

►  вірне  



►  невірне 

 

Завдання № 677 (складність 1) 

Вставте пропущене слово у наведеному законодавчому положенні: 

«Покарання у виді обмеження волі полягає у триманні особи в кримінально-виконавчих 

установах відкритого типу без  __?__  від суспільства в умовах здійснення за нею нагляду з 

обов’язковим залученням засудженого до праці». 

 

Завдання № 678 (складність 2) 

Які з перелічених покарань можуть бути застосовані лише у тих випадках, коли вони 

передбачені у санкції статті Особливої частини КК України?  

►  позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу  

►  довічне позбавлення волі 

►  громадські роботи  

►  конфіскація майна  

►  виправні роботи  

►  арешт  

 

Завдання № 679 (складність 2) 

У разі несплати штрафу, призначеного як основне покарання, суд замінює несплачену суму 

штрафу покаранням у виді позбавлення волі з розрахунку один день позбавлення волі за 

вісім неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за таких умов:  

►  якщо розмір штрафу перевищує три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян  

►  якщо відсутні підстави для розстрочки виплати штрафу 

►  якщо розмір штрафу становить не менше п’яти тисяч тисяч неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян  

►  якщо розмір штрафу перевищує тисячу неоподатковуваних мінімумів доходів громадян  

►  якщо відсутні підстави для заміни штрафу обмеженням волі  

►  якщо відсутні підстави для заміни штрафу більш м’яким покаранням  

 

Завдання № 680 (складність 2) 

Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, призначене як 

додаткове покарання до арешту, обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні 

військовослужбовців або позбавлення волі на певний строк:  

►  може поширюватися на увесь час відбування основного покарання за мотивованим 

рішенням суду  

►  з моменту відбуття основного покарання обчислюється строк додаткового покарання, 

визначений рішенням суду  

►  не поширюється на увесь час відбування основного покарання  

►  жодна відповідь не є правильною 

►  поширюється на увесь час відбування основного покарання  

►  з моменту відбуття основного покарання воно підлягає виконанню на строк, визначений 

рішенням суду, але не більше тривалості основного покарання  

 

Завдання № 681(1) (складність 2) 

Згідно КК України громадські роботи як вид покарання не призначаються таким категоріям 

осіб:  

►  особам, які досягли пенсійного віку  



►  безробітним 

►  вагітним жінкам  

►  особам віком до вісімнадцяти років  

►  адвокатам  

►  особам передпенсійного віку  

 

Завдання № 682(2) (складність 2) 

Згідно КК України громадські роботи як вид покарання не призначаються таким категоріям 

осіб:  

►  військовозобов’язаним 

►  військовослужбовцям строкової служби  

►  військовослужбовцям крім військовослужбовців строкової служби  

►  нотаріусам  

►  інвалідам першої або другої групи  

►  суддям  

 

Завдання № 683(1) (складність 2) 

Згідно КК України виправні роботи як вид покарання не застосовуються до таких категорій 

осіб:  

►  осіб передпенсійного віку  

►  осіб, які мають судимість 

►  осіб, що не досягли вісімнадцяти років  

►  осіб, що не досягли шістнадцяти років  

►  осіб, які досягли пенсійного віку  

►  осіб, що були безробітними на час вчинення злочину  

 

Завдання № 684(2) (складність 2) 

Згідно КК України виправні роботи як вид покарання не застосовуються до таких категорій 

осіб:  

►  приватних підприємців  

►  матеріально відповідальних осіб  

►  нотаріусів  

►  іноземних громадян 

►  бухгалтерів  

►  суддів  

 

Завдання № 685(3) (складність 2) 

Згідно КК України виправні роботи як вид покарання не застосовуються до таких категорій 

громадян:  

►  жінок, які мають дітей віком до чотирнадцяти років  

►  науково-педагогічних працівників 

►  неповнолітніх  

►  суддів  

►  вагітних жінок  

►  чоловіків, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною  

 

Завдання № 686 (складність 2) 

Згідно КК України під час відбування покарання у виді службового обмеження для 

військовослужбовців засуджений не може бути:  



►  звільнений із служби  

►  підвищений за посадою  

►  нагороджений цінним подарунком 

►  понижений в посаді  

►  підвищений у військовому званні  

►  переведений на інше місце служби  

 

Завдання № 687 (складність 2) 

За яких умов особі може бути призначене покарання у виді конфіскації майна  

►  у випадку вчинення особою, яка має судимість за умисний злочин, нового умисного 

злочину  

►  якщо це спеціально передбачено в Загальній частині КК України  

►  у випадку вчинення нею тяжкого або особливо тяжкого корисливого злочину  

►  у випадку вчинення нею тяжкого або особливо тяжкого злочину проти довкілля  

►  якщо це спеціально передбачено в Особливій частині КК України 

►  у випадку вчинення нею тяжкого або особливо тяжкого злочину проти життя та здоров’я 

особи  

 

Завдання № 688 (складність 2) 

Яким особам не може бути призначене покарання у виді арешту  

►  вагітним жінкам  

►  військовослужбовцям  

►  особам віком до вісімнадцяти років  

►  суддям  

►  особам віком до шістнадцяти років  

►  працівникам правоохоронних органів 

 

Завдання № 689(1) (складність 2) 

У яких відповідях правильно названі особи, яким обмеження волі не призначається?  

►  особи, яким призначене покарання за сукупністю вироків  

►  особи віком до двадцяти років  

►  працівники правоохоронних органів 

►  неповнолітні  

►  вагітні жінки  

►  судді  

 

Завдання № 690(2) (складність 2) 

У яких відповідях правильно названі особи, яким обмеження волі не призначається?  

►  особи, що досягли 65 років 

►  інваліди першої і другої групи  

►  жінки  

►  військовослужбовці строкової служби  

►  особи рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та 

захисту інформації України  

►  нотаріуси  

 

Завдання № 691 (складність 2) 

Які положення, що стосуються довічного позбавлення волі, є правильними?  

►  довічне позбавлення волі встановлюється за вчинення особливо тяжкого злочину  



►  довічне позбавлення волі встановлюється за вчинення тяжких або особливо тяжких 

корисливих злочинів  

►  це покарання застосовується лише у разі призначення покарання за сукупністю вироків  

►  довічне позбавлення волі встановлюється за вчинення тяжких або особливо тяжких 

злочинів  

►  це покарання застосовується лише у випадках, спеціально передбачених КК України  

►  це покарання застосовується лише за злочини, передбачені в статті Загальної частини КК 

України 

 

Завдання № 692(1) (складність 2) 

У яких відповідях правильно названі особи, до яких довічне позбавлення волі не 

застосовується?  

►  жінки, що були в стані вагітності під час вчинення злочину;  

►  інваліди  

►  особи у віці понад 65 років  

►  особи, які вчинили злочин у віці понад 60 років 

►  жінки, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною  

►  особи, які відвернули шкідливі наслідки вчиненого злочину або добровільно 

відшкодували завдані злочином збитки  

 

Завдання № 693(2) (складність 2) 

У яких відповідях правильно названі особи, до яких довічне позбавлення волі не 

застосовується?  

►  особи, які вчинили злочин у віці понад 50 років  

►  військовослужбовці строкової служби  

►  жінки, що були в стані вагітності на момент постановлення вироку суду;  

►  особи, які вчинили злочин у віці до 18 років 

►  жінки, які мають дітей віком до семи років  

►  особи, які вчинили злочин вперше  

 

Завдання № 694 (складність 2) 

Встановіть відповідність  

1 

тримання особи в кримінально-виконавчих установах 

відкритого типу без ізоляції від суспільства в умовах 

здійснення за нею нагляду з обов’язковим залученням 

засудженого до праці  

  
громадські 

роботи  

2 
ізоляція засудженого та поміщення його на певний строк до 

кримінально-виконавчої установи закритого типу  
  обмеження волі  

3 
примусове безоплатне вилучення у власність держави всього 

або частини майна, яке є власністю засудженого  
  

конфіскація 

майна  

4 

виконання засудженим у вільний від роботи чи навчання час 

безоплатних суспільно корисних робіт, вид яких визначають 

органи місцевого самоврядування  

  
позбавлення волі 

на певний строк  

5 
грошове стягнення, що накладається судом у випадках і 

розмірі, встановлених в Особливій частині КК України  
  штраф 



 

 

Завдання № 695(1) (складність 2) 

Встановіть відповідність між поняттями та їх видами:  

1 основне покарання    штраф  

2 додаткове покарання    конфіскація майна  

3 
може застосовуватися і як основне, і як додаткове 

покарання  
  громадські роботи  

4 не є ані основним, ані додатковим покаранням    
позбавлення волі на певний 

строк 

      обмеження волі  

 

 

Завдання № 696(2) (складність 2) 

Встановіть відповідність між поняттями та їх видами:  

1 основне покарання    виправні роботи  

2 додаткове покарання    конфіскація майна  

3 

може застосовуватися і як 

основне, і як додаткове 

покарання  

  
позбавлення військового,спеціального звання, 

рангу, чину або кваліфікаційного класу 

4 
не є ані основним, ані 

додатковим покаранням  
  арешт  

      
позбавлення права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю  

      службові обмеження для військовослужбовців  

 

 

Завдання № 697(3) (складність 2) 

Встановіть відповідність між поняттями та їх видами:  

1 основне покарання    штраф  

2 додаткове покарання    
позбавлення права обіймати певні посади 

або займатися певною діяльністю  

3 
може застосовуватися і як основне, і 

як додаткове покарання  
  громадські роботи  

4 не є ані основним, ані додатковим   конфіскація майна  



покаранням  

      позбавлення спеціального права  

      довічне позбавлення волі 

      арешт  

 

 

Завдання № 698 (складність 2) 

Встановіть відповідність між поняттями та їх видами:  

1 
призначається лише за тяжкі 

злочини  
  позбавлення волі на певний строк  

2 

призначається за тяжкі та 

особливо тяжкі злочини проти 

довкілля  

  довічне позбавлення волі  

3 

призначається за тяжкі та 

особливо тяжкі корисливі 

злочини  

  конфіскація майна  

4 
призначається за особливо тяжкі 

злочини проти життя та здоров’я  
  арешт 

      
позбавлення військового,спеціального звання 

рангу, чину або кваліфікаційного класу  

 

 

Завдання № 699(1) (складність 2) 

Пронумеруйте наведені види покарань від найменш суворих до найбільш суворих  

_____  громадські роботи  

_____  позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю  

_____  службові обмеження для військовослужбовців  

_____  позбавлення волі на певний строк 

_____  штраф  

_____  конфіскація майна  

 

Завдання № 700(2) (складність 2) 

Пронумеруйте наведені види покарань від найменш суворих до найбільш суворих  

_____  арешт  

_____  обмеження волі  

_____  тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців  

_____  позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного 

класу  

_____  виправні роботи  

_____  довічне позбавлення волі 

 



Завдання № 701(2) (складність 2) 

Розмістіть (пронумеруйте) наведені покарання у послідовності, що відображає рівень їхньої 

суворості згідно з ст. 51 КК України у порядку спадання, починаючи з найбільш суворого:  

_____  виправні роботи  

_____  довічне позбавлення волі  

_____  позбавлення волі на певний строк  

_____  службові обмеження для військовослужбовців  

_____  штраф 

_____  тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців  

 

Завдання № 702 (складність 2) 

Перед наведеними категоріями осіб вкажіть номери видів покарань, що не можуть до них 

застосовуватися:  

