
1. Обставини, що виключають злочинність діяння, - це поведінка 

людей, яка зовнішньо схожа з об’єктивною певних злочинів, але за 

підставами, вказаними в законі, … 

1) Усі відповіді є правильними; 

2) Фактично є суспільно корисною; 

3) Фактично є суспільно прийнятою; 

4) Фактично є вибачальною з позицій кримінального права. 

 

2. Необхідна оборона – право чи обов’язок людини? 

1) Суб’єктивне право громадянина; 

2) Це право та обов’язок людини; 

3) Насамперед, це обов’язок людини; 

4) Це обов’язок у першу чергу, а потім це право людини. 

 

3. Суть крайньої необхідності чи обставин, що виключають 

злочинність діяння, полягає у зіткненні двох охоронюваних законом 

інтересів… 

1) Усі відповіді є правильними; 

2) Фізичних та юридичних осіб; 

3) Суспільства; 

4) Держави (коли захистити один з них можна тільки шляхом 

заподіяння шкоди іншому). 

 

4.  У разі вчинення злочину невеликої тяжкості особа звільняється від 

кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення злочину і до дня 

набрання вироком законної сили минуло… 

1) Два роки; 

2) Три роки; 

3) П’ять років; 

4) Сім років. 

 

5. Скільки видів кримінальних покарань передбачено у Кримінальному 

кодексі України? 

1) 12 видів покарань; 

2) 9 видів покарань; 

3) 15 видів покарань; 

4) 18 видів покарань. 

 

6. Арешт призначається від… 

1) Одного до шести місяців;  

2) Одного до двох місяців; 

3) Одного до трьох місяців; 



4) Одного до чотирьох місяців. 

 

7. Чи може бути застосоване кримінальна відповідальність за ухилення 

від конфіскації майна? 

1) Ні, не може бути застосована; 

2) Так, може бути застосована; 

3) Так, але тільки якщо до конфіскації майна засуджена особа, яка не 

має на утриманні неповнолітніх дітей; 

4) Так, але якщо до конфіскації майна засуджена особа, яка є 

безробітною. 

 

8. Обставини, які обтяжують покарання, - це встановлені судом 

різного роду відомості, що… 

1) Усі відповіді є правильними; 

2) Свідчать про підвищену небезпеку особи винного; 

3) Свідчать про підвищену небезпеку вчиненого злочину особою; 

4) Дають підстави для застосування більш суворого покарання. 

 

9. До яких обставин (пом’якшуючих чи обтяжуючих) відносяться 

надання медичної або іншої допомоги потерпілому безпосередньо 

після вчинення злочину? 

1) До пом’якшуючих; 

2) До обтяжуючих; 

3) До пом’якшуючих, якщо медична допомога надана 

неповнолітньому; 

4) До обтяжуючих, якщо медична допомога надана організатору 

злочинної групи. 

 

10.  Умовно-дострокове звільнення від подальшого відбування покарання 

означає, що особа достроково припиняє відбування покарання у 

вигляді: 

1) Позбавлення волі; 

2) Штрафу; 

3) Арешту; 

4) Позбавлення права займати певні посади або займатись певною 

діяльністю. 

 

11.  Які є види амністії? 

1) Повна, часткова; 

2) Повна; 

3) Повна, часткова,умовна; 

4) Повна, часткова, умовна та безумовна. 



 

12.  Помилування здійснюється Президентом України… 

1) Стосовно індивідуально визначеної особи; 

2) Стосовно певної групи осіб; 

3) Стосовно певної групи осіб, що відбувають покарання в одній 

виправній колонії; 

4) Стосовно групи осіб, що відбувають покарання за вчинення 

однорідних злочинів.  

 

13.  У яких сферах діяльності особи судимість має негативні наслідки? 

1) Усі відповіді є правильними;  

2) Судимість обмежує право особи у сфері господарської діяльності та 

трудових відносин. 

3) Судимість обмежує право особи на участь у деяких громадських 

організаціях. 

4) Судимість обмежує право особи на службу в органах державної 

влади, місцевого самоврядування, інших державних структурах. 

