ТЕСТОВІ ПИТАННЯ: КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (ЧАСТИНА 3)

1

Питання:

У якій з наведених відповідей найбільш точно визначено завдання Кримінального
кодексу України ?:

1.
правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності,
громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою
України від злочинних посягань, а також запобігання злочинам;
Відповіді:

2.
правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності,
громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою
України від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також
запобігання злочинам;
3.
правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності,
громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою
України від злочинних посягань, а також забезпечення миру і безпеки людства;
4.
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Питання:

жодна з наведених вище відповідей не є правильною

Якщо особа без громадянства, що постійно проживає в Україні, вчинила злочин за
її межами і там зазнала за нього покарання:
1.
вона не може бути притягнена в Україні до кримінальної відповідальності за
цей злочин;
2.
вона може бути притягнена в Україні до кримінальної відповідальності за цей
злочин;

Відповіді:

3.

вона притягається в Україні до кримінальної відповідальності за цей злочин;

4.
вона притягується в Україні до кримінальної відповідальності за цей злочин,
але суд може пом'якшити призначене їй покарання
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Питання:

Відповіді:

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

1.

не підлягає відповідальності за Кримінальним кодексом України;

2.

завжди підлягає відповідальності за Кримінальним кодексом України;

3.
підлягає відповідальності за Кримінальним кодексом України, якщо інше не
передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України;
4.
питання про кримінальну відповідальність такої особи в Україні вирішується
у кожному конкретному випадку слідчим, прокурором, судом
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Питання:

Чи може дипломатичний представник іноземної держави у разі вчинення ним
злочину на території України підлягати відповідальності за Кримінальним
кодексом України?

Відповіді:

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

2.
Може у випадку вчинення ним злочину, не зв'язаного з виконанням службових
обов'язків.
3.
Може у випадках, передбачених міжнародними договорами або якщо він
вчинив передбачені Кримінальним кодексом особливо тяжкі злочини проти прав і
свобод громадян України чи інтересів України;
4.
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Питання:

Питання вирішується дипломатичним шляхом

Іноземець, який вчинив злочин за межами України:

1.

не підлягає в Україні відповідальності за її Кримінальним кодексом;

2.
підлягає в Україні відповідальності за її Кримінальним кодексом на загальних
засадах;
3.
підлягає в Україні відповідальності за її Кримінальним кодексом лише у
випадках, передбачених міжнародними договорами якщо вона вчинила передбачені
цим Кодексом особливо тяжкі злочини проти прав і свобод громадян України або
інтересів України;
Відповіді:
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Питання:

4.
підлягає в Україні відповідальності за її Кримінальним кодексом лише у
випадках, передбачених міжнародними договорами або якщо вона вчинила
передбачені цим Кодексом тяжкі або особливо тяжкі злочини проти прав і свобод
громадян України або інтересів України;

Кримінальний закон (закон про кримінальну відповідальність), який частково
пом'якшує відповідальність, а частково її посилює:

1.
Відповіді:

має лише пряму дію;

2.
має зворотну дію у часі лише в тій частині, що пом'якшує кримінальну
відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи.;
3.
у тій частині, яка пом'якшує відповідальність, він має як пряму, так і зворотну
дію, а у тій частині, яка посилює відповідальність, він має лише пряму дію;
4.
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Питання:

жодна з наведених вище відповідей не є правильною

Відповідно до чинного Кримінального кодексу України особа, яка вчинила
злочин у стані осудності, але до постановлення вироку захворіла на психічну
хворобу, що позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або
керувати ними:

1. звільняється від кримінальної відповідальності;
Відповіді:

2. не підлягає кримінальній відповідальності;
3. не підлягає покаранню до одужання;
4. може бути звільнена від кримінальної відповідальності
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Питання:

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

1.
якщо особа безпосередньо спрямувала своє діяння (дію або бездіяльність) на
вчинення злочину;
2.
якщо особа виконала усі дії, які вважала необхідними для доведення злочину
до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від її волі;
Відповіді:

3.
якщо особа з причин, що не залежали від її волі, не вчинила усіх дій, які
вважала необхідними для доведення злочину до кінця;
4.
якщо особа вчинила діяння, яке містить усі ознаки складу злочину,
передбаченого відповідною статтею Особливої частини Кримінального кодексу
України
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Питання:

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

1. не становить великої суспільної небезпеки;
Відповіді:

2. не становить значної суспільної небезпеки;
3. через малозначність не становить суспільної небезпеки;
4. вчинена з необережності
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Питання:

Дія або бездіяльність є такою, яка лише формально містить ознаки будь-якого
діяння, передбаченого Кримінальним кодексом України, але через малозначність
не становить суспільної небезпеки, тільки тоді, якщо вона:
1.
не заподіяла, але могла заподіяти значну шкоду фізичній чи юридичній особі,
суспільству або державі;

Відповіді:

2.
заподіяла
державі;

істотну шкоду фізичній чи юридичній особі, суспільству або

3.
не заподіяла, але могла заподіяти істотну шкоду фізичній чи юридичній особі,
суспільству або державі;
4.
не заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній особі,
суспільству або державі
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Питання:

Відповідно до чинного Кримінального кодексу України готування до злочину
можливе:

1. при вчиненні як умисних, так і необережних злочинів;
Відповіді:

2. при вчиненні необережних злочинів;
3. при казусі;

4. лише в умисних злочинах
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Питання:

Відповідно до чинного Кримінального кодексу України добровільна відмова при
незакінченому злочині - це:

1.
Відповіді:

обставина, що враховується при призначені покарання як пом’якшуюча;

2.
обставина, за наявності якої та визначених в Кримінальному кодексі України
умов, особа не підлягає кримінальній відповідальності;
3.
обставина, що
відповідальності;

дає можливість для звільнення особи від кримінальної

4. обставина, що дає можливість для звільнення особи від покарання
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Питання:

Відповіді:

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

1.

звільняється від кримінальної відповідальності;

2.

звільняється від покарання;

3.

не підлягає кримінальній відповідальності;

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

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

1. не підлягає кримінальній відповідальності;
Відповіді:

2. підлягає кримінальній відповідальності;
3. підлягає кримінальній відповідальності після одужання;
4. звільняється від кримінальної відповідальності

15

Питання:

Відповідно до Кримінального кодексу України не є співучастю:

1.
обіцяне заздалегідь переховування злочинця, знарядь чи засобів вчинення
злочину, слідів злочину чи предметів, здобутих злочинним шляхом; придбання чи збут
таких предметів;
Відповіді:
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Питання:

2.
обіцяне до закінчення вчинення злочину неповідомлення про достовірно
відомий підготовлюваний або вчинюваний злочин;
3.

обіцяне заздалегідь придбання предметів, здобутих злочинним шляхом;

4.

обіцяний заздалегідь збут предметів, здобутих злочинним шляхом

Укажіть відповідь, у якій визначено ознаки організатора злочину:

1. особа, яка керувала підготовкою злочину чи його вчиненням;
Відповіді:

2. особа, яка утворила групу або керувала нею;
3. особа, яка забезпечувала фінансування чи організовувала приховування злочину;
4. особа, яка запропонувала іншим особам вчинити злочин
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Питання:

Відповіді:

Відповідно до Кримінального кодексу України виконавцем (співвиконавцем) є
особа:

1.
яка разом з іншими особами вчинила умисний злочин, передбачений
Кримінальним кодексом України;
2.
яка разом з іншими особами безпосередньо вчинила умисний злочин,
передбачений Кримінальним кодексом України;

3.
яка у співучасті з іншими суб`єктами злочину безпосередньо чи шляхом
використання інших осіб, що відповідно до закону не підлягають кримінальній
відповідальності за скоєне, вчинила злочин, передбачений Кримінальним кодексом
України;
4.
яка у співучасті з іншими особами безпосередньо чи шляхом використання
інших осіб, що відповідно до закону не підлягають кримінальній відповідальності за
скоєне, вчинила злочин, передбачений Кримінальним кодексом України
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Питання:

Відповідно до Кримінального кодексу України у разі добровільної відмови
пособник не підлягає кримінальній відповідальності, якщо він:

Відповіді:

1.

умовляв виконавця злочину не вчиняти злочин;

2.

повідомив громадськість про підготовку до злочину;

3.
відвернув вчинення злочину або своєчасно повідомив відповідні органи
державної влади про злочин, що готується або вчинюється;
4.
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Питання:

попередив потерпілого про підготовлюваний проти нього злочин

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

1.
лише за тяжкі і особливо тяжкі злочини, вчинені організованою групою чи
злочинною організацією;
2.
Відповіді:

3.
за всі злочини, вчинені організованою групою чи злочинною організацією,
якщо вони охоплювались його умислом;
4.

20

Питання:

Відповіді:

лише за безпосередню участь у вчинюваних ним злочинах;

лише за безпосередню участь у тяжких чи особливо тяжких злочинах

Відповідно до Кримінального кодексу України ознакою організованої групи є те,
що:

1.

у готуванні до вчинення злочину брали участь декілька осіб (три і більше);

2.

у вчиненні злочину брали участь декілька осіб (три і більше);

3.

в готуванні або вчиненні злочину брали участь декілька осіб (три і більше);

4.
в готуванні або вчиненні злочину брали участь декілька співвиконавців (три і
більше)
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Питання:

Повторність відсутня, якщо (вкажіть найбільш повну і точну відповідь):

1.
Відповіді:

судимість за раніше вчинений злочин було погашено або знято;

2.
за раніше вчинений злочин особу було звільнено від кримінальної
відповідальності за підставами, встановленими законом і судимість за цей злочин було
погашено;

3.
за раніше вчинений злочин особу було звільнено від кримінальної
відповідальності за підставами, встановленими законом, або якщо судимість за цей
злочин було погашено або знято;
4.

жодна з наведених вище відповідей не є правильною
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Питання:

Укажіть найбільш повний та точний варіант законодавчого визначення
продовжуваного злочину:

1.
злочин, який складається з двох або більше тотожних діянь, об’єднаних
єдиним злочинним наміром;
2.
злочин, який складається з двох або більше тотожних, однорідних чи
різнорідних діянь, об’єднаних єдиним злочинним наміром;
Відповіді:

3.
злочин, який складається з декількох діянь, об’єднаних єдиним злочинним
наміром;
4.
злочин, який складається з трьох і більше тотожних діянь, об’єднаних єдиним
злочинним наміром
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Питання:

Відповідно до чинного Кримінального кодексу України особа, яка вчинила
злочин, виконуючи спеціальне завдання з попередження чи розкриття злочинної
діяльності організованої групи чи організації підлягає кримінальній
відповідальності лише за вчинення:

1.
особливо тяжкого чи
потерпілим;
Відповіді:

тяжкого злочину, поєднаного з насильством над

2.
умисного особливо тяжкого злочину, поєднаного з насильством над
потерпілим або умисного тяжкого злочину, пов’язаного з спричиненням тяжкого
тілесного ушкодження потерпілому або настанням інших тяжких або особливо тяжких
наслідків;
3.
тяжкого злочину, пов’язаного з настанням тяжких чи особливо тяжких
наслідків;
4.
умисного злочину, пов’язаного з спричиненням тяжкого тілесного
ушкодження потерпілому або настанням інших тяжких чи особливо тяжких наслідків
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Питання:

Коли
відповідно до чинного Кримінального кодексу України
дія або
бездіяльність особи, що заподіяла шкоду правоохоронюваним інтересам,
визнається правомірною ?
1. якщо вона була вчинена на прохання іншої особи;

Відповіді:

2. якщо вона була вчинена із співчуття до іншої особи;
3. якщо вона була вчинена з метою виконання законного наказу або розпорядження;
4. жодна із відповідей не є правильною
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Питання:

Відповідно до чинного Кримінального кодексу України
ризиком – це:

діяння, пов’язане з

Відповіді:

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

2.
діяння, яке заподіює шкоду правоохоронюваним інтересам, вчинене під
безпосереднім впливом фізичного примусу, внаслідок якого особа не могла керувати
своїми вчинками;
3.
діяння (дія або бездіяльність), яке заподіяло шкоду правоохоронюваним
інтересам, якщо це діяння було вчинене в умовах виправданого ризику для досягнення
значної суспільно корисної мети;
4.
діяння (дія або бездіяльність), яке заподіяло шкоду правоохоронюваним
інтересам, якщо це діяння було вчинене для досягнення поставленої мети
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Питання:

Відповідно до чинного Кримінального кодексу України при виконанні
спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності
організованої групи чи злочинної організації не є злочином :

1.
діяння, яке заподіює шкоду правоохоронюваним інтересам, вчинене під
безпосереднім впливом примусу, внаслідок якого особа не могла керувати своїми
вчинками;
2.
вимушене порушення закону вчинене з метою виконання спеціального
завдання.
Відповіді:

3.
вимушене заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам особою, яка
відповідно до закону виконувала спеціальне завдання, беручи участь в організованій
групі чи злочинній організації з метою попередження чи розкриття їх злочинної
діяльності;
4.
вимушене заподіяння тяжкої шкоди інтересам людини, суспільства, держави,
але вчинене з метою виконання спеціального завдання
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Питання:

Відповідно до чинного Кримінального кодексу України найбільш точним
визначенням уявної оборони є:

1.
дії, пов’язані з помилковим заподіянням шкоди не тому, хто здійснив напад, а
іншій особі;
2.
дії, пов’язані з заподіянням шкоди за таких обставин, коли реального
суспільно небезпечного посягання не було і особа, неправильно оцінюючи дії
потерпілого, лише помилково припускала наявність такого посягання;

Відповіді:

3.
дії, пов’язані з заподіянням шкоди за таких обставин, коли реального
суспільно небезпечного посягання не було і особа, неправильно оцінюючи дії
потерпілого, з необережності припускала наявність такого посягання;
4.
дії, пов’язані з заподіянням шкоди за таких обставин, коли суспільно
небезпечний напад закінчився, але особа, на яку було здійснено напад, вирішила
помститись нападникові
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Питання:

Відповідно до чинного Кримінального кодексу України уявна оборона виключає
кримінальну відповідальність за заподіяну шкоду якщо:

1.
особа не усвідомлювала помилковість свого припущення про існування
реального посягання;
Відповіді:

2.
особа не могла усвідомлювати помилковість свого припущення про існування
реального посягання;
3.
особа не усвідомлювала і не могла усвідомлювати помилковість свого
припущення про існування реального посягання;
4. особа не передбачала можливості посягання на її інтереси
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Питання:

Відповіді:

Укажіть відповідь, в якій названо передбачені Кримінальним кодексом України
підстави (умови) звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку із
зміною обстановки:

1.

щире каяття та явка з повинною;

2.

усунення шкідливих наслідків вчиненого злочину до розгляду справи у суді;

3.

примирення особи, яка вперше вчинила тяжкий злочин, з потерпілим;

4.
встановлення судом того факту, що на час кримінального провадження,
внаслідок зміни обстановки особа, яка вперше вчинила злочин невеликої чи середньої
тяжкості, перестала бути суспільно небезпечною
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Питання:

Від кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством України може
бути звільнена:

1. особа, яка вчинила злочин
Відповіді:

2. особа, яка визнана неосудною
3. особа, яка вчинила адміністративний проступок
4. жодна з наведених вище відповідей не є правильною
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Питання:

Відповіді:

Укажіть відповідь, в якій названо передбачені Кримінальним кодексом України
підстави (умови) звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з
примиренням винного з потерпілим:
1.

щире каяття та явка з повинною;

2.

усунення шкідливих наслідків вчиненого злочину до розгляду справи у суді;

3.
примирення особи, яка вчинила злочин невеликої тяжкості, з потерпілим та
усунення заподіяної шкоди
4.
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всі неведені вище відповіді хибні

Укажіть відповідь, в якій названо передбачені Кримінальним кодексом України
підстави (умови) звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з
дієвим каяттям:

1.
каяття та наявність на вихованні трьох і більше малолітніх дітей у особи, яка
вперше вчинила злочин невеликої чи середньої тяжкості;
Відповіді:

2.
щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину та повне відшкодування
завданих збитків або усунення заподіяної шкоди особою, яка вперше вчинила злочин
невеликої тяжкості або необережний злочин, крім корупційних;
3.
каяття та визнання особи, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості,
інвалідом І групи;
4.
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Питання:

Відповіді:
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Питання:

жодна з наведених вище відповідей не є правильною

За чинним Кримінальним кодексом України коли на час кримінального
провадження буде визнано, що особа, яка вперше вчинила злочин невеликої чи
середньої тяжкості, крім корупційних злочинів, внаслідок зміни обстановки
перестала бути суспільно небезпечною, то така особа:
1.