1 
особи віком до шістнадцяти років; вагітні жінки; жінки, які 

мають дітей віком до семи років  
  

довічне 

позбавлення 

волі  

2 

особи, які вчинили злочини у віці до вісімнадцяти років: особи, 

які вчинили злочини у віці понад шістдесят п’ять років; жінки, 

що були в стані вагітності під час вчинення злочину або на 

момент постановлення вироку  

  
виправні 

роботи 

3 

Неповнолітні; вагітні жінки; жінки, які мають дітей віком до 

чотирнадцяти років; особи, що досягли пенсійного віку; 

військовослужбовці строкової служби; інваліди першої та другої 

груп  

  арешт  

4 

Особи, визнані інвалідами першої або другої групи; вагітні 

жінки; особи, які досягли пенсійного віку; військовослужбовці 

строкової служби  

  
громадські 

роботи  

5 

Вагітні жінки; жінки, які перебувають у відпустці по догляду за 

дитиною; непрацездатні; особи, що не досягли шістнадцяти 

років; особи, що не досягли пенсійного віку; військовослужбовці; 

особи рядового і начальницького складу Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації України; працівники 

правоохоронних органів; нотаріуси; судді; прокурори; адвокати; 

державні службовці; посадові особи місцевого самоврядування  

  
обмеження 

волі  

 

 

Розділ 18 - 

Завдання № 704(1) (складність 1) 

Загальними засадами призначення покарання є:  

►  призначення покарання відповідно до положень Загальної частини КК;  

►  призначення покарання у межах, установлених у санкції кримінально-правової норми;  

►  призначення покарання у межах, установлених у санкції статті (санкції частини статті) 

Особливої частини КК, що передбачає відповідальність за вчинений злочин;  

►  призначення покарання з врахуванням ступеня суспільної небезпеки вчиненого злочину;  

►  призначення покарання з врахуванням характеру суспільної небезпеки вчиненого 



злочину. 

 

Завдання № 705(2) (складність 1) 

Загальними засадами призначення покарання є:  

►  призначення покарання з врахуванням ступеня тяжкості вчиненого злочину;  

►  призначення покарання у межах, установлених у санкції статті (санкції частини статті) 

Особливої частини КК, що передбачає відповідальність за вчинений злочин;  

►  призначення покарання відповідно до положень Особливої частини КК;  

►  призначення покарання у межах, установлених у санкції кримінально-правової норми;  

►  призначення покарання з врахуванням характеру суспільної небезпеки вчиненого 

злочину. 

 

Завдання № 706(3) (складність 1) 

Загальними засадами призначення покарання є:  

►  призначення покарання з врахуванням ступеня суспільної небезпеки вчиненого злочину;  

►  призначення покарання у межах, установлених у санкції кримінально-правової норми;  

►  призначення покарання з врахуванням характеру суспільної небезпеки вчиненого 

злочину. 

►  призначення покарання відповідно до положень Особливої частини КК;  

►  призначення покарання у межах, установлених у санкції статті (санкції частини статті) 

Особливої частини КК, що передбачає відповідальність за вчинений злочин;  

 

Завдання № 707(4) (складність 1) 

Загальними засадами призначення покарання є:  

►  призначення покарання з урахуванням особи злочинця;  

►  призначення покарання у межах, установлених у санкції кримінально-правової норми;  

►  призначення покарання з врахуванням ступеня тяжкості вчиненого злочину;  

►  призначення покарання відповідно до положень Особливої частини КК;  

►  призначення покарання з врахуванням характеру суспільної небезпеки вчиненого 

злочину. 

 

Завдання № 708(5) (складність 1) 

Загальними засадами призначення покарання є:  

►  призначення покарання відповідно до положень Особливої частини КК;  

►  призначення покарання з врахуванням особи винного;  

►  призначення покарання у межах, установлених у санкції статті (санкції частини статті) 

Особливої частини КК, що передбачає відповідальність за вчинений злочин;  

►  призначення покарання у межах, установлених у санкції кримінально-правової норми;  

►  призначення покарання з врахуванням характеру суспільної небезпеки вчиненого 

злочину. 

 

Завдання № 709(6) (складність 1) 

Загальними засадами призначення покарання є:  

►  призначення покарання з урахуванням особи злочинця;  

►  призначення покарання у межах, установлених у санкції кримінально-правової норми;  

►  призначення покарання з врахуванням характеру суспільної небезпеки вчиненого 

злочину. 

►  призначення покарання з врахуванням особи винного;  



►  призначення покарання відповідно до положень Особливої частини КК;  

 

Завдання № 710 (складність 1) 

Особі, яка вчинила злочин, має бути призначено покарання …..  

►  достатнє для її перевиховання;  

►  достатнє для її виправлення і перевиховання;  

►  необхідне для її перевиховання;  

►  необхідне для її виправлення та перевиховання;  

►  необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів;  

►  необхідне і достатнє для її перевиховання та попередження нових злочинів. 

 

Завдання № 711(1) (складність 1) 

В якій відповіді (відповідях) названі обставини, що обтяжують покарання?  

►  вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою.  

►  невизнання особою вини.  

►  ведення аморального способу життя.  

►  зухвала поведінка особи під час досудового слідства і судового розгляду справи. 

►  ухилення від суспільно корисної праці.  

►  злісне ухилення від утримання неповнолітніх дітей або непрацездатних батьків.  

 

Завдання № 712(2) (складність 1) 

В якій відповіді (відповідях) названі обставини, що обтяжують покарання?  

►  ухилення від суспільно корисної праці.  

►  ведення аморального способу життя.  

►  злісне ухилення від утримання неповнолітніх дітей або непрацездатних батьків.  

►  невідшкодування заподіяної злочином шкоди. 

►  невизнання особою вини.  

►  вчинення злочину особою повторно та рецидив злочинів.  

 

Завдання № 713(4) (складність 1) 

В якій відповіді (відповідях) названі обставини, що обтяжують покарання?  

►  невідшкодування заподіяної злочином шкоди.  

►  вчинення злочину особою, що перебуває у стані алкогольного сп’яніння або у стані, 

викликаному вживанням наркотичних або інших одурманюючих засобів. 

►  ухилення від суспільно - корисної праці.  

►  ведення аморального способу життя.  

►  тяжкі наслідки, завдані злочином.  

►  злісне ухилення від утримання неповнолітніх або непрацездатних батьків.  

 

Завдання № 714(8) (складність 1) 

В якій відповіді (відповідях) названі обставини, що обтяжують покарання?  

►  вчинення злочину з використанням зброї.  

►  ведення аморального способу життя. 

►  вчинення злочину з жорстокістю.  

►  невідшкодування шкоди, заподіяної злочином.  

►  невизнання особою вини.  

►  вчинення злочину з використанням умов воєнного або надзвичайного стану, інших 

надзвичайних подій.  

 



Завдання № 715(1) (складність 1) 

В якій відповіді (відповідях) названі обставини, які пом’якшують покарання, що передбачені 

в ст.66 Кримінального Кодексу України?  

►  вчинення злочину особою похилого віку. 

►  вчинення злочину особою, яка не усвідомлювала протиправний характер свого діяння.  

►  вчинення злочину неповнолітнім.  

►  вчинення злочину обмежено осудною особою.  

►  вчинення злочину внаслідок помилки.  

►  вчинення злочину зі співчуття до потерпілого.  

 

Завдання № 716 (складність 1) 

При призначенні покарання співучасникам злочину суд, керуючись положеннями статей 65 - 

67 Кримінального кодексу України, враховує:  

►  положення Загальної частини кримінального Кодексу; 

►  характер та ступінь участі кожного з них у вчиненні злочину;  

►  характер суспільної небезпеки вчиненого діяння;  

►  причини вчинення злочину;  

►  ступінь здійснення злочинного наміру;  

►  характер та ступінь здійснення злочинного наміру;  

 

Завдання № 717 (складність 1) 

Які із перелічених нижче обставин є обставинами, що обтяжують покарання, і які суд не 

може не визнати обтяжуючими, призначаючи покарання?  

►  вчинення злочину особою повторно та рецидив злочинів;  

►  вчинення злочину щодо жінки, яка завідомо для винного перебуває у стані вагітності;  

►  вчинення злочину з використанням повнолітнього або особи, що страждає психічним 

захворюванням чи недоумством;  

►  тяжкі наслідки, завдані злочином. 

►  вчинення злочину загальним способом;  

 

Завдання № 718 (складність 1) 

Твердження, що якщо обставина, яка пом’якшує покарання, передбачена в статті Особливої 

частини КК України як ознака злочину, що впливає на його кваліфікацію, то суд не може ще 

раз враховувати її при призначенні покарання як таку, що його пом’якшу:  

►  невірне. 

►  вірне;  

 

Завдання № 719 (складність 1) 

За яких умов особі може бути призначене покарання у виді конфіскації майна?  

►  у випадку вчинення нею тяжкого або особливо тяжкого злочину проти життя та здоров’я 

особи;  

►  якщо це спеціально передбачено в Особливій частині КК України;  

►  у випадку вчинення особою, яка має судимість за умисний злочин, нового умисного 

злочину. 

►  якщо це спеціально передбачено в Загальній частині КК України;  

►  у випадку вчинення нею тяжкого або особливо тяжкого корисливого злочину;  

 

Завдання № 720(1) (складність 1) 

При призначенні покарання за незакінчений злочин суд, керуючись положеннями статей 65-



67 Кримінального кодексу України, враховує:  

►  ступінь виконання об’єктивної сторони;  

►  ступінь тяжкості вчиненого особою діяння;  

►  характер суспільної небезпеки вчиненого діяння;  

►  причини, ненастання шкоди винному. 

►  думку потерпілого, адвоката, прокурора;  

 

Завдання № 721(2) (складність 1) 

При призначенні покарання за незакінчений злочин суд, керуючись положеннями статей 65-

67 Кримінального кодексу України, враховує:  

►  характер суспільної небезпеки вчиненого діяння;  

►  ступінь здійснення злочинного наміру;  

►  ступінь суспільної небезпеки вчиненого особою діяння;  

►  думку потерпілого, адвоката, прокурора;  

►  причини, ненастання шкоди винному . 

 

Завдання № 722(3) (складність 1) 

При призначенні покарання за незакінчений злочин суд, керуючись положеннями статей 65-

67 Кримінального кодексу України, враховує:  

►  думку потерпілого, адвоката, прокурора;  

►  причини, внаслідок яких злочин не було доведено до кінця. 

►  ступінь суспільної небезпеки вчиненого особою діяння;  

►  характер суспільної небезпеки вчиненого діяння;  

►  ступінь виконання об’єктивної сторони ;  

 

Завдання № 723 (складність 1) 

Доповніть законодавче положення двома словами: 

При  __?__  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. 

 

Завдання № 724 (складність 1) 

Доповніть законодавче положення: 

За вчинення готування до злочину строк або розмір покарання не може 

перевищувати  __?__  максимального строку або розміру найбільш суворого виду покарання, 

передбаченого санкцією статті ( санкцією часини статті) Особливої часини КК України. 

 

Завдання № 725 (складність 1) 

Доповніть законодавче положення: 

За вчинення замаху на злочин строк або розмір покарання не може 

перевищувати  __?__  максимального строку або розміру найбільш суворого виду покарання, 

передбаченого санкцією статті ( санкцією часини статті) Особливої часини КК України. 

 

Завдання № 726(1) (складність 1) 

Підставами призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом є:  

►  урахування особи злочинця. 

