
ВАРІАНТ  1 

Комплексної контрольної роботи з дисципліни 

«Кримінальне право» 

для студентів ІІІ курсу 

(денної форми навчання галузь знань 08«Право» 

напрям підготовки 081«Правознавство» ) 

 
І рівень – 20 балів за правильну відповідь 

Теоретичне питання: Охарактеризуйте структура складу злочину. Співвідношення злочину 

та складу злочину. Види складів злочину. 
ІІ рівень – 3 бали за правильну відповідь 
Тестові завдання: 

1. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені 

Кримінальним Кодексом України ознаки хуліганства? 

1) порушення громадської безпеки; 2) супроводжується винятковим цинізмом; 3) 

грубе порушення встановленого порядку управління; 4) вчинюється з корисливих мотивів; 

5) вчинюється з мотивів явної неповаги до суспільства; 6) супроводжується вимаганням. 

2. У відповідях під котрими номерами правильно вказані мінімальний і 

максимальний строк виправних робіт як кримінального покарання? 

1) 6 місяців; 2) 1 рік; 3) 2 роки; 4) 3 роки; 5) 5 років. 

3. У відповідях під котрими номерами правильно названі ознаки поняття злочину 

згідно науки кримінального права? 

1) винність; 2) кримінальна караність 3) умисне вчинення злочину; 4) необережне 

вчинення злочину; 5) осудність; 6) неосудність. 

4. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені 

Кримінальним Кодексом України ознаки побоїв і мордування? 

1) вчинені з метою залякування близьких потерпілого; 2) необережне завдання 

удару; 3) вчинення дій, які завдали моральної шкоди; 4) спричинили переривання 

вагітності; 5) спричинило розлад здоров'я тривалістю не більше двох тижнів; 6) не 

спричинили тілесних ушкоджень. 

5. У відповідях під котрими номерами правильно вказані мінімальний і 

максимальний розміри відрахування в доход держави при відбуванні виправних робіт як 

кримінального покарання (у відсотках) ? 

1) 5; 2) 10; 3) 15; 4) 20; 5) 40. 

6. У відповідях під котрими номерами правильно названі види злочинів в 

залежності від ступеня тяжкості злочини? 

 1) малої тяжкості; 2) великої тяжкості; 3) високої тяжкості 4) тяжкі; 5) особливо 

тяжкі; 6) особливо небезпечні. 

7. Вкажіть цифрою кількість видів злочинів залежно їх тяжкості.  

8. У відповідях під котрими номерами правильно названі стадії вчинення злочинів?  

1) готування до злочину; 2) спроба вчинити злочин; 3) умисел на вчинення 

злочину; 4) добровільна відмова від вчинення злочину; 5) замах на злочин. 

9. У відповідях під котрими номерами правильно названі види злочину в 

залежності від стадії його вчинення? 

1) умисний; 2) малозначний; 3) формальний; 4) закінчений; 5) завершений. 

10. Вкажіть цифрою мінімальний строк громадських робіт для неповнолітніх (у 

годинах). 

11. Вкажіть цифрою максимальний строк позбавлення волі для неповнолітніх, які 

вчинили особливо тяжкий злочин, пов'язаний з умисним позбавленням життя людини (у 

роках). 15. 

12. У відповідях під котрими номерами правильно названі види співучасників 

злочину? 

1) підбурювач; 2) пособник; 3) замовник; 4) помічник; 5) шухер; 6) кришка. 



13. Вкажіть цифрою вік особи, досягнення якого на момент вчинення хуліганства 

тягне за собою кримінальну відповідальність.  

14. У відповідях під котрими номерами правильно названі обставини, що 

виключають злочинність діяння? 

1) крайня необхідність; 2) дійове каяття; 3) затримання особи, що вчинила злочин; 

4) примирення винного з потерпілим; 5) вчинення злочину за великі гроші. 

15. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені 

Кримінальним Кодексом України ознаки умисного середньої тяжкості тілесного 

ушкодження? 

1) умисне ушкодження, яке не є небезпечним для життя; 2) непоправне знівечення 

обличчя; 3) спричинило втрату будь-якого органу; 4) спричинило значну стійку втрату 

працездатності менш як на одну третину; 5) розлад здоров'я, поєднаний зі стійкою 

втратою працездатності не менш як на одну третину; 6) переривання вагітності. 

16. У відповідях під котрими номерами правильно вказані об'єкти, які захищаються 

особою, яка перебуває в стані необхідної оборони як обставини, що виключає злочинність 

діяння? 

1) охоронювані законом права особи, яка захищається; 2) охоронювані законом 

інтереси будь-якої іншої особи; 3) корпоративні інтереси; 4) інтереси громадської 

організації; 5) охоронювані законом суспільні інтереси; 6) будь-які інтереси будь-якої 

особи. 

17. У відповідях під котрими номерами правильно названі обставини, що 

виключають злочинність діяння?  

1) необхідна оборона; 2) закінчення строків давності; 3) неосудність; 4) виконання 

наказу або розпорядження; 5) вчинення злочину в групі. 

18. У відповідях під котрими номерами правильно названі обставини, що 

виключають злочинність діяння? 

1) крайня необхідність; 2) виконання наказу або розпорядження; 3) відсутність 

складу злочину; 4) діяння, пов’язане з ризиком; 5) необхідна крайність. 

19. У відповідях під котрими номерами правильно вказані обставини, яким явно не 

відповідає тяжка шкода, завдана тому, хто посягає, що вважається перевищенням 

необхідної оборони? 

1) погодні умови; 2) обстановка захисту; 3) рівень освітлення; 4) суб'єктивна 

сторона злочину; 5) небезпечність посягання; 6) пора дня. 

20. У відповідях під котрими номерами правильно вказані випадки, які виключають 

перевищення меж необхідної оборони незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, 

хто посягає?  

1) захист неповнолітнього; 2) відвернення проникнення у житло; 3) захист від 

нападу озброєної особи; 4) захист від нападу особи; 5) захист від нападу групи осіб; 6) 

захист місця роботи. 
 ІІІ рівень – 20 балів за правильну відповідь 
Задача:  

Водій Рибаков віз директора приватного підприємства Самсонюка в аеропорт. Внаслідок 

ремонтно-будівельних робіт на шосе їм довелося затриматися на 40 хвилин. Побоюючись 

запізнитися на міжнародний рейс, Самсонюк наказав водієві рухатися із максимальною 

швидкістю. Внаслідок цього Рибаков не справився з управлінням, автомобіль занесло і 

викинуло на зупинку, де пасажири чекали автобуса. В результаті 5 чоловік отримали 

тяжкі травми, один — помер. Як вирішити справу? 

  

 

 

 

 

 



ВАРІАНТ  2 

Комплексної контрольної роботи з дисципліни 

«Кримінальне право» 

для студентів ІІІ курсу 

(денної форми навчання галузь знань 08«Право» 

напрям підготовки 081«Правознавство» ) 

 
І рівень – 20 балів за правильну відповідь 

Теоретичне питання: Розкрийте поняття і види об’єктів злочину. 
ІІ рівень – 3 бали за правильну відповідь 

Тестові завдання: 

1. У відповідях під котрими номерами правильно названі обставини, що 

виключають злочинність діяння? 

1) фізичний примус; 2) примирення винного з потерпілим; 3) добровільна відмова 

від вчинення злочину; 4) щире каяття. 

2. У відповідях під котрими номерами правильно названі підстави звільнення від 

кримінальної відповідальності особи, яка вчинила злочин? 

1) щире каяття; 2) дійове каяття; 3) крайня необхідність; 4) відшкодування 

заподіяної злочином шкоди. 

3. У відповідях під котрими номерами правильно вказані цілі, на які спрямоване 

затримання особи, що вчинила злочин як обставини, що виключає злочинність діяння? 

1) затримання особи, яка своєю поведінкою викликає підозру; 2) затримання особи, 

визнаної обвинувачуваною; 3) затримання особи, яка вчинила злочин, безпосередньо після 

вчинення посягання; 4) ув'язнення особи, що вчинила злочин; 5) вивезення особи, яка 

вчинила злочин; 6) доставляння затриманої безпосередньо після вчиненого посягання 

особи відповідним органам влади. 

4. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені 

Кримінальним Кодексом України злочини проти основ національної безпеки України? 

1) державний переворот; 2) розвідувальна діяльність; 3) державна зрада; 4) 

посягання на життя державного чи громадського діяча; 5) шпигунство; 6) посягання на 

життя і здоров'я особи. 

5. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені 

Кримінальним Кодексом України вчинені з метою ослаблення держави дії, в яких може 

виражатися диверсія? 

1) зруйнування об'єктів, які мають важливе народногосподарське значення; 2) 

пошкодження мережі квартальної системи водопостачання; 3) дії, спрямовані на 

радіоактивне забруднення; 4) масове отруєння; 5) хімічне забруднення; 6) поширення 

вірусу. 

6. У відповідях під котрими номерами правильно названі підстави звільнення від 

кримінальної відповідальності особи, яка вчинила злочин? 

1) добровільна відмова; 2) примирення винного з потерпілим; 3) психічний примус; 

4) обмежена осудність 

7. У відповідях під котрими номерами правильно названі підстави звільнення від 

кримінальної відповідальності особи, яка вчинила злочин? 

1) зміна обстановки; 2) дійове каяття; 3) сприяння у розкритті злочину; 4) 

необхідна оборона.  

8. У відповідях під котрими номерами правильно названі підстави звільнення від 

кримінальної відповідальності особи, яка вчинила злочин? 

1) передача особи злочинця на поруки; 2) відшкодування заподіяної злочином 

шкоди; 3) необхідна оборона; 4) уявна оборона; 5) закінчення строків давності. 

9. У відповідях під котрими номерами правильно вказані мінімальний і 

максимальний строк обмеження волі?  



1) 6 місяців; 2) 1 рік; 3) 2 роки; 4) 3 роки; 5) 5 років. 

10. Вкажіть цифрою мінімальний строк позбавлення волі (у роках).  

11. Вкажіть цифрою кількість основних покарань, які можуть бути застосовані до 

неповнолітнього.  

12. У відповідях під котрими номерами правильно вказані мінімальний і 

максимальний строк тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовця? 

1) 6 місяців; 2) 1 рік; 3) 2 роки; 4) 3 роки; 5) 5 років. 

13. Вкажіть цифрою кількість додаткових покарань, які можуть бути застосовані до 

неповнолітнього.  

14. У відповідях під котрими номерами правильно вказані злочини проти життя та 

здоров'я особи? 

1) умисне тяжке тілесне ушкодження; 2) державна зрада; 3) умисне вбивство; 4) 

посягання на життя державного і громадського діяча; 5) вимагання; 6) тілесне 

ушкодження, вчинене в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. 

15. Вкажіть цифрою мінімальний строк виправних робіт як кримінального 

покарання для неповнолітніх (у місяцях).  

16. Вкажіть цифрою максимальний строк виправних робіт як кримінального 

покарання для неповнолітніх (у роках).  

17. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені 

Кримінальним Кодексом України ознаки умисного легкого тілесного ушкодження? 

1) спричинило незначну втрату працездатності; 2) спричинило втрату 

працездатності не більш як один місяць; 3) спричинило розлад здоров'я тривалістю не 

більше двох місяців; 4) розлад здоров'я, поєднаний зі стійкою втратою працездатності не 

менш як на одну третину; 5) переривання вагітності; 6) спричинило короткочасний розлад 

здоров'я. 

18. У відповідях під котрими номерами правильно названі підстави звільнення від 

кримінальної відповідальності особи, яка вчинила злочин? 

1) застосування до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру; 2) 

вчинення злочину неповнолітнім; 3) вчинення злочину малолітнім; 4) передача на поруки. 

19. У відповідях під котрими номерами наведені правильні положення, які 

стосуються поняття кримінального покарання та його мети? 

1) направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної установи до 

його виправлення; 2) запобігання вчиненню нових злочинів іншими особами; 3) завдання 

фізичних страждань; 4) обмеження прав і свобод засудженого; 5) обмеження дозвілля; 6) 

приниження людської гідності. 

20. Вкажіть цифрою максимальний строк позбавлення волі (у роках).  
ІІІ рівень – 20 балів за правильну відповідь 
Задача:  

1. Бугко був засуджений за злісне хуліганство до трьох років позбавлення волі; 

відбуваючи покарання, знову був засуджений на три роки позбавлення волі за злісне 

хуліганство, а відбувши покарання і повернувшись додому, ще раз вчинив злісне 

хуліганство, за яке суд призначив йому п'ять років позбавлення волі і визнав особливо 

небезпечним рецидивістом. Чи правильне рішення прийняв суд? 

  

 

 

 



ВАРІАНТ  3 

Комплексної контрольної роботи з дисципліни 

«Кримінальне право» 

для студентів ІІІ курсу 

(денної форми навчання галузь знань 08«Право» 

напрям підготовки 081«Правознавство» ) 
І рівень – 20 балів за правильну відповідь 

Теоретичне питання: Визначте поняття предмету злочину і його значення для кваліфікації 

злочинів.  
ІІ рівень – 3 бали за правильну відповідь 

Тестові завдання: 

1. Вкажіть цифрою вік, досягнення якого на момент вчинення злочину дозволяє 

застосувати до особи довічне позбавлення волі.  

2. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені 

Кримінальним Кодексом України ознаки вимагання? 

1) вимога передачі особистого права; 2) заволодіння чужим майном; 3) таємне 

заволодіння чужим майном; 4) вимога вчинення будь-яких дій майнового характеру; 5) 

вчинюється з погрозою порушення передбачених законом державних інтересів; 6) 

вчинюється з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами. 

3. Вкажіть цифрою максимальний строк направлення неповнолітнього до 

спеціальної навчально-виховної установи (у роках).  

4. У відповідях під котрими номерами правильно вказані випадки звільнення від 

кримінального покарання та його відбування? 

1) умовно-дострокове звільнення від відбування покарання; 2) звільнення від 

відбування покарання у зв’язку обрання запобіжного заходу; 3) звільнення від відбування 

покарання у зв’язку з щирим каяттям; 4) звільнення від відбування покарання у зв’язку з 

призовом на строкову військову службу; 5) звільнення від покарання у зв’язку з тяжкою 

хворобою. 

5. У відповідях під котрими номерами правильно названі види кримінальних 

покарань? 

1) громадські роботи; 2) позбавлення волі; 3) попередження; 4) арешт; 5) 

позбавлення права висувати свою кандидатуру на виборах до органів місцевого 

самоврядування; 6) сувора догана. 

6. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені 

Кримінальним Кодексом України види діяльності, втягнення неповнолітніх у які 

вважається "втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність"? 

1) порушення трудової дисципліни; 2) пияцтво; 3) заняття азартними іграми; 4) 

заняття підозрілою діяльністю; 5) заняття жебрацтвом; 6) заняття нелегальною діяльністю. 

7. У відповідях під котрими номерами правильно названі види кримінальних 

покарань? 

1) застереження; 2) оплатне вилучення майна 3) позбавлення права займатися 

певною діяльністю; 4) виправні роботи; 5) обмеження волі. 

8. Вкажіть цифрою вік особи, досягнення якого на момент вчинення військового 

злочину дозволяє визнати її суб’єктом злочину. 

9. Вкажіть цифрою максимальний розмір штрафу як кримінального покарання для 

неповнолітнього (у неоподатковуваних мінімумах доходів громадян).  

10. У відповідях під котрими номерами правильно вказані мінімальний і 

максимальний строк позбавлення волі? 

1) 6 місяців; 2) 1 рік; 3) 2 роки; 4) 10 років; 5) 15 років. 

11. Вкажіть цифрою максимальний розмір штрафу як кримінального покарання (у 

неоподатковуваних мінімумах доходів громадян). 



12. Вкажіть цифрою мінімальний строк позбавлення волі при заміні довічного 

позбавлення волі на позбавлення волі на певний строк через акт помилування (у роках).  

13. Вкажіть цифрою кількість форм взаємодії співучасників при вчиненні злочину.  

14. У відповідях під котрими номерами не правильно вказані мінімальний і 

максимальний строк позбавлення волі? 

1) 1 рік; 2) 2 роки ; 3) 10 років; 4) 15 років; 5) 20 років. 

15. У відповідях під котрими номерами правильно названі види кримінальних 

покарань?  

1) конфіскація; 2) зобов’язання відшкодувати заподіяну злочином шкоду; 3) 

громадські роботи; 4) арешт; 5) поміщення у психіатричну лікарню з простим наглядом . 

16. У відповідях під котрими номерами правильно вказані мінімальний і 

максимальний розмір штрафу (у неоподатковуваних мінімумах доходів громадян) ? 

1) 30; 2) 60; 3) 120 ;4) 500; 5) 1000. 

17. У відповідях під котрими номерами правильно вказані мінімальний і 

максимальний строк позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю як основного покарання?  

1) 6 місяців; 2) 1 рік; 3) 2 роки; 4) 3 роки; 5) 5 років. 

18. Вкажіть цифрою мінімальний строк громадських робіт (у годинах).  

19. Вкажіть цифрою максимальний строк громадських робіт для неповнолітніх (у 

годинах).  

20. У відповідях під котрими номерами правильно вказані мінімальний і 

максимальний строк на який можуть застосовуватись службові обмеження для 

військовослужбовців? 

1) 6 місяців; 2) 1 рік; 3) 3 роки; 4) 5 років; 5) 2 роки; 6) 7 років. 
ІІІ рівень – 20 балів за правильну відповідь 
Задача:  

Сусіди Сушилов та Пирогов, випиваючи ввечері, почали ображати один одного і 

посварилися. Наступного дня Сушилов, перебуваючи вдома у нетверезому стані, вирішив 

відомстити своєму сусідові за образи. Він сів у трактор і направив його на сарай Пирогова. 

Будівля завалилася. У цей час там знаходилася мати Пирогова, яка загинула під уламками. 

Як слід кваліфікувати дії Сушилова? 

 

 



ВАРІАНТ  4  

Комплексної контрольної роботи з дисципліни 

«Кримінальне право» 

для студентів ІІІ курсу 

(денної форми навчання галузь знань галузь знань 08«Право» 

напрям підготовки 081«Правознавство» ) 

 
І рівень – 20 балів за правильну відповідь 
Теоретичне питання: Визначте поняття суспільно небезпечних наслідків, їх види та кримінально-правове 

значення.  

ІІ рівень – 3 бали за правильну відповідь 
Тестові завдання: 

1. Вкажіть цифрою мінімальну тривалість арешту для неповнолітніх (у днях).  

2. Вкажіть цифрою максимальну тривалість арешту для неповнолітніх (у днях).  

3. Вкажіть цифрою вік неповнолітнього, досягнення якого дозволяє застосувати до неповнолітнього 

арешт.  

4. У відповідях під котрими номерами правильно вказані мінімальний і максимальний строк 

арешту? 

1) 1 місяць; 2) 2 місяці; 3) 3 місяці; 4) 6 місяців; 5) 1 рік. 

5. У відповідях під котрими номерами правильно названі примусові заходи виховного характеру, які 

можуть застосовуватися судом до неповнолітніх? 

1) штраф 2) публічне вибачення; 3) громадська догана; 4) обмеження дозвілля; 5) застереження. 

6. У відповідях під котрими номерами правильно названі примусові заходи виховного характеру, які 

можуть застосовуватися судом до неповнолітніх? 

1) попередження; 2) застереження; 3) сувора догана; 4) догана. 

7. Вкажіть цифрою максимальний строк громадських робіт (у годинах).  

8. У відповідях під котрими номерами правильно названі кримінальні покарання, які не можуть 

бути застосовані до неповнолітніх за вчинення злочину? 

1) арешт; 2) штраф; 3) обмеження волі; 4) позбавлення волі; 5) службові обмеження. 

9. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Кримінальним Кодексом 

України ознаки шахрайства? 

1) заволодіння майном шляхом нападу; 2) заволодіння майном без укладення правочину; 2) 

придбання права на майно шляхом зловживання довірою; 4) придбання права на майно шляхом укладення 

недійсного договору; 5) придбання права на майно через договір, укладення незаконного договору; 6) 

заволодіння чужим майном шляхом обману. 

10. У відповідях під котрими номерами правильно вказані мінімальний і максимальний строк 

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як додаткового покарання?  

1) 6 місяців; 2) 1 рік; 3) 2 роки; 4) 3 роки; 5) 5 років. 

11. Вкажіть цифрою максимальний строк виправних робіт як кримінального покарання (у роках).  

12. Вкажіть цифрою мінімальний строк виправних робіт як кримінального покарання (у місяцях).  

13. У відповідях під котрими номерами правильно названі кримінальні покарання, які не можуть 

бути застосовані до неповнолітніх за вчинення злочину? 

1) позбавлення волі; 2) позбавлення права обіймати певні посади; 3) позбавлення спеціального 

звання; 4) арешт; 5) позбавлення спеціального рангу; 6) виправні роботи. 

14. Вкажіть цифрою максимальний строк позбавлення волі для неповнолітніх (у роках). 

15. У відповідях під котрими номерами правильно вказані мінімальний і максимальний строк 

громадських робіт?  

1) 30 годин; 2) 60 годин; 3) 120 годин; 4) 230 годин; 5) 240 годин. 

16. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Кримінальним Кодексом 

України злочини проти волі, честі та гідності особи? 

1) торгівля людьми; 2) експлуатація дітей; 3) вивезення людини за кордон; 4) незаконне поміщення в 

психіатричний заклад; 5) позбавлення волі; 6) незаконне поміщення в дитячий садок. 

17. Вкажіть цифрою суму мінімального строку виправних робіт як кримінального покарання (у 

місяцях) і строку повноважень члена парламенту (у роках).  

18. Вкажіть цифрою суму максимального строку позбавлення волі для неповнолітніх (у роках) і 

кількості видів трудового договору за часом.  

19. У відповідях під котрими номерами правильно названі ознаки злочину згідно Кримінального 

кодексу України? 

1) передбачене Кримінальним кодексом України; 2) передбачене Конституцією; 3) суспільно 

небезпечне діяння; 4) суспільно шкідливе діяння; 5) санкціоноване і гарантоване державою; 6) винне діяння. 



20. У відповідях під котрими номерами правильно названі ознаки злочину згідно Кримінального 

кодексу України? 

1) передбачене Кримінальним кодексом України; 2) передбачене Конституцією; 3) суспільно 

шкідливе діяння; 4) суспільно корисне діяння; 5) вчинене суб’єктом злочину; 6) посягає на суспільні 

відносини. 