звільняється від кримінальної відповідальності;

2.

може бути звільнена від кримінальної відповідальності;

3.

може бути звільнена від відбування покарання;

4.
підлягає звільненню від кримінальної відповідальності з передачею її на
поруки колективу підприємства, установи чи організації за наявності відповідного про
те клопотання

Перебіг давності притягнення особи до кримінальної відповідальності
переривається, якщо до закінчення зазначених у кримінальному законі строків
особа:

1.

вчинить новий злочин, що спричинив особливо тяжкі наслідки;

2.
вчинить новий злочин, за який згідно з законом може бути призначено
позбавлення волі;
Відповіді:

3.
вчинить новий злочин, за який згідно з законом може бути призначено
позбавлення волі на строк більше п’яти років;
4.
вчинить новий злочин середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий
злочин
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У разі несплати штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподаткованих
мінімумів доходів громадян та відсутності підстав для розстрочки його виплати суд
замінює несплачену суму штрафу покаранням у виді:

1.
громадських робіт із розрахунку десять годин громадських робіт за один
установлений законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян;

Відповіді:

2.
арешту із розрахунку два дня арешту за один встановлений законодавством
неоподаткований мінімум доходів громадян;
3.
обмеження волі із розрахунку п’ять днів обмеження волі за один установлений
законодавством неоподаткований мінімум громадян;
4.
громадських робіт із розрахунку одна година громадських робіт за один
установлений законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян
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У разі несплати штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподаткованих
мінімумів доходів громадян та відсутності підстав для розстрочки його виплати суд
замінює несплачену суму штрафу покаранням у виді:

1.
позбавлення волі із розрахунку один його місяць за п’ятдесят установлених
законодавством неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
Відповіді:

2.
обмеження волі із розрахунку один його місяця за тридцять установлених
законодавством неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
3.
арешту із розрахунку один його місяць за п'ятнадцять установлених
законодавством неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

4. виправних робіт із розрахунку один місяць виправних робіт за двадцять
установлених законодавством неоподатковуваних мінімум доходів громадян
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Питання:

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

1. вчинення тільки особливо тяжкого злочину;
Відповіді:

2. вчинення тяжкого та особливо тяжкого злочину;
3. вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину;
4. вчинення злочину середньої тяжкості чи тяжкого злочину
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Питання:

Згідно
з
чинним
кримінальним
встановлюються на строк:

1. від 60 до 100 годин;
Відповіді:

2. від 60 до 200 годин;
3. від 60 до 210 годин;
4. від 60 до 240 годин

законодавством

громадські

роботи
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Згідно чинного кримінального закону виправні роботи встановлюються на строк:

1. до 2 років;
Відповіді:

2. від 3 місяців до 2 років;
3. від 3 місяців до 4 років;
4. від 6 місяців до 2 років
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Згідно чинного кримінального закону із суми заробітку засудженого до виправних
робіт проводиться відрахування в дохід держави у розмірі:

1. встановленому вироком суду, але не більше 15 відсотків;
Відповіді:

2. встановленому вироком суду, але не більше 20 відсотків;
3. встановленому вироком суду, в межах від 10 до 15 відсотків;
4. встановленому вироком суду, в межах від 10 до 20 відсотків
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Питання:

Відповідно до чинного Кримінального кодексу України більш суворий вид
покарання з числа передбачених за вчинений злочин призначається лишу у разі:

1.
якщо менш суворий вид покарання буде недостатній для перевиховання
особи та попередження вчинення нею нових злочинів;
Відповіді:

2.
якщо менш суворий вид покарання буде недостатній для виправлення особи
та попередження вчинення нею нових злочинів;
3.
якщо менш суворий вид покарання буде недостатній для виправлення особи
та попередження вчинення нових злочинів;
4.
якщо менш суворий вид покарання буде недостатній для попередження
вчинення нових злочинів
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Суд призначає покарання, узгоджене сторонами угоди у випадку:

1. досягнення угоди про примирення або про визнання вини;
Відповіді:

2. затвердження вироком угоди про примирення або про визнання вини;
3. затвердження прокурором угоди про примирення або про визнання вини;
4. схвалення потерпілим угоди про примирення або про визнання вини
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Питання:

За чинним Кримінальним кодексом України заміна невідбутої частини покарання
більш м’яким особам, засудженим за корупційні злочини середньої тяжкості
можлива після фактичного відбуття засудженим:

1. не менше третини строку покарання, призначеного судом;
Відповіді:

2. не менше половини строку покарання, призначеного судом;
3. не менше двох третин строку покарання, призначеного судом;
4. не менше трьох четвертин строку покарання, призначеного судом
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Хто відповідно до
чинного Кримінального кодексу України не підлягає
звільненню від відбування покарання за амністією?

1.
Особи, визнані винними у вчиненні корупційних злочинів, вироки стосовно
яких не набрали законної сили;
Відповіді:

2.
Особи, визнані винними у вчиненні тяжких злочинів, вироки стосовно яких не
набрали законної сили;
3.
Особи, визнані винними у вчиненні необережних злочинів, вироки стосовно
яких не набрали законної сили;
4.
Особи, визнані винними у вчиненні злочинів, вироки стосовно яких не
набрали законної сили
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Питання:

Відповідно до чинного Кримінального кодексу України особи, засуджені за
корупційні злочини середньої тяжкості, можуть бути звільнені від відбування
покарання в порядку помилування після фактичного відбуття ними наступних
строків покарання:

1. не менше третини призначеного за корупційний злочин строку покарання;
Відповіді:

2. не менше половини призначеного за корупційний злочин строку покарання;
3. не менше двох третин призначеного за корупційний злочин строку покарання;
4. жодна з наведених вище відповідей не є правильною
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Відповідно до чинного Кримінального кодексу України особа, засуджена за діяння,
караність якого законом усунена, підлягає:

1. звільненню від кримінальної відповідальності;
Відповіді:

2. негайному звільненню від призначеного судом покарання;

3.
звільненню від відбування призначеного судом покарання до закінчення його
строку, визначеного вироком суду;
4.

жодна з наведених вище відповідей не є правильною
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Відповідно до чинного Кримінального кодексу України актом про помилування
може бути здійснена заміна засудженому призначеного судом покарання:

1.
у виді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років на позбавлення волі на
строк не менше десяти років;
2.
у виді позбавлення волі на строк до двадцяти п’яти років на позбавлення волі
на строк не менше п’ятнадцяти років;
Відповіді:

3.
у виді довічного позбавлення волі на позбавлення волі на строк не менше
двадцяти п’яти років;
4.
у виді довічного позбавлення волі на позбавлення волі на строк не менше
п’ятнадцяти років
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За чинним Кримінальним кодексом України суд
не може звільнити від
відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей
віком до семи років у випадках:
1. засудження за злочин середньої тяжкості;

Відповіді:

2. засудження за повторний злочин;
3. засудження за корупційний злочин;
4. засудження за сукупність злочинів
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За чинним Кримінальним кодексом України суд не може умовно-достроково
звільнити від відбування покарання особу, яка відбула не менше половини строку
покарання, у випадках:
1. засудження за необережний злочин;

Відповіді:

2. засудження за корупційний злочин;
3. засудження за сукупність злочинів;
4. засудження за повторний злочин
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За чинним Кримінальним кодексом України суд не може умовно-достроково
звільнити від відбування покарання особу, яка відбула не менше двох третин
строку покарання у випадках:
1.
відбування покарання, призначеного судом за корупційний злочин середньої
тяжкості;
2.

Відповіді:

3.
відбування покарання, призначеного судом за умисний особливо тяжкий
злочин;
4.
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відбування покарання, призначеного судом за тяжкий злочин;

відбування покарання, призначеного судом за тяжкий корупційний злочин

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

1. у випадках засудження за умисні тяжкі злочини;
2. у випадках засудження за умисні особливо тяжкі злочини;
Відповіді:

3. у випадках засудження за корупційні злочини;
4. у випадках засудження за необережні особливо тяжкі злочини
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Відповідно до чинного Кримінального кодексу України примусове лікування осіб,
засуджених до позбавлення волі здійснюється:

1. за місцем засудження особи або за місцем відбування нею попереднього
ув’язнення - на вибір хворого;
Відповіді:

2. за місцем відбування покарання;
3. за місцем відбування попереднього ув’язнення;
4. за місцем засудження особи
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Відповідно до чинного Кримінального кодексу України примусове лікування осіб,
засуджених до обмеження волі здійснюється:

1.
Відповіді:
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за місцем засудження особи;

2.
за місцем засудження особи або за місцем відбування
попереднього ув’язнення - на вибір хворого;
3.

за місцем відбування покарання;

4.

за місцем відбування попереднього ув’язнення

нею

За вчинений повторно злочин невеликої тяжкості особам, які не досягли до
вчинення злочину вісімнадцятирічного віку, покарання у виді позбавлення волі
на певний строк:

1. не може бути призначене на строк більше шести місяців;
Відповіді:

2. призначається на строк не більше одного року шести місяців;
3. призначається на строк не більше року;
4. призначається на строк не більше чотирьох років
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За вчинений злочин середньої тяжкості особам, які не досягли до вчинення
злочину вісімнадцятирічного віку, покарання у виді позбавлення волі на певний
строк:
1. призначається на строк не більше року;

Відповіді:

2. не призначається взагалі;
3. призначається на строк не більше чотирьох років;
4. призначається на строк не більше п’яти років
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За вчинений тяжкий злочин особам, які не досягли до вчинення злочину
вісімнадцятирічного віку, покарання у виді позбавлення волі на певний строк:

1. призначається на строк не більше чотирьох років;
Відповіді:

2. призначається на строк не більше п’яти років;
3. призначається на строк не більше семи років;
4. призначається на строк не більше восьми років
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За вчинений особливо тяжкий злочин особам, які не досягли до вчинення злочину
вісімнадцятирічного віку, покарання у виді позбавлення волі на певний строк:

1. призначається на строк не більше п’яти років;
Відповіді:

2. призначається на строк не більше семи років;
3. призначається на строк не більше восьми років;
4. призначається на строк не більше десяти років
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За вчинений особливо тяжкий злочин, поєднаний з умисним позбавленням життя
людини, особам, які не досягли до вчинення злочину вісімнадцятирічного віку,
покарання у виді позбавлення волі на певний строк:
1. призначається на строк не більше дванадцяти років;

Відповіді:

2. призначається на строк не більше двадцяти років;
3. не може перевищувати п’ятнадцяти років;
4. призначається на строк до п’ятнадцяти років
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Особі, яка вчинила злочин, має бути призначено покарання:

1. необхідне для її перевиховання;
Відповіді:

2. необхідне лише для попередження нових злочинів;
3. достатнє лише для попередження нових злочинів;
4. необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів
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Відповідно до чинного Кримінального кодексу України особі, яка вчинила злочин,
має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для:

1. її виправлення та попередження нових злочинів;
Відповіді:

2. її перевиховання;
3. поновлення соціальної справедливості;
4. відновлення спричиненої злочином шкоди
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За чинним Кримінальним кодексом України суд не може призначити більш м’яке
покарання, ніж передбачено законом, у випадках:

1. засудження за сукупність злочинів;
Відповіді:

2. засудження за особливо тяжкий злочин проти життя;
3. засудження за корупційний злочин;
4. засудження за повторний злочин
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Відповідно до чинного Кримінального кодексу України корупційними злочинами
вважаються злочини, передбачені:

1.
у примітці до статті 368 Кримінального кодексу України «Прийняття
пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою»;
Відповіді:
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2.
приміткою до статті 45 Кримінального кодексу України «Звільнення від
кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям»;
3.

Законом України «Про запобігання корупції»;

4.

Кримінальним процесуальним кодексом України

Назвіть злочин, суспільно небезпечне діяння у якому полягає у вчиненні
службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй прав і повноважень:

1. зловживання владою або службовим становищем;
Відповіді:

2. перевищення влади або службових повноважень;
3. службова недбалість;
4. провокація підкупу
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Особа, яка надала неправомірну вигоду (статті 354, 368-3, 368-4, 369, 3692
Кримінального кодексу України) звільняється від кримінальної
відповідальності за вчинене:
1.
якщо особа намагалася надати неправомірну вигоду, проте це не вдалося з
причин, що не залежали від її волі
2.
у разі вимагання неправомірної вигоди з боку службової особи чи особи, яка
надає публічні послуги
3.
якщо особа до повідомлення їй про підозру у наданні неправомірної вигоди
добровільно заявила про те, що сталося, відповідному органу

Відповіді:
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4.
якщо після пропозиції, обіцянки чи надання неправомірної вигоди вона - до
отримання з інших джерел інформації про цей злочин органом, службова особа якого
згідно із законом наділена правом повідомляти про підозру, - добровільно заявила про
те, що сталося, такому органу та активно сприяла розкриттю злочину, вчиненого
особою, яка одержала неправомірну вигоду або прийняла її пропозицію чи обіцянку.

При вчиненні якого злочину у сфері службової діяльності достатнім для
звільнення від кримінальної відповідальності, є факт вимагання неправомірної
вигоди?

1. пропозиції або надання неправомірної вигоди службовій особі
Відповіді:

2. службової недбалості;
3. провокації підкупу;
4. жодного злочину.
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Вкажіть функції, обов'язки, здійснення чи виконання яких пов'язане із наявністю
статусу службової особи:

1. представницькі;
Відповіді:

2. організаційно-розпорядчі;
3. організаційно-управлінські;
4. господарсько-розпорядчі.
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Назвіть злочин у сфері службової діяльності, який вчинюється лише шляхом
повної або часткової бездіяльності:

1. зловживання владою або службовим становищем;
Відповіді:

2. службова недбалість;
3. службове підроблення;
4. провокація підкупу
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Назвіть орган, який затверджує перелік речовин, які відносяться до наркотичних
засобів:

1. Верховна Рада України;
Відповіді:

2. Кабінет Міністрів України;
3. Міністерство охорони здоров'я України;
4. Міністерство внутрішніх справ України
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Назвіть орган, який затвердив акт на підставі якого визначається кількісна
категорія аналогів наркотичних засобів, які знаходяться у незаконному обігу:

1. Верховна Рада України;
Відповіді:

2. Кабінет Міністрів України;
3. Міністерство охорони здоров'я України;
4. Міністерство внутрішніх справ України
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Суб’єктом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 Кримінального кодексу України
«Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання
службовим становищем» може бути особа:

1. яка виконує адміністративно-господарські функції;
Відповіді:

2. яка має доступ до майна;
3. якій майно було ввірене чи перебувало в її віданні;
4. яка виконує організаційно-розпорядчі функції
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Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 366 Кримінального кодексу України
«Службове підроблення» може бути:

1. лише службова особа юридичної особи публічного права;
Відповіді:

2. лише службова особа юридичної особи приватного права;
3. будь-яка службова особа та особа, що надає публічні послуги;
4. службова особа
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Істотною шкодою у статті 364 Кримінального кодексу України «Зловживання
владою або службовим становищем» визнається шкода, яка:

1.

в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян;

2.
в двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів
громадян;
Відповіді:

3.
в сто п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів
громадян;
4.
в двісті п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум
доходів громадян
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Істотною шкодою у статті 364-1 Кримінального кодексу України «Зловживання
повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права
незалежно від організаційно-правової форми» визнається шкода, яка:

1.

в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян;

2.
в двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів
громадян;
Відповіді:

3.
в сто п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів
громадян;
4.
в двісті п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум
доходів громадян
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Істотною шкодою у статті 365 Кримінального кодексу України «Перевищення
влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу»
визнається шкода, яка:

Відповіді:

1. в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян;

2.
в двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів
громадян;
3.
в сто п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів
громадян;
4.
в двісті п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум
доходів громадян
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Істотною шкодою у статті 365-2 Кримінального кодексу України «Зловживання
повноваженнями особами, які надають публічні послуги» визнається шкода, яка:

1.

в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян;

2.
в двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів
громадян;
Відповіді:

3.
в сто п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів
громадян;
4.
в двісті п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум
доходів громадян
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Істотною шкодою у статті 367 Кримінального кодексу України «Службова
недбалість визнається шкода, яка:

1.

в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян;

2.
в двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів
громадян;
Відповіді:

3.
в сто п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів
громадян;
4.
в двісті п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум
доходів громадян
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Шкода у статті 364-1 Кримінального кодексу України «Зловживання
повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права
незалежно від організаційно-правової форми» може бути:
1. лише матеріальною;

Відповіді:

2. лише майновою;
3. як майновою так і немайновою;
4. як матеріальною так і нематеріальною
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Тяжкими наслідками у статті 364 Кримінального кодексу України «Зловживання
владою або службовим становищем» вважаються такі наслідки, які:

1.

у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян;

2.
в двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів
громадян;
Відповіді:

3.
в сто п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів
громадян;
4.
у двісті п’ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум
доходів громадян
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Відповіді:

Тяжкими наслідками у статті 364-1 Кримінального кодексу України «Зловживання
повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права
незалежно від організаційно-правової форми» вважаються такі наслідки, які:

1. у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян;

2.
в двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів
громадян;
3.
в сто п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів
громадян;
4.
у двісті п’ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум
доходів громадян
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Тяжкими наслідками у статті 365 Кримінального кодексу України «Перевищення
влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу»
вважаються такі наслідки, які:
1.

у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян;

2.
в двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів
громадян;
Відповіді:

3.
в сто п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів
громадян;
4.
у двісті п’ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум
доходів громадян
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Тяжкими наслідками у статті 365-2 Кримінального кодексу України «Зловживання
повноваженнями особами, які надають публічні послуги» вважаються такі
наслідки, які:
1.

у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян;

2.
в двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів
громадян;
Відповіді:

3.
в сто п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів
громадян;
4.
у двісті п’ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум
доходів громадян
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Питання:

Тяжкими наслідками у статті 367 Кримінального кодексу України «Службова
недбалість вважаються такі наслідки, які:

1.

у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян;

2.
в двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів
громадян;
Відповіді:

3.
в сто п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів
громадян;
4.
у двісті п’ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум
доходів громадян
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Питання:

Тяжкими наслідками у статті 366 Кримінального кодексу України «Службове
підроблення» вважаються такі наслідки, які:

1.

у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян;

2.
в двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів
громадян;
Відповіді:

3.
в сто п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів
громадян;
4.
у двісті п’ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум
доходів громадян

84

Питання:

Заповніть пропущений фрагмент в ч.1 статті 364 Кримінального кодексу України
«Зловживання владою або службовим становищем», який стосується вказівки на
суспільно небезпечні наслідки цього злочину: "..якщо воно заподіяло істотну
шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян
або державним чи громадським інтересам, або ____"

1. інтересам суспільства;
Відповіді:

2. правам підприємств, установ, організацій;
3. будь-який іншим інтересам;
4. інтересам юридичних осіб
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Питання:

Відповідно до Кримінального кодексу України суб'єктом злочину "Провокація
підкупу" є:

1. загальний суб'єкт;
Відповіді:

2. представник влади;
3. лише службова особа, яка обіймає відповідальне становище;
4. службова особа
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Питання:

Назвіть злочин у сфері службової діяльності, у складі яких законом прямо
передбачене суспільно небезпечне діяння у формі видачі завідомо неправдивих
офіційних документів:
1. зловживання владою або службовим становищем;

Відповіді:

2. службове підроблення;
3. перевищення влади або службових повноважень;
4. провокація підкупу
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Питання:

Вкажіть суб’єкта зловживання владою або службовим становищем (ст. 365
Кримінального кодексу України):

1. службова особа;
Відповіді:

2. службова особа публічного права;
3. працівник правоохоронного органу;
4. службова особа приватного права
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Питання:

Заповніть пропущений фрагмент в ч.1 статті 367 Кримінального кодексу України,
який стосується вказівки на суспільно небезпечне діяння в складі службової
недбалості: "Службова недбалість, тобто, ____ службовою особою своїх службових
обов'язків через несумлінне ставлення до них"

1. недобросовісне виконання;
Відповіді:

2. невчасне виконання;
3. невчасне або неповне виконання;

4. невиконання або неналежне виконання
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Питання:

Вкажіть мету зловживання владою або службовим становищем (ст. 364
Кримінального кодексу України):

1. корислива мета;
Відповіді:

2. антисуспільні мета;
3. мета отримання неправомірної вигоди;
4. мета використання влади чи службового становища всупереч інтересам служби
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Питання:

Назвіть злочин, суспільно небезпечне діяння при вчиненні якого полягає у
використанні влади всупереч інтересам служби:

1. зловживання владою або службовим становищем;
Відповіді:

2. перевищення влади або службових повноважень;
3. службова недбалість;
4. провокація підкупу
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Питання:

Заповніть пропущений фрагмент в ч. 1 статті 364 Кримінального кодексу України
«Зловживання владою або службовим становищем»: "..якщо воно заподіяло
істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих
громадян або ____ або інтересам юридичних осіб
1. державним чи громадським інтересам;

Відповіді:

2. інтересам держави;
3. їх об'єднань;
4. громадським інтересам
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Питання:

Назвіть злочин, суспільно небезпечне діяння при вчиненні якого може полягати у
внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих
відомостей:
1. зловживання владою або службовим становищем;

Відповіді:

2. службова недбалість;
3. службове підроблення;
4. провокація підкупу
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Питання:

Вкажіть загальну ознаку суб'єкта злочинів у сфері службової діяльності:

1. неосудність;
Відповіді:

2. перебування на виборній посаді;
3. досягнення віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність;
4. жодна з наведених відповідей не є правильною
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Питання:

Видача завідомо недостовірної довідки службовою особою юридичної особи
приватного права незалежно від організаційно правової форми утворює склад
злочину

1.
передбачений ст. 358 «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків,
збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів» Кримінального
кодексу України
Відповіді:

2.
передбачений ст. 366 «Службове підроблення» Кримінального кодексу
України
3.
передбачений ст. 364 «Зловживання владою або службовим становищем»
Кримінального кодексу України
4.
передбачений ст.365 «Перевищення влади або службових повноважень
працівником правоохоронного органу» Кримінального кодексу України
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Питання:

Дії службової особи з підбурення особи на пропонування, обіцянку чи надання
неправомірної вигоди або прийняття пропозиції, обіцянки чи одержання такої
вигоди, щоб потім викрити того, хто пропонував, обіцяв, надав неправомірну
вигоду або прийняв пропозицію, обіцянку чи одержав таку вигоду утворюють
склад :

1.
Зловживання владою або службовим становищем
кодексу України);
Відповіді:

(ст. 364 Кримінального

2.
Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи
приватного права незалежно від організаційно-правової форми ( ст. 364-1
Кримінального кодексу України);
3) Провокації підкупу (ст.370 Кримінального кодексу України)

4) немає правильної відповіді
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Питання:

Для цілей статей 364 Кримінального кодексу України до державних та
комунальних підприємств прирівнюються юридичні особи:

1.

Відповіді:

у статутному фонді яких відповідно державна частка перевищує 50 відсотків;

2.
у статутному фонді яких відповідно державна чи комунальна частка
перевищує 51 відсотків або становить величину, що забезпечує державі чи
територіальній громаді право вирішального впливу на господарську діяльність такого
підприємства;
3.
у статутному фонді яких відповідно державна чи комунальна частка
перевищує 50 відсотків або становить величину, що забезпечує державі чи
територіальній громаді право вирішального впливу на господарську діяльність такого
підприємства;
4.
у статутному фонді яких відповідно державна чи комунальна частка
перевищує 30 відсотків
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Питання:

Для цілей статей 368 Кримінального кодексу України «Прийняття пропозиції,
обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою» до державних
та комунальних підприємств прирівнюються юридичні особи:

1.

Відповіді:

у статутному фонді яких відповідно державна частка перевищує 50 відсотків;

2.
у статутному фонді яких відповідно державна чи комунальна частка
перевищує 51 відсотків або становить величину, що забезпечує державі чи
територіальній громаді право вирішального впливу на господарську діяльність такого
підприємства;
3.
у статутному фонді яких відповідно державна чи комунальна частка
перевищує 50 відсотків або становить величину, що забезпечує державі чи
територіальній громаді право вирішального впливу на господарську діяльність такого
підприємства;
4.
у статутному фонді яких відповідно державна чи комунальна частка
перевищує 30 відсотків
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Питання:

Для цілей статей 368-2 Кримінального кодексу України «Незаконне збагачення» до
державних та комунальних підприємств прирівнюються юридичні особи:

1.

Відповіді:

у статутному фонді яких відповідно державна частка перевищує 50 відсотків;

2.
у статутному фонді яких відповідно державна чи комунальна частка
перевищує 51 відсотків або становить величину, що забезпечує державі чи
територіальній громаді право вирішального впливу на господарську діяльність такого
підприємства;
3.
у статутному фонді яких відповідно державна чи комунальна частка
перевищує 50 відсотків або становить величину, що забезпечує державі чи
територіальній громаді право вирішального впливу на господарську діяльність такого
підприємства;
4.
у статутному фонді яких відповідно державна чи комунальна частка
перевищує 30 відсотків
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Питання:

Для цілей статей 369 «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди
службовій особі» Кримінального кодексу України до державних та комунальних
підприємств прирівнюються юридичні особи:

1.

Відповіді:

у статутному фонді яких відповідно державна частка перевищує 50 відсотків;

2.
у статутному фонді яких відповідно державна чи комунальна частка
перевищує 51 відсотків або становить величину, що забезпечує державі чи
територіальній громаді право вирішального впливу на господарську діяльність такого
підприємства;
3.
у статутному фонді яких відповідно державна чи комунальна частка
перевищує 50 відсотків або становить величину, що забезпечує державі чи
територіальній громаді право вирішального впливу на господарську діяльність такого
підприємства;
4.
у статутному фонді яких відповідно державна чи комунальна частка
перевищує 30 відсотків
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Питання:

Відповіді:

Зловживання повноваженнями відповідно до статті 364-1 Кримінального кодексу
України це:

1.
умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб
використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від
організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх
повноважень, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або
інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам
юридичних осіб;
2.
умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб
використання службовою особою юридичної особи своїх повноважень, якщо це
завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих
громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб;
3.
умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи
іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи
службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди
охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або
державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб;
4.
умисне надання особі або третій особі неправомірної вигоди, а так само
надання такої вигоди або прохання її надати за вчинення зазначеною службовою
особою дій чи її бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах
того, хто пропонує службовій особі юридичної особи приватного права незалежно від
організаційно-правової форми
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Питання:

Відповідно до примітки статті 364-1 Кримінального кодексу України під
неправомірною вигодою слід розуміти:

Відповіді:

1.

грошові кошти;

2.

грошові кошти або інше майно;

3.
грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні
активи, які пропонують, обіцяють, надають або одержують без законних на те підстав;
4.
грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні
активи
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Питання:

Складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних
документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей,
інше підроблення офіційних документів кваліфікується як:
1. службове підроблення;

Відповіді:

2. незаконне підроблення;
3. фінансове шахрайство;
4. підробка документів

103

Питання:

Службовими особами, які займають відповідальне становище, відповідно до
примітки 1 до ст. 368 «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання
неправомірної вигоди службовою особою» Кримінального кодексу України, є
особи:
1.
посади яких згідно із Законом України "Про державну службу" віднесені до
третьої, четвертої, п’ятої та шостої категорій;
2.
посади яких згідно із Законом України "Про державну службу" віднесені до
третьої, четвертої, п’ятої та шостої категорій, судді, прокурори і слідчі, керівники і
заступники керівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх
структурних підрозділів та одиниць;

Відповіді:

3.
посади яких згідно із Законом України "Про державну службу" віднесені
першої, другої, третьої, четвертої, п’ятої та шостої категорій, судді, прокурори і слідчі,
керівники і заступники керівників органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, їх структурних підрозділів та одиниць;

4. посади яких згідно із Законом України "Про державну службу" віднесені п’ятої та
шостої категорій, судді, прокурори і слідчі, керівники і заступники керівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів та
одиниць
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Питання:

Яке значення має мотив при кваліфікації діяння передбаченого статтею 366
«Службове підроблення» Кримінального кодексу України:

1. не є ознакою складу цього злочину;
Відповіді:

2. є обов’язковою ознакою складу цього злочину;
3. є факультативною ознакою складу цього злочину;

4. є кваліфікуючою ознакою складу цього злочину
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Питання:

Суб’єктом службового підроблення (ст. 366 Кримінального кодексу України) є:

1.
Відповіді:

106

Питання:

Відповіді:

лише службові особи юридичних осіб публічного права;

2.
лише особи, які здійснюють професійну діяльність, пов’язану з наданням
публічних послуг;
3.

лише службові особи юридичних осіб приватного права;

4.

будь-яка службова особа

Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного
органу полягає в:

1.
умисному вчиненні працівником правоохоронного органу дій, які явно
виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, якщо вони завдали істотної
шкоди охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, державним чи
громадським інтересам, інтересам юридичних осіб;
2.
видачі працівником правоохоронного органу неправдивих офіційних
документів, внесення до офіційних документів неправдивих відомостей;
3.
умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб дій,
які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, якщо це завдало істотної
шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, або
державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб;
4.
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Питання:

немає вірної відповіді

Насильство за ч. 2 ст. 365 «Перевищення влади або службових повноважень
працівником правоохоронного орган» Кримінального кодексу України може бути:

1. лише фізичним;
Відповіді:

2. фізичним або психічним;
3. лише психічним;
4. фізичним або інтелектуальним

108

Питання:

Фізичне насильство при перевищенні влади або службових повноважень
працівником правоохоронного органу не полягає в:

Відповіді:

1.

незаконному позбавленні волі;

2.

завданні побоїв або ударів;

3.
реальній погрозі заподіяння фізичного насильства щодо потерпілого чи його
близьких;
4.
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Питання:

Відповіді:

Тяжкими наслідками при перевищенні влади або службових повноважень,
відповідно до частини 3 статті 365 Кримінального кодексу України визнається:

1.

тяжкі тілесні ушкодження або смерті;

2.

доведення до самогубства;

3.
наслідки, які у 250 і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум
доходів громадян;
4.
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Питання:

заподіянні легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень

заподіянні легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень

Діяння у складі службової недбалості полягає в:

1. активних діях;
Відповіді:

2. бездіяльності;
3. діяльності;
4. не має вірної відповіді

111

Питання:

Неправомірною вигодою у значному розмірі
Кримінального кодексу України визнається:

1.
Відповіді:

відповідно

до

статті

368

в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян;

2.
в двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів
громадян;
3.
в двісті п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум
доходів громадян;

4. в триста і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян

112

Питання:

Назвіть злочин, суспільно небезпечне діяння при вчиненні якого полягає у
використанні влади всупереч інтересам служби:

1. зловживання владою або службовим становищем;
Відповіді:

2. перевищення влади або службових повноважень;
3. службова недбалість;
4. провокація хабара
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Питання:

Назвіть злочин, суспільно небезпечне діяння при вчиненні якого полягає у
використанні службового становища всупереч інтересам служби:

1. перевищення влади або службових повноважень;
Відповіді:

2. службова недбалість;
3. службове підроблення;
4. зловживання владою або службовим становищем

114

Питання:

Назвіть злочин, суспільно небезпечне діяння при вчиненні якого полягає у
вчиненні працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі
наданих їй прав і повноважень:
1. зловживання владою або службовим становищем;

Відповіді:

2. перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного
органу;
3. службова недбалість;
4. службове підроблення

115

Питання:

Заповніть пропущений фрагмент в ч.1 статті 367 Кримінального кодексу України:
«Службова недбалість, тобто, невиконання або неналежне виконання службовою
особою своїх службових обов'язків через «…….....», що завдало істотної шкоди
охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян,
державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб»:
1. «зловживання ними»;

Відповіді:

2. «нехтування своїми повноваженнями»;
3. «недостатню кваліфікацію або рівень підготовки»;
4. «несумлінне ставлення до них»
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Питання:

Вкажіть підставу звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка
пропонувала, обіцяла неправомірну вигоду:

1.