►  наявність кількох обставини, що пом’якшують покарання;  

►  наявність кількох обставини, що пом’якшують покарання та істотно знижує ступінь 



тяжкості вчиненого злочину;  

►  наявність обставин, що пом’якшують та обтяжують покарання;  

►  наявність однієї обставини, що пом’якшує покарання та істотно знижує ступінь тяжкості 

вчиненого злочину;  

 

Завдання № 727(2) (складність 1) 

Підставами призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом є:  

►  наявність однієї обставини, що пом’якшує покарання та істотно знижує ступінь тяжкості 

вчиненого злочину;  

►  наявність кількох обставини, що пом’якшують покарання;  

►  урахування особи винного. 

►  наявність кількох обставини, що пом’якшують покарання та знижують ступінь тяжкості 

вчиненого злочину;  

►  урахування особи злочинця;  

►  наявність обставин, що пом’якшують та обтяжують покарання;  

 

Завдання № 728(3) (складність 1) 

Підставами призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом є:  

►  наявність однієї обставини, що пом’якшує покарання та істотно знижує ступінь тяжкості 

вчиненого злочину;  

►  наявність кількох обставини, що пом’якшують покарання та істотно знижують ступінь 

тяжкості вчиненого злочину;  

►  наявність кількох обставини, що пом’якшують покарання;  

►  урахування особи злочинця;  

►  наявність обставин, що пом’якшують та обтяжують покарання;  

►  урахування особи винного. 

 

Завдання № 729 (складність 1) 

Видами призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом є:  

►  призначення основного покарання нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції 

статті (санкції частини статті) Особливої частини КК;  

►  жодна з наведених вище відповідей не є правильною. 

►  призначення покарання вище від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції 

частини статті) Особливої частини КК;  

►  призначення покарання нижче від найвищої межі, встановленої в санкції статті (санкції 

частини статті) Особливої частини КК;  

►  призначення покарання вище від найвищої межі, встановленої в санкції статті (санкції 

частини статті) Особливої частини КК;  

 

Завдання № 730 (складність 1) 

Видами призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом є:  

►  перехід до іншого, більш м’якого виду додаткового покарання, не зазначеного в санкції 

статті ( санкції частини статті) Особливої частини КК за цей злочин;  

►  перехід до іншого, більш м’якого виду основного та додаткового покарання, не 

зазначеного в санкції статті ( санкції частини статті) Особливої частини КК за цей злочин;  

►  жодна з наведених вище відповідей не є правильною. 

►  перехід до іншого, більш м’якого виду покарання, не зазначеного в санкції статті ( санкції 

частини статті) Особливої частини КК за цей злочин;  

►  перехід до іншого, більш м’якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції 



статті ( санкції частини статті) Особливої частини КК за цей злочин;  

 

Завдання № 731(3) (складність 2) 

В якій відповіді (відповідях) названі обставини, що обтяжують покарання?  

►  використання предметів, здобутих злочинним шляхом.  

►  ведення аморального способу життя. 

►  вчинення злочину на грунті расової, національної чи релігійної ворожнечі або розбрату.  

►  злісне ухилення від утримання неповнолітніх дітей або непрацездатних батьків.  

►  ухилення від суспільно корисної праці.  

►  вчинення злочину у зв’язку з виконанням потерпілим службового або громадського 

обов’язку.  

 

Завдання № 732(5) (складність 2) 

В якій відповіді (відповідях) названі обставини, що обтяжують покарання?  

►  злісне ухилення від утримання неповнолітніх дітей або непрацездатних батьків. 

►  вчинення злочину з використанням малолітнього або особи, що страждає психічним 

захворюванням чи недоумством.  

►  ведення аморального способу життя.  

►  ухилення від суспільно - корисної праці.  

►  вчинення злочину щодо малолітнього, особи похилого віку або особи, що перебуває в 

безпорадному стані.  

►  невідшкодування заподіяної злочином шкоди.  

 

Завдання № 733(6) (складність 2) 

В якій відповіді (відповідях) названі обставини, що обтяжують покарання?  

►  невизнання особою вини.  

►  вчинення злочину небезпечним способом.  

►  невідшкодування заподіяної злочином шкоди.  

►  вчинення злочину щодо жінки, яка завідомо для винного перебувала в стані вагітності.  

►  вчинення злочину загальнонебезпечним способом. 

►  вчинення злочину щодо жінки, яка перебувала у відпустці по догляду за дитиною.  

 

Завдання № 734(7) (складність 2) 

В якій відповіді (відповідях) названі обставини, що обтяжують покарання?  

►  ведення аморального способу життя.  

►  невідшкодування шкоди, заподіяної злочином. 

►  вчинення злочину з жорстокістю.  

►  вчинення злочину щодо особи, яка перебуває в матеріальній, службовій чи іншій 

залежності від винного.  

►  вчинення злочину щодо жінки, яка перебуває у відпустці по догляду за дитиною.  

►  вчинення злочину з особливою жорстокістю.  

 

Завдання № 735(2) (складність 2) 

В якій відповіді (відповідях) названі обставини, які пом’якшують покарання, що передбачені 

в ст.66 Кримінального Кодексу України?  

►  вчинення злочину особою, яка активно займається громадською діяльністю.  

►  вчинення злочину внаслідок помилки.  

►  вчинення злочину жінкою в стані вагітності. 

►  з’явлення із зізнанням, щире каяття або активне сприяння розкриттю злочину.  



►  вчинення злочину жінкою, яка перебуває у відпустці по догляду за дитиною.  

►  вчинення злочину при захисті від суспільно небезпечного посягання, хоч із перевищення 

меж необхідної оборони.  

 

Завдання № 736(3) (складність 2) 

В якій відповіді (відповідях) названі обставини, які пом’якшують покарання, що передбачені 

в ст. 66 Кримінального Кодексу України? .  

►  добровільне відшкодування завданого збитку або усунення заподіяної шкоди.  

►  вчинення злочину особою, яка активно займається громадською діяльністю.  

►  вчинення злочину особою, яка не усвідомлювала протиправний характер свого діяння.  

►  вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих, сімейних чи інших обставин. 

►  вчинення злочину обмежено осудною особою.  

►  вчинення злочину внаслідок помилки.  

 

Завдання № 737(4) (складність 2) 

В якій відповіді (відповідях) названі обставини, які пом’якшують покарання, що 

передбаченні в ст. 66 Кримінального Кодексу України?  

►  вчинення злочину під впливом сильного душевного хвилювання, викликаного 

неправомірними або аморальними діями потерпілого.  

►  вчинення злочину зі співчуття до потерпілого. 

►  вчинення злочину під впливом погрози, примусу або через матеріальну, службову чи 

іншу залежність.  

►  вчинення злочину жінкою, яка перебуває у відпустці по догляду за дитиною.  

►  вчинення злочину під впливом душевного хвилювання, викликаного неправомірними або 

аморальними діями потерпілого.  

►  вчинення злочину особою, яка активно займається громадською діяльністю.  

 

Завдання № 738(5) (складність 2) 

В якій відповіді (відповідях) названі обставини, які пом’якшують покарання, що 

передбаченні в ст.66 кримінального Кодексу?  

►  вчинення злочину з перевищенням меж крайньої необхідності.  

►  вчинення злочину особою похилого віку.  

►  виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності 

організованої групи чи злочинної організації, поєднане з вчиненням злочину у випадках, 

передбачених Кримінальним Кодексом України. 

►  вчинення злочину особою, яка не усвідомлювала протиправний характер свого діяння.  

►  вчинення злочину під впливом душевного хвилювання, викликаного неправомірними або 

аморальними діями потерпілого.  

►  вчинення злочину особою, яка активно займається громадською діяльністю.  

 

Завдання № 739 (складність 2) 

При призначенні покарання за незакінчений злочин суд, керуючись положеннями статей 65 -

67 Кримінального кодексу України, враховує:  

►  ступінь здійснення злочинного наміру; 

►  думку потерпілого, адвоката, прокурора;  

►  ступінь тяжкості вчиненого особою діяння;  

►  характер суспільної небезпеки вчиненого діяння;  

►  положення Загальної частини Кримінального кодексу;  

 



Завдання № 740 (складність 2) 

Які із перелічених нижче обставин є обставинами, що обтяжують покарання, і які суд не 

може не визнати обтяжуючими, призначаючи покарання?  

►  вчинення злочину щодо особи, яка перебуває матеріальній, службовій чи іншій 

залежності від винного. 

►  вчинення злочину особою повторно та рецидив злочинів;  

►  вчинення злочину неповнолітнім.  

►  вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою (частина друга або третя статті 

28);  

►  вчинення злочину з особливою жорстокістю;  

►  тяжкі наслідки, завдані злочином;  

 

Завдання № 741 (складність 2) 

Послідовно вкажіть етапи призначення покарання, якщо після постановлення вироку в справі 

буде встановлено, що засуджений винен ще і в іншому злочині, вчиненому ним до 

постановлення попереднього вироку:  

_____  до покарання, остаточно визначеного за сукупністю злочинів, здійснюється 

зарахування того покарання, яке вже було повністю чи частково відбуте за попереднім 

вироком; 

_____ суд призначає покарання за сукупністю злочинів, згідно з положеннями частин 1-3 ст. 

70 КК України (призначення покарання за сукупністю злочинів), не враховуючи того, що 

особа вже повністю або частково відбула покарання, призначене за раніше проголошеним 

вироком;  

_____  суд призначає покарання за злочин, вчинений до засудження, але виявлений після 

засудження;  

 

Завдання № 742 (складність 2) 

Послідовно вкажіть етапи призначення покарання, за сукупністю вироків:  

_____  до покарання, призначеного за новим вироком, суд повністю або частково приєднує 

невідбуту частину покарання за попереднім вироком і визначає остаточне покарання за 

сукупністю вироків. 

_____  суд призначає покарання (основне і додаткове) за новий злочин, вчинений 

засудженим після постановлення вироку за попередній злочин, але до повного відбуття 

покарання.  

_____  суд визначає невідбуту частину покарання за попереднім вироком.  

 

Розділ 19 - 

Завдання № 744 (складність 1) 

Твердження, що суд може прийняти рішення про звільнення від відбування покарання з 

випробуванням особи, якій призначене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше 

п’яти років, крім випадків засудження за корупційний злочин, -  

►  невірне 

►  вірне  

 

Завдання № 745 (складність 1) 

Твердження, що суд зобов’язаний прийняти рішення про звільнення від відбування 

покарання з випробуванням особи, якій призначене покарання у виді обмеження волі, крім 

випадків засудження за корупційний злочин, -  

►  вірне  



►  невірне 

 

Завдання № 746 (складність 1) 

Твердження, що кримінальне законодавство передбачає такі самі строки давності виконання 

обвинувального вироку, як і строки давності притягнення до кримінальної відповідальності - 

щодо однакових категорій злочинів, -  

►  невірне 

►  вірне  

 

Завдання № 747 (складність 1) 

Твердження, що умовно-дострокове звільнення від відбування покарання може бути 

застосоване, якщо засуджений сумлінною поведінкою і ставленням до праці довів своє 

виправлення, -  

►  вірне  

►  невірне 

 

Завдання № 748 (складність 1) 

Твердження, що до особи, звільненої від покарання за хворобою, можуть застосовуватися 

примусові заходи медичного характеру, -  

►  вірне  

►  невірне 

 

Завдання № 749 (складність 1) 

Особа, засуджена за діяння, караність якого законом усунена, підлягає негайному:  

►  звільненню від відбування призначеного судом покарання  

►  звільненню від відбування призначеного судом покарання з випробуванням  

►  звільненню від кримінальної відповідальності  

►  звільненню від призначеного судом покарання  

►  жодна відповідь не є правильною 

 

Завдання № 750 (складність 1) 

Якщо призначена засудженому міра покарання перевищує санкцію нового закону, то  

►  особа підлягає негайному звільненню від призначеного судом покарання  

►  призначена засудженому міра покарання знижується до мінімальної межі покарання, 

встановленої санкцією нового закону 

►  справа щодо цієї особи повертається до суду для призначення покарання у відповідності 

до нового закону про кримінальну відповідальність  

►  призначена засудженому міра покарання знижується до максимальної межі покарання, 

встановленої санкцією нового закону  

►  призначена засудженому міра покарання підлягає пропорційному зниженню  

 

Завдання № 751 (складність 1) 

При звільненні від відбування покарання з випробуванням повнолітній особі встановлюється 

іспитовий строк тривалістю:  

►  понад один рік  

►  строку призначеного основного покарання, від відбування якого особу звільнено з 

випробуванням 

►  від одного до п’яти років  



►  від одного до трьох років  

►  від одного до десяти років  

 

Завдання № 752 (складність 1) 

Яка тривалість іспитового строку встановлюється для вагітних жінок і жінок, які мають дітей 

віком до семи років, звільнених від відбування покарання з випробуванням?  

►  один рік  

►  в межах строку, на який згідно з законом жінку може бути звільнено від роботи у зв’язку 

з вагітністю пологами і до досягнення дитиною семирічного віку  

►  в межах строку, на який згідно з законом жінку може бути звільнено від роботи у зв’язку 

з вагітністю пологами і у зв’язку з необхідністю догляду за дитиною до досягнення нею 

шестирічного віку 

►  в межах строку призначеного основного покарання, від відбування якого таку жінку 

звільнено з випробуванням  

►  сім років  

 

Завдання № 753 (складність 1) 

Які строки давності виконання обвинувального вироку у разі засудження особи до покарання 

менш суворого, ніж обмеження волі?  

►  чотири роки  

►  три роки  

►  п’ять років 

►  два роки  

►  один рік  

 

Завдання № 754 (складність 1) 

Які строки давності виконання обвинувального вироку у разі засудження особи до покарання 

у виді обмеження волі за злочин невеликої тяжкості?  

►  три роки  

►  п’ять років 

►  два роки  

►  чотири роки  

►  один рік  

 

Завдання № 755 (складність 1) 

Які строки давності виконання обвинувального вироку у разі засудження особи до покарання 

у виді позбавлення волі за злочин середньої тяжкості, а також при засудженні до 

позбавлення волі на строк не більше п’яти років за тяжкий злочин?  

►  три роки  

►  п’ять років  

►  сім років  

►  чотири роки  

►  десять років 

 

Завдання № 756 (складність 1) 

Які строки давності виконання обвинувального вироку у разі засудження особи до покарання 

у виді позбавлення волі на строк понад п’ять років за тяжкий злочин, а також при засудженні 

до позбавлення волі на строк не більше десяти років за особливо тяжкий злочин?  

►  п’ять років  



►  десять років 

►  три роки  

►  чотири роки  

►  сім років  

 

Завдання № 757 (складність 1) 

Які строки давності виконання обвинувального вироку у разі засудження особи до покарання 

у виді позбавлення волі на строк більше десяти років за особливо тяжкий злочин?  

►  питання про застосування давності до такої особи вирішується судом  

►  десять років  

►  до цих злочинів давність не застосовується 

►  п'ятнадцять роки  

►  двадцять п’ять років  

 

Завдання № 758 (складність 1) 

До особи, засудженої за злочин невеликої або середньої тяжкості, крім корупційних злочинів 

а також за необережний тяжкий злочин, умовно-дострокове звільнення від відбування 

покарання може бути застосоване після фактичного відбуття:  

►  до таких осіб умовно-дострокове звільнення від відбування покарання не застосовується 

►  не менше трьох чвертей призначеного судом строку покарання  

►  не менше половини призначеного судом строку покарання  

►  не менше третини призначеного судом строку покарання  

►  не менше двох третин призначеного судом строку покарання  

 

Завдання № 759 (складність 1) 

До особи, засудженої за корупційний злочин середньої тяжкості, умисний тяжкий чи 

необережний особливо тяжкий злочин, умовно-дострокове звільнення від відбування 

покарання може бути застосоване після фактичного відбуття:  

►  не менше трьох чвертей призначеного судом строку покарання  

►  не менше половини призначеного судом строку покарання  

►  не менше двох третин призначеного судом строку покарання  

►  до таких осіб умовно-дострокове звільнення від відбування покарання не застосовується 

►  не менше третини призначеного судом строку покарання  

 

Завдання № 760 (складність 1) 

До особи, засудженої за умисний особливо тяжкий злочин, умовно-дострокове звільнення 

від відбування покарання може бути застосоване після фактичного відбуття:  

►  не менше двох третин призначеного судом строку покарання  

►  не менше половини призначеного судом строку покарання  

►  не менше третини призначеного судом строку покарання  

►  до таких осіб умовно-дострокове звільнення від відбування покарання не застосовується 

►  не менше трьох чвертей призначеного судом строку покарання  

 

Завдання № 761 (складність 1) 

У яких межах призначається покарання у разі заміни невідбутої частини покарання у виді 

обмеження або позбавлення волі більш м’яким покаранням відповідно до ст. 82 КК України?  

►  у межах, в яких було призначене покарання, невідбута частина якого підлягає заміні  

►  у межах визначених санкцією статті Особливої частини для даного виду покарання  

►  у межах визначених санкцією статті Особливої частини для покарання, невідбута частина 



якого підлягає заміні  

►  у межах строків, установлених у Загальній частині для даного виду покарання, але не 

більше строку відбутої частини покарання 

►  у межах строків, установлених у Загальній частині для даного виду покарання, і не 

повинне перевищувати невідбутого строку покарання, призначеного вироком  

 

Завдання № 762 (складність 1) 

Які правові наслідки вчинення в період звільнення від відбування покарання злочину 

вагітною жінкою або жінкою, яка має дітей віком до трьох років?  

►  суд призначає їй покарання за правилами призначення покарання за сукупністю злочинів  

►  суд зобов’язаний направити засуджену для відбування покарання, призначеного за 

вироком  

►  суд може за поданням контролюючого органу направити засуджену для відбування 

покарання, призначеного за вироком  

►  суд може відтермінувати виконання покарання за новим і попереднім вироками до 

припинення підстави для звільнення від відбування покарання 

►  суд призначає їй покарання за правилами призначення покарання за сукупністю вироків  

 

Завдання № 763 (складність 1) 

У разі одужання звільненої від покарання за хворобою особи, до якої були застосовані 

примусові заходи медичного характеру, час, протягом якого до неї застосовувалися ці 

заходи, зараховується в строк покарання за правилами, передбаченими в частині п’ятій статті 

72 КК України, а один день позбавлення волі дорівнює:  

►  трьом дням застосування примусових заходів медичного характеру  

►  двом дням застосування примусових заходів медичного характеру  

►  п’яти дням застосування примусових заходів медичного характеру 

►  одному дню застосування примусових заходів медичного характеру  

►  двом з половиною дням застосування примусових заходів медичного характеру  

 

Завдання № 764 (складність 1) 

Яким актом оголошується амністія?  

►  законом України стосовно певної категорії осіб  

►  постановою Верховної Ради України  

►  указом Президента України 

►  рішенням суду  

►  постановою Кабінету Міністрів України  

 

Завдання № 765 (складність 1) 

Яким актом здійснюється помилування?  

►  рішенням суду  

►  постановою Кабінету Міністрів України  

►  постановою Верховної Ради України  

►  указом Президента України 

►  законом України  

 

Завдання № 766 (складність 1) 

Актом про помилування може бути здійснена заміна засудженому призначеного судом 

покарання у виді довічного позбавлення волі на позбавлення волі на строк:  

►  визначений у статті Загальної частини КК України  



►  не менше двадцяти п’яти років  

►  така заміна не може бути здійснена 

►  не менше п’ятнадцяти років  

►  не менше двадцяти років  

 

Завдання № 767 (складність 2) 

Особа 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 в суді не можна вважати суспільно-небезпечною, та у разі вчинення нею:  

►  злочину невеликої тяжкості, крім корупційних злочинів  

►  особливо тяжкого злочину  

►  тяжкого злочину  

►  необережного злочину середньої тяжкості 

►  будь-якого злочину  

►  злочину середньої тяжкості, крім корупційних злочинів  

 

Завдання № 768(1) (складність 2) 

У якій відповіді правильно зазначені обов’язки, які суд може покласти на засудженого у разі 

звільнення його від відбування покарання з випробуванням?  

►  повністю відшкодувати збитки, завдані злочином  

►  попросити пробачення у потерпілого шляхом розміщення повідомлення у засобах 

масової інформації  

►  не виїжджати за межі України без дозволу кримінально-виконавчої інспекції  

►  не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-

виконавчої інспекції 

►  повідомляти дільничного інспектора про зміну місця проживання, роботи або навчання  

►  попросити публічно або в іншій формі пробачення у потерпілого  

 

Завдання № 769 (складність 2) 

За яких підстав суд направляє засуджену жінку, яку було звільнено від відбування покарання 

з випробуванням, для відбування призначеного покарання?  

►  якщо вона виїхала за кордон  

►  якщо вона передала дитину в дитячий будинок  

►  такі підстави закон не передбачає 

►  якщо вона не може утримувати дитину  

►  якщо вона відмовилася від дитини  

►  якщо вона страждає на алкоголізм чи наркоманію  

 

Завдання № 770 (складність 2) 

Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання може бути застосоване до осіб, які 

відбувають покарання у виді:  

►  обмеження волі  

►  громадських робіт  

►  арешту  

►  позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю  

►  виправних робіт  

►  довічного позбавлення волі 

 



Завдання № 771 (складність 2) 

Вимога щодо фактичного відбуття не менше двох третин строку покарання як умови 

застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання, стосується осіб, 

засуджених за вчинення:  

►  умисного злочину, за вчинення якого особа була засуджена до позбавлення волі, якщо ця 

особа раніше відбувала покарання у виді позбавлення волі за умисний злочин, судимість за 

який з неї не знята чи не погашена  

►  умисного злочину, вчиненого особою, яка раніше звільнялася умовно-достроково, 

протягом невідбутої частини покарання  

►  умисного злочину, вчиненого особою, звільненою від відбування покарання з 

випробуванням, протягом іспитового строку 

►  тяжкого чи особливо тяжкого злочину  

►  тяжкого злочину, за вчинення якого особа була засуджена до позбавлення волі, якщо ця 

особа раніше відбувала покарання у виді позбавлення волі за тяжкий злочин, судимість за 

який з неї не знята чи не погашена  

►  умисного тяжкого чи необережного особливо тяжкого злочину  

 

Завдання № 772 (складність 2) 

Вимога щодо фактичного відбуття не менше трьох чвертей строку покарання як умови 

застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання, стосується осіб, 

засуджених за вчинення:  

►  умисного тяжкого чи необережного особливо тяжкого злочину  

►  необережного особливо тяжкого злочину  

►  особливо тяжкого злочину, за вчинення якого особа була засуджена до позбавлення волі, 

