КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА. ЗАЛІК
1. Елементом предмету Особливої частини кримінального права України як
галузі науки та навчальної дисципліни є:
2. Критерієм, з урахуванням переважно якого побудована Особлива частина
Кримінального кодексу України є:
3. Яка відповідь містить правильно сформульоване поняття «роз'яснюючих»
норм Особливої частини кримінального права України:
4. Вкажіть структурну частину забороняючої норми Особливої частини
кримінального законодавства:
5. Усунення кримінальної відповідальності за певне діяння шляхом виключення
з КК певної статті чи її зміни це:
6. Описова диспозиція:
7. Кумулятивна санкція передбачає:
8. У якій відповіді наведене правильне положення, яке відображує суть
взаємозв'язку Загальної та Особливої частини кримінального права України?
9. Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 109 КК (дії, спрямовані на
насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення
державної влади), здійснюється в таких формах, як:
10. Об’єктивна сторона посягання на територіальну цілісність і недоторканність
України (ст. 110 КК України) може виявлятися у таких формах:
11. Формами здійснення об’єктивної сторони державної зради (ст. 111 КК
України) виступають:
12. Шпигунство як форма об’єктивної сторони державної зради (ст. 111 КК
України) може полягати в таких діях, як:
13. Під посяганням на життя державного чи громадського діяча (ст. 112 КК
України) розуміється:
14. Предметом диверсії (ст. 113 КК України) виступають:
15. Об’єктивна сторона диверсії (ст. 113 КК України) полягає у:
16. Умовами звільнення від кримінальної відповідальності за шпигунство (ст. 114
КК України) є:
17. Форми здійснення об’єктивної сторони шпигунства (ст. 114 КК України):
18. Суб’єктом шпигунства (ст. 114 КК України) може бути:
19. У ст. 115 КК України наведено поняття вбивства як:
20. У якій відповіді правильно названі види обтяжуючих обставин при умисному
вбивстві (ст. 115 КК України)?
21. Під тривалим слід розуміти розлад здоров’я:
22. Як кваліфікувати умисні тілесні ушкодження, в результаті яких мало місце
каліцтво статевих органів:
23. Короткочасним є розлад здоров’я тривалістю:
24. Під стійкою втратою працездатності менше як на одну третину слід розуміти
втрату загальної працездатності:
25. Відмежування умисного тяжкого тілесного ушкодження, внаслідок якого
сталася смерть потерпілого (ст. 121 КК України), від умисного (ст. 115 КК
України) та необережного (ст. 119 КК України) вбивства проводиться за:
26. Відповідальність за вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у
разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця (ст. 118 КК
України) настає:

27. Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 120 КК України (доведення до

самогубства), полягає в:
28. У ст. 121 КК України під умисним тяжким тілесним ушкодженням розуміється
(вкажіть найбільш повну відповідь):
29. Відмежування побоїв і мордування (ст. 126 КК України) від тілесних
ушкоджень:
30. З об’єктивної сторони катування (ст. 127 КК України) полягає в заподіянні:
31. Умовами притягнення особи до кримінальної відповідальності за залишення в
небезпеці (ст. 135 КК України) є:
32. За яке діяння встановлена відповідальність у ч. 1 ст. 136 КК України
(ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані):
33. Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 146 КК України (незаконне
позбавлення волі або викрадення людини), викладена законодавцем таким
чином:
34. Викрадення малолітнього, вчинене з метою отримання від його батьків
грошової винагороди (викупу) як умови звільнення – це:
35. У чому полягає об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 147 КК України
(захоплення заручників)?
36. Суб'єктом злочину, передбаченого ст. 148 КК України (Підміна дитини) є:
37. Однією з форм об'єктивної сторони злочину, передбаченому ст. 149 КК
України (торгівля людьми), є:
38. Однією з форм експлуатації людини (ст. 149 КК України «Торгівля людьми»)
є:
39. Якій спосіб із перелічених є обов’язковим для злочину, передбаченого ч. 1 ст.
149 КК України (Торгівля людьми):
40. Тяжкими наслідками вчинення злочину, передбаченого ст. 149 КК України
(торгівля людьми), є:
41. Спричинення істотної шкоди для здоров’я, фізичного розвитку або освітнього
рівня дитини у ст. 150 КК України (експлуатація дітей) є:
42. Потерпілим від злочину, передбаченого ст. 151 КК України (незаконне
поміщення в психіатричний заклад), є:
43. Суб'єктом злочину, передбаченого
ст. 151 КК (незаконне поміщення в
психіатричний заклад), є:
44. Потерпілою особою від злочину проти статевої свободи та статевої
недоторканості може бути:
45. Вкажіть повний перелік об’єктивних ознак основного складу зґвалтування (ст.
152 КК України):
46. Кваліфікуючою ознакою зґвалтування (ч. 2 ст. 152 КК України) є:
47. Сексуальне насильство - це:
48. Чи передбачена кримінальна відповідальність за добровільне вчинення дій
сексуального характеру, пов’язаних із вагінальним проникненням в тіло
особи, яка не досягла чотирнадцяти років:
49. Яка із названих погроз передбачена як кваліфікуюча ознака примушування до
вступу у статевий зв'язок (ст. 154 КК України)?
50. Примушування до вступу в статевий зв'язок (ст. 154 КК України) вважається
закінченим злочином з моменту:
51. Суб'єктом примушування до здійснення акту сексуального характеру (ч. 2 ст.
154 КК України) може бути:

52. Статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку (ст. 155 КК

України), полягають у:
53. Статева недоторканість - це:
54. Розбещення неповнолітніх (ст. 156 КК України) полягає у вчиненні розпусних
дій щодо:
55. Основний склад злочину, передбаченого ст. 157 КК України (перешкоджання
здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі
виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного
спостерігача), може вчинятися таким способом:
56. У якій відповіді неправильно названо предмет злочину, передбаченого ст. 158
КК України (надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного
реєстру виборців або фальсифікація виборчих документів, документів
референдуму, підсумків голосування або відомостей Державного реєстру
виборців):
57. Обов'язковою ознакою об'єктивної сторони порушення таємниці голосування
(ст. 159 КК України) є:
58. У ст. 162 КК України (порушення недоторканності житла) законодавцем
встановлена кримінальна відповідальність за:
59. Злочин, передбачений ст. 165 (ухилення від сплати коштів на утримання
непрацездатних батьків), вважається закінченим з моменту:
60. Кримінальна відповідальність за ст. 167 КК України (зловживання
опікунськими правами) наступає за:
61. Основний безпосередній об'єкт розголошення таємниці усиновлення
(удочеріння) (ст. 168) є:
62. Кваліфікуючими ознаками грубого порушення законодавства про працю (ст.
172 КК України) є вчинення:
63. Порушення авторського права і суміжних прав набуває ознак кримінальнокараного діяння (ст. 176 КК України) у випадку:
64. Предметом злочину, передбаченого ст. 182 КК України (порушення
недоторканності приватного життя), є:
65. Предметом злочинів проти власності можуть виступати:
66. Таємний спосіб викрадення майна для крадіжки (ст. 185 КК України) є:
67. Закінченим грабіж (ст. 186 КК України) визнається з моменту:
68. Формами об’єктивної сторони злочину, що передбачений ч. 1 ст. 191 КК
України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом
зловживання службовим становищем), є:
69. Об'єктивна сторона розбою (ст. 187 КК України) полягає у:
70. Предметом вимагання (ст. 189 КК України) є:
71. Вимагання, яке поєднане з реальним застосуванням насильства (ч. 3 ст. 189
КК України) відрізняється від насильницького грабежу (ч. 2 ст. 186 КК
України) і розбою (ст. 187 КК України) тим, що при насильницькому грабежі
та розбої насильство застосовується для:
72. Особливості шахрайства (ст. 190 КК України) полягають у тому, що потерпіла
особа:
73. Привласнення чужого майна, що випадково опинилося у особи (ст. 193 КК
України), полягає у тому, що:

74. До умисного знищення або пошкодження майна (стаття 194 КК України), що

спричинило загибель людей, належать випадки вчинення такого діяння,
внаслідок якого сталася смерть хоча б:
75. Кримінальна відповідальність за порушення обов’язків щодо охорони майна
(ст. 197 КК України) настає за умови, якщо були:
76. Придбання, збут чи зберігання майна, здобутого злочинним шляхом (ст. 198
КК України), має бути:
77. Чи має значення для кваліфікації збуту підроблених грошей їх схожість із
справжніми грошима («якість підробки»)?
78. Виготовлення підроблених грошей є злочином:
79. Особа, яка вчинила діяння, передбачені ч. 1 та 2 ст. 212 КК України,
звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона сплатила
податки, збори (обов’язкові платежі), а також відшкодувала шкоду, завдану
державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, тощо) до моменту:
80. Для визнання виготовлення підроблених грошей із метою збуту закінченим
злочином необхідно встановити виготовлення:
81. Надання завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту і
його наступного неповернення кваліфікується як:
82. Предметом контрабанди (ст. 201 КК України) є:
83. Суб’єктом умисного введення в обіг на ринку України (випуск на ринок
України) небезпечної продукції (ст. 227 КК України) може виступати:
84. Суб’єктом розголошення комерційної або банківської таємниці (ст. 232 КК
України) може бути:
85. За протидію законній господарській діяльності згідно з ч. 1 ст. 206 КК України
може нести відповідальність:
86. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209
КК України), визнається закінченим злочином:
87. Укажіть всі інші, крім вини, обов’язкові ознаки суб’єктивної сторони
доведення до банкрутства(ст. 219 КК України):
88. З якого моменту вважається закінченим шахрайство з фінансовими
ресурсами(ст. 222 КК України):
89. У якому випадку настає відповідальність за умисне введення в обіг на ринку
України (випуск на ринок України) небезпечної продукції (ст. 227 КК
України):
90. Відповідно до ст. 209 КК України предметом легалізації (відмивання) доходів
можуть виступати:
91. Злочини проти довкілля - це:
92. Які з наведених положень правильно характеризують злочин, передбачений
ст. 236 «Порушення правил екологічної безпеки» КК України?
93. Предметом злочину, передбаченому ст. 237 КК України (Невжиття заходів
щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення) є:
94. За приховування якої інформації встановлена відповідальність у одній із
статей розділу «Злочини проти довкілля»?
95. Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель (ст.
239-1 КК України) вважається закінченим з моменту:
96. У яких відповідях правильно вказані суспільно небезпечні наслідки злочину,
передбаченого ст. 241 «Забруднення атмосферного повітря»?

97. Предметом злочину, передбаченого ст. 245 «Знищення або пошкодження

об‘єктів рослинного світу» КК України визнаються:
98. Як кваліфікувати відокремлення стовбуру від кореня дерева, яке є об‘єктом
природно-заповідного фонду:
99. Кваліфікуючою ознакою якого злочину проти довкілля є використання
транспортних засобів?
100. До водних живих ресурсів як предмета злочину, передбаченого ст. 249 КК
України (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним
промислом) відносяться:
101. Суб’єктом створення злочинної організації (ст. 255 КК України) визнається:
102. 3 якого моменту сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх
злочинної діяльності (ст. 256 КК України) є закінченим злочином?
103. Бандитизм (ст. 257 КК України) вважається закінченим злочином із
моменту:
104. Формами об’єктивної сторони бандитизму (ст. 257 КК України) є
організація:
105. Укажіть об’єктивну сторону терористичного акту (ст. 258 КК України):
106. Назвіть мету як ознаку суб‘єктивної сторони злочину «Терористичний акт»:
107. Суб’єктом злочину передбаченого ст. 258-2 КК України (публічні заклики
до вчинення терористичного акту) є:
108. Особа звільняється від кримінальної відповідальності за створення
терористичної групи чи терористичної організації (ст. 258-3 КК України),
якщо:
109. Назвіть форму вчинення злочину «Сприяння вчиненню терористичного
акту» (ст. 258-4 КК України):
110. У чому виражається об’єктивна сторона завідомо неправдивого
повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження
об’єктів власності (ст. 259 КК України)?
111. Як визначається суб’єктивна сторона злочинів проти безпеки виробництва?
112. Суб’єкти злочинів проти безпеки виробництва за правовим статусом
поділяються на такі групи:
113. Під «загибеллю людей» у злочинах проти безпеки виробництва розуміється:
114. Поняттям «шкода здоров’ю потерпілого» у злочинах проти безпеки
виробництва охоплюється:
115. Загроза загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків у злочинах
проти безпеки виробництва – це:
116. Під «порушенням» як поняттям, що характеризує суспільно небезпечне
діяння у злочинах проти безпеки виробництва, слід розуміти:
117. Потерпілим від порушення вимог законодавства про охорону праці (ст. 271
КК України) є:
118. Види правил охорони праці залежно від характеру вимог та їх галузевої
спрямованості поділяються на:
119. Потерпілим від порушення правил безпеки під час виконання робіт із
підвищеною небезпекою (ст. 272 КК України) визнається:
120. Поняття «інші тяжкі наслідки» у злочинах проти безпеки виробництва,
передбачених ст. 272-275 КК України, охоплює:

