ТЕСТОВІ ПИТАННЯ: КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (ЧАСТИНА 2)

1

Питання:

Законодавство України про кримінальну відповідальність становить:

1.

Кримінальний процесуальний кодекс України

2.

Кримінальний кодекс України

Відповіді:
3.
Кримінальний кодекс України, Кримінальний процесуальний
кодекс України та інші закони
4.

2

Питання:

жодна з названих відповідей не є правильною

Діючий Кримінальний кодекс України було прийнято Верховною Радою
України:
1. 1 серпня 1991 року

2. 1 січня

1992 року

Відповіді:
3. 1 вересня 1996 року

4. 5 квітня
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Питання:

2001 року

Діючий Кримінальний кодекс України набув чинності:

1. 1 вересня 1991 року

2. 1 вересня 1996 року
Відповіді:
3. 1 вересня 2001 року

4. 1 вересня 2010 року

4

Питання:

Який із кодексів України поділено на Загальну та Особливу частини?

1. Податковий кодекс

2. Кримінальний процесуальний
Відповіді:
3. Кримінальний кодекс

4. жодна з названих відповідей не є правильною
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Питання:

На чому відповідно до Кримінального кодексу України ґрунтується цей
Кодекс?

1.

на вітчизняних правових традиціях

2.
на Конституції України та загальновизнаних принципах і нормах
міжнародного права
Відповіді:

6

Питання:

3.

на рішеннях Конституційного суду України

4.

жодна із відповідей не є правильною

Чому за чинним Кримінальним Кодексом України повинні відповідати
закони України про кримінальну відповідальність?
1.
положенням, що містяться в чинних міжнародних договорах, згоду
на обов’язковість яких надано Верховною Радою України

Відповіді:

2.
положенням, що напрацьовані
України

теорією кримінального права

3.
положенням, відображеним у постановах Пленуму Верховного Суду
України
4.
7

Питання:

жодна із відповідей не є правильною

Як кваліфікуються дії співвиконавця, який домовився з жінкою вбити її
дитину відразу після пологів?

1. за ст. 117 Кримінального кодексу України

2. за ч. 2 ст. 15 та ст. 117 Кримінального кодексу України
Відповіді:
3. за ч. 1 ст. 14, пп. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України

4. за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України
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Питання:

Яке з указаних нижче положень не є за чинним Кримінальним кодексом
України завданням цього Кодексу?
1.
правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина,
власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля,
конституційного устрою України від злочинних посягань
2.

забезпечення миру і безпеки людства

3.

запобігання злочинам

4.

попередження злочинності

Відповіді:
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Питання:

За ч. 1 ст. 1 Кримінального кодексу України одним із його завдань є:

1. правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина

2. охорона прав і свобод людини і громадянина
Відповіді:
3. захист прав і свобод людини і громадянина

4. боротьба зі злочинністю
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Питання:

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Кримінального кодексу України одним із його
завдань є:
1. охорона власності

2. правове забезпечення охорони власності
Відповіді:
3. захист власності

4. протидія злочинам проти власності
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Питання:

Як слід кваліфікувати закінчений замах на вбивство двох або більше осіб,
який не призвів до смертельного наслідку однієї з осіб?
1. за п. 1 ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України

2. за ч. 1 ст. 115 та ст. 15, п.1 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України
Відповіді:
3. ч. 1 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України

4. за пп. 1 і 5 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України
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Питання:

Для здійснення завдань Кримінального кодексу України, останній
визначає, що до осіб, які вчинили злочин застосовуються:
1. кримінальна відповідальність

2. кримінально-правові стягнення
Відповіді:
3. покарання

4. заборони
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Питання:

Відповідно до Кримінального кодексу України підставою кримінальної
відповідальності є:

Відповіді:

1. вчинення діяння, що відповідає ознакам злочину

2.
вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад
злочину, передбаченого цим Кодексом
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Питання:

3.

суспільно-небезпечне діяння, передбачене цим Кодексом

4.

вчинення винною особою злочину

Відповідно до
чинного Кримінального кодексу України особа
вважається невинуватою у вчиненні злочину:

1.
доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено
обвинувальним вироком суду
2.

доки вона не визнає свою вину у вчиненні злочину

3.

доки її вину не буде доведено слідством

4.

жодна з наведених вище відповідей не є правильною

Відповіді:
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Питання:

За чинним Кримінальним кодексом України вчинення особою суспільно
небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого цим
Кодексом є підставою:

1. засудження

2.покарання
Відповіді:
3. кримінальної відповідальності

4. звільнення від кримінальної відповідальності
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Питання:

Відповіді:

Відповідно до чинного Кримінального кодексу України особа не може
бути піддана покаранню:

1.

доки її не буде визнано зловмисником

2.

доки вона не визнає свою вину у вчиненні злочину

3.

доки її вину не буде доведено слідством

4.
доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено
обвинувальним вироком суду
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Питання:

Якщо за чинним Кримінальним кодексом України вину особи у
вчиненні злочину буде доведено в законному порядку і встановлено
обвинувальним вироком суду, така особа:
1.
вважається злочинною і
покаранню

обов’язково піддається

2.
вважається винуватою у злочині і
відповідальності

кримінальному

піддається кримінальній

Відповіді:
3.

вважається причетною до вчинення злочину і піддається покаранню

4.
вважається винуватою у вчиненні злочину і може бути піддана
кримінальному покаранню
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Питання:

На яких принципах і нормах відповідно до чинного Кримінального
кодексу України ґрунтується цей Кодекс?

1. на принципах верховенства закону

2. на загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права
Відповіді:
3. на Конституції України та міжнародних конвенціях

4. жодна з відповідей не є правильною
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Питання:

Що за чинним Кримінальним кодексом України відбувається з законами
України про кримінальну відповідальність після набрання ними
чинності?
1. вони починають діяти

Відповіді:

2. вони починають застосовуватись

3. вони включаються до Кримінального кодексу України

4. вони починають визнаватись
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Питання:

Які закони про кримінальну відповідальність, що набрали чинності,
включаються до Кримінального кодексу України?

1. прийняті після набрання чинності цим Кодексом

2. усі без виключення
Відповіді:
3. що пом’якшують кримінальну відповідальність

4. жодна з відповідей не є правильною
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Питання:

Які обставини кримінально-правового характеру відповідно до
Кримінального кодексу України визначаються виключно цим Кодексом?

1.

характер суспільної небезпечності діяння

2.
злочинність діяння, а також його караність та інші кримінальноправові наслідки
Відповіді:
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Питання:

3.

ступінь суспільної небезпечності діяння

4.

винуватість особи у вчиненні злочину

У якому з числа названих нижче випадків можливе застосування закону
про кримінальну відповідальність за аналогією:

1. у випадку скасування кримінальної відповідальності

2. у випадку пом’якшення кримінальної відповідальності
Відповіді:
3. у випадку посилення кримінальної відповідальності

4. жодна з відповідей не є правильною
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Питання:

Які закони України за чинним Кримінальним кодексом України повинні
відповідати положенням, що містяться в чинних міжнародних договорах,
згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України?

1. закони про обставини, що виключають злочинність діяння

2. закони про звільнення від кримінальної відповідальності
Відповіді:
3. закони про запобігання злочинності

4. закони про кримінальну відповідальність
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Питання:

Відповіді:

Положенням яких міжнародних договорів повинні відповідати закони
України про кримінальну відповідальність?

1.

положенням, що містяться в міжнародних договорах

2.

положенням, що містяться в чинних міжнародних договорах

3.
положенням, що містяться в чинних міжнародних договорах згоду
на обов'язковість яких надано Верховною Радою України
4.
положенням, що містяться в міжнародних договорах про надання
правової допомоги
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Питання:

Через який термін з дня його офіційного оприлюднення набирає
чинності закон про кримінальну відповідальність за загальним
правилом?
1. через тиждень

2. через місяць
Відповіді:
3. через десять днів

4. із дня його опублікування
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Питання:

Не раніше якого терміну за діючим Кримінальним кодексом України
набирає чинності кримінальний закон?

1. одного тижня з дня його прийняття

2. десятого дня з дня його офіційного опублікування
Відповіді:
3. десятого дня з дня його прийняття

4. дня його опублікування
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Питання:

За чинним Кримінальним кодексом України, який кримінальний закон
підлягає застосуванню для кваліфікації злочину?

1. що діяв на час припинення цього діяння

2. що діяв на час вчинення цього діяння
Відповіді:
3. що діяв на час попередження цього діяння

4. що діяв на час виявлення цього діяння
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Питання:

За чинним Кримінальним кодексом України, який кримінальний закон
підлягає застосуванню для визначення покарання?

1. що діяв на час визнання особи винною у його вчиненні

2. що діяв на час вчинення цього діяння
Відповіді:
3. що діяв на час засудження особи за його вчинення

4. жодна з наведених відповідей не є правильною
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Питання:

За чинним Кримінальним кодексом України, який кримінальний закон
підлягає застосуванню для визначення інших, крім злочинності та
караності, кримінально-правових наслідків діяння?

1. що діяв на час виявлення цього діяння

2. що діяв на час визнання особи винною у вчиненні цього діяння
Відповіді:
3. що діяв на час вчинення цього діяння

4. жодна з наведених відповідей не є правильною
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Питання:

Відповідно до Кримінального кодексу України злочинність і караність, а
також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом
про кримінальну відповідальність, що діяв на час:
1. настання суспільно небезпечних наслідків діяння

2 вчинення цього діяння
Відповіді:
3. відкриття кримінального провадження за фактом його вчинення

4. жодна з наведених відповідей не є правильною
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Питання:

За чинним Кримінальним кодексом України час вчинення особою
передбаченої законом про кримінальну відповідальність дії або
бездіяльності є часом:
1. закінчення злочину

2. вчинення злочину
Відповіді:
3. настання суспільно небезпечних наслідків

4. настання кримінальної відповідальності
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Питання:

Час вчинення особою передбаченої законом про
відповідальність дії або бездіяльності є часом вчинення:

1. готування до злочину

2. замаху на злочин
Відповіді:
3. злочину

4. жодна з наведених відповідей не є правильною

кримінальну
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Питання:

Зворотну дію в часі має закон про кримінальну відповідальність, що:

1.
скасовує
злочинність
діяння,
пом'якшує
кримінальну
відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи
2.
встановлює
злочинність діяння, пом'якшує кримінальну
відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи
Відповіді:

3.
скасовує злочинність діяння, обтяжує кримінальну відповідальність
або іншим чином змінює становище особи
4.
встановлює суспільну небезпечність діяння, обтяжує кримінальну
відповідальність або іншим чином змінює становище особи
5.
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Питання:

За чинним Кримінальним кодексом України зворотна дія закону у часі це:

Відповіді:

1. його поширення на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким
законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули
покарання, але мають судимість

2.
його поширення на осіб, які вчинили відповідні діяння до
підписання такого закону Президентом України, в тому числі на осіб, які
відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість
3.
його поширення на осіб, які вчинили відповідні діяння до
опублікування такого закону, в тому числі на осіб, які відбувають покарання
або відбули покарання, але мають судимість
4.
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Питання:

жодна з наведених відповідей не є правильною

Закон, який має зворотну дію у часі, поширюється на осіб:
1.
які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності,
у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але
мають судимість

Відповіді:

2.
які вчинили відповідні діяння після набрання таким законом
чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули
покарання, але мають судимість.
3.
які вчинили відповідні діяння після набрання таким законом
чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули
покарання, але не мають судимості
4.
які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності,
у тому числі на осіб, які відбули покарання та не мають судимості
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Питання:

Відповідно до чинного Кримінального кодексу України не має зворотної
дії в часі закон про кримінальну відповідальність, що:

1.
що встановлює злочинність діяння, посилює кримінальну
відповідальність або іншим чином погіршує становище особи
2.

скасовує злочинність діяння

3.

пом’якшує кримінальну відповідальність

4.

в усіх наведених вище випадках

Відповіді:
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Питання:

Закон про кримінальну відповідальність, що частково пом'якшує
кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище
особи, а частково посилює кримінальну відповідальність або іншим
чином погіршує становище особи, має зворотну дію у часі лише в частині

1.
що посилює кримінальну відповідальність або іншим чином
погіршує становище особи

Відповіді:

38

Питання:

2.
що пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином
поліпшує становище особи.
3.

не має зворотної дії.

4.

жодна із названих відповідей не є правильною

Якщо після вчинення особою діяння, передбаченого Кримінальним
кодексом України, закон про кримінальну відповідальність змінювався
кілька разів, який закон має зворотну дію в часі?

1.
той, що скасовує злочинність діяння, пом'якшує кримінальну
відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи
2.

той, що лише пом’якшує злочинність діяння

3.

той, що лише скасовує злочинність діяння

4.

останній за часом прийняття

Відповіді:

39

Питання:

Закон про кримінальну відповідальність, що встановлює злочинність
діяння:

1. має зворотну дію в часі

2. не має зворотної дії в часі

Відповіді:

3. має часткову зворотну дію в часі

4. має умовну зворотну дію в часі

40

Питання:

Закон про кримінальну відповідальність, що посилює кримінальну
відповідальність:
1. має умовну зворотну дію в часі

2. має часткову зворотну дію в часі
Відповіді:
3. не має зворотної дії в часі

4. має зворотну дію в часі

41

Питання:

Чи має Закон про кримінальну відповідальність, що погіршує становище
особи, зворотну дію в часі?
1. має часткову зворотну дію в часі

Відповіді:

2. має зворотну дію в часі

3. має умовну зворотну дію в часі

4. не має зворотної дії в часі

42

Питання:

Якщо після вчинення особою діяння, передбаченого Кримінальним
кодексом України, закон змінювався кілька разів, який із названих
нижче закон не має зворотної дії в часі:
1. що скасовує злочинність діяння

2. пом'якшує кримінальну відповідальність
Відповіді:
3. іншим чином поліпшує становище особи.

4. жодна з наведених відповідей не є правильною

43

Питання:

Особи, які вчинили злочини на території України, підлягають
кримінальній відповідальності за:

1. Кримінальним процесуальним кодексом України

2. Кримінальним кодексом України
Відповіді:
3. Кодексом України про адміністративні правопорушення

4. Кодексом адміністративного судочинства України

44

Питання:

Яка з названих ознак не належить до ознак злочину:

1. передбаченість діяння Кримінальним кодексом України

2. аморальність
Відповіді:
3. суспільна небезпечність

3. винність

45

Питання:

Антидержавні переконання, настрої, думки - це:

1. факультативна ознака злочину;

2. не ознака злочину;
Відповіді:
3. не обов'язкова ознака злочину;

4. обов'язкова ознака умисного злочину

46

Питання:

Особа, яка вчинила діяння, що лише формально містить ознаки злочину,
але через малозначність не становить суспільної небезпеки:

1. звільняється від кримінальної відповідальності

2. не підлягає кримінальній відповідальності
Відповіді:
3. може бути звільнена від покарання

4. звільняється від відбування покарання

47

Питання:

За чинним Кримінальним кодексом України особа не підлягає
кримінальній відповідальності за вчинення діяння, що лише формально
містить ознаки злочину, тому що воно:
1. не становить суспільної небезпеки

2. не є протиправним
Відповіді:
3. не є таким діянням, що вчинене винною особою

4. жодна з відповідей не є правильною

48

Питання:

Яка дія або бездіяльність за чинним Кримінальним кодексом України не
становить суспільної небезпеки?

1.

щодо якої відбулось примиренні зловмисника з потерпілим

2.
що не заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди фізичній чи
юридичній особі, суспільству або державі
Відповіді:
3.
що не заподіяла, хоч і могла заподіяти істотну шкоду фізичній чи
юридичній особі, суспільству або державі
4.

49

Питання:

за яку зловмисника, що її вчинив, засуджено

Як визначається відповідно до чинного Кримінального кодексу України
ступінь тяжкості злочину?
1.
визначається у кожному конкретному випадку залежно від обставин
справи судом;
2.

визначається за формою вини;

Відповіді:
3.
визначається видом і розміром призначеного за його вчинення
покарання;
4.
визначається видом і розміром передбаченого за нього в законі
покарання

50

Питання:

За чинним Кримінальним кодексом України злочином якого ступеня
тяжкості є злочин, за вчинення якого встановлено в законі покарання у
виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш
м'яке покарання за винятком основного покарання у виді штрафу в
розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян?
1. нетяжким злочином

2. злочином незначної тяжкості
Відповіді:
3. злочином несуттєвої тяжкості

4. жодна із відповідей не є правильною

51

Питання:

За чинним Кримінальним кодексом України злочином якого ступеня
тяжкості є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу
в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або позбавлення волі на строк не більше п'яти років?
1. злочином незначної тяжкості

2. злочином середньої тяжкості
Відповіді:
3. тяжким злочином

4. жодна із відповідей не є правильною

52

Питання:

За чинним Кримінальним кодексом України злочином якого ступеня
тяжкості є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу
в розмірі не більше двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше
десяти років ?

1. злочином незначної тяжкості

2. злочином середньої тяжкості
Відповіді:
3. тяжким злочином

4. злочином невеликої тяжкості

53

Питання:

За чинним Кримінальним кодексом України злочином якого ступеня
тяжкості є злочин, за який передбачене основне покарання у виді
штрафу в розмірі понад двадцять п'ять тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад десять
років або довічного позбавлення волі ?

1. злочином надзвичайної тяжкості

2. злочином середньої тяжкості
Відповіді:
3. тяжким злочином

4. особливо тяжким злочином

54

Питання:

Ступінь тяжкості злочину, за вчинення якого передбачене одночасно
основне покарання у виді штрафу та позбавлення волі, визначається:
1.
виходячи зі строку покарання
передбаченого за відповідний злочин

у

виді

позбавлення

волі,

2.

виходячи з розміру штрафу, передбаченого за відповідний злочин

3.

розміром спричиненої майнової шкоди

4.

жодна з названих відповідей не є правильною

Відповіді:

55

Питання:

За чинним Кримінальним кодексом України діяння, яке містить усі
ознаки складу злочину, передбаченого відповідною статтею Особливої
частини цього Кодексу визнається:
1. готуванням до злочину

2. закінченим замахом на злочин
Відповіді:
3. закінченим злочином

4. виявленням умислу

56

Питання:

У тексті Кримінального кодексу України готування до злочину та замах
на злочин визнається:

1. попередньою злочинною діяльністю

2. не доведеним до кінця злочином
Відповіді:
3. стадіями вчинення злочину

4. незакінченим злочином

57

Питання:

Яке діяння визнається закінченим злочином?

1.
діяння, яке містить ознаки складу злочину,
відповідною статтею Кримінального кодексу України

передбаченого

2.
діяння, яке містить усі ознаки складу злочину, передбаченого
відповідною статтею Особливої частини Кримінального кодексу України
Відповіді:
3.
діяння, яке містить основні ознаки складу злочину, передбаченого
відповідною статтею Кримінального кодексу України
4.
діяння, яке містить ознаки злочину, передбаченого відповідною
статтею Кримінального кодексу України

58

59

Питання:

Яке з наведених нижче визначень готування до злочину передбачене
чинним Кримінальним кодексом України?

Відповіді:

1.
підшукування або пристосування засобів, співучасників або змова на
вчинення злочину, усунення перешкод, а також інше умисне створення умов
для вчинення злочину
2.
підшукування або пристосування засобів чи знарядь, підшукування
співучасників або створення групи для вчинення злочину, усунення
перешкод, а також інше умисне створення умов для вчинення злочину
3.
підшукування або пристосування засобів чи знарядь, підшукування
співучасників або змова на вчинення злочину, усунення перешкод, а також
інше умисне створення умов для вчинення злочину
4.
підшукування або пристосування засобів чи знарядь, підшукування
співучасників або змова на вчинення злочину, усунення перешкод, а також
інше створення необхідних умов для вчинення злочину

Питання:

Який вид незакінченого злочину за чинним Кримінальним кодексом
України утворює змова на вчинення злочину:

1. виявлення умислу

2. незакінчений замах на злочин
Відповіді:
3. готування до злочину

4. закінчений замах на злочин

60

Питання:

Який вид незакінченого злочину за чинним Кримінальним кодексом
України утворює підшукування або пристосування засобів чи знарядь
вчинення злочину?

1. незакінчений замах на злочин

2. закінчений замах на злочин
Відповіді:
3. виявлення умислу

4. жодна із наведених відповідей не є правильною

61

Питання:

Який вид незакінченого злочину за чинним Кримінальним кодексом
України утворює усунення перешкод для вчинення злочину?

1. виявлення умислу

2. незакінчений замах на злочин
Відповіді:
3. готування до злочину

4. замах на злочин

62

Питання:

Якою стадією вчинення злочину є підшукування співучасників для його
вчинення?

1. незакінчений замах

2. виявлення умислу
Відповіді:
3. готування до злочину

4. підбурюванням до вчинення злочину

63

Питання:

Підшукування або пристосування засобів чи знарядь, підшукування
співучасників або змова на вчинення злочину, усунення перешкод є
формами чого у готуванні до злочину ?
1. створення передумов для вчинення злочину

2. умисного створення умов для вчинення злочину
Відповіді:
3. умисного створення обстановки для вчинення злочину

4. створення належних можливостей для вчинення злочину

64

Питання:

За чинним Кримінальним кодексом України готування до злочину
передбачає лише таку (наступну) форму вини:

Відповіді:

1. непрямий умисел

2. злочинну недбалість

3. прямий умисел

4. злочинну самовпевненість

65

Питання:

За готування до злочину якого ступеня тяжкості не настає кримінальна
відповідальність за чинним Кримінальним кодексом України?

1. малозначного

2. середньої тяжкості
Відповіді:
3. середньої тяжкості та неумисного тяжкого

4. жодна з наведених відповідей не є правильною

66

Питання:

Які наслідки тягне за собою готування до злочину невеликої тяжкості?

1. звільнення від покарання

2. застосування кримінальної відповідальності
Відповіді:
3. звільнення від кримінальної відповідальності

4. жодна з наведених відповідей не є правильною

67

Питання:

Вчинення особою з прямим умислом діяння (дії або бездіяльності),
безпосередньо спрямованого на вчинення злочину, передбаченого
відповідною статтею Особливої частини Кримінального кодексу
України, якщо при цьому злочин не було доведено до кінця з причин, що
не залежали від її волі за чинним Кримінальним кодексом України
утворює:
1. виявлення умислу

2. готування до злочину
Відповіді:
3. закінчений злочин

4. жодна з наведених відповідей не є правильною

68

Питання:

За чинним Кримінальним кодексом України не є ознакою замаху на
злочин:

Відповіді:

1. безпосередня спрямованість діяння на вчинення злочину

2. вчинення особою діяння з прямим умислом

3. недоведеність злочину до кінця

4. жодна з наведених відповідей не є правильною

69

Питання:

За
чинним
Кримінальним
кодексом
України
спрямованість діяння на вчинення злочину є ознакою:

безпосередня

1. виявлення умислу

2. готування до злочину
Відповіді:
3. замаху на злочин

4. закінченого злочину

70

Питання:

За чинним Кримінальним кодексом України недоведеність особою
злочину до кінця з причин, що не залежали від її волі є ознакою:

1. готування до злочину

2. замаху на злочин
Відповіді:
3. закінченого злочину

4. виявлення умислу

71

Питання:

За чинним Кримінальним кодексом України замах на злочин передбачає
лише таку (наступну) форму вини:

1. непрямий умисел

2. злочинну недбалість
Відповіді:
3. прямий умисел

4. злочинну самовпевненість

72

Питання:

Вкажіть стадію злочину у тому випадку, коли особа виконала усі дії, які
вважала необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не
було закінчено з причин, що не залежали від її волі?
1. готування до злочину

Відповіді:
2. незакінчений замах на злочин

3. закінчений замах на злочин

4. закінчений злочин

73

Питання:

Вкажіть стадію злочину у тому випадку, коли особа вчинила не усі дії, які
вважала необхідними для доведення злочину до кінця і злочин не було
закінчено з причин, що не залежали від її волі?
1. готування до злочину

2. незакінчений замах на злочин
Відповіді:
3. закінчений замах на злочин

4. закінчений злочин

74

Питання:

Відповідно до чинного Кримінального кодексу України закінченим є
замах на злочин, якщо особа вчинила:
1.
основні дії, які вважала необхідними для доведення злочину до
кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від її волі

Відповіді:

2.
усі дії, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця, але
злочин не було закінчено з причин, які не залежали від її волі
3.
дії, що були об’єктивно необхідними для доведення злочину до
кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від її волі
4.

75

Питання:

жодна з наведених відповідей не є правильною

За яких умов замах на злочин слід вважати незакінченим?

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

Відповіді:

2.
якщо особа з причин, що залежали від її волі, вчинила усі дії, які
вважала необхідними для доведення злочину до кінця
3.
якщо особа з причин, що не залежали від її волі, не вчинила усіх дій,
які вважала необхідними для доведення злочину до кінця
4.
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Питання:

Відповіді:

жодна з наведених відповідей не є правильною

За якою з числа названих нижче формул здійснюється кваліфікація
готування до злочину:
1.
ч. 1 ст. 14 Кримінального кодексу України та ст. Особливої частини
цього Кодексу, що передбачає відповідальність за закінчений злочин
2.
ч. 1 ст. 13, ч. 1 ст. 14 Кримінального кодексу України та ст. Особливої
частини цього Кодексу, що передбачає відповідальність за закінчений
злочин
3.
ч. 2 ст. 13, ч. 1 ст. 14 Кримінального кодексу України та ст. Особливої
частини цього Кодексу, що передбачає відповідальність за закінчений
злочин

4. жодна з наведених відповідей не є правильною
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Питання:

Остаточне припинення особою за своєю волею готування до злочину,
якщо при цьому вона усвідомлювала можливість доведення злочину до
кінця, визначається у чинному Кримінальному кодексі України як:
1. добровільна відмова від доведення злочину до кінця

2. добровільна відмова при незакінченому злочині
Відповіді:
3. відмова на попередній стадії злочину

4. добровільна відмова від закінчення злочину
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Питання:

Відповіді:

Які ознаки добровільної відмови при незакінченому злочині
закріплені у її законодавчому визначенні?

1.

остаточність припинення злочинного діяння

2.

добровільність відмови

3.

усвідомлення можливості доведення злочину до кінця.

4.

успішність добровільної відмови

не
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Питання:

Яка з числа названих нижче ознак добровільної відмови при замаху на
злочин закріплена у її законодавчому визначенні?

1. тимчасове припинення особою замаху на злочин

2. остаточне припинення особою замаху на злочин
Відповіді:
3. повторне припинення особою замаху на злочин

4. жодна з наведених відповідей не є правильною
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Питання:

За чинним Кримінальним кодексом України особа, яка добровільно
відмовилася від доведення злочину до кінця, якщо фактично вчинене
нею діяння містить склад іншого злочину… (правильно продовжити
речення):
1. не підлягає кримінальній відповідальності

2. підлягає кримінальній відповідальності
Відповіді:
3. звільняється від кримінальної відповідальності

4. звільняється від покарання
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Питання:

Які
кримінально-правові наслідки настають
щодо особи, яка
добровільно відмовилась від доведення злочину до кінця, не вчинивши
при цьому іншого злочину?

1.

така особа звільняється від кримінальної відповідальності

2.
така особа підлягає кримінальній відповідальності за готування до
злочину
Відповіді:
3.
така особа підлягає кримінальній відповідальності за замах на
вчинення злочину
4.
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Питання:

така особа не підлягає кримінальній відповідальності

У ч.1 ст. 11 Кримінального кодексу України «Поняття злочину» вказано,
що злочином є передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне
діяння (дія або бездіяльність), вчинене (продовжити речення):

1. особою

2. винним
Відповіді:
3. зловмисником

4. суб’єктом злочину
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Питання:

У якій відповіді названо обставину, що за чинним Кримінальним
кодексом України не є ознакою суб’єкта злочину?

1. осудність.

Відповіді:

2. вік, з якого може наставати відповідальність;

3. суспільна небезпечність

4. обмежена осудність
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Питання:

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

1. загальним суб’єктом злочину

2. конкретним суб’єктом злочину
Відповіді:
3. спеціальним суб’єктом злочину

4. особливим суб’єктом злочину
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Питання:

Як визначається здатність особи під час вчинення
усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними?

1. правоздатність
Відповіді:
2. дієздатність

злочину

3. осудність

4. жодна з відповідей не є правильною
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Питання:

За чинним Кримінальним кодексом України особа, яка під час вчинення
злочину, через наявний у неї психічний розлад, не була здатна повною
мірою усвідомлювати свої дії (бездіяльність) та (або) керувати ними,
визнається:
1. осудною

2. неосудною
Відповіді:
3. недієздатною

4. обмежено осудною
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Питання:

Який державний орган визнає особу обмежено осудною?

1. лікувальний заклад

2. прокуратура
Відповіді:
3. орган внутрішніх справ

4. суд
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Питання:

За чинним Кримінальним кодексом України визнання особи обмежено
осудною враховується судом при:
1. диференціації відповідальності

Відповіді:
2. визначенні виду установи відбування покарання

3. призначенні покарання

4. звільненні від кримінальної відповідальності
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Питання:

За чинним Кримінальним кодексом України визнання особи обмежено
осудною може бути підставою для застосування?

1. кримінальної відповідальності

2. покарання
Відповіді:
3. звільнення від кримінальної відповідальності

4. примусових заходів медичного характеру
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Питання:

Відповідно до чинного Кримінального кодексу України неосудність - це:
1.
неможливість (нездатність) особи під час вчинення передбаченого
Кримінальним
кодексом України суспільно небезпечного діяння
контролювати свої дії (бездіяльність) внаслідок хронічного психічного
захворювання, тимчасового розладу психічної діяльності, недоумства або
іншого хворобливого стану психіки
2.
неможливість (нездатність) особи під час вчинення передбаченого
Кримінальним
кодексом України суспільно небезпечного діяння
відповідати за свої дії (бездіяльністю) внаслідок хронічного психічного
захворювання, тимчасового розладу психічної діяльності, недоумства або
іншого хворобливого стану психіки

Відповіді:
3.
неможливість (нездатність) особи під час вчинення передбаченого
Кримінальним
кодексом України суспільно небезпечного діяння
усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними внаслідок
хронічного психічного захворювання, тимчасового розладу психічної
діяльності, недоумства або іншого хворобливого стану психіки

4.
неможливість (нездатність) особи під час вчинення передбаченого
Кримінальним
кодексом України суспільно небезпечного діяння
усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними внаслідок хронічного
психічного захворювання, тимчасового розладу психічної діяльності,
недоумства або іншого хворобливого стану психіки
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Питання:

Які заходи кримінально-правового характеру, крім
відповідальності, застосовуються щодо фізичних осіб

кримінальної

1. покарання

2. примусові заходи медичного характеру
Відповіді:
3. звільнення від покарання

4. звільнення від відбування покарання
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Питання:

Примусові заходи медичного характеру щодо неосудних застосовуються

1. за рішенням медичних закладів

2. за рішенням органів внутрішніх справ
Відповіді:
3. за рішенням прокуратури

4. за рішенням суду
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Питання:

За чинним Кримінальним кодексом України особа, яка вчинила злочин
у стані осудності, але до постановлення вироку захворіла на психічну
хворобу, що позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії
(бездіяльність) або керувати ними не підлягає:

1. кримінальній відповідальності

2. застосуванню примусових заходів медичного характеру
Відповіді:
3. покаранню

4. примусовому лікуванню
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Питання:

Яка особа, що вчинила злочин у стані осудності, за чинним
Кримінальним кодексом України не підлягає покаранню через психічну
хворобу?

Відповіді:

1. особа, яка до постановлення вироку захворіла на психічну хворобу, що
позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати
ними

2.
особа, яка після постановлення вироку захворіла на психічну
хворобу, що позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або
керувати ними
3.
особа, яка до постановлення вироку захворіла на психічну хворобу,
що не позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або
керувати ними

4.
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Питання:

жодна з відповідей не є правильною

Які заходи кримінально-правового характеру можуть застосовуватись до
особи, яка вчинила злочин у стані осудності, але до постановлення вироку
захворіла на психічну хворобу, що позбавляє її можливості усвідомлювати
свої дії (бездіяльність) або керувати ними?

1. покарання

2. кримінальна відповідальність
Відповіді:
3. примусові заходи медичного характеру

4. примусове лікування

96

Питання:

Застосуванню чого можуть підлягати особи, які вчинили злочин у стані
осудності, але до постановлення вироку захворіли на психічну хворобу,
після їх одужання?

1. покарання

2. звільнення від покарання
Відповіді:
3. примусового лікування

4. жодна з відповідей не є правильною
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Питання:

У якому варіанті відповіді правильно вказані форми вини:

1. умисел і злочинна недбалість;

2. прямий умисел та непрямий умисел;
Відповіді:
3. злочинна самовпевненість і непрямий умисел;

4. умисел і необережність
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Питання:

Необережність є злочинною недбалістю, якщо особа:

1.
передбачала можливості настання суспільно небезпечних наслідків
свого діяння (дії або бездіяльності), хоча не могла їх передбачити;

Відповіді:

2.
не передбачала можливості настання суспільно небезпечних
наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), хоча повинна була і могла їх
передбачити;

3.
не передбачала можливості настання суспільно небезпечних
наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), хоча і не повинна була, але
могла їх передбачити;

4.
не передбачала можливості настання суспільно небезпечних
наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), повинна була передбачити ці
наслідки але не могла їх передбачити.
99

Питання:

Злочини, в складах яких мотив і мета є обов’язковими ознаками,
вчинюються:

1. тільки з непрямим умислом;

2. тільки з необережності;
Відповіді:
3. тільки з прямим умислом;

4. як з прямим, так і з непрямим умислом
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Питання:

Чи підлягають кримінальній відповідальності за співучасть інші
співучасники у разі вчинення виконавцем незакінченого злочину?

Відповіді:

1. підлягають кримінальній відповідальності за співучасть у закінченому
злочині

2.
підлягають кримінальній
незакінченому злочині
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Питання:

відповідальності

за

співучасть

3.

не підлягають кримінальній відповідальності за співучасть

4.

жодна з відповідей не є правильною

У
якому
випадку
співучасники
підлягають
відповідальності за співучасть у незакінченому злочині?

у

кримінальній

1.

у разі відвернення ними вчинення злочину

2.

у разі вчинення виконавцем незакінченого злочину

Відповіді:
3.
у разі своєчасно повідомили відповідні органи влади про злочин, що
готується чи вчинюються
4.
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Питання:

жодна з відповідей не є правильною

Чи може відповідно до Кримінального кодексу України приховування
злочину бути співучастю у злочині?
1.
якщо мало місце приховування злочинів проти основ національної
безпеки;
2.

якщо воно було заздалегідь обіцяне;

3.

лише переховування тяжких злочинів;

Відповіді:

4.
лише переховування злочинів,
Кримінального кодексу України
103

Питання:

перелік яких чітко визначено в

Сукупністю злочинів визнається:

1.
вчинення особою двох або більше злочинів, передбачених різними
статтями або різними частинами однієї статті Особливої частини
Кримінального кодексу України, за жоден з яких її не було засуджено;

2.
вчинення особою двох або більше злочинів, передбачених різними
частинами однієї статті Особливої частини Кримінального кодексу України,
за жоден з яких її не було засуджено;
Відповіді:
3.
вчинення особою двох або більше злочинів, передбачених різними
статтями або різними частинами однієї статті Особливої частини
Кримінального кодексу України, за кожен з яких її було засуджено;

4.
вчинення особою двох або більше злочинів, передбачених різними
статтями Особливої частини Кримінального кодексу України, за кожен з яких
її було засуджено.
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Питання:

Вчинення нового умисного злочину особою, яка має судимість за умисний
злочин, визначається як:

1. ідеальна сукупність;

2. повторність;
Відповіді:
3. реальна сукупність;

4. рецидив
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Питання:

За чинним Кримінальним кодексом України повторність враховується
при:
1.
кваліфікації злочинів та призначенні покарання, при вирішенні
питання щодо можливості звільнення від кримінальної відповідальності та
покарання, а також при застосуванні інших заходів кримінально-правового
характеру;
2.
кваліфікації злочинів та призначенні покарання, при вирішенні
питання щодо можливості звільнення від кримінальної відповідальності та
покарання;

Відповіді:
3.
кваліфікації злочинів та призначенні покарання, при вирішенні
питання щодо можливості застосування примусових заходів медичного
характеру та спеціальної конфіскації;
4.
кваліфікації злочинів та призначенні покарання, при вирішенні
питання щодо можливості звільнення від кримінальної відповідальності та
покарання, а також при застосуванні спеціальної конфіскації.
106

Питання:

За чинним Кримінальним кодексом України сукупність враховується
при:

Відповіді:

1. кваліфікації злочинів та призначенні покарання, при вирішенні питання
щодо можливості звільнення від кримінальної відповідальності та
покарання, а також при застосуванні інших заходів кримінально-правового
характеру;

2.
кваліфікації злочинів та призначенні покарання, при вирішенні
питання щодо можливості звільнення від кримінальної відповідальності та
покарання;

3.
кваліфікації злочинів та призначенні покарання, при вирішенні
питання щодо можливості застосування примусових заходів медичного
характеру та спеціальної конфіскації;

4.
кваліфікації злочинів та призначенні покарання, при вирішенні
питання щодо можливості звільнення від кримінальної відповідальності та
покарання, а також при застосуванні спеціальної конфіскації.

107

Питання:

За чинним Кримінальним
враховується при:

кодексом

України

рецидив

злочинів

1.
кваліфікації злочинів та призначенні покарання, при вирішенні
питання щодо можливості звільнення від кримінальної відповідальності та
покарання, а також при застосуванні інших заходів кримінально-правового
характеру;
2.
кваліфікації злочинів та призначенні покарання, при вирішенні
питання щодо можливості звільнення від кримінальної відповідальності та
покарання, а також при застосуванні конфіскації.
Відповіді:
3.
кваліфікації злочинів та призначенні покарання, при вирішенні
питання щодо можливості застосування примусових заходів медичного
характеру та спеціальної конфіскації;

4.
кваліфікації злочинів та призначенні покарання, при вирішенні
питання щодо можливості звільнення від кримінальної відповідальності та
покарання;

108

Питання:

Відповідно до чинного Кримінального кодексу України кримінально
караним перевищенням меж необхідної оборони визнається:
1.
умисне заподіяння
викликалась необхідністю;
2.

нападаючому

будь-якої

шкоди,

яка

не

заподіяння нападаючому середньої тяжкості тілесних ушкоджень;

Відповіді:
3 умисне заподіяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає
небезпечності посягання або обстановці захисту
4. жодна з відповідей не є правильною

109

Питання:

Укажіть відповідь, в якій названо передбачені ст.48 Кримінального
кодексу України підстави (умови) звільнення особи від кримінальної
відповідальності:
1.