якщо ця особа раніше відбувала покарання у виді позбавлення волі за особливо тяжкий 

злочин, судимість за який з неї не знята чи не погашена  

►  умисного злочину, вчиненого особою, звільненою від відбування покарання з 

випробуванням, протягом іспитового строку 

►  умисного злочину, вчиненого особою, яка раніше звільнялася умовно-достроково, 

протягом невідбутої частини покарання  

►  умисного особливо тяжкого злочину  

 

Завдання № 773 (складність 2) 

Підставою для звільнення від покарання за хворобою є психічне захворювання, яке …:  

►  становить небезпеку для здоров’я інших осіб  

►  позбавляє особу можливості керувати своїми діями (бездіяльністю)  

►  не позбавляє особу можливості повною мірою керувати своїми діями (бездіяльністю)  

►  позбавляє особу можливості передбачати наслідки своєї дії (бездіяльності) 

►  позбавляє особу можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність)  

►  не позбавляє особу можливості повною мірою усвідомлювати свої дії (бездіяльність)  

 

Розділ 20 - 

Завдання № 775(1) (складність 1) 

Твердження, що особа відповідно до чинного КК України визнається такою, що має 

судимість, з дня набрання законної сили обвинувальним вироком суду і до погашення або 

зняття судимості  

►  невірне 

►  вірне  

 



Завдання № 776(2) (складність 1) 

Твердження, що особа визнається такою, що має судимість, з дня відбуття покарання 

(основного і додаткового) і до погашення або зняття судимості  

►  невірне 

►  вірне  

 

Завдання № 777(1) (складність 1) 

Твердження, що згідно з положеннями Кримінального кодексу України строки погашення 

судимості обчислюються з дня відбуття основного і додаткового покарання  

►  вірне  

►  невірне 

 

Завдання № 778(2) (складність 1) 

Твердження, що строки погашення судимості обчислюються з дня набрання законної сили 

обвинувальним вироком суду  

►  вірне  

►  невірне 

 

Завдання № 779 (складність 1) 

Твердження, що судимість має правове значення лише у випадку вчинення нового злочину  

►  вірне  

►  невірне 

 

Завдання № 780(1) (складність 1) 

Твердження, що якщо особа, яка відбула покарання, до закінчення строку погашення 

судимості знову вчинить новий злочин, перебіг строку погашення судимості переривається і 

обчислюється заново  

►  вірне  

►  невірне 

 

Завдання № 781(2) (складність 1) 

Твердження, що якщо особа, яка відбула покарання, до закінчення строку погашення 

судимості знову вчинить новий злочин, перебіг строку погашення судимості зупиняється, і 

після набрання законної сили обвинувальним вироком суду за новий злочин обчислення 

строку погашення судимості за попередній злочин відновлюється  

►  невірне 

►  вірне  

 

Завдання № 782 (складність 1) 

Твердження, що чинний Кримінальний кодекс України містить як загальні норми про зняття 

та погашення судимості, так і положення про особливості застосування цього 

інституту до осіб, які вчинили злочини до досягнення ними вісімнадцятирічного віку  

►  вірне  

►  невірне 

 

Завдання № 783(1) (складність 1) 

Вкажіть, які особи визнаються такими, що не мають судимості:  



►  засуджених без призначення покарання  

►  звільнених від відбування покарання з випробуванням  

►  засуджених за злочини невеликої тяжкості  

►  засуджених до покарання, не пов’язаного з позбавленням волі 

►  засуджених за необережні злочини  

 

Завдання № 784(2) (складність 1) 

Вкажіть, які особи визнаються такими, що не мають судимості:  

►  особи, які відбули покарання за діяння, злочинність і караність якого усунута законом  

►  особи, засуджені за вироком суду без призначення покарання  

►  особи, засуджені за злочини, що не є тяжкими 

►  особи, які відбули покарання, призначене вироком суду, незалежно від виду покарання  

►  засуджені неповнолітні  

 

Завдання № 785(3) (складність 1) 

Вкажіть, які особи визнаються такими, що не мають судимості:  

►  особи, засуджені до позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю після виконання цього покарання  

►  особи, які відбувають додаткове покарання після відбуття основного покарання  

►  особи, яких було достроково звільнено від відбування покарання 

►  особи, які відбувають основне покарання  

►  особи, які були реабілітовані  

 

Завдання № 786 (складність 1) 

Вкажіть, з якого моменту особа визнається такою, що має судимість  

►  з моменту звернення обвинувального вироку суду до виконання  

►  з дня винесення постанови про призначення справи до судового розгляду  

►  з дня, коли вона фактично почала відбувати призначене їй покарання 

►  з дня набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо неї  

►  з дня проголошення обвинувального вироку суду щодо неї  

 

Завдання № 787 (складність 1) 

Особа визнається такою, що має судимість:  

►  з дня набрання законної сили обвинувальним вироком суду і до відбуття призначеного 

покарання  

►  з моменту звернення обвинувального вироку суду до виконання і до погашення або 

зняття судимості  

►  з дня набрання законної сили обвинувальним вироком суду і до погашення або зняття 

судимості  

►  з дня проголошення обвинувального вироку суду щодо неї і до погашення або зняття 

судимості  

►  з дня відбуття призначеного покарання і до погашення або зняття судимості 

 

Завдання № 788 (складність 1) 

Вкажіть, яка особа визнається такою, що має судимість:  

►  особа, засуджена за вироком суду із звільненням від покарання 

►  особа, яка була реабілітована  

►  особа, звільнена від кримінальної відповідальності  

►  особа, яка відбула покарання у виді позбавлення волі, і протягом одного року з дня 



відбуття покарання вчинила новий злочин  

►  особа, якій оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення  

 

Завдання № 789 (складність 1) 

Судимість може бути знята:  

►  слідчим  

►  судом  

►  керівником обласного управління юстиції 

►  прокурором  

►  керівником органу досудового розслідування  

 

Завдання № 790 (складність 1) 

Вкажіть, з якого моменту обчислюються строки погашення судимості:  

►  з дня відбуття основного покарання, незалежно від того, чи відбула особа призначене їй 

вироком суду додаткове покарання  

►  з дня набрання законної сили обвинувальним вироком суду  

►  з дня відбуття додаткового покарання, незалежно від відбуття основного покарання  

►  з дня відбуття основного і додаткового покарання  

►  з дня винесення обвинувального вироку суду 

 

Завдання № 791(1) (складність 1) 

Якщо обвинувальний вирок суду, що набрав законної сили, не було виконано, то:  

►  судимість погашається по закінченні строків давності виконання вироку  

►  в такої особи судимість взагалі не виникає 

►  це є підставою для зняття судимості  

►  судимість погашається не раніше двох років з моменту закінчення строків давності 

виконання вироку  

►  судимість погашається не раніше одного року з моменту закінчення строків давності 

виконання вироку  

 

Завдання № 792(2) (складність 1) 

Якщо вирок суду, яким особу було засуджено до покарання, не було виконано, судимість 

погашається:  

►  з моменту звернення до виконання рішення суду про погашення судимості  

►  після спливу одного року з моменту закінчення строків давності виконання вироку 

►  з моменту набрання законної сили рішенням суду про погашення судимості  

►  після спливу двох років з моменту закінчення строків давності виконання вироку  

►  по закінченні строків давності виконання вироку  

 

Завдання № 793 (складність 1) 

Якщо особу було достроково звільнено від відбування покарання, то строк погашення 

судимості обчислюється:  

►  жодна з наведених вище відповідей не є правильною 

►  з дня дострокового звільнення її від відбування покарання (основного та додаткового)  

►  у такої особи судимість погашається одночасно із звільненням її від відбування 

покарання  

►  з дня спливу невідбутої частини покарання  

►  з дня спливу іспитового строку  

 



Завдання № 794 (складність 1) 

Перебіг строку погашення судимості переривається, якщо:  

►  особа, що відбула покарання, до закінчення строку погашення судимості знову вчинить 

злочин  

►  особа, що відбула покарання, до закінчення строку погашення судимості вчинить 

суспільно небезпечне діяння  

►  особа, що відбула покарання, до закінчення строку погашення судимості вчинить 

правопорушення  

►  особа, що відбула покарання, до закінчення строку погашення судимості вчинить лише 

умисний злочин 

►  особа, що відбула покарання, до закінчення строку погашення судимості не з'являється 

для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції  

 

Завдання № 795 (складність 1) 

Вкажіть, які наслідки тягне переривання строку погашення судимості:  

►  строк погашення судимості подвоюється 

►  строк погашення судимості обчислюється заново  

►  після відбуття особою покарання (основного та додаткового) за останній злочин 

обчислюється лише строк погашення судимості за попередній злочин  

►  особа вважається такою, що більше не має судимості за той злочин, перебіг строку 

судимості за який було перервано  

►  строк погашення судимості за попередній злочин більше не обчислюється  

 

Завдання № 796 (складність 1) 

Формами (видами) припинення судимості є:  

►  зняття судимості  

►  анулювання судимості 

►  погашення судимості  

►  переривання строку погашення судимості  

►  закінчення судимості  

 

Завдання № 797(1) (складність 1) 

Судимість погашається одночасно з відбуттям такого (-их) покарання (-ань):  

►  штраф  

►  позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю  

►  виправні роботи  

►  громадські роботи  

►  тримання в дисциплінарному батальйоні 

 

Завдання № 798(2) (складність 1) 

Судимість погашається одночасно з відбуттям такого (-их) покарання (-ань):  

►  позбавлення волі  

►  конфіскація майна  

►  службові обмеження для військовослужбовців 

►  громадські роботи  

►  арешт  

 

Завдання № 799 (складність 1) 

Якщо при звільненні особи від відбування покарання з випробуванням строк додаткового 



покарання перевищує тривалість іспитового строку, вона визнається такою, що не має 

судимості:  

►  з моменту набрання вироком суду законної сили 

►  після відбуття цього додаткового покарання  

►  в особи, звільненої від відбування покарання з випробуванням, судимість взагалі не 

виникає  

►  після спливу іспитового строку  

►  через один рік після спливу іспитового строку  

 

Завдання № 800 (складність 1) 

Звільнені від відбування покарання з випробуванням вагітні жінки і жінки, які мають дітей 

віком до семи років, визнаються такими, що не мають судимості:  

►  якщо протягом іспитового строку вони не вчинять нового злочину  

►  у таких осіб судимість взагалі не виникає  

►  якщо вони протягом одного року після спливу іспитового строку не вчинять нового 

злочину 

►  якщо протягом іспитового строку вони не вчинять нового злочину і якщо після 

закінчення цього строку не буде прийняте рішення про направлення їх для відбування 

покарання, призначеного за вироком суду  

►  якщо протягом іспитового строку вони не вчинять нового тяжкого або особливо тяжкого 

злочину  

 

Завдання № 801 (складність 1) 

Особи, звільненні від відбування покарання з випробуванням, визнаються такими, що не 

мають судимості:  

►  у таких осіб судимість взагалі не виникає  

►  якщо протягом іспитового строку вони не вчинять нового злочину  

►  якщо протягом іспитового строку вони не вчинять нового злочину і якщо протягом 

зазначеного строку рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням не 

буде скасоване з інших підстав, передбачених законом  

►  якщо протягом іспитового строку вони не вчинять нового тяжкого або особливо тяжкого 

злочину  

►  якщо вони протягом одного року після спливу іспитового строку не вчинять нового 

злочину 

 

Завдання № 802 (складність 1) 

Доповніть законодавче положення одним словом: 

Зняття судимості допускається лише після закінчення не менш як  __?__  строку погашення 

судимості, зазначеного в ст. 89 Кримінального кодексу України «Строки погашення 

судимості». 

 

Завдання № 803 (складність 1) 

Доповніть законодавче положення одним словом: 

Судимість має правове значення у разі вчинення нового  __?__ , а також в інших випадках, 

передбачених законами України. 

 

Завдання № 804 (складність 1) 

Доповніть законодавче положення двома словами: 

До строку  __?__  зараховується час, протягом якого вирок не було виконано, якщо при 



цьому давність виконання вироку не переривалася. 

 

Завдання № 805 (складність 1) 

Доповніть законодавче положення двома словами: 

Особи, засуджені за вчинення злочину із звільненням від відбування покарання з 

випробуванням (відповідно до ст. 75 КК України), визнаються такими, що не мають 

судимості, якщо протягом  __?__  строку вони не вчинять нового  __?__  і якщо протягом 

зазначеного строку рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням не 

буде скасоване з інших підстав, передбачених законом. 

 

Завдання № 806 (складність 1) 

Доповніть законодавче положення одним словом: 

Якщо особа після відбуття покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі зразковою 

поведінкою і сумлінним ставленням до праці довела своє виправлення, то  __?__  може зняти 

з неї судимість до закінчення строків, зазначених у ст. 89 КК України «Строки погашення 

судимості». 

 

Завдання № 807 (складність 1) 

Вставте слово, що позначає поняття, визначення якого наведене нижче: 

 __?__  є правовим станом особи, який виникає у зв'язку з її засудженням до покарання і за 

зазначених у законі умов тягне настання для неї 

певних негативних наслідків. 

 

Завдання № 808 (складність 1) 

Вставте слово, що позначає поняття, визначення якого наведене нижче: 

 __?__  судимості - автоматичне припинення судимості при наявності умов, передбачених КК 

України, що не потребує винесення окремого процесуального рішення суду. 

 

Завдання № 809 (складність 2) 

Вкажіть правильну (-і) відповідь (-і) щодо обчислення строків погашення судимості:  

►  якщо особу було достроково звільнено від відбування покарання, то строк погашення 

судимості обчислюється з дня дострокового звільнення її від відбування покарання 

(основного і додаткового)  

►  до строку погашення судимості зараховується строк, протягом якого особа відбувала 

основне та додаткове покарання 

►  до строку погашення судимості зараховується час, протягом якого вирок не було 

виконано, незалежно від того, чи переривалася при цьому давність виконання вироку  

►  до строку погашення судимості зараховується час, протягом якого проводилося досудове 

розслідування  

►  якщо невідбуту частину покарання було замінено більш м'яким покаранням, то строк 

погашення судимості обчислюється з дня відбуття більш м'якого покарання (основного і 

додаткового)  

 

Завдання № 810 (складність 2) 

Якщо перебіг строку погашення судимості перерваний вчиненням нового злочину, строк 

погашення судимості по першому злочині (по попередніх злочинах):  

►  обчислюється заново з дня набрання законної сили обвинувальним вироком суду за 

останній злочин  



►  обчислюється заново після фактичного відбуття покарання (основного та додаткового) за 

останній злочин  

►  обчислюється заново з початку фактичного відбування покарання за останній злочин  

►  обчислюється заново з моменту вчинення останнього злочину  

►  продовжує обчислюватися після фактичного відбуття покарання (основного та 

додаткового) за останній злочин 

 

Завдання № 811 (складність 2) 

Вкажіть види покарань, після відбуття яких допускається зняття судимості: 

Якщо особа після відбуття покарання у виді  __?__  зразковою поведінкою і сумлінним 

ставленням до праці довела своє виправлення, то суд може зняти з неї судимість до 

закінчення строків, зазначених у ст. 89 КК України «Строки погашення судимості». 

 

Завдання № 812 (складність 2) 

Встановіть відповідність між категоріями осіб та строками погашення судимості:  

1 

особи, засуджені до 

громадських робіт, 

виправних робіт або арешту  

  в таких осіб судимість не виникає  

2 

особи, засуджені до 

службового обмеження для 

військовослужбовців  

  

якщо протягом іспитового строку вони не вчинять 

нового злочину і якщо протягом цього строку 

рішення про відбування покарання з 

випробуванням не буде скасоване з інших 

підстав, передбачених законом  

3 

особи, засуджені за вироком 

суду без призначення 

покарання  

  
вважаються такими, що не мають судимості, після 

виконання цього покарання  

4 

особи, звільнені від 

відбування покарання з 

випробуванням  

  
один рік з дня відбуття покарання (основного і 

додаткового)  

      один рік після закінчення іспитового строку 

 

 

Завдання № 813 (складність 2) 

Встановіть відповідність між моментом, з якого починає обчислюватися строк погашення 

судимості, і випадками обчислення строку погашення судимості:  

1 
з дня відбуття основного і додаткового 

покарання  
  

якщо невідбуту частину 

покарання замінено більш 

м'яким покаранням  

2 
з дня дострокового звільнення від відбування 

покарання (основного і додаткового)  
  

строк погашення судимості 

обчислюється з цього моменту 

за загальним правилом 

3 строк погашення судимості обчислюється   у випадку, коли перебіг строку 



окремо за кожен злочин після фактичного 

відбуття покарання (основного і додаткового) за 

останній злочин  

погашення судимості 

переривався  

4 
з дня відбуття більш м'якого покарання 

(основного і додаткового)  
  

якщо особу було достроково 

звільнено від відбування 

покарання  

 

 

Завдання № 814 (складність 2) 

Встановіть відповідність між змістом поняття та терміном, що позначає це поняття:  

1 

правовий стан особи, який виникає у зв'язку з її засудженням до 

покарання і за зазначених у законі умов тягне настання для неї 

певних негативних наслідків  

  судимість  

2 

автоматичне припинення судимості при наявності умов, 

передбачених КК України, що не потребує посвідчення 

спеціальним рішенням суду або іншим документом  

  
анулювання 

судимості  

3 

припинення судимості рішенням суду до спливу строків 

погашення судимості, за наявності умов, передбачених КК 

України.  

  
зняття 

судимості  

      
погашення 

судимості  

      
сплив строку 

судимості 

 

 

Завдання № 815 (складність 2) 

Встановіть відповідність між можливістю/неможливістю зняття судимості з особи та видом 

відбутого нею покарання:  

1 допускається зняття судимості    арешт  

2 не допускається зняття судимості    штраф  

      обмеження волі  

      виправні роботи  

      позбавлення волі 

 

 

Завдання № 816 (складність 2) 

Пронумеруйте умови зняття судимості з особи з урахуванням послідовності їх настання:  



_____  особа відбула покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі  

_____  прийняття судом рішення про зняття з особи судимості до закінчення строків 

погашення судимості, встановлених КК України, але після закінчення не менше як половини 

відповідного строку погашення судимості. 

_____  особа зразковою поведінкою і сумлінним ставленням до праці довела своє 

виправлення  

 

Розділ 21 - 

Завдання № 818 (складність 1) 

Твердження, що КК України поряд із загальними положеннями, що стосуються питань 

кримінальної відповідальності осіб, які вчинили злочини, передбачає певні особливості 

кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх  

►  вірне  

►  невірне 

 

Завдання № 819 (складність 1) 

Твердження, що до неповнолітніх не застосовується звільнення від відбування покарання з 

випробуванням  

►  вірне  

►  невірне 

 

Завдання № 820 (складність 1) 

Твердження, що суд поряд із застосуванням до неповнолітнього одного чи декількох 

примусових заходів виховного характеру в передбаченому законом порядку може 

призначити неповнолітньому вихователя  

►  невірне 

►  вірне  

 

Завдання № 821 (складність 1) 

Твердження, що в КК України розкрито зміст усіх видів примусових заходів виховного 

характеру,  

►  вірне  

►  невірне 

 

Завдання № 822(1) (складність 1) 

Твердження, що в разі ухилення неповнолітнього, який вчинив суспільно небезпечне діяння 

до досягнення віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, від застосування 

до нього примусових заходів виховного характеру ці заходи скасовуються, і він притягується 

до кримінальної відповідальності  

►  вірне  

►  невірне 

 

Завдання № 823(2) (складність 1) 

Твердження, що в разі ухилення неповнолітнього, що вчинив злочин, від застосування до 

нього примусових заходів виховного характеру ці заходи скасовуються, і він притягується до 

кримінальної відповідальності  

►  невірне 



►  вірне  

 

Завдання № 824 (складність 1) 

Твердження, що умовно-дострокове звільнення неповнолітніх осіб від відбування покарання 

у виді позбавлення волі за злочин, вчинений ними у віці до вісімнадцяти років, може бути 

застосоване лише у випадку відбування покарання за злочин середньої тяжкості  

►  вірне  

►  невірне 

 

Завдання № 825 (складність 1) 

Твердження, що умовно-дострокове звільнення від відбування покарання може бути 

застосоване до неповнолітніх, які відбувають покарання у виді обмеження волі або 

позбавлення волі  

►  вірне  

►  невірне 

 

Завдання № 826 (складність 1) 

Твердження, що КК України містить окрему статтю із переліком покарань, що можуть бути 

застосовані до неповнолітніх осіб, які вчинили злочин у віці, до досягнення ними 18 років,  

►  вірне  

►  невірне 

 

Завдання № 827 (складність 1) 

Твердження, що до неповнолітніх осіб, визнаних винними у вчиненні злочину, можуть бути 

застосовані всі ті основні види покарань, що й до повнолітніх осіб,  

►  вірне  

►  невірне 

 

Завдання № 828 (складність 1) 

Твердження, що згідно з положеннями чинного КК України до неповнолітніх осіб заміна 

невідбутої частини покарання більш м'яким покаранням не застосовується,  

►  невірне 

►  вірне  

 

Завдання № 829 (складність 1) 

Призначаючи покарання неповнолітньому, суд, крім обставин, передбачених в статтях 65 - 

67 КК України (ст. 65 «Загальні засади призначення покарання», ст. 66 «Обставини, які 

пом'якшують покарання», ст. 67 «Обставини, які обтяжують покарання»), враховує також  

►  місце проживання  

►  поточну успішність в навчальному закладі  

►  умови його життя і виховання  

►  наявність родичів за кордоном  

►  рівень розвитку та інші особливості особи неповнолітнього 

 

Завдання № 830 (складність 1) 

Яке з перелічених видів покарань може бути застосоване до неповнолітніх як основне  

►  штраф  



►  конфіскація майна 

►  позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю  

►  обмеження волі  

►  тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців  

 

Завдання № 831 (складність 1) 

Арешт застосовується до неповнолітнього на строк  

►  від п'ятнадцяти діб до одного місяця 

►  від десяти днів до одного місяця  

►  від п’ятнадцяти до сорока п’яти діб  

►  від одного до шести місяців  

►  від п’ятнадцяти до шістдесяти діб  

 

Завдання № 832 (складність 1) 

Вкажіть підстави, за яких допускається застосування до неповнолітніх примусових заходів 

виховного характеру:  

►  у випадку вчинення неповнолітнім вперше діяння, яке формально містить ознаки діяння, 

передбаченого КК України, але яке не заподіяло і не могло заподіяти істотної шкоди 

фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі 

►  у випадку вчинення неповнолітнім незначного злочину, якщо було встановлено, що його 

виправлення можливе лише шляхом застосування примусових заходів виховного характеру  