вчинення таких дій вперше;

2.
особа обіцяла неправомірну вигоду щоб досягти значного суспільно
корисного результату;

Відповіді:

3.
особа, яка запропонувала, пообіцяла або надала неправомірну вигоду,
звільняється від кримінальної відповідальності за злочини, передбачені статтями 354,
368-3, 368-4, 369, 369-2 цього Кодексу, якщо після пропозиції, обіцянки чи надання
неправомірної вигоди вона - до отримання з інших джерел інформації про цей злочин
органом, службова особа якого згідно із законом наділена правом повідомляти про
підозру, - добровільно заявила про те, що сталося, такому органу та активно сприяла
розкриттю злочину, вчиненого особою, яка одержала неправомірну вигоду або
прийняла її пропозицію чи обіцянку
4.
якщо стосовно неї були вчинені дії щодо вимагання неправомірної вигоди і
після пропозиції, обіцянки чи надання неправомірної вигоди вона до повідомлення їй
про підозру у вчиненні нею злочину добровільно заявила про те, що сталося, органу,
службова особа якого згідно із законом має право повідомляти про підозру

117

Питання:

Відповіді:

Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди особі, яка пропонує чи
обіцяє (погоджується) за таку вигоду або за надання такої вигоди третій особі
вплинути на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій
держави, є:
1.

зловживанням впливом;

2.

провокацією підкупу;

3.

незаконним збагаченням;

4.
прийняттям пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди
службовою особою
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Питання:

Відповіді:

119

Питання:

У статті 112 «Посягання на життя державного чи громадського діяча»
Кримінального кодексу України міститься вказівка на таку суб’єктивну ознаку:

1.

помста державному чи громадському діячу за його діяльність;

2.
діяча;

зв’язок з громадською чи державною діяльністю громадського чи державного

3.

бажання зайняти посаду державного чи громадського діяча;

4.

прагнення перешкодити вчиненню державним діячем певних дій

Чим відмежовується умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть
потерпілого (ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України) від умисного вбивства (ст.
115 Кримінального кодексу України)?
1. способом вчинення діяння;

Відповіді:

2. інтенсивністю спричинення тілесних ушкоджень;
3. формою вини;
4. проміжком часу між нанесенням тілесного ушкодження та настанням смерті
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Питання:

За якою ознакою відмежовується вчинення умисного вбивства двох та більше осіб
(п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України) від умисного вбивства вчиненого
особою, яка раніше вчинила умисне вбивство (п. 13 ч. 2 ст. 115 Кримінального
кодексу України)?
1. кількістю осіб, яким було заподіяно смерть;

Відповіді:

2. засудженням особи за вчинення першого вбивства;
3. проміжком часу між вчиненими вбивствами;
4. спрямованістю умислу
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Питання:

Яке з положень, що стосуються добровільної відмови при незакінченому
умисному вбивстві, є правильними?

1.
у разі добровільної відмови виконавця вбивства, інші співучасники злочину
звільняються від кримінальної відповідальності на тих ж підставах, що й виконавець
злочину;

Відповіді:

2.
особа, яка добровільно відмовилась від убивства потерпілого підлягає
кримінальній відповідальності лише за умови, що фактично вчинене нею діяння не
містить склад іншого злочину;
3.
у разі добровільної відмови виконавця вбивства, інші співучасники злочину
несуть відповідальність, якщо в діях виконавця містились ознаки іншого злочину;
4.
при добровільній відмові від вбивства через необережність кримінальна
відповідальність виключається
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Питання:

Яке з положень, що стосуються умисного вбивства на замовлення є правильними?

1.
якщо замовлення умисного вбивства мало форму угоди, відповідальність за п.
11 ч. 2 ст. 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України настає лише тоді,
коли були вчинені обіцяні виконавцеві дії;
Відповіді:

2.
замовник в інтересах виконавця повинен вчинити або обіцяє вчинити лише дії
матеріального характеру;
3.
якщо замовник доручив заподіяти потерпілому тілесні ушкодження, а
виконавець умисно вбив його, замовник несе відповідальність за п. 11 ч. 2 ст. 115
«Умисне вбивство» Кримінального кодексу України
4.

123

Питання:

жодне з тверджень не є правильним

Діяння кваліфікуються за п. 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України як
«вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб» у випадку,
коли:
1.
злочинець має прямий умисел на вбивство однієї особи та непрямий умисел
до інших;

Відповіді:

124

Питання:

Відповіді:

2.
злочинець має прямий умисел на вбивство однієї особи, а до смерті інших
ставиться необережно;
3.

злочинець ставиться необережно до смерті кількох осіб;

4.

злочинець не має умислу на вбивство осіб

Якщо особа з наміром вбивства здійснила постріл у іншу людину, але схибила та
спричинила лише середньої тяжкості тілесне ушкодження, її дії слід
кваліфікувати:

1.

як закінчений замах на вбивство;

2.

за сукупністю замаху на вбивство та середньої тяжкості тілесного ушкодження;

3.

як спричинення лише умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження;

4.

як вбивство

125

Питання:

Діяння особи слід кваліфікувати за п. 6 ч. 2. ст. 115 «Вбивство з корисливих мотивів»
Кримінального кодексу України, якщо такий мотив виник:

1. лише до початку вбивства;
Відповіді:

2. лише під час вчинення вбивстві;
3. до початку вбивства або під час вчинення вбивства;
4. після смерті потерпілого

126

Питання:

У якій відповідях правильно названо ознаки суб’єкта умисного вбивства,
передбаченого статтею 118 «Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної
оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця»
Кримінального кодексу України ?
1. фізична осудна особа яка досягла віку 14 років

Відповіді:

2. осудна особа, яка досягла віку 16 років
3. фізична осудна особа яка досягла віку 16 років
4. осудна особа, яка досягла віку 14 років
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Питання:

За чинним Кримінальним кодексом України заподіяння смерті безнадійно хворій
особі із співчуття до неї, вчинене на прохання такої особи є:

1. умисним вбивством, передбаченим ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України
Відповіді:

2. умисним вбивством, передбаченим ст. 116 Кримінального кодексу України
3. умисним вбивством, передбаченим ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України
4. не є злочином

128

Питання:

Особа, яка запропонувала, пообіцяла або надала неправомірну вигоду, вчинивши
злочин, передбачений статтею 354 Кримінального кодексу України «Підкуп
працівника підприємства, установи чи організації» звільняється від кримінальної
відповідальності у разі:
1.
якщо після пропозиції, обіцянки чи надання неправомірної вигоди вона - до
отримання з інших джерел інформації про цей злочин органом, службова особа якого
згідно із законом наділена правом повідомляти про підозру, - добровільно заявила про
те, що сталося, такому органу та активно сприяла розкриттю злочину, вчиненого
особою, яка одержала неправомірну вигоду або прийняла її пропозицію чи обіцянку.

Відповіді:

2.

якщо стосовно неї були вчинені дії щодо вимагання неправомірної вигоди

3.
якщо стосовно неї були вчинені дії щодо вимагання неправомірної вигоди і
вона добровільно заявила про те, що сталося
4.
при вчиненні цього корупційного злочину особа не підлягає звільненню від
кримінальної відповідальності.

129

Питання:

За чинним Кримінальним кодексом України особа, яка запропонувала, пообіцяла
або надала неправомірну вигоду, вчинивши підкуп службової особи юридичної
особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми (стаття 3683), звільняється від кримінальної відповідальності у разі:

1.

Відповіді:

якщо стосовно неї були вчинені дії щодо вимагання неправомірної вигоди

2.
якщо після пропозиції, обіцянки чи надання неправомірної вигоди вона - до
отримання з інших джерел інформації про цей злочин органом, службова особа якого
згідно із законом наділена правом повідомляти про підозру, - добровільно заявила про
те, що сталося, такому органу та активно сприяла розкриттю злочину, вчиненого
особою, яка одержала неправомірну вигоду або прийняла її пропозицію чи обіцянку
3.
якщо стосовно неї були вчинені дії щодо вимагання неправомірної вигоди і
вона добровільно заявила про те, що сталося
4.
при вчиненні цього корупційного злочину особа не підлягає звільненню від
кримінальної відповідальності.

130

Питання:

Відповідно до Кримінального кодексу України суб’єкт, який вчинив підкуп особи,
яка надає публічні послуги (статті 368-4), звільняється від кримінальної
відповідальності у разі:

1.
якщо після пропозиції, обіцянки чи надання неправомірної вигоди вона - до
отримання з інших джерел інформації про цей злочин органом, службова особа якого
згідно із законом наділена правом повідомляти про підозру, - добровільно заявила про
те, що сталося, такому органу та активно сприяла розкриттю злочину, вчиненого
особою, яка одержала неправомірну вигоду або прийняла її пропозицію чи обіцянку
Відповіді:

2.

якщо стосовно неї були вчинені дії щодо вимагання неправомірної вигоди

3.
якщо стосовно неї були вчинені дії щодо вимагання неправомірної вигоди і
вона добровільно заявила про те, що сталося
4.
при вчиненні цього корупційного злочину особа не підлягає звільненню від
кримінальної відповідальності.
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Питання:

Особа, яка запропонувала, пообіцяла або надала неправомірну вигоду, вчинивши
злочин, передбачений статтею 369 Кримінального кодексу України «Пропозиція,
обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» звільняється від
кримінальної відповідальності у разі:

1.
якщо після пропозиції, обіцянки чи надання неправомірної вигоди вона - до
отримання з інших джерел інформації про цей злочин органом, службова особа якого
згідно із законом наділена правом повідомляти про підозру, - добровільно заявила про
те, що сталося, такому органу та активно сприяла розкриттю злочину, вчиненого
особою, яка одержала неправомірну вигоду або прийняла її пропозицію чи обіцянкуу
Відповіді:

2.

якщо стосовно неї були вчинені дії щодо вимагання неправомірної вигоди

3.
якщо стосовно неї були вчинені дії щодо вимагання неправомірної вигоди і
вона добровільно заявила про те, що сталося
4.
при вчиненні цього корупційного злочину особа не підлягає звільненню від
кримінальної відповідальності.
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Питання:

Особа, яка вчинила злочин, передбачений частиною 1 статті 369-2 Кримінального
кодексу України «Зловживання впливом» звільняється від кримінальної
відповідальності у разі:

Відповіді:

1.
якщо після пропозиції, обіцянки чи надання неправомірної вигоди вона - до
отримання з інших джерел інформації про цей злочин органом, службова особа якого
згідно із законом наділена правом повідомляти про підозру, - добровільно заявила про
те, що сталося, такому органу та активно сприяла розкриттю злочину, вчиненого
особою, яка одержала неправомірну вигоду або прийняла її пропозицію чи обіцянку
2.

якщо стосовно неї були вчинені дії щодо вимагання неправомірної вигоди

3.
якщо стосовно неї були вчинені дії щодо вимагання неправомірної вигоди і
вона добровільно заявила про те, що сталося
4.
при вчиненні цього корупційного злочину особа не підлягає звільненню від
кримінальної відповідальності.
133

Питання:

Відповіді:

Особа, яка вчинила злочин, передбачений частиною 1 статті 370 Кримінального
кодексу України «Провокація підкупу» звільняється від кримінальної
відповідальності у разі:

1.
якщо вона добровільно заявила про те, що сталося та активно сприяла
розкриттю злочину, вчиненого особою, яка одержала неправомірну вигоду або
прийняла її пропозицію чи обіцянку
2.

якщо стосовно неї були вчинені дії щодо вимагання неправомірної вигоди

3.
якщо стосовно неї були вчинені дії щодо вимагання неправомірної вигоди і
вона добровільно заявила про те, що сталося
4.
в Особливій частині Кримінального кодексу України не передбачено підстав
звільнення від кримінальної відповідальності у разі вчинення цього корупційного
злочину.
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Питання:

Особа, яка вчинила злочин, передбачений статтею 364 Кримінального кодексу
України «Зловживання владою або службовим становищем», звільняється від
кримінальної відповідальності у разі:

1.
якщо вона добровільно заявила про те, що сталося та активно сприяла
розкриттю злочину
2.
Відповіді:

якщо нею не була отримана неправомірна вигода

3.
якщо неправомірна вигода була отримана в незначному розмірі (до 1,5
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян)
4.
в Особливій частині Кримінального кодексу України не передбачено підстав
звільнення від кримінальної відповідальності у разі вчинення цього корупційного
злочину
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Питання:

Особа, яка вчинила злочин, передбачений статтею 368 Кримінального кодексу
України «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди
службовою особою», звільняється від кримінальної відповідальності у разі:

1.
якщо вона добровільно заявила про те, що сталося та активно сприяла
розкриттю злочину
2.
Відповіді:

якщо нею не була отримана неправомірна вигода

3.
якщо неправомірна вигода була отримана в незначному розмірі (до 1,5
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян)
4.
в Особливій частині Кримінального кодексу України не передбачено підстав
звільнення від кримінальної відповідальності у разі вчинення цього корупційного
злочину.
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Питання:

Особа, яка вчинила злочин, передбачений статтею 368-2 Кримінального кодексу
України «Незаконне збагачення», звільняється від кримінальної відповідальності
у разі:

1.
якщо вона добровільно заявила про те, що сталося та активно сприяла
розкриттю злочину
2.
Відповіді:

якщо нею не була отримана неправомірна вигода

3.
якщо неправомірна вигода була отримана в незначному розмірі (до 1,5
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян)
4.
в Особливій частині Кримінального кодексу України не передбачено підстав
звільнення від кримінальної відповідальності у разі вчинення цього корупційного
злочину
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Питання:

Особа, яка прийняла пропозицію, обіцянку або одержала неправомірну вигоду,
вчинивши злочин передбачений статтею 368-3 Кримінального кодексу України
«Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від
організаційно-правової форми», звільняється від кримінальної відповідальності у
разі:

1.
якщо вона добровільно заявила про те, що сталося та активно сприяла
розкриттю злочину
2.
Відповіді:

якщо нею не була отримана неправомірна вигода

3.
якщо неправомірна вигода була отримана в незначному розмірі (до 1,5
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян)
4.
в Особливій частині Кримінального кодексу України не передбачено підстав
звільнення від кримінальної відповідальності у разі вчинення цього корупційного
злочину
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Питання:

Особа, яка прийняла пропозицію, обіцянку або одержала неправомірну вигоду,
вчинивши злочин передбачений статтею 368-4 Кримінального кодексу України
«Підкуп особи, яка надає публічні послуги», звільняється від кримінальної
відповідальності у разі:

1.
якщо вона добровільно заявила про те, що сталося та активно сприяла
розкриттю злочину
2.
Відповіді:

якщо нею не була отримана неправомірна вигода

3.
якщо неправомірна вигода була отримана в незначному розмірі (до 1,5
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян)
4.
в Особливій частині Кримінального кодексу України не передбачено підстав
звільнення від кримінальної відповідальності у разі вчинення цього корупційного
злочину
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Питання:

Особа, яка прийняла пропозицію, обіцянку або одержала неправомірну вигоду,
вчинивши злочин передбачений статтею 369-2 Кримінального кодексу України
«Зловживання впливом», звільняється від кримінальної відповідальності у разі:
1.
якщо вона добровільно заявила про те, що сталося та активно сприяла
розкриттю злочину
2.

Відповіді:

якщо нею не була отримана неправомірна вигода

3.
якщо неправомірна вигода була отримана в незначному розмірі (до 1,5
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян)
4.
в Особливій частині Кримінального кодексу України не передбачено підстав
звільнення від кримінальної відповідальності у разі вчинення цього корупційного
злочину
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Питання:

Відповідно до статті 368-2 Кримінального кодексу
збагаченням є (оберіть найбільш точне визначення):

України

незаконним

1.
Набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави у власність
активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами,
а так само передача нею таких активів будь-якій іншій особі

Відповіді:

2.
Набуття особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого
самоврядування, у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття
яких не підтверджено доказами, а так само передача нею таких активів будь-якій іншій
особі
3.
Набуття службовою особою у власність активів у значному розмірі, законність
підстав набуття яких не підтверджено доказами, а так само передача нею таких активів
будь-якій іншій особі
4.
Набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, у власність активів у значному розмірі, законність підстав
набуття яких не підтверджено доказами, а так само передача нею таких активів будьякій іншій особі.