 

14.  Строки погашення судимості обчислюються з дня відбуття… 

1) Основного і додаткового покарання; 

2) Основного покарання; 

3) Не менше половини основного і додаткового покарання; 

4) Не менше трьох чвертей основного і додаткового покарання. 

 

15.  Чи є підставою застосування судом примусових заходів медичного 

характеру внаслідок тимчасового розладу психічної діяльності особи, 

який настав після винесення вироку? 

1) Ні, суд таким правом не володіє; 

2) Так, суд таким правом володіє; 

3) Так, але якщо це сталося під час відбування покарання; 

4) Так, але якщо це сталося після відбування покарання. 

 

16.  Що означає госпіталізація до психіатричного закладу? 

1) Особі, надається психіатрична допомога у стаціонарних умовах; 

2) Особі, надається психіатрична допомога у стаціонарних умовах за 

наявності згоди родичів або опікунів. 

3) Особі надається психіатрична допомога у стаціонарних умовах у 

денний час. 

4) Особі надається психіатрична допомога у стаціонарних умовах у 

денний час за наявності згоди родичів або опікунів. 

 

17.  Чи підлягають примусовому лікуванню неповнолітні особи? 



1) Так, підлягають лікуванню особи віком від 16 до 18 років; 

2) Так, підлягають лікуванню особи віком від 14 до 18; 

3) Так, підлягають лікуванню особи до 16 років; 

4) Усі відповіді є правильними. 

 

18.  На які категорії поділяються неповнолітні кримінальним законом? 

1) У віці від 14 до 16 та від 16 до 18 років; 

2) У віці від 14 до 18 років; 

3) У віці від 14 до 15 та від 15 до 18 років; 

4) У віці від 14 до 17 та від 17 до 18 років. 

 

19.  Виправні роботи можуть бути призначені неповнолітньому у віці … 

за місцем роботи. 

1) Від 16 до 18 років; 

2) Від 14 до 18 років; 

3) Від 15 до 18 років; 

4) Від 17 до 18 років. 

 

20.  Покарання у вигляді позбавлення волі за вчинення особливо тяжкого 

злочину призначається неповнолітньому на строк не більше… 

1) 10 років;  

2) 7 років; 

3) 8 років; 

4) 12 років. 

 

21.  Укажіть державний орган, що визначає норми кримінального права. 

1) Верховна Рада України; 

2) Президент України; 

3) Кабінет Міністрів України; 

4) Міністерство Юстиції України. 

 

22.  У якій частині кримінального права визначаються його завдання? 

1) У загальній частині; 

2) В особливій частині; 

3) У загальній частині та особливій частинах; 

4) У преамбулі кримінального права. 

 

23.  Яка з функцій кримінального права має найбільше значення для його 

регулятивної діяльності? 

1) Охоронна, виховна, попереджувальна разом з регулятивною 

функцією; 



2) Охоронна; 

3) Виховна; 

4) Попереджувальна (превентивна). 

 

24.  Залежно від суб’єкта розрізняють такі види тлумачення: 

1) Аутентичне, легальне, судове, доктринальне; 

2) Системне, буквальне; 

3) Логічне, судове, обмежувальне; 

4) Аутентичне, граматичне, буквальне, поширювальне. 

25. Яку частину системи права України займає кримінальне право? 

1) Це галузь права; 

2) Це основоположна частина; 

3) Це загальновизнана, багатозначна частина; 

4) Це підгалузь конституційного права. 

 

26. Яку структуру мають кримінально-правові норми Особливої частини 

Кримінального кодексу України? 

1) Диспозиція та санкція; 

2) Диспозиція та гіпотеза; 

3) Диспозиція, гіпотеза та санкція; 

4) Гіпотеза та санкція. 

 

27. Кримінальна санкція – це частина норми кримінального права, яка 

визначає: 

1) Вид та розмір покарання за вчинення злочину, передбаченого 

диспозицією статті; 

2) Вид покарання за вчинення злочину, передбаченого гіпотезою статті; 

3) Вид та розмір покарання за вчинення злочину, передбаченого гіпотезою 

статті; 

4) Вид покарання за вчинення злочину, передбаченого диспозицією статті. 

 

28. Який вид тлумачення кримінального закону не має обов’язкової сили? 

1) Доктринальне (наукове); 

2) Аутентичне; 

3) Легальне (офіційне); 

4) Судове (казуальне). 

 

29. Що визначається часом вчинення злочину? 

1) Дія або бездіяльність; 

2) Дії; 

3) Планування або дії; 



4) Планування, підготовка та дії що призвели до злочинних наслідків. 

 

30. Злочин – це діяння, яке характеризується тим що воно… 

1) Усі відповіді є правильними; 

2) Вчинене суб’єктом злочину та є суспільно небезпечним; 

3) Кримінальне-протиправне та кримінально-каране; 

4) Винне. 

 

31. Що означає винність діяння? 

1) Діяння вчинене умисно або необережно; 

2) Діяння, можливість настання суспільно небезпечних наслідків якого 

особа не повинна була і (або) не могла передбачити; 

3) Діяння вчинено переважно з не обережності; 

4) Діяння вчинено умисно. 

 

32. Склад злочину утворюють: 

1) Об’єкт та об’єктивна сторона, суб’єкт та суб’єктивні сторони; 

2) Суб’єкт та об’єкт злочину; 

3) Суб’єктивна та об’єктивна сторони злочину; 

4) Об’єкт злочину та об’єктивна сторона. 

 

33. Які ознаки характеризують об’єктивну сторону складу злочину? 

1) Усі відповіді є правильними; 

2) Суспільно небезпечне діяння та суспільно небезпечні наслідки; 

3) Місце, час, обстановка, спосіб, знаряддя та засоби вчинення злочину;  

4) Причинний зв'язок між діяння  ми та наслідками, що настали. 

 

34.  Що треба розуміти під причинами, які переривають злочинну 

діяльність? 

1) Це обставини, які виникають або існують незалежно від волі винного; 

2) Це обставини, які виникають або існують частково залежними від волі 

винного; 

3)  Це обставини, які є непереборними для винного під час вчинення 

злочину; 

4) Це обставини, які виникають незалежно від волі винного. 

 

35. Кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення 

злочину виповнилося… 

1) 16 років; 

2) 12 років; 

3) 14 років; 

4) 18 років. 



 

36. Якими критеріями характеризується осудність? 

1) Юридичним і психологічним; 

2) Юридичним і соціальним; 

3) Юридичним і стан здоров’я; 

4) Юридичним. 

 

37. Що таке медичний критерій обмеженої осудності? 

1) Психічний розлад; 

2) Нездатність особи в потрібний час повною мірою усвідомлювати свою 

поведінку; 

3) Хворобливий стан психіки; 

4) Хронічне психічне захворювання. 

 

38. Хто є спеціальним суб’єктом злочину? 

1) Особа, що вчинила у віці, з якого може наставати кримінальна 

відповідальність, злочин, суб’єктом якого може бути лише певна особа. 

2) Визначено коло осіб, які підлягають кримінальній відповідальності при 

наявності у них стану осудності; 

3) Особа, яка має певний рівень освіти; 

4) Особа, яка винила так званий спеціалізований злочин. 

 

39. Які ознаки (моменти) характеризують умисел та необережність? 

1) Інтелектуальні та розрахункові; 

2) Інтелектуальні та вольові; 

3) Спонтанні та неадекватні; 

4) Непослідовні та несхематичні. 

 

40. Альтернативний умисел – це такий умисел, коли особа… 

1) Передбачає настання тих чи інших наслідків, при цьому вона бажає 

настання будь-якого з них; 

2)  Передбачає настання тих чи інших наслідків, при цьому вона бажає 

настання тільки одного з них; 

3) Нечітко передбачає настання тих чи інших наслідків, при цьому вона 

бажає настання всіх наслідків; 

4) Нечітко передбачає настання тих чи інших наслідків, при цьому вона 

бажає настання деяких наслідків. 

 

 

 