ІІІ рівень – 20 балів за правильну відповідь 
Задача:  

Сашко (15 років) та Орест (13 років), перезуваючи у лісі, натрапили на палатку, в якій нікого не 

було. Із палатки вони взяли радіоприймач, мобільний телефон та мисливську рушницю. Коли хлоп ц 

виходили із палатки, їх помітили господарі, що піднімалися від річки. Почалося переслідування. Господарі 

швидко наближалися до хлопців. Сішко передав Оресту рушницю і наказав стріляти у переслідувачів. Орест 

вистрілив та смертельно поранив  одного із переслідувачів. Як кваліфікувати дії Сашка та Ореста? Як буде 

вирішено справу? 

  

 



ВАРІАНТ  5 

Комплексної контрольної роботи з дисципліни 

«Кримінальне право» 

для студентів ІІІ курсу 

(денної форми навчання галузь знань галузь знань 08«Право» 

напрям підготовки 081«Правознавство» ) 

 
І рівень – 20 балів за правильну відповідь 
Теоретичне питання: Визначте  ознаки суб’єкта злочину. Співвідношення “суб’єкту злочину” та “особи 

злочинця”.  

ІІ рівень – 3 бали за правильну відповідь 

Тестові завдання: 

1. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Кримінальним Кодексом 

України ознаки катування? 

1) заподіяння душевного болю; 2) умисне заподіяння душевного хвилювання; 3) умисне заподіяння 

фізичного чи морального страждання; 4) вчинюється шляхом нанесення побоїв, мучення або інших 

насильницьких дій; 5) вчинюється шляхом нанесення образи; 6) його метою є отримання від потерпілого 

проти його волі інформації, свідчення або визнання. 

2. Вкажіть цифрою суму максимального строку позбавлення волі для неповнолітніх, які вчинили 

особливо тяжкий злочин, пов'язаний з умисним позбавленням життя людини (у роках) і строку повноважень 

глави Української держави (у роках).  

3. Вкажіть цифрою суму мінімальної тривалості арешту для неповнолітніх (у днях) і мінімального 

віку суб’єкта адміністративного правопорушення.  

4. У відповідях під котрими номерами правильно вказані ознаки необхідної оборони як обставини, 

що виключає злочинність діяння? 

1) її метою є захист охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої 

особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно небезпечного посягання; 2) її метою є 

умисне заподіяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди; 3) її метою є усунення небезпеки, що безпосередньо 

загрожує особі чи охоронюваним законом правам цієї людини або інших осіб, а також суспільним інтересам 

чи інтересам держави; 4) це дії; 5) це уявлення особи; 6) вчиняється шляхом заподіяння тому, хто посягає, 

шкоди, необхідної і достатньої в даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання. 

5. У відповідях під котрими номерами правильно вказані ознаки крайньої необхідності як обставини, 

що виключає злочинність діяння? 

1) небезпеку в даній обстановці не можна було усунути іншими засобами; 2) це заподіяння шкоди 

майну інших людей в умовах надзвичайного стану; 3) протиправне посягання в даній обстановці не можна 

було припинити; 4) це захист від злочинного посягання; 5) це заподіяння шкоди правоохоронюваним 

інтересам для усунення небезпеки; 6) це заподіяння шкоди тому, хто захищається. 

6. У відповідях під котрими номерами правильно вказані суб'єкти і суб'єктивна сторона злочинів 

проти основ національної безпеки України? 

1) прямий умисел; 2) непряма необережність; 3) особа, яка досягла 14 років; 4) особа, яка досягла 16 

років (для державної зради – громадяни України); 5) непрямий умисел; 6) пряма необережність. 

7. У відповідях під котрими номерами правильно вказані дії, в яких виражається готування до 

злочину? 

1) підшукування знарядь для вчинення злочину; 2) бажання вчинити злочин; 3) пристосування 

засобів для вчинення злочину; 4) умисне створення умов вчинення злочину; 5) переховування знарядь 

вчинення злочину; 6) переховування