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Критерії оцінювання: 

Кількість 

балів 

Значення оцінки 

37-40 

балів 

Допущено не більше 3 помилок у тестових завданнях. Відповіді повні. 

Студент вільно володіє теоретичним матеріалом. 

36-30 

балів 

Допущено не більше 10 помилок у тестових завданнях. Відповіді 

повні, з незначними неточностями. Студент володіє теоретичним 

матеріалом. 

29-15 

балів 

Допущено не більше 15 помилок у тестових завданнях. Відповіді з 

суттєвими неточностями. Студент володіє теоретичним матеріалом на 

низькому рівні. 

14-1 

балів 

Допущено більше 15 помилок у тестових завданнях. Відповіді з 

суттєвими неточностями. Студент не  володіє теоретичним матеріалом.  

 

 

Орієнтовний перелік питань:  

 
1. Що може бути віднесено до предмету науки кримінального права? 

2. Що означає часова юрисдикція? 

3. На які види поділяється тлумачення норм кримінального права за суб’єктом? 

4. Коли починається негативна кримінальна відповідальність? 

5. Пред’явлення особі обвинувачення у вчиненому злочині означає, що при реалізації 

кримінальної відповідальності «включаються» кримінально-процесуальні відносини. Яким 

чином в цих часових рамках реалізуються кримінально-правові відносини? 

6. Поняття злочину за законодавством України. 

7. Що означає малозначність діяння? 

8. З яких причин замах на злочин не доводиться до кінця? 

9. Чим відрізняється замах на злочин від готування до злочину? 

10. Які функції має склад злочину? 

11. Вкажіть види складів злочинів за ступенем суспільної небезпечності. 

12. Який принцип покладений в основу розподілу законів на розділи в Особливій частині КК? 

13. Що таке додатковий факультативний об’єкт? 



14. Чи мають кримінально-правове значення суспільно небезпечні наслідки, які настали 

внаслідок випадкового причинного зв’язку? 

15. Які ознаки характерні для триваючого злочину? 

16. Який зміст юридичного критерію неосудності?  

17. Які є види віку особи? 

18. Який зміст інтелектуального моменту прямого умислу?  

19. За якими ознаками, головним чином, слід розмежовувати злочинну самовпевненість та 

непрямий умисел? 

20. Що таке співучасть у злочині? 

21. Приховування яких злочинів тягне кримінальну відповідальність?  

22. Види множинності злочинів. 

23. На які види поділяється одиничний злочин? 

24. В якому випадку закон дозволяє застосовувати зброю, інші засоби та предмети незалежно 

від наслідків? 

25. Які є підстави виникнення стану необхідної оборони? 

26.  Підстави звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям? 

27. Коли, особа, яка звільнена від кримінальної відповідальності, передається на поруки? 

28. Що таке покарання за КК? 

29. Які цілі покарання визначені в КК? 

30. Які правила призначення покарання за сукупністю злочинів, передбачені в КК? 

31. Яку обставину, що обтяжує покарання суд обов’язково повинен врахувати?  

32. Звільнення від відбування покарання з випробуванням (ст. 75 КК) можливе, якщо особі 

призначено покарання у виді:  

33. Після закінчення призначеного судом іспитового строку засуджений… 

34. Дайте визначення поняття судимості.  

35. До яких осіб, можуть бути застосовані примусові заходи медичного характеру?  

36. До якого психічно хворого може бути застосована госпіталізація до психіатричного 

закладу із звичайним наглядом може бути застосована судом? 

37. Що не може бути застосовано судом до неповнолітніх, визнаних винними у вчиненні 

злочину? 

38. Арешт призначається неповнолітнім, які на момент постановлення вироку досягли якого 

віку? 

39. Коли може бути застосоване до неповнолітнього звільнення від відбування покарання з 

випробуванням? 

40. Коли до неповнолітнього може бути застосоване умовно-дострокове звільнення від 

відбування покарання? 

41. Що таке заборонююча норма Особливої частини КК України? 

42. Визначте дії, які відносяться до форм державної зради (ст.111 КК)?  

43. Хто з цих осіб не може бути потерпілим при посяганні на життя державного чи 

громадського діяча (ст.112 КК)? 

44. Хто може бути суб’єктом умисного вбивства? 

45. За якою ознакою тілесне ушкодження буде визнане тяжким? 

46. В якому випадку має місце незаконна лікувальна діяльність (ст. 138 КК)? 

47. Хто розуміється під дитиною під час підміни дитини (ст. 148 КК)? 

48. Яка основна відмінність між незаконним позбавленням волі або викраденням людини (ст. 

146 КК) та захопленням заручників (ст. 147 КК)? 