►  у випадку вчинення неповнолітнім вперше злочину середньої тяжкості, якщо є 

клопотання трудового колективу, де працює неповнолітній, про передачу його на поруки  

►  у випадку вчинення неповнолітнім вперше тяжкого злочину, якщо він щиро покаявся та 

відшкодував потерпілому завдані збитки  

►  у випадку вчинення особою, яка не досягла віку, з якого може наставати кримінальна 

відповідальність, суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, 

передбаченого Особливою частиною КК України  

 

Завдання № 833 (складність 1) 

Які з перелічених нижче покарань можуть бути застосовані до неповнолітніх, яким на 

момент постановлення вироку виповнилося 16 років:  

►  обмеження волі  

►  штраф  

►  виправні роботи  

►  позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу  

►  конфіскація майна 

 

Завдання № 834 (складність 1) 

Які з перелічених нижче покарань можуть бути застосовані до неповнолітніх лише як 

основні:  

►  громадські роботи  

►  позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу  

►  штраф  

►  позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю 

►  виправні роботи  

 

Завдання № 835 (складність 1) 

Які з перелічених нижче покарань можуть бути застосовані до неповнолітніх лише як 



додаткові:  

►  позбавлення волі на певний строк 

►  виправні роботи  

►  арешт  

►  позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю  

►  громадські роботи  

 

Завдання № 836 (складність 1) 

Які з перелічених нижче покарань можуть бути застосовані до неповнолітніх і як основні, і 

як додаткові:  

►  позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю  

►  арешт 

►  громадські робот  

►  виправні роботи  

►  штраф  

 

Завдання № 837 (складність 1) 

Штраф застосовується лише до неповнолітніх  

►  які працюють  

►  які мають повну середню освіту  

►  які досягли сімнадцятирічного віку 

►  які мають заможних батьків, які можуть сплатити за неповнолітнього штраф  

►  які мають самостійний дохід, власні кошти або майно, на яке може бути звернене 

стягнення  

 

Завдання № 838 (складність 1) 

Розмір штрафу для неповнолітніх встановлюється судом залежно від  

►  майнового стану неповнолітнього в межах до п’ятисот встановлених законодавством 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян  

►  жодна з наведених вище відповідей не є правильною 

►  тяжкості вчиненого злочину в межах до п’ятисот встановлених законодавством 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян  

►  тяжкості вчиненого злочину та з урахуванням майнового стану неповнолітнього та його 

батьків в межах до п’ятисот встановлених законодавством неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян  

►  тяжкості вчиненого злочину та з урахуванням майнового стану неповнолітнього в межах 

до п’ятисот встановлених законодавством неоподатковуваних мінімумів доходів громадян  

 

Завдання № 839 (складність 1) 

Громадські роботи можуть бути застосовані до неповнолітнього:  

►  якому виповнилося 11 років  

►  жодна з наведених вище відповідей не є правильною 

►  якому виповнилося 14 років  

►  якому виповнилося 15 років  

►  якому виповнилося 16 років  

 

Завдання № 840 (складність 1) 

Суд призначає неповнолітньому громадські роботи в межах:  

►  від сорока до двохсот годин  



►  від двох місяців до одного року 

►  від тридцяти до ста годин  

►  від шістдесяти до двохсот сорока годин  

►  від тридцяти до ста двадцяти годин  

 

Завдання № 841 (складність 1) 

Громадські роботи, застосовані до неповнолітнього, полягають:  

►  у виконанні робіт у вільний від роботи чи навчання час, але не більше двох годин на 

тиждень  

►  у виконанні робіт у вільний від роботи чи навчання час, але не більше трьох годин на 

день  

►  жодна з наведених вище відповідей не є правильною 

►  у виконанні робіт у вільний від основної роботи чи навчання час, але не більше двох 

годин на день  

►  у виконанні робіт в будь-який час, але не більше двох годин на день  

 

Завдання № 842 (складність 1) 

Виправні роботи можуть бути застосовані до неповнолітнього:  

►  якому виповнилося 16 років  

►  якому виповнилося 15 років  

►  якому виповнилося 14 років  

►  якому виповнилося 18 років  

►  жодна з наведених вище відповідей не є правильною 

 

Завдання № 843 (складність 1) 

Виправні роботи застосовуються до неповнолітнього на строк:  

►  від шістдесяти до двохсот сорока годин  

►  від двох місяців до двох років  

►  від тридцяти до ста двадцяти годин  

►  від одного місяця до шести місяців  

►  від двох місяців до одного року 

 

Завдання № 844 (складність 1) 

Із заробітку неповнолітнього, засудженого до виправних робіт:  

►  здійснюється відрахування в доход держави в розмірі, встановленому вироком суду, в 

межах до десяти відсотків  

►  здійснюється відрахування в доход держави в розмірі, встановленому вироком суду, в 

межах від п’яти до десяти відсотків  

►  здійснюється відрахування в доход держави в розмірі, встановленому вироком суду, в 

межах від десяти до двадцяти відсотків  

►  відрахування не здійснюється  

►  здійснюється відрахування в доход держави в розмірі, встановленому вироком суду, в 

межах від трьох до десяти відсотків 

 

Завдання № 845 (складність 1) 

Арешт застосовується до неповнолітнього:  

►  якому виповнилося 18 років  

►  жодна з наведених вище відповідей не є правильною 

►  якому виповнилося 14 років на момент постановлення вироку  



►  якому виповнилося 15 років на момент постановлення вироку  

►  якому виповнилося 16 років на момент постановлення вироку  

 

Завдання № 846 (складність 1) 

Покарання у виді позбавлення волі на певний строк особам, які не досягли до вчинення 

злочину вісімнадцятирічного віку  

►  не призначається взагалі  

►  призначається на строк не більше року  

►  призначається на строк не більше чотирьох років 

►  призначається на строк не більше двох років  

►  не може бути призначене у випадку вчинення злочину невеликої тяжкості вперше  

 

Завдання № 847 (складність 1) 

При призначенні покарання неповнолітньому за сукупністю злочинів або вироків остаточне 

покарання у виді позбавлення волі:  

►  призначається на строк не більше дванадцяти років  

►  призначається на строк не більше десяти років  

►  призначається на строк не більше двадцяти років  

►  не може перевищувати п’ятнадцяти років 

►  призначається на строк не більше семи років  

 

Завдання № 848 (складність 1) 

Звільнення неповнолітнього від відбування покарання з випробуванням може бути 

застосоване у випадку його засудження до:  

►  позбавлення волі на певний строк  

►  довічного позбавлення волі 

►  позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю  

►  громадських робіт  

►  арешту  

 

Завдання № 849 (складність 1) 

У випадку звільнення неповнолітнього від відбування покарання з випробуванням іспитовий 

строк установлюється тривалістю:  

►  від одного до двох років  

►  від двох до п’яти років  

►  до одного року  

►  до двох років 

►  від одного до чотирьох років  

 

Завдання № 850 (складність 1) 

Яка відповідь містить найбільш повний перелік покарань, що можуть бути застосовані до 

неповнолітніх:  

►  штраф, громадські роботи, виправні роботи, арешт, обмеження волі, позбавлення волі на 

певний строк 

►  штраф, громадські роботи, виправні роботи, арешт, позбавлення волі на певний строк  

►  штраф, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю  

►  штраф, громадські роботи, виправні роботи  

►  громадські роботи, виправні роботи, арешт, позбавлення волі на певний строк  

 



Завдання № 851 (складність 1) 

У випадку ухилення неповнолітнього, що вчинив злочин, від застосованих до нього при 

звільненні від кримінальної відповідальності примусових заходів виховного характеру:  

►  такому неповнолітньому суд робить попередження  

►  КК України не визначає правових наслідків ухилення неповнолітнього від застосованих 

до нього при звільненні від кримінальної відповідальності примусових заходів виховного 

характеру  

►  такому неповнолітньому суд призначає покарання, яке виконується разом з 

застосованими примусовими заходами виховного характеру  

►  неповнолітній притягується до кримінальної відповідальності за сам факт ухилення від 

застосування до нього примусових заходів виховного характеру  

►  ці заходи скасовуються і неповнолітній притягується до кримінальної відповідальності 

 

Завдання № 852 (складність 1) 

Доповніть законодавче положення одним словом : 

 __?__  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. 

 

Завдання № 853 (складність 1) 

Доповніть законодавче положення двома числами (вписати цифри): 

Виправні роботи можуть бути призначені неповнолітньому в віці від 16 до 18 років за місцем 

роботи на строк від  __?__  місяців до  __?__  року. 

 

Завдання № 854 (складність 1) 

Вкажіть, зміст примусового заходу виховного характеру якого виду розкрито нижче: 

 __?__  може бути зроблено шляхом роз'яснення судом неповнолітньому наслідків його дій - 

шкоди, завданої охоронюваним законом правам особи (осіб), інтересам суспільства або 

держави, - та оголошення неповнолітньому осуду за ці дії, а також попередження про більш 

суворі правові наслідки, які можуть настати в разі продовження ним протиправної поведінки 

чи вчинення нового злочину. 

 

Завдання № 855 (складність 1) 

Доповніть законодавче положення трьома числами (вписати цифри): 

Громадські роботи можуть бути призначені неповнолітньому у віці від 16 до 18 років на 

строк від  __?__  до  __?__  годин і полягають у виконанні неповнолітнім робіт у вільний від 

навчання чи основної роботи час. Тривалість виконання даного виду покарання не може 

перевищувати  __?__  годин на день. 

 

Завдання № 856 (складність 1) 

Доповніть законодавче положення двома числами (вписати цифри): 

Громадські роботи можуть бути призначені неповнолітньому у віці 

від  __?__  до  __?__  років. 

 

Завдання № 857 (складність 1) 

Доповніть законодавче положення двома числами (вписати цифри): 

Покарання у виді позбавлення волі особам, які не досягли до вчинення злочину 

вісімнадцятирічного віку, може бути призначене на строк від  __?__  місяців до  __?__  років, 



крім випадків, передбачених п. 5 ч. 3 ст. 102 КК України «Позбавлення волі на певний 

строк» (п. 5 ч.3 ст.102 КК України - вчинення особливо тяжкого злочину, поєднаного з 

умисним позбавленням життя людини). 

 

Завдання № 858 (складність 1) 

Доповніть законодавче положення двома словами: 

До осіб, які відбувають покарання у виді  __?__  за злочин, вчинений у віці до вісімнадцяти 

років, може бути застосоване умовно-дострокове звільнення від відбування покарання 

незалежно від тяжкості вчиненого злочину. 

 

Завдання № 859 (складність 1) 

Доповніть законодавче положення двома та одним словом відповідно: 

Дострокове зняття судимості допускається лише щодо особи, яка відбула покарання у 

виді  __?__  за тяжкий або особливо тяжкий злочин, вчинений у віці до вісімнадцяти років, за 

підставами, передбаченими в частині першій статті 91 КК України «Зняття судимості», після 

закінчення не менш як  __?__  строку погашення судимості, встановленого в КК для 

неповнолітніх. 

 

Завдання № 860 (складність 1) 

Доповніть законодавче положення чотирма словами: 

Передача неповнолітнього під нагляд батьків чи осіб, які їх заміняють, чи під нагляд 

педагогічного або трудового колективу за його згодою, а також окремих громадян на їхнє 

прохання - один із видів  __?__ . 

 

Завдання № 861 (складність 2) 

Вкажіть підстави, за яких допускається застосування до неповнолітніх примусових заходів 

виховного характеру у випадку звільнення їх від кримінальної відповідальності  

►  у випадку, коли неповнолітній вперше вчинив злочин невеликої тяжкості або 

необережний злочин середньої тяжкості, якщо встановлено, що його виправлення можливе 

без застосування покарання  

►  у випадку, коли неповнолітній вперше вчинив злочин невеликої тяжкості або злочин 

середньої тяжкості і є прохання батьків застосувати до нього примусові заходи виховного 

характеру 

►  у випадку, коли неповнолітній заподіяв шкоду в стані необхідної оборони  

►  у випадку, коли неповнолітній вчинив злочин з необережності  

►  у випадку, коли неповнолітній вперше вчинив тяжкий злочин, але примирився з 

потерпілим та відшкодував завдані збитки або усунув заподіяну злочином шкоду  

 

Завдання № 862 (складність 2) 

Вкажіть підстави (умови), за яких допускається застосування до неповнолітніх примусових 

заходів виховного характеру у випадку звільнення їх від покарання  

►  у випадку вчинення неповнолітнім вперше злочину середньої тяжкості, якщо є 

клопотання трудового колективу, де працює неповнолітній, про передачу його на поруки  

►  у випадку вчинення особою, яка не досягла віку, з якого може наставати кримінальна 

відповідальність, суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, 

передбаченого Особливою частиною КК України 

►  у випадку вчинення неповнолітнім вперше злочину невеликої тяжкості, якщо він щиро 

покаявся та відшкодував потерпілому завдані збитки  

►  у випадку вчинення неповнолітнім злочину невеликої або середньої тяжкості, якщо буде 



визнано, що внаслідок щирого розкаяння та подальшої бездоганної поведінки він на момент 

постановлення вироку не потребує застосування покарання  

►  у випадку вчинення неповнолітнім незначного злочину, якщо було встановлено, що його 

виправлення можливе лише шляхом застосування примусових заходів виховного характеру  

 

Завдання № 863(1) (складність 2) 

До неповнолітнього можуть бути застосовані такі примусові заходи виховного характеру  

►  обмеження дозвілля і встановлення особливих вимог до поведінки неповнолітнього  

►  покладення на батьків неповнолітнього обов’язку відшкодування заподіяних збитків  

►  покладення на неповнолітнього обов’язку попросити вибачення у потерпілого  

►  застереження  

►  попередження 

 

Завдання № 864(2) (складність 2) 

До неповнолітнього можуть бути застосовані такі примусові заходи виховного характеру:  

►  покладення на неповнолітнього обов’язку попросити вибачення у потерпілого  

►  попередження  

►  покладення на батьків неповнолітнього обов’язку відшкодування заподіяних збитків  

►  покладення на неповнолітнього, який досяг п'ятнадцятирічного віку і має майно, кошти 

або заробіток, обов'язку відшкодування заподіяних майнових збитків 

►  передача неповнолітнього під нагляд батьків чи осіб, які їх заміняють, чи під нагляд 

педагогічного або трудового колективу за його згодою, а також окремих громадян на їхнє 

прохання  

 

Завдання № 865 (складність 2) 

Тривалість яких примусових заходів виховного характеру визначається судом, який їх 

призначає:  

►  обмеження дозвілля і встановлення особливих вимог до поведінки неповнолітнього  

►  передача неповнолітнього під нагляд батьків чи осіб, які їх замінюють, чи під нагляд 

педагогічного або трудового колективу за його згодою, а також окремих громадян на їхнє 

прохання  

►  направлення неповнолітнього на примусові роботи  

►  направлення неповнолітнього до спеціальної навчальної установи для дітей і підлітків 

для примусового навчання  

►  покладення на неповнолітнього обов’язку влаштуватися на роботу 

 

Завдання № 866 (складність 2) 

Які з примусових заходів виховного характеру можуть бути застосовані до особи, яка до 

досягнення віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, вчинила суспільно 

небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною КК 

України  

►  направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і 

підлітків до його виправлення, але на строк, що не перевищує трьох років 

►  покладення на неповнолітнього обов’язку влаштуватися на роботу  

►  застереження  

►  покладення на неповнолітнього обов’язку попросити вибачення у потерпілого  

►  покладення на батьків неповнолітнього обов’язку відшкодування заподіяних збитків  

 



Завдання № 867 (складність 2) 

Примусові заходи виховного характеру застосовуються:  

►  до неповнолітнього при звільненні його від покарання у випадку вчинення злочину 

невеликої або середньої тяжкості і судом визнано, що внаслідок щирого розкаяння та 

подальшої бездоганної поведінки він на момент постановлення вироку не потребує 

застосування покарання  

►  до неповнолітніх разом із призначенням покарання як додаткові заходи виправлення та 

перевиховання особи  

►  до неповнолітньої особи, умовно-достроково звільненої від відбування покарання 

►  до неповнолітнього у разі постановлення судом рішення про звільнення його від 

кримінальної відповідальності у випадку вчинення ним вперше злочину невеликої тяжкості 

або необережного злочину середньої тяжкості, якщо його виправлення можливе без 

застосування покарання  

►  до особи, яка на момент вчинення злочину досягла віку, з якого настає кримінальна 

відповідальність, проте потребує підвищення свого освітнього та культурного рівня  

 

Завдання № 868(1) (складність 2) 

Встановіть відповідність між видом покарання та покаранням, що застосовується до 

неповнолітнього:  

1 основне покарання    штраф  

2 додаткове покарання    виправні роботи  

3 
може застосовуватися і як основне, і 

як додаткове покарання  
  позбавлення волі на певний строк 

      
позбавлення права обіймати певні посади 

або займатися певною діяльністю  

      громадські роботи  

 

 

Завдання № 869(2) (складність 2) 

Встановіть відповідність між видом покарання та покаранням, що застосовується до 

неповнолітнього:  

1 основне покарання    громадські роботи  

2 додаткове покарання    
позбавлення права обіймати певні посади 

або займатися певною діяльністю  

3 
може застосовуватися і як основне, і 

як додаткове покарання  
  арешт 

      штраф  

      виправні роботи  

 

 



Завдання № 870 (складність 2) 

Встановіть відповідність між строком покарання та видом покарання, що може бути 

призначене неповнолітньому:  

1 від 15 діб до 45 діб    арешт  

2 від 30 годин до 120 годин    громадські роботи  

3 від 2 місяців до 1 року    виправні роботи  

4 

від 6 місяців до 10 років (за винятком вчинення 

особливо тяжкого злочину, поєднаного з 

умисним позбавленням життя людини)  

  
позбавлення волі на певний 

строк  

      

позбавлення права обіймати 

певні посади або займатися 

певною діяльністю 

 

 

Завдання № 871 (складність 2) 

Встановіть відповідність між мірою покарання та видом покарання, що застосовується до 

неповнолітнього:  

1 

із заробітку неповнолітнього здійснюється 

відрахування в доход держави в розмірі, 

встановленому вироком суду, в межах від п'яти до 

десяти відсотків строком від двох місяців до одного 

року  

  виправні роботи  

2 від одного до трьох років    арешт 

3 

від тридцяти до ста двадцяти годин і полягають у 

виконанні робіт у вільний від навчання чи основної 

роботи час, але не більше двох годин на день  

  громадські роботи  

4 

встановлюється судом в межах до п'ятисот 

встановлених законодавством неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян залежно від тяжкості 

вчиненого злочину та з урахуванням майнового стану 

винного  

  

позбавлення права 

обіймати певні посади 

або займатися певною 

діяльністю  

      штраф  

 

 

Завдання № 872 (складність 2) 

Встановіть відповідність між видом покарання та конкретним покаранням, що може бути 

застосоване до неповнолітнього, в залежності від того, чи пов'язане воно з ізоляцією особи 

від суспільства:  

1 пов'язані з ізоляцією від суспільства    громадські роботи  



2 не пов'язані з ізоляцією від суспільства    штраф  

      арешт  

      позбавлення волі на певний строк  

      виправні роботи 

 

 

Завдання № 873 (складність 2) 

Встановіть відповідність між можливістю/неможливістю звільнення неповнолітнього від 

відбування покарання з випробуванням та видом покарання, до якого засуджено 

неповнолітнього:  

1 

звільнення від відбування покарання з 

випробуванням може бути застосоване, 

якщо неповнолітнього засуджено до 

покарання у виді  

  штраф  

2 

звільнення від відбування покарання з 

випробуванням не може бути 

застосоване, якщо неповнолітнього 

засуджено до покарання у виді  

  позбавлення волі на певний строк  

      

штрафу як основного покарання та 

додаткового покарання у виді 

позбавлення права обіймати певні 

посади або займатися певною 

діяльністю 

      арешт  

      громадські роботи  

 

 

Завдання № 874 (складність 2) 

Встановіть відповідність між наведеним змістом примусового заходу виховного характеру та 

видом примусового заходу виховного характеру:  

1 

застосовується лише до неповнолітнього, 

який досяг 15 років, має майно чи кошти, що 

є його власністю, або самостійно одержує 

заробіток (заробітну плату, стипендію тощо)  

  

передача неповнолітнього під 

нагляд батьків або осіб, які їх 

заміняють, або під нагляд 

педагогічного або трудового 

колективу за його згодою, а 

також окремих громадян на їхнє 

прохання 

2 

роз'яснення судом неповнолітньому наслідків 

його дій - шкоди, завданої охоронюваним 

законом правам особи (осіб), інтересам 

  

обмеження дозвілля і 

встановлення особливих вимог 

щодо поведінки неповнолітнього  



суспільства або держави, - та оголошення 

неповнолітньому осуду за ці дії, а також 

попередження про більш суворі правові 

наслідки, які можуть настати в разі 

продовження ним протиправної поведінки чи 

вчинення нового злочину  

3 

обмеження перебування поза домівкою в 

певний час доби; заборона відвідувати певні 

місця, змінювати без згоди органу, який 

здійснює за ним нагляд, місце проживання, 

навчання чи роботи, виїжджати в іншу 

місцевість; покладення обов'язку продовжити 

навчання, пройти курс лікування (за наявності 

хворобливого потягу до спиртного або в разі 

вживання наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів) тощо  

  

покладення на неповнолітнього 

обов'язку відшкодувати заподіяні 

майнові збитки  

4 

допускається лише за умови, що вони здатні 

забезпечити позитивний виховний вплив на 

неповнолітнього та постійний контроль за 

його поведінкою. Питання про передачу 

неповнолітнього під нагляд цих осіб суд 

повинен вирішувати з урахуванням даних, що 

їх характеризують  

  застереження  

 

 

Завдання № 875 (складність 1) 

Встановіть відповідність:  

► 2Вчинення двох або більше злочинів, передбачених тією самою статтею або частиною 

статті Особливої частини КК України;  

► 4Вчинення нового умисного злочину особою, яка має судимість за умисний злочин.  

► 1Вчинення особою одночасно, шляхом вчинення одного діяння двох або більше злочинів 

передбачених різними статтями або різними частинами статті Особливої частини КК 

України, за жоден з яких її не було засуджено;  

► 3Вчинення особою шляхом вчинення окремих діянь двох або більше злочинів, 

передбачених різними статтями або різними частинами статті Особливої частини КК 

України, за жоден з яких її не було засуджено;  

► 2повторність злочинів  

► 1ідеальна сукупність злочинів  

► 4 рецидив злочинів 

Повернутися до предмету 

► 3реальна сукупність злочинів  

 

 

  

Повернутися до предмету 