щире каяття та явка з повинною;

2.
усунення шкідливих наслідків вчиненого злочину до розгляду
справи у суді;
Відповіді:

3.
примирення особи, яка вперше вчинила тяжкий злочин, з
потерпілим;
4.
встановлення судом того факту, що на час кримінального
провадження, внаслідок зміни обстановки особа, яка вперше вчинила злочин
невеликої чи середньої тяжкості, перестала бути суспільно небезпечною.

110

Питання:

Відповідно до чинного Кримінального кодексу України порядок
звільнення від кримінальної відповідальності встановлюється:

1. прокуратурою;

2. судом;
Відповіді:
3. законом;

4. органами виконання покарань

111

Питання:

Як вирішується питання про застосування давності у випадку вчинення
особою злочину, за який згідно із законом може бути призначене довічне
позбавлення волі?

1.

Відповіді:

на загальних підставах;

2.
у кожному випадку судом; якщо суд не визнає за можливе
застосувати давність, довічне позбавлення волі не може бути призначено і
заміняється позбавленням волі на певний строк;
3.

давність за такі злочини не застосовується;

4.
питання про застосування давності за такі злочини вирішується
Президентом України у відповідному акті про амністію.
112

Питання:

У яких випадках за чинним Кримінальним кодексом України не
застосовується давність притягнення до кримінальної відповідальності?

1. у разі вчинення всіх особливо небезпечних злочинів
Відповіді:
2. у разі вчинення особливо небезпечних злочинів проти життя

3.
у разі вчинення злочинів проти основ національної безпеки України,
проти миру та безпеки людства
4.
у разі вчинення злочинів проти основ національної безпеки України,
передбачених у статтях 109-114-1, проти миру та безпеки людства,
передбачених у статтях 437-439 і частині першій статті 442 Кримінального
кодексу України
113

Питання:

Відповіді:

Відповідно до чинного Кримінального кодексу України звільнення особи
від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з
потерпілим здійснюється, коли особа:
1.
вперше вчинила злочин невеликої тяжкості
злочин середньої тяжкості, крім корупційних злочинів;

або необережний

2.
вперше вчинила злочин невеликої тяжкості
злочин середньої тяжкості;

або необережний

3.

вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості;

4.

вчинила нетяжкий злочин, крім корупційних злочинів

114

Питання:

Відповідно до чинного Кримінального кодексу України звільнення особи
від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки
здійснюється, коли особа:
1.
вперше вчинила злочин невеликої тяжкості
злочин середньої тяжкості;

або необережний

2.
вперше вчинила злочин невеликої тяжкості або середньої тяжкості,
крім корупційних злочинів;
Відповіді:
3.
вчинила злочин невеликої тяжкості або необережний злочин
середньої тяжкості, крім корупційних злочинів;
4.
вчинила злочин невеликої тяжкості
середньої тяжкості

115

Питання:

або необережний злочин

Відповідно до чинного Кримінального кодексу України звільнення
особи від кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною обстановки
здійснюється, коли особа:

1.
вчинила злочин невеликої тяжкості або необережний злочин
середньої тяжкості, крім корупційних злочинів;
2.
вперше вчинила злочин невеликої тяжкості
злочин середньої тяжкості;

або необережний

Відповіді:
3.
вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості,
корупційних злочинів;

крім

4.
вчинила умисний злочин невеликої тяжкості або необережний
злочин середньої тяжкості

116

Питання:

За чинним Кримінальним кодексом України метою покарання не
визнається (не виступає):

1. відновлення порушених прав потерпілої особи
Відповіді:
2. виправлення засудженого

3. кара

4. запобігання вчиненню нових злочинів засудженим.

117

Питання:

Згідно з ч. 2 ст. 50 Кримінального кодексу України, однією з цілей
покарання визнається:

1. відновлення соціальної справедливості;

2. виправлення засудженого;
Відповіді:
3. ресоціалізація засудженого;

4. відновлення порушених прав потерпілої особи

118

Питання:

Згідно з ч. 2 ст. 50 Кримінального кодексу України, однією з цілей
покарання визнається:
1. перевиховання засудженого;

2. ресоціалізація засудженого;
Відповіді:
3. запобігання вчиненню нових злочинів засудженим;

4. відновлення порушених прав потерпілої особи

119

Питання:

Не визнається метою покарання:

1. кара;

2. виправлення засудженого;
Відповіді:
3. запобігання вчиненню нових злочинів засудженим;

4. ресоціалізація засудженого.

120

Питання:

Що з указаного переліку не входить до системи покарань, передбаченої
ст. 51 Кримінального кодексу України ?
1.
позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю

Відповіді:

2.

обмеження волі

3.

службові обмеження для військовослужбовців

4. адміністративний арешт

121

Питання:

Яке з указаних видів покарання згідно Кримінального кодексу України
може застосовуватись і як основне, і як додаткове:

1.
позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або
кваліфікаційного класу;
2.

конфіскація майна;

3.

службові обмеження для військовослужбовців;

Відповіді:

4.
позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю.

122

Питання:

Яке з наведених нижче покарань може застосовуватися як додаткове

1. громадські роботи

2. позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю
Відповіді:
3. спеціальна конфіскація

4. виправні роботи

123

Питання:

Відповідно до Кримінального кодексу України виправні роботи можуть
бути призначені:

1. адвокату

2. військовослужбовцю
Відповіді:
3. державному службовцю

4. жодна з відповідей не є правильною

124

Питання:

Який із вказаних видів покарання полягає в утриманні особи в
кримінально-виконавчій установі відкритого типу без ізоляції від
суспільства:
1. тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців

2. обмеження волі
Відповіді:
3. арешт

4. виправні роботи

125

Питання:

У якій відповіді названа ознака покарання, визначена в Кримінальному
кодексі України?
1. воно є заходом примусу

2. воно є виховним заходом
Відповіді:
3. воно є заходом поновлення справедливості

4. воно є заходом перевиховання

126

Питання:

Штраф може застосовуватися як:

1. лише основне покарання;

2. лише додаткове покарання;
Відповіді:
3. основне або додаткове покарання;

4. жодна з наведених вище відповідей не є правильною.

127

Питання:

На який строк суд може призначити штраф із розстрочкою виплати
певними частинами з урахуванням майнового стану особи?
1. до одного року;

2. до двох років;
Відповіді:
3. до трьох років;

4. до п’яти років.

128

Питання:

Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю може бути призначене як основне покарання на строк:
1. від одного до трьох років;

2. від одного до п’яти років;
Відповіді:
3. від двох до трьох років;

4. від двох до п’яти років.

129

Питання:

Позбавлення права обіймати певні посади як додаткове покарання у
справах, передбачених Законом України "Про очищення влади",
призначається на строк:

1. два роки;

2. три роки;
Відповіді:
3. п’ять років;

4. десять років.

130

Питання:

Обмеження волі не застосовується до:

1.
неповнолітніх, вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до
чотирнадцяти років, до осіб, що досягли пенсійного віку,
військовослужбовців строкової служби та до інвалідів першої і другої групи;
2.
неповнолітніх, вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до
чотирнадцяти
років,
до
осіб,
що
досягли
пенсійного
віку,
військовослужбовців та до інвалідів першої і другої групи;
Відповіді:

3.
неповнолітніх, вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до
чотирнадцяти
років,
до
осіб,
що
досягли
пенсійного
віку,
військовослужбовців строкової служби та до інвалідів першої і другої групи
загального захворювання;
4.
неповнолітніх, вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до семи
років, до осіб, що досягли пенсійного віку, військовослужбовців строкової
служби та до інвалідів першої і другої групи.

131

Питання:

Тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців замість
позбавлення волі не може застосовуватися до осіб:

1. які раніше засуджувалися за вчинення злочину;

2. які раніше звільнялись від кримінальної відповідальності;
Відповіді:
3. які раніше тримались у дисциплінарному батальйоні;

4. які раніше відбували покарання у виді позбавлення волі.

132

Питання:

При призначенні покарання обставинами, які його обтяжують, не
визнаються:
1. тяжкі наслідки, завдані злочином

Відповіді:
2. вчинення злочину з особливою жорстокістю

3. вчинення злочину загально небезпечним способом

4. вчинення злочину щодо неповнолітнього

133

Питання:

За вчинення замаху на злочин строк або розмір покарання не може
перевищувати:
1.
однієї третини максимального строку або розміру найбільш
суворого виду покарання, передбаченого санкцією статті (санкцією частини
статті) Особливої частини Кримінального кодексу України;

2.
половини максимального строку або розміру найбільш суворого
виду покарання, передбаченого санкцією статті (санкцією частини статті)
Особливої частини Кримінального кодексу України
Відповіді:
3.
двох третин максимального строку або розміру найбільш суворого
виду покарання, передбаченого санкцією статті (санкцією частини статті)
Особливої частини Кримінального кодексу України;

4.
трьох чвертей максимального строку або розміру найбільш суворого
виду
покарання, передбаченого санкцією статті (санкцією частини статті)
Особливої частини Кримінального кодексу України.

134

Питання:

Відповіді:

При складанні покарань за сукупністю вироків загальний строк
покарання за загальним правилом не може перевищувати:

1.

десяти років позбавлення волі;

2.

п’ятнадцяти років позбавлення волі;

3.

двадцяти п’яти років позбавлення волі;

4.
максимального строку, встановленого для даного виду покарання в
Загальній частині Кримінального кодексу України .
135

Питання:

Скільки додаткових покарань може бути приєднано до основного
покарання за чинним Кримінальним кодексом України?

1. одне

2. одне чи кілька
Відповіді:
3. жодного

4. не більше двох

136

Питання:

Яким нормативним актом відповідно до чинного Кримінального кодексу
України визначаються випадки та порядок приєднання додаткових
покарань до основного покарання?

1. постановами пленуму Верховного Суду України

2. Кримінальним процесуальним кодексом України
Відповіді:
3. Кримінальним кодексом України

4. жодна з відповідей не є правильною

137

Питання:

За чинним Кримінальним кодексом України ухилення від відбування
покарання, призначеного вироком суду, має своїм кримінальноправовим наслідком:

1.

Відповіді:

подвоєння призначеного покарання

2.
унеможливлення умовно-дострокового звільнення від відбування
покарання
3.
настання відповідальності за ухилення, визначеної відповідними
статтями Особливої частини Кримінального кодексу України
4.

138

Питання:

встановлення особливого режиму відбування покарання

За чинним Кримінальним кодексом України суд не може звільнити
засуджену особу від покарання у випадках:

1.

засудження за сукупність злочинів;

2.

засудження за злочин проти життя;

3.

засудження за корупційний злочин;

4.

засудження за повторний злочин.

Відповіді:
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Питання:

За чинним Кримінальним кодексом України суд не може звільнити
засуджену особу від відбування покарання з випробуванням у випадках:

1. засудження за повторний злочин;

2. засудження за злочин проти життя;
Відповіді:
3. засудження за корупційний злочин;

4. засудження за сукупність злочинів.

140

Питання:

За умови призначення якого терміну покарання у виді позбавлення волі
суд може звільнити засуджену особу від відбування покарання з
випробуванням?

Відповіді:

1. не більше двох років

2. не більше трьох років

3. не більше п’яти років

4. не більше семи років

141

Питання:

Які обставини за чинним Кримінальним кодексом має покласти суд в
основу висновку щодо можливості виправлення засудженого без
відбування покарання при
прийнятті рішення про звільнення
засудженого від відбування покарання з випробуванням?
1. тяжкість злочину, особу винного та інші обставини справи

2. недоцільність застосування покарання щодо засудженого
Відповіді:
3. лише позитивну характеристику засудженого

4. втрату засудженим суспільної небезпечності
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Питання:

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

1. органами місцевого самоврядування за місцем проживання засудженого

2. кримінально-виконавчою інспекцією за місцем проживання засудженого
Відповіді:
3. судом, який здійснив таке звільнення

4. командирами військових частин
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Питання:

Відповіді:

Відповідно до чинного Кримінального кодексу України такими, що
мають судимість вважаються:

1.

засуджені за вироком суду без призначення покарання;

2.

звільнені від покарання;

3.

засуджені, що відбули покарання у виді штрафу;

4.
засуджені, що відбули покарання за діяння, караність яких усунута
законом.
144

Питання:

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

Відповіді:

1. які вчинили у стані неосудності суспільно небезпечні діяння;

2.

які вчинили у стані обмеженої осудності злочини;

3.
які вчинили злочин у стані осудності, але захворіли на психічну
хворобу до постановлення вироку або під час відбування покарання;
4.
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Питання:

жодна з наведених вище відповідей не є правильною.

Суд не може застосувати такі примусові заходи медичного характеру:

1. надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку;

2. госпіталізація до психіатричного закладу із звичайним наглядом;
Відповіді:
3. госпіталізація до психіатричного закладу з посиленим наглядом;

4. госпіталізація до психіатричного закладу із особливим наглядом.

146

Питання:

Яка із зазначених нижче обставин не є підставою для застосування до
юридичної особи заходів кримінально-правового характеру?

1.
незабезпечення виконання покладених на її уповноважену особу
законом або установчими документами юридичної особи обов’язків щодо
вжиття заходів із запобігання корупції, що призвело до вчинення будь-якого
із злочинів, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті
368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2
Кримінального кодексу України;

Відповіді:

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

3.
незабезпечення виконання покладених на її уповноважену особу
законом або установчими документами юридичної особи обов’язків щодо
вжиття заходів із запобігання корупції, що призвело до вчинення будь-якого
із корисливих злочинів
4.
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Питання:

Кого за чинним Кримінальним кодексом України слід визнавати
уповноваженими особами юридичної особи при встановленні підстав
застосування до останньої заходів кримінально-правового характеру?
1.

Відповіді:

жодна із відповідей не є правильною

усіх службових осіб юридичної особи

2.
службових осіб юридичної особи, а також інших осіб, які відповідно
до закону, установчих документів юридичної особи чи договору мають право
діяти від імені юридичної особи

3.
службових осіб юридичної особи, а також інших осіб, які вчиняють
правопорушення від імені юридичної особи

4.
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Питання:

жодна з наведених відповідей не є правильною

Як за чинним Кримінальним кодексом України застосовуються заходи
кримінально-правового характеру до юридичної особи за наявності
невиконаного заходу за попереднім вироком?

1.
захід

Відповіді:
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Питання:

до нового заходу повністю або частково приєднується попередній

2.
кожен із них виконується самостійно, крім випадків застосування
судом ліквідації юридичної особи згідно з цим Кодексом
3.

новим заходом повністю або частково поглинається попередній

4.

жодна з відповідей не є правильною

Які види звільнення від кримінальної відповідальності можуть бути
застосовані лише до неповнолітніх

1.
звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням
примусового лікування

Відповіді:

2.
звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням
примусових заходів медичного характеру
3.
звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням
примусових заходів виховного характеру
4.
звільнення від кримінальної
закінченням строків давності

150

Питання:

відповідальності

у

зв’язку

із

При призначенні покарання неповнолітньому суд, крім обставин,
передбачених у статтях 65-67 Кримінального кодексу України, враховує:

1. лише умови його життя та виховання

2. лише вплив дорослих
Відповіді:
3. лише рівень розвитку та інші особливості особи неповнолітнього

4. усі перераховані вище обставини

151

Питання:

Яка форма вини характеризує суб’єктивну сторону злочину,
передбаченого ч.1 ст. 371 Кримінального кодексу України «Завідомо
незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під
вартою»?

1. вина у формі умислу

2. вина у формі необережності
Відповіді:
3. змішана форма вини

4. всі відповіді є вірними

152

Питання:

Відповіді:

Відповідно до примітки ст. 354 Кримінального кодексу України «Підкуп
працівника підприємства, установи чи організації» обіцянкою
неправомірної вигоди не є:

1.
висловлення наміру про надання неправомірної вигоди
повідомленням про бажані наслідки надання неправомірної вигоди

з

2.
висловлення наміру про надання неправомірної
повідомленням про мету надання неправомірної вигоди

вигоди

з

3.
висловлення наміру про надання неправомірної
повідомленням про розмір неправомірної вигоди

вигоди

з

4.

153

Питання:

Відповіді:

154

Питання:

все зазначене вище

Відповідно до примітки ст. 354 Кримінального кодексу України «Підкуп
працівника підприємства, установи чи організації» обіцянкою
неправомірної вигоди є:
1.
висловлення наміру про надання неправомірної вигоди
повідомленням про час, місце, спосіб надання неправомірної вигоди

з

2.
висловлення наміру про надання неправомірної вигоди
повідомленням про бажані наслідки надання неправомірної вигоди

з

3.
висловлення наміру про надання неправомірної
повідомленням про мету надання неправомірної вигоди

вигоди

з

4.
висловлення наміру про надання неправомірної
повідомленням про розмір неправомірної вигоди
5.

вигоди

з

Як кваліфікувати незакінчений замах на вбивство судді
Конституційного суду України, вчинений у зв‘язку із його службовою
діяльністю?

1.
як умисне вбивство особи у зв‘язку виконанням цією особою свого
службового обов‘язку (п. 8 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України)
2.
як посягання на життя державного чи громадського діяча (ст. 112
Кримінального кодексу України)
Відповіді:

3.
як незакінчений замах на посягання на життя державного чи
громадського діяча (ч. 3 ст. 15 - ст. 112 Кримінального кодексу України)
4.
як незакінчений замах на посягання на життя судді, народного
засідателя чи присяжного у зв‘язку з їх діяльністю, пов‘язаною із здійсненням
правосуддя (ч. 3 ст. 15 - ст. 379 Кримінального кодексу України)
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Питання:

Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ст. 369-2 "Зловживання впливом"
Кримінального кодексу України ?
1. особа, яка надає публічні послуги

2. службова особа
Відповіді:

3. працівник правоохоронного органу

4. фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого відповідно до
Кримінального кодексу України може наставати кримінальна
відповідальність
156

Питання:

Яке з наведених тверджень є вірним?

1.
притягнення
завідомо
відповідальності, утворює склад
Кримінального кодексу України

невинного
до
дисциплінарної
злочину, передбачений ст. 372

2.
притягнення
завідомо
невинного
відповідальності, утворює склад злочину,
Кримінального кодексу України

до
адміністративної
передбачений ст. 372

3.
притягнення
завідомо
невинного
відповідальності, утворює склад злочину,
Кримінального кодексу України

до
цивільно-правової
передбачений ст. 372

Відповіді:

4.
притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності,
утворює склад злочину, передбачений ст. 372
Кримінального кодексу
України
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Питання:

У складі злочину, передбаченого ч. 1 ст. 372 Кримінального кодексу
України «Притягнення завідомо невинного до кримінальної
відповідальності» суб’єкт є:
1. загальним (фізична, осудна особа, яка досягала віку 14 років).

Відповіді:

2. загальним (фізична, осудна особа, яка досягала віку 16 років).

3. спеціальним

4. може бути як загальним, так і спеціальним

158

Питання:

Відповіді:

Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності,
поєднане з обвинуваченням у вчиненні злочину якої тяжкості утворює
кваліфікований склад злочину, передбачений ч. 2 ст. 372 Кримінального
кодексу України?
1.

поєднане з обвинуваченням у вчиненні злочину невеликої тяжкості

2.

поєднане з обвинуваченням у вчиненні злочину середньої тяжкості

3.
поєднане з обвинуваченням у вчиненні тяжкого або особливо
тяжкого злочину
4.
поєднане з обвинуваченням у вчиненні лише особливо тяжкого
злочину
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Питання:

У складі злочину, передбаченого ч. 1 ст. 373 Кримінального кодексу
України «Примушування давати показання» суб’єкт визнається:

1. спеціальним

2. загальним (фізична, осудна особа, яка досягала віку 14 років).
Відповіді:
3. загальним (фізична, осудна особа, яка досягала віку 16 років).

4. може бути як загальним, так і спеціальним
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Питання:

Які ознаки утворюють кваліфікований склад злочину, передбачений ч. 2
ст. 373 Кримінального кодексу України «Примушування давати
показання»?
1.

лише вчинення злочину повторно

2.

лише вчинення злочину щодо неповнолітнього

Відповіді:
3.
лише дії, поєднані із застосуванням насильства або із знущанням над
особою, за відсутності ознак катування
4.
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Питання:

всі названі ознаки

В яких формах може виражатися діяння, як ознака об’єктивної сторони
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 374 Кримінального кодексу України
«Порушення права на захист»?

1. лише у формі недопущення захисника

2. лише ненадання своєчасно захисника
Відповіді:
3. лише інше грубе порушення права на захист

4. у будь-якій з перелічених форм
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Питання:

У складі злочину, передбаченого ч. 1 ст. 374 Кримінального кодексу
України «Порушення права на захист» суб’єкт злочину визнається:

1. загальним (фізична, осудна особа, яка досягала віку 14 років).

2. загальним (фізична, осудна особа, яка досягала віку 16 років).
Відповіді:
3. спеціальним

4. може бути як загальним, так і спеціальним

163

Питання:

Відповіді:

Відповідно до примітки ст. 354 Кримінального кодексу України «Підкуп
працівника підприємства, установи чи організації» обіцянкою
неправомірної вигоди є:
1.
висловлення наміру про надання неправомірної
повідомленням про вид та розмір неправомірної вигоди

вигоди

з

2.
висловлення наміру про надання неправомірної
повідомленням про мету надання неправомірної вигоди

вигоди

з

3.
висловлення наміру про надання неправомірної
повідомленням про наслідки надання неправомірної вигоди

вигоди

з

4.

164

Питання:

жодна відповідь не є правильною

Яка форма вини характеризує суб’єктивну сторону злочину,
передбаченого ст. 375 Кримінального кодексу України «Постановлення
суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або
постанови»?

1. лише вина у формі умислу

2. лише вина у формі необережності
Відповіді:
3. лише змішана форма вини

4. всі відповіді є вірними
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Питання:

У складі злочину, передбаченого ст. 376-1
Кримінального кодексу
України «Незаконне втручання в роботу автоматизованої системи
документообігу суду» суб’єкт злочину:
1. лише загальний (фізична, осудна особа, яка досягала віку 14 років).

2. лише загальний (фізична, осудна особа, яка досягала віку 16 років).
Відповіді:
3. як загальний, так і спеціальний

4. лише спеціальний
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Питання:

Що є змістом погрози згідно зі ст. 377 Кримінального кодексу України
«Погроза або насильство щодо
судді, народного
засідателя чи
присяжного»:

1.
погроза
вбивством,
пошкодженням майна

насильством

або

знищенням

2.

погроза лише вбивством або застосуванням тілесних ушкоджень

3.

погроза лише вбивством або насильством

чи

Відповіді:

4.
погроза застосуванням лише тяжких тілесних ушкоджень або
тілесних ушкоджень середньої тяжкості

167

Питання:

У якій із запропонованих відповідей найбільш повно розкривається
потерпілий від злочину, передбаченого ст. 377 Кримінального кодексу
України «Погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи
присяжного»?

1. професійні судді і народні засідателі

2. народні засідателі і присяжні
Відповіді:
3. професійні судді, народні засідателі і присяжні

4. професійні судді, народні засідателі і присяжні, їх близькі родичі

168

Питання:

Яка форма вини характеризує суб’єктивну сторону злочину,
передбаченого ч. 1 ст. 378 Кримінального кодексу України «Умисне
знищення або пошкодження майна судді, народного засідателя чи
присяжного»:

1. вина у формі умислу

2. вина у формі необережності
Відповіді:
3. змішана форма вини

4. всі відповіді є вірними

169

Питання:

Які з ознак утворюють склад злочину, передбачений ч. 2 ст. 378
Кримінального кодексу України «Умисне знищення або пошкодження
майна судді, народного засідателя чи присяжного»?

1. місце і спосіб вчинення злочину

2. суспільно небезпечні наслідки і спосіб вчинення злочину
Відповіді:
3. суспільно небезпечні наслідки і мотив вчинення злочину

4. час і мета вчинення злочину

170

Питання:

«Провокація підкупу» (ч. 1 ст. 370 Кримінального кодексу України) є:

1. злочином невеликої тяжкості

2. злочином середньої тяжкості
Відповіді:
3. тяжким злочином

4. особливо тяжким злочином

171

Питання:

В якій із запропонованих відповідей найбільш повно розкривається
потерпілий від злочину, передбаченого ст. 379 Кримінального кодексу
України «Посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного
у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя»?

Відповіді:

1. професійні судді і народні засідателі

2. народні засідателі і присяжні

3. професійні судді, народні засідателі і присяжні

4. професійні судді, народні засідателі і присяжні, їх близькі родичі

172

Питання:

У складі злочину, передбаченого ст. 379 Кримінального кодексу України
«Посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв'язку
з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя» суб’єкт злочину
є:

1. загальним (фізична, осудна особа, яка досягала віку 14 років).

2. загальним (фізична, осудна особа, яка досягала віку 16 років).
Відповіді:
3. спеціальним

4. може бути як загальним, так і спеціальним

173

Питання:

Яка форма вини характеризує суб’єктивну сторону злочину,
передбаченого ч. 1 ст. 383 Кримінального кодексу України «Завідомо
неправдиве повідомлення про вчинення злочину»:

1. вина у формі умислу

2. вина у формі необережності
Відповіді:
3. змішана форма вини

4. всі відповіді є вірними

174

Питання:

Провокація підкупу, службовою особою правоохоронного органу (ч. 2 ст.
370 Кримінального кодексу України) є?

1. злочином невеликої тяжкості

2. злочином середньої тяжкості
Відповіді:
3. тяжким злочином

4. особливо тяжким злочином

175

Питання:

У складі злочину, передбаченого ст. 389 Кримінального кодексу
України «Ухилення від покарання, не пов'язаного з позбавленням волі»,
суб’єктом злочину визнається:

1. загальним (фізична, осудна особа, яка досягала віку 14 років).

2. загальним (фізична, осудна особа, яка досягала віку 16 років).
Відповіді:
3. спеціальним

4. може бути як загальним, так і спеціальним

176

Питання:

У складі злочину, передбаченого ст. 393 Кримінального кодексу України
«Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти», суб’єктом злочину:

1. загальний (фізична, осудна особа, яка досягала віку 14 років).

2. загальний (фізична, осудна особа, яка досягала віку 16 років).
Відповіді:
3. спеціальний

4. як загальний так і спеціальний

177

Питання:

Яка форма вини характеризує злочин, передбачений ч. 1 ст. 393
Кримінального кодексу України «Втеча з місця позбавлення волі або зпід варти»:

1. вина у формі прямого або непрямого умислу

2. вина у формі необережності
Відповіді:
3. змішана форма вини

4. вина у формі прямого умислу

178

Питання:

Яка з перелічених ознак не утворює склад злочину, передбаченого ч. 2 ст.
393 Кримінального кодексу України «Втеча з місця позбавлення волі або
з-під варти»?

1. діяння, вчинене повторно

2. діяння, поєднане із заволодінням зброєю чи з її використанням
Відповіді:
3. діяння, що спричинило тяжкі наслідки

4. діяння, поєднане із пошкодженням інженерно-технічних засобів охорони

179

Питання:

Зловживання впливом (ч. 1 ст. 369-2 Кримінального кодексу України) є:

1. злочином невеликої тяжкості

2. злочином середньої тяжкості
Відповіді:
3. тяжким злочином

4. особливо тяжким злочином

180

Питання:

У складі злочину, передбаченого ст. 395 Кримінального кодексу України
«Порушення правил адміністративного нагляду» суб’єкт злочину є:
1. загальним (фізична, осудна особа, яка досягала віку 14 років).

Відповіді:
2. загальним (фізична, осудна особа, яка досягала віку 16 років).

3. спеціальним

4. може бути як загальним, так і спеціальним

181

Питання:

Відповіді:

За приховування злочину
відповідальність за ст. 396
«Приховування злочину»?

якої

тяжкості настає кримінальна
Кримінального кодексу України

1.

злочин невеликої тяжкості

2.

злочин середньої тяжкості

3.

тяжкий чи особливо тяжкий злочином

4.
Ст. 396 Кримінального кодексу України не містить обмежень щодо
тяжкості злочину

182

Питання:

Відповіді:

Щодо кримінальної відповідальності якого кола осіб,
встановлює
обмеження ч. 2 ст. 396 Кримінального кодексу України «Приховування
злочину»?

1.

щодо вагітних жінок

2.

щодо неповнолітніх

3.

щодо членів сім'ї чи близьких родичів особи, яка вчинила злочин

4.
ч.2 ст. 396
обмежень

183

Питання:

Кримінального кодексу України не встановлює ніяких

У якій з наведених дій не виражається злочин, передбачений ч. 1 ст. 398
Кримінального кодексу України «Погроза або насильство щодо захисника
чи представника особи»?

1.
погроза вбивством щодо захисника чи представника особи, а також
щодо їх близьких родичів у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з наданням
правової допомоги
2.
погроза насильством щодо захисника чи представника особи, а
також щодо їх близьких родичів у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з наданням
правової допомоги
Відповіді:
3.
знищенням чи пошкодженням майна захисника чи представника
особи, а також їх близьких родичів у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з
наданням правової допомоги

4.
вбивство захисника чи представника особи, а також їх близьких
родичів у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з наданням правової допомоги

184

Питання:

В якій із запропонованих відповідей найбільш повно розкривається
потерпілий від злочину, передбаченого ст. 398 Кримінального кодексу
України «Погроза або насильство щодо захисника чи представника
особи»?

1. захисник особи

2. захисник чи представник особи
Відповіді:
3. представник особи

4. захисник чи представник особи або їх близькі родичі

185

Питання:

Кримінальна відповідальність за тілесні ушкодження якої тяжкості
охоплюється складом злочину, передбаченим передбаченого ст. 398
Кримінального кодексу України «Погроза або насильство щодо
захисника чи представника особи»?

1. лише легкі тілесні ушкодження

2. лише тілесні ушкодження середньої тяжкості
Відповіді:
3. лише тяжкі тілесні ушкодження

4. будь-які тілесні ушкодження

186

Питання:

У якій із запропонованих відповідей найбільш повно розкривається
потерпілий від злочину, передбаченого ст. 399 Кримінального кодексу
України «Умисне знищення або пошкодження майна захисника чи
представника особи»?

1. захисник особи

2. захисник чи представник особи
Відповіді:
3. захисник чи представник особи або їх близькі родичі

4. представник особи

187

Питання:

«Зловживання впливом» за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України
є:

1. злочином невеликої тяжкості

2. злочином середньої тяжкості
Відповіді:
3. тяжким злочином

4. особливо тяжким злочином

188

Питання:

Яка з перелічених нижче осіб не є потерпілим від злочину,
передбаченого ст. 400 Кримінального кодексу України «Посягання на
життя захисника чи представника особи у зв'язку з діяльністю, пов'язаною
з наданням правової допомоги»?

1. представник особи

2. народний засідатель
Відповіді:
3. захисник особи

4. близькі родичі захисника чи представника особи

189

Питання:

Яким чином кваліфікувати замах на вбивство захисника особи?

1.

за ст. 400 Кримінального кодексу України

2.
за відповідною частиною ст. 15 Кримінального кодексу України та ст.
400 Кримінального кодексу України
Відповіді:
3.
за відповідною частиною ст. 15 Кримінального кодексу України та п.
8 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України
4.

190

Питання:

зазначене діяння не є кримінально карним

У складі злочину, передбаченого ст. 400 Кримінального кодексу України
«Посягання на життя захисника чи представника особи у зв'язку з
діяльністю, пов'язаною з наданням правової допомоги» суб’єкт злочину є:

1. загальним (фізична, осудна особа, яка досягала віку 14 років).

2. загальним (фізична, осудна особа, яка досягала віку 16 років).
Відповіді:
3. спеціальним

4. як загальним, так і спеціальним

191

Питання:

Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368-3 "Підкуп службової
особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційноправової форми" Кримінального кодексу України ?

1. суб’єкт загальний

2. службова особа юридичної особи публічного права
Відповіді:
3. службова особа юридичної особи приватного права

4. особа, яка надає публічні послуги

192

Питання:

Способами вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 313 Кримінального
кодексу України «Викрадення, привласнення, вимагання обладнання,
призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних
речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або
зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким
обладнанням» визнається:

Відповіді:

1. викрадення

2. переробка

3. повернення

4. знищення

193

Питання:

Способами вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 313 Кримінального
кодексу України «Викрадення, привласнення, вимагання обладнання,
призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних
речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або
зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким
обладнанням», не визнається:

1. викрадення

2. привласнення
Відповіді:
3. вимагання

4. знищення

194

Питання:

Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ст. 368-2 "Незаконне збагачення"
Кримінального кодексу України ?

1. будь-яка службова особа

2. службова особа юридичної особи публічного права
Відповіді:
3. службова особа юридичної особи приватного права

4. всі наведені вище відповіді є неправильними

195

Питання:

Суб’єкт злочину, передбаченого ч. 1 ст. 313 Кримінального кодексу
України
«Викрадення,
привласнення,
вимагання
обладнання,
призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних
речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або
зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким
обладнанням»:
1. загальний (фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого
відповідно
до
цього
Кодексу
може
наставати
кримінальна
відповідальність.).

Відповіді:

2. спеціальний (з 14 років).

3. спеціальний (службова особа).

4. спеціальний (працівник правоохоронного органу).

196

Питання:

Якщо незаконне заволодіння обладнанням, передбаченим ст. 313
Кримінального кодексу України «Викрадення, привласнення, вимагання
обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів,
психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом
шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні
дії з таким обладнанням», було здійснено без мети використання для
виготовлення наркотичних та інших засобів, то кваліфікація діяння
відбувається:

1. за ст. 185 Кримінального кодексу України
Відповіді:
2. за відповідною статтею розділу «Злочини проти власності»

3. за ст. 191 Кримінального кодексу України

4. за ст. 313 Кримінального кодексу України

197

Питання:

У ч. 2 ст. 369-2 «Зловживання впливом» Кримінального кодексу України
кримінальну відповідальність встановлено за:

1. пропозицію надання неправомірної вигоди

2. обіцянку надання неправомірної вигоди
Відповіді:
3. одержання неправомірної вигоди

4. надання неправомірної вигоди

198

Питання:

Яке діяння передбачене ч .1 ст. 320 Кримінального кодексу України
«Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів»?

1. порушення правил посіву

2. порушення порядку знищення
Відповіді:
3. порушення порядку обробки

4. порушення порядку переробки

199

Питання:

Яке діяння не передбачено ч.1 ст.320 Кримінального кодексу України
«Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів»?

1. порушення порядку знищення

2. порушення правил посіву
Відповіді:
3. порушення правил виробництва

4. порушення правил пересилання

200

Питання:

Суб’єктом вчинення злочину, передбаченого ст. 320 Кримінального
кодексу України «Порушення встановлених правил обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів», визнається:

1. загальний суб’єкт (фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого
відповідно
до
цього
Кодексу
може
наставати
кримінальна
відповідальність.)

Відповіді:

2. спеціальний суб’єкт

3. як загальний, так і спеціальний суб’єкт

4. всі відповіді правильні

201

Питання:

Суб’єктом вчинення злочину, передбаченого ст. 320 Кримінального
кодексу України «Порушення встановлених правил обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів», не може бути
визнано:

1. 14-річну особу

2. службову особу
Відповіді:
3. 16-річну особу

4. немає правильної відповіді

202

Питання:

Незаконні дії, передбачені ст. 320 Кримінального кодексу України
«Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів», вчиняються
суб’єктом:

1. умисно

2. необережно
Відповіді:
3. як умисно, так і необережно

4. ненавмисно

203

Питання:

Викрадення, привласнення чи вимагання обладнання, призначеного для
виготовлення наркотичних засобів та інших речовин, відповідно до ст.
313 Кримінального кодексу України «Викрадення, привласнення,
вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних
засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним
шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші
незаконні дії з таким обладнанням» вчиняється:

1. Умисно

2. Необережно
Відповіді:
3. як умисно, так і необережно ненавмисно

4. з подвійною формою вини

204

Питання:

Відповіді:

Яка із форм вчинення злочину не передбачена
в ч.2 ст. 191
Кримінального кодексу України «Привласнення, розтрата майна або
заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»?

1.

придбання права на майно шляхом обману

2.

привласнення

3.

розтрата

4.
заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою
особою своїм службовим становищем

205

Питання:

Яка із форм вчинення злочину передбачена в ч.2 ст. 191 Кримінального
кодексу України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним
шляхом зловживання службовим становищем»?

1. придбання права на майно шляхом обману

2. вимога передачі чужого майна з погрозою насильства
Відповіді:
3. привласнення

4. відкрите викрадення чужого майна

206

Питання:

Яка із форм вчинення злочину передбачена в ч.2 ст. 191 Кримінального
кодексу України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним
шляхом зловживання службовим становищем»?

1. придбання права на майно шляхом обману

2. вимога передачі чужого майна з погрозою насильства
Відповіді:
3. відкрите викрадення чужого майна

4. розтрата

207

Питання:

Хто може бути суб’єктом злочину, передбаченого ч.2 ст. 191
Кримінального кодексу України «Привласнення, розтрата майна або
заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»?

1.

будь-яка особа

2.

лише службова особа

Відповіді:
3.
службова особа, у підпорядкуванні якої перебувають 7 і більше
працівників
4.

208

Питання:

немає правильної відповіді

Що розуміється під великим розміром у ч.4 ст. 191 Кримінального кодексу
України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом
зловживання службовим становищем»?

1.
сума, яка у двісті
п'ятдесят і більше разів перевищує
неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину
Відповіді:

2.
сума, яка
у триста п'ятдесят
і
більше разів перевищує
неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину
3.
сума, яка у чотириста і більше разів перевищує неоподаткований
мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину

4. поняття «великого розміру» не визначається

209

Питання:

Що розуміється під особливо великим розміром у ч.5 ст. 191
Кримінального кодексу України «Привласнення, розтрата майна або
заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»?

1.
сума, яка у двісті
п'ятдесят і більше разів перевищує
неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину
2.
сума, яка
у триста п'ятдесят
і
більше разів перевищує
неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину
Відповіді:
3.
сума, яка у чотириста і більше разів перевищує неоподаткований
мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину
4.
сума, яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований
мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину

210

Питання:

Службова особа може бути суб’єктом злочину, передбаченого ст. 191
Кримінального кодексу України «Привласнення, розтрата майна або
заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»:

1. лише за частиною 1

2. лише за частиною 2
Відповіді:
3. лише за частинами 2 – 5

4. за будь-якою частиною статті 191 КК України

211

Питання:

Відповідно до примітки ст. 354 Кримінального кодексу України «Підкуп
працівника підприємства, установи чи організації» обіцянкою
неправомірної вигоди є:

1.
висловлення наміру про надання
повідомленням про вид неправомірної вигоди

неправомірної

вигоди

з

2.
висловлення наміру про надання неправомірної
повідомленням про розмір надання неправомірної вигоди

вигоди

з

3.
висловлення наміру про надання неправомірної
повідомленням про наслідки надання неправомірної вигоди

вигоди

з

4.
висловлення наміру про надання неправомірної
повідомленням про час, місце, спосіб неправомірної вигоди

вигоди

з

Відповіді:

212

Питання:

Відповідно до примітки ст. 354 Кримінального кодексу України «Підкуп
працівника підприємства, установи чи організації» обіцянкою
неправомірної вигоди є (оберіть найбільш точне визначення):
1.
висловлення наміру про надання
повідомленням про час неправомірної вигоди

Відповіді:

213

Питання:

неправомірної

вигоди

з

2.
висловлення наміру про надання неправомірної вигоди
повідомленням про час та спосіб надання неправомірної вигоди

з

3.
висловлення наміру про надання неправомірної вигоди
повідомленням про час, місце, спосіб надання неправомірної вигоди

з

4.
висловлення наміру про надання неправомірної
повідомленням
про час, місце, спосіб та розмір неправомірної вигоди

з

вигоди

Відповідно до примітки ст. 354 Кримінального кодексу України «Підкуп
працівника підприємства, установи чи організації» пропозицією
неправомірної вигоди є (оберіть найбільш точне визначення):

1.

висловлення особі наміру про надання неправомірної вигоди

2.
висловлення працівнику підприємства, установи чи організації
наміру про надання неправомірної вигоди
Відповіді:
3.
висловлення працівнику підприємства, установи чи організації чи
особі, яка надає публічні послуги наміру про надання неправомірної вигоди
4.
висловлення працівнику підприємства, установи чи організації,
особі, яка надає публічні послуги, або службовій особі наміру про надання
неправомірної вигоди

214

Питання:

Відповідно до примітки ст. 354 Кримінального кодексу України «Підкуп
працівника підприємства, установи чи організації» пропозицією
неправомірної вигоди не є:

1.
висловлення працівнику підприємства, установи чи організації
наміру про надання неправомірної вигоди
2.
висловлення особі, яка надає публічні послуги наміру про надання
неправомірної вигоди
Відповіді:
3.
висловлення службовій особі наміру про надання неправомірної
вигоди
4.
висловлення приватному
неправомірної вигоди

215

Питання:

підприємцеві

наміру

про

надання

Відповідно до примітки ст. 354 Кримінального кодексу України «Підкуп
працівника підприємства, установи чи організації» пропозицією
неправомірної вигоди є (оберіть найбільш точне визначення):

1.
обіцянка працівнику підприємства, установи чи організації, особі,
яка надає публічні послуги, або службовій особі наміру про надання
неправомірної вигоди
2.
висловлення працівнику підприємства, установи чи організації,
особі, яка надає публічні послуги, або службовій особі наміру про надання
неправомірної вигоди
Відповіді:

3.
гарантія працівнику підприємства, установи чи організації, особі,
яка надає публічні послуги, або службовій особі наміру про надання
неправомірної вигоди

4.
демонстрація працівнику підприємства, установи чи організації,
особі, яка надає публічні послуги, або службовій особі наміру про надання
неправомірної вигоди

216

Питання:

Відповідно до примітки ст. 354 Кримінального кодексу України «Підкуп
працівника підприємства, установи чи організації» пропозицією
неправомірної вигоди є (оберіть найбільш точне визначення):

1.
висловлення працівнику підприємства, установи чи організації,
особі, яка надає публічні послуги, або службовій особі наміру про надання
неправомірної вигоди

Відповіді:

2.
висловлення працівнику підприємства, установи чи організації,
особі, яка надає публічні послуги, або службовій особі наміру про надання
неправомірної вигоди з повідомленням про час надання неправомірної
вигоди
3.
висловлення працівнику підприємства, установи чи організації,
особі, яка надає публічні послуги, або службовій особі наміру про надання
неправомірної вигоди з повідомленням про час та місце надання
неправомірної вигоди

4. висловлення працівнику підприємства, установи чи організації, особі, яка
надає публічні послуги, або службовій особі наміру про надання
неправомірної вигоди з повідомленням про час, місце, спосіб надання
неправомірної вигоди

217

Питання:

Відповідно до примітки ст. 354 Кримінального кодексу України «Підкуп
працівника підприємства, установи чи організації»
обіцянка
неправомірної вигоди не містить інформації:
1. про час надання неправомірної вигоди

2. про спосіб надання неправомірної вигоди
Відповіді:
3. про розмір неправомірної вигоди

4. про місце надання неправомірної вигоди

218

Питання:

Що не є формою вчинення злочину, передбаченого ст. 308 Кримінального
кодексу України «Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних
засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними
шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем»:

1. викрадення

2. привласнення
Відповіді:
3. вимагання

4. зберігання

219

Питання:

Вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів
чи прекурсорів, поєднане із застосуванням насильства, що не є
небезпечним для життя чи здоров'я особи, або з погрозою
застосування такого
насильства,
утворює
склад
злочину,
передбачений:
1. ч.1 ст.308 Кримінального кодексу України

Відповіді:
2. ч. 2 ст. 308 Кримінального кодексу України

3. ч. 3 ст. 308 Кримінального кодексу України

4. немає правильної відповіді

220

Питання:

За ст. 308 Кримінального кодексу України «Викрадення, привласнення,
вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи
заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим
становищем» вимагання є закінченим складом злочину з моменту:

1. пред’явлення вимоги, поєднаної з погрозою

2. пред’явлення вимоги, поєднаної з погрозою і насильством
Відповіді:
3. пред’явлення вимоги, поєднаної з насильством

4. пред'явлення вимоги, поєднаної з погрозою чи насильством

221

Питання:

Що не є предметом злочину передбаченого ст. 308 Кримінального кодексу
України «Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів,
психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом
шахрайства або зловживання службовим становищем»:

1. наркотичні засоби

2. психотропні речовини
Відповіді:
3. аналоги

4. прекурсори

222

Питання:

Суб’єктом злочину, передбаченого ч. 2 ст. 308 "Викрадення,
привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин
або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або
зловживання службовим становищем" Кримінального кодексу України,
є:
1. особа, яка на момент вчинення злочину досягла 16-річного віку

2. особа, яка на момент вчинення злочину досягла 14-річного віку
Відповіді:
3. особа, яка на момент вчинення злочину досягла 18-річного віку

4. немає вірної відповіді

223

Питання:

Дії службової особи з підбурення особи на пропонування, обіцянку чи
надання неправомірної вигоди, щоб потім викрити того, хто пропонував,
обіцяв, надав неправомірну вигоду утворюють:

1. вимагання неправомірної вигоди

2. провокацію підкупу
Відповіді:
3. підбурювання до пропозицій, обіцянки чи надання неправомірної вигоди

4. заходами протидії корупції

224

Питання:

Чи має значення правомірно чи незаконно потерпіла особа володіла
наркотичними засобами, психотропним речовинами чи їх аналогами у ст.
308 Кримінального кодексу України «Викрадення, привласнення,
вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи
заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим
становищем»:

1. так

2. ні
Відповіді:
3. залежно від ситуації

4. вирішує суд

225

Питання:

Назвіть орган, який затвердив акт, на підставі якого визначається
кількісна категорія наркотичних засобів, психотропних речовин:

Відповіді:

1. Верховна Рада України

2. Кабінет Міністрів України

3. Міністерство охорони здоров’я України

4. Всесвітня організація охорони здоров’я

226

Питання:

Назвіть орган, який затверджує перелік речовин, які відносяться до
наркотичних засобів, психотропних речовин:

1. Верховна Рада України

2. Кабінет Міністрів України
Відповіді:
3. Міністерство охорони здоров'я України

4. Міністерство внутрішніх справ України

227

Питання:

Вкажіть у якому випадку має місце замах на провокацію підкупу, ст. 370
Кримінального кодексу України?
1.
вчинення службовою особою підбурення особи на пропонування,
обіцянку чи надання неправомірної вигоди або прийняття пропозиції,
обіцянки чи одержання такої вигоди
2.
вчинення службовою особою підбурення особи на пропонування,
обіцянку чи надання неправомірної вигоди або прийняття пропозиції,
обіцянки чи одержання такої вигоди, на яке особа погодилась

Відповіді:

3.
вчинення службовою особою підбурення особи на пропонування,
обіцянку чи надання неправомірної вигоди або прийняття пропозиції,
обіцянки чи одержання такої вигоди, у відповідь на яке особа не дала згоди

4.
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Питання:

в жодному з зазначених випадків

Предметом злочину передбаченого ч. 3 ст. 357 Кримінального кодексу
України «Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів,
печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання
службовим становищем або їх пошкодження» є:

1. штампи

2. паспорт
Відповіді:
3. печатки

4. документи
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Питання:

Особливо важливий документ, штамп, печатка є предметом злочину,
передбаченого:

1. ч.1 ст. 357 Кримінального кодексу України

2. ч. 2 ст. 357 Кримінального кодексу України
Відповіді:
3. ч. 3 ст. 357 Кримінального кодексу України

4. всі відповіді правильні

230

Питання:

Чи має значення у якій формі власності перебувають підприємства,
установи чи організації, де перебувають приватні документи, для
кваліфікації дій за ст. 357 Кримінального кодексу України «Викрадення,
привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння
ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх
пошкодження»:

1. так

2. ні
Відповіді:
3. залежно від документу

4. на розсуд суду
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Питання:

Способом заволодіння паспортом або іншим важливим особистим
документом (ч.3 ст.357 Кримінального кодексу України «Викрадення,
привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння
ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх
пошкодження») є:

1. лише викрадення

2. лише вимагання
Відповіді:
3. лише привласнення

4. незаконне заволодіння будь-яким способом

232

Питання:

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

1.

досягнення згоди на прийняття неправомірної вигоди

2.
прийняття службовою особою усієї обумовленої неправомірної
вигоди (…)
Відповіді:
3.
отримання службовою особою усієї обумовленої неправомірної
вигоди
4.
висловлення або доведення в іншій формі до службової особи
наміру надати неправомірну вигоду

233

Питання:

Предметом злочину, передбаченого ст. 312
Кримінального кодексу
України «Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або
заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим
становищем» є:

1. Прекурсори

2. Наркотичні засоби
Відповіді:
3. Психотропні речовини

4. Їх аналоги

234

Питання:

Метою викрадення прекурсорів, за ст.312 Кримінального кодексу
України «Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або
заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим
становищем» є:

1.

Власне вживання

2.

Подальший збут

Відповіді:
3.
Виробництва або виготовлення наркотичних засобів, психотропних
речовин або їх аналогів
4.

235

Питання:

всі відповіді вірні

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

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

2.
умисному, з корисливих мотивів використанні всупереч інтересам
потерпілого особою, яка надає публічні послуги, своїх повноважень
Відповіді:
3.
умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи
інших осіб використанні всупереч інтересам юридичної особи приватного
права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої
юридичної особи своїх повноважень
4.
умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи
інших осіб використанні всупереч інтересам потерпілого особою, яка надає
публічні послуги, своїх повноважень
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Питання:

Що слід розуміти під привласненням прекурсорів згідно зі ст. 312
Кримінального кодексу України «Викрадення, привласнення, вимагання
прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання
службовим становищем»:
1.
заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою
особою своїм службовим становищем

Відповіді:

237

2.
протиправне таємне чи відкрите, у тому числі із застосуванням
насильства, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я, або з погрозою
застосування такого насильства, вилучення їх у юридичних чи фізичних
осіб, які володіють ними як законно, так і незаконно
3.

Правильна відповідь 1 та 2

4.

Немає правильної відповіді

Питання:

Що слід розуміти під викраденням за ст. 312 Кримінального кодексу
України «Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або
заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим
становищем»:

Відповіді:

1. дії, пов'язані з їх протиправним утриманням чи неповерненням
володільцю особою, якій вони були довірені по службі (для зберігання,
перевезення, пересилання) або якою були вилучені в іншої особи,
котра протиправно ними володіла, тощо

2.
протиправне таємне чи відкрите вилучення їх у юридичних чи фізичних
осіб, які володіють ними як законно, так і незаконно та звернення їх на свою користь
чи користь третіх осіб

238

Питання:

3.

Правильна відповідь 1 та 2

4.

Немає правильної відповіді

Незаконне вилучення прекурсорів
підприємств такої форми власності:

може

бути

здійснене

щодо

1. Приватної

2. Державної
Відповіді:
3. Будь-якої

4. Немає правильної відповіді
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Питання:

Чи має значення чи правомірно, чи незаконно особа володіла
прекурсорами, які стали предметом незаконного вилучення:

1. Так

2. Ні
Відповіді:
3. Залежно від ситуації

4. Немає правильної відповіді

240

Питання:

Відповідно до Кримінального кодексу України за скоєння якого злочину
підлягає відповідальності приватна особа, яка запропонувала свої послуги
нібито для передавання неправомірної вигоди, маючи при цьому намір
заволодіти цінностями:
1.

шахрайство

2.
підбурювання до замаху на надання неправомірної вигоди та
готування до шахрайства
Відповіді:
3.
підбурювання до надання неправомірної вигоди і замах на
шахрайство

4.

посередництво у підкупі

241

Питання:

У якій формі може здійснюватися викрадення прекурсорів:

1. Таємній

2. Відкритій
Відповіді:
3. Відкритій та таємній

4. Немає правильної відповіді

242

Питання:

Відповіді:

За ч. 2 ст. 370 «Провокації підкупу» Кримінального кодексу України не
кваліфікується:

1.

провокація підкупу вчинена службовою особою національної поліції

2.

провокація підкупу вчинена службовою особою прокуратури

3.
провокація підкупу вчинена службовою особою державної лісової
охорони
4.
провокація підкупу вчинена службовою особою державної обласної
адміністрації
243

Питання:

Відповідно до ч. 1 ст. 370 Кримінального кодексу України «Провокації
підкупу», дії особи можуть полягати у:

1. підбуренні

2. обіцянці
Відповіді:
3. прийнятті

4. викритті

244

Питання:

Розбій з метою викрадення вогнепальної зброї (крім гладкоствольної
мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або радіоактивних
матеріалів утворює склад злочину, передбачений:

1.

ч.1 ст. 187 Кримінального кодексу України

2.

ч. 3 ст. 262 Кримінального кодексу України

3.

ч.4 ст. 187 Кримінального кодексу України

4.

ч. 1 ст. 262 Кримінального кодексу України.

Відповіді:

245

Питання:

На який строк згідно Кримінального кодексу України суд може
застосувати щодо юридичної особи
розстрочку виплати
штрафу
певними частинами?
1. на строк до шести місяців

2. на строк до одного року
Відповіді:
3. на строк до п’яти років

4. на строк до трьох років

246

Питання:

Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 370 Кримінального кодексу України
«Провокація підкупу» є:

1. загальний суб’єкт

2. лише службова особа
Відповіді:
3. лише службова особа юридичної особи публічного права

4. лише представник влади чи працівник правоохоронного органу

247

Питання:

Відповідно до примітки ст. 354 Кримінального кодексу України «Підкуп
працівника
підприємства,
установи
чи
організації»
обіцянка
неправомірної вигоди містить інформацію:
1. про час надання неправомірної вигоди
2. про вид неправомірної вигоди

Відповіді:

3. про розмір неправомірної вигоди
4. про характер неправомірної вигоди

248

Питання:

Відповідно до примітки ст. 354 Кримінального кодексу України «Підкуп
працівника підприємства, установи чи організації» обіцянка
неправомірної вигоди містить інформацію:

1. про місце надання неправомірної вигоди

2. про вид неправомірної вигоди
Відповіді:
3. про розмір неправомірної вигоди

4. про характер неправомірної вигоди

249

Питання:

Відповідно до примітки ст. 354 Кримінального кодексу України «Підкуп
працівника підприємства, установи чи організації» обіцянка
неправомірної вигоди містить інформацію:
1. про спосіб надання неправомірної вигоди

2. про вид неправомірної вигоди
Відповіді:
3. про розмір неправомірної вигоди

4. про характер неправомірної вигоди

250

Питання:

Приміткою ст. 354 Кримінального кодексу України «Підкуп працівника
підприємства, установи чи організації» термін «обіцянка неправомірної
вигоди» визначено для:
1. всіх корупційних злочинів

2. злочинів, передбачених статтями 354, 368, 368-3 – 370
Відповіді:
3. всіх службових злочинів

4. всіх корупційних правопорушень

251

Питання:

Що повинно бути покладеним в основу визначення судом розміру
штрафу стосовно юридичної особи за чинним Кримінальним кодексом
України?
1. розмір спричиненої потерпілим шкоди

Відповіді:
2. п'ятикратний розмір незаконно одержаного прибутку.

3. двократний розмір незаконно одержаної неправомірної вигоди.

4. немає жодної правильної відповіді

252

Питання:

У складі злочину, передбаченому ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу
України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом
зловживання службовим становищем» , службова особа має діяти:
1. всупереч інтересам служби

2. зловживаючи службовим становищем
Відповіді:
3. завдаючи істотної шкоди

4. не має значення як

253

Питання:

У складі злочину, передбаченому ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу
України «Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини»,
службова особа має діяти:

1. всупереч інтересам служби

2. зловживаючи службовим становищем
Відповіді:
3. завдаючи істотної шкоди

4. з використанням службового становища

254

Питання:

Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу
України «Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини» ?

1. службова особа

Відповіді:

2. службова особа юридичної особи публічного права

3. службова особа юридичної особи приватного права

4. особа, яка надає публічні послуги

255

Питання:

Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ст. 368 Кримінального кодексу
України «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної
вигоди службовою особою»?

1. будь-яка службова особа

2. службова особа юридичної особи публічного права
Відповіді:
3. службова особа юридичної особи приватного права

4. всі наведені вище відповіді є неправильними

256

Питання:

Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ст. 368-2 Кримінального кодексу
України «Незаконне збагачення»?

1.
особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування
2.

службова особа юридичної особи приватного права

3.

особа, яка надає публічні послуги

4.

будь-яка службова особа

Відповіді:
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Питання:

Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ст. 369 Кримінального кодексу
України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди
службовій особі»?

Відповіді:

1. будь-яка службова особа

2. службова особа юридичної особи публічного права

3. службова особа юридичної особи приватного права

4. загальний суб’єкт (фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого
відповідно
до
цього
Кодексу
може
наставати
кримінальна
відповідальність)
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Питання:

Відповідно до положень примітки ст. 364-1 Кримінального кодексу
України «Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної
особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми»,
неправомірною вигодою є (оберіть найбільш точне визначення):

1.
грошові кошти або інше майно, які пропонують, обіцяють, надають
або одержують без законних на те підстав

Відповіді:

2.
грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги,
нематеріальні активи, які пропонують, обіцяють, надають або одержують без
законних на те підстав
3.
грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги,
нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового
характеру, які пропонують, обіцяють, надають або одержують без законних
на те підстав
4.
грошові кошти або інше майно, право на майно, дії майнового
характеру, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші
вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які пропонують,
обіцяють, надають або одержують без законних на те підстав
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Питання:

Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ст. 366 Кримінального кодексу
України «Службове підроблення»?

1. будь-яка службова особа

2. службова особа юридичної особи публічного права
Відповіді:
3. службова особа юридичної особи приватного права

4. особа, яка надає публічні послуги
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Питання:

Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ст. 367 Кримінального кодексу
України «Службова недбалість»?

Відповіді:

1. будь-яка службова особа

2. службова особа юридичної особи публічного права

3. службова особа юридичної особи приватного права

4. особа, яка надає публічні послуги
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Питання:

Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368-3 Кримінального
кодексу України «Підкуп службової особи юридичної особи приватного
права незалежно від організаційно-правової форми»?

1. загальний суб’єкт злочину

Відповіді:
2. службова особа юридичної особи публічного права

3. службова особа юридичної особи приватного права

4. особа, яка надає публічні послуги

262

Питання:

Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ст. 365-2 Кримінального кодексу
України «Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні
послуги»?

1. будь-яка службова особа

Відповіді:
2. службова особа юридичної особи публічного права

3. службова особа юридичної особи приватного права

4. особа, яка надає публічні послуги
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Питання:

Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368-4 Кримінального
кодексу України «Підкуп особи, яка надає публічні послуги»?

1. загальний суб’єкт злочину

Відповіді:

2. службова особа юридичної особи публічного права

3. службова особа юридичної особи приватного права

4. особа, яка надає публічні послуги
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Питання:

Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ст. 369-2 Кримінального кодексу
України «Зловживання впливом»?
1. особа, яка надає публічні послуги

2. службова особа
Відповіді:

3. працівник правоохоронного органу

4. загальний суб’єкт (фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого
відповідно
до
цього
Кодексу
може
наставати
кримінальна
відповідальність.)
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Питання:

Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ст. 365 Кримінального кодексу
України «Перевищення влади або службових повноважень працівником
правоохоронного органу»?

1. особа, яка надає публічні послуги

Відповіді:
2. службова особа

3. працівник правоохоронного органу

4. загальний суб’єкт
266

Питання:

Кого закон визначає як особу, яка надає публічні послуги?

1. державного службовця

2. посадову особу
Відповіді:
3. аудитора

4. бухгалтера
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Питання:

Кого закон не визначає як особу, яка надає публічні послуги?

1. державного службовця
Відповіді:
2. нотаріуса

3. аудитора

4. оцінювача
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Питання:

Як Кримінальний кодекс України визначає суб’єкта злочину,
передбаченого ч. 1 ст. 354 «Підкуп працівника підприємства, установи чи
організації»?

1.
працівник підприємства, установи чи організації, який не є
службовою особою

Відповіді:

2.
працівник підприємства, установи чи організації – службова особа
юридичної особи публічного права
3.
працівник підприємства, установи чи організації – службова особа
юридичної особи приватного права
4.
загальний суб’єкт (фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці,
з якого відповідно до цього Кодексу може наставати кримінальна
відповідальність.)
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Питання:

Відповідно до положень Кримінального кодексу України під особою, яка
працює на користь підприємства, установи, організації у ст. 354 «Підкуп
працівника підприємства, установи чи організації», слід розуміти особу:

1.
яка виконує роботу та перебуває з таким підприємством, установою,
організацією у трудових відносинах

Відповіді:

2.
яка перебуває з таким підприємством, установою, організацією у
трудових відносинах
3.
особу, яка виконує роботу або надає послугу відповідно до договору
з таким підприємством, установою, організацією
4.
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Питання:

яка виконує роботу на підприємстві, установі, організації

Відповідно до положень Кримінального кодексу України під особою, яка
працює на користь підприємства, установи, організації у ст. 354 «Підкуп
працівника підприємства, установи чи організації», слід розуміти особу:

1.
яка виконує роботу ТА перебуває з таким підприємством, установою,
організацією у трудових відносинах

Відповіді:

2.
яка перебуває з таким підприємством, установою, організацією у
трудових відносинах
3.
яка виконує роботу АБО перебуває з таким підприємством,
установою, організацією у трудових відносинах
4.
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Питання:

немає правильної відповіді

Як Кримінальний кодексу України визначає особою, яка працює на
користь підприємства, установи, організації у ст. 354 «Підкуп працівника
підприємства, установи чи організації»:

1.
особа, яка виконує роботу та перебуває з таким підприємством,
установою, організацією у трудових відносинах

2.
особа, яка постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням
здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування
Відповіді:

3.
особа, яка постійно чи тимчасово обіймають в органах державної
влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи
організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи
адміністративно-господарських функцій.

4.
особа, яка виконує роботу або надає послугу відповідно до договору
з таким підприємством, установою, організацією.
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Питання:

Відповідно до положень Кримінального кодексу України працівник
підприємства, установи чи організації, який не є службовою особою, є
суб’єктом корупційних злочинів передбачених:

1.
ст. 364
становищем»

Відповіді:

КК

України

«Зловживання

владою

або

службовим

2.
ст. 354 КК України «Підкуп працівника підприємства, установи чи
організації»
3.
ст. 364-1 КК України «Зловживання повноваженнями службовою
особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційноправової форми»
4.
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Питання:

не є суб’єктом корупційних злочинів

Відповідно до положень Кримінального кодексу України обіцянкою
неправомірної вигоди є:
1.
висловлення наміру про надання неправомірної вигоди
повідомленням про час, місце, спосіб надання неправомірної вигоди
2.

Відповіді:

з

висловлення наміру про надання неправомірної вигоди

3.
висловлення наміру про надання неправомірної вигоди з
повідомленням про час, місце, спосіб та розмір надання неправомірної
вигоди
4.
висловлення наміру про надання неправомірної вигоди з
повідомленням про час, місце, спосіб, вид та розмір надання неправомірної
вигоди
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Питання:

Відповідно до положень Кримінального
неправомірної вигоди визнається:

Відповіді:

1. будь-яка вимога передачі майна

2.

кодексу

вимаганням

будь-яка вимога передачі майна або права на майно

3.
будь-яка вимога передачі майна, права на майно або вчинення дій
майнового характеру
4.
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Питання:

жодна з відповідей невірна

Відповідно до положень Кримінального кодексу умисне створення умов,
за яких особа вимушена надати неправомірну вигоду з метою запобігання
шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів це:

1. провокація підкупу
2. вимагання
Відповіді:
3. вимагання неправомірної вигоди
4. зловживання впливом
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Питання:

Відповідно до положень Кримінального кодексу вимога щодо надання
неправомірної вигоди з погрозою вчинення дій або бездіяльності з
використанням свого становища, наданих повноважень, влади,
службового становища стосовно особи, яка надає неправомірну вигоду це:

1. провокація підкупу

Відповіді:

2. вимагання

3. вимагання неправомірної вигоди

4. зловживання впливом
277

Питання:

Які дії, відповідно до положень Кримінального кодексу, не визнаються
вимаганням неправомірної вигоди:
1.
вимога щодо надання неправомірної вигоди з погрозою вчинення
дій або бездіяльності з використанням свого становища, наданих
повноважень, влади, службового становища стосовно особи, яка надає
неправомірну вигоду

Відповіді:

2.
умисне створення умов, за яких особа вимушена надати
неправомірну вигоду з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх
прав і законних інтересів
3.
підбурення особи на пропонування, обіцянку чи надання
неправомірної вигоди або прийняття пропозиції, обіцянки чи одержання
такої вигоди, щоб потім викрити того, хто пропонував, обіцяв, надав
неправомірну вигоду або прийняв пропозицію, обіцянку чи одержав таку
вигоду
4.

немає правильної відповіді