49. Які є типові форми насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним 

способом (ст. 153 КК)? 

50. Які форми та види вини винного щодо віку потерпілого слід встановити для кваліфікації 

зґвалтування неповнолітньої особи? 

51. Який предмет злочину не передбачений при фальсифікації виборчих документів шляхом 

їх викрадення (ч. 6 ст. 158 КК)? 

52. Який великий розмір шкоди при порушенні авторського права і суміжних прав (ч.2 ст.176 

КК), визначений в КК? 



53. Коли крадіжка не визнається вчиненою повторно (ч.2 ст. 185 КК)? 

54. Що є предметом незаконного привласнення особою знайденого або чужого майна, що 

випадково опинилося у неї (ст. 193 КК)? 

55. Що слід розуміти під насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи під час 

розбою (ст.187 КК)? 

56. Визначте, що може бути предметом контрабанди (ст.201 КК), у квітні 2009 р.?  

57. Коли шахрайство з фінансовими ресурсами (ч. 1 ст.222 КК) вважається закінченим 

злочином? 

58. Що не є предметом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК “Незаконна порубка лісу”? 

59. Що відноситься до предмету незаконного полювання (ст. 248 КК) ? 

60. Чи буде утворювати ознаку бандитизму (ст. 257 КК) використання під час нападів зброї, 

яка непридатна до використання? 

61. Жартівливе повідомлення про загрозу вибуху у середній школі під час занять утворює: 

62. Коли порушення вимог законодавства про охорону праці (ч. 1 ст. 271 КК) вважається 

закінченим злочином? 

63. Хто не може бути суб'єктом порушення правил безпеки під час виконання робіт з 

підвищеною небезпекою (ст. 272 КК)? 

64. Що слід розуміти під транспортним засобом, як предметом злочинів, передбачених 

статтями 286, 287, 289 і 290 КК? 

65. Заохочувальна норма ч. 4 ст. 289 КК “Незаконне заволодіння транспортним засобом” 

може бути застосована у випадку: 

66. Що не може бути предметом незаконного заволодіння при нарузі над могилою (ст. 297 

КК)?  

67. Які форми об’єктивної сторони протиправних дій з творами, що пропагують культ 

насильства і жорстокості не передбачені в ч.1 ст. 300 КК? 

68. Дайте визначення, що таке наркотичні засоби. 

69. Що є незаконним публічним вживанням наркотичних засобів? 

70. Особа порушила встановлений законом порядок поводження з документами, що 

містять державну таємницю. Проте з цими документами сторонні особи не ознайомились. 

Така поведінка підпадає під ознаки якого злочину? 

71. Особа випадково отримала інформацію, що становлять державну таємницю, і потім 

розповіла її своїм знайомим. Як можна кваліфікувати дані дії? 

72. Що є об’єктивною стороною ст.338 КК України «Наруга над державними символами» 

? 

73. Погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо 

працівника правоохоронного органу, а також щодо його близьких родичів у зв'язку з 

виконанням цим працівником службових обов'язків (ч.1 ст. 345 КК) в яких випадках є 

закінченим злочином? 

74. Коли інформація у комп’ютерній системі стає відомою через несанкціоноване 

втручання в роботу особам, які не мають права доступу до неї (ч. 1 ст. 361 КК), має місце? 

75. Значною шкодою, якщо вона полягає у заподіянні матеріальних збитків, що 

передбачено статтями 361-363-1 Розділу ХVI Особливої частини КК України, є? 

76. Що саме не є перевищенням влади або службових повноважень? 

77.Що є тяжкими наслідками при перевищенні влади або службових повноважень? 

78. Не може бути суб’єктом примушування давати показання (ст.373 КК)? 

79. Що є посяганням на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв'язку з їх 

діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя (ст.379 КК)? 

80. В яких випадках неможливо порушення статутних правил взаємовідносин між 

військовослужбовцями за відсутності між ними відносин підлеглості (ст.406 КК)? 

81.  Які основна відмінність розбою від вимагання? 

83.  Які основна відмінність крадіжки від грабежу? 

85.  Коли крадіжка не визнається вчиненою повторно (ч.2 ст. 185 КК)? 

86.  Хто не може бути суб’єктом шахрайства з фінансовими ресурсами? 

87. Що є законним придбанням наркотичних засобів, психотропних речовин або 



прекурсорів? 

88. Що є незаконним зберіганням наркотичних засобів, психотропних речовин або 

прекурсорів? 

89. Що є незаконним перевезенням наркотичних засобів, психотропних речовин або 

прекурсорів? 

90. Чи можливе вчинення контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин їх 

аналогів або прекурсорів з необережності? 
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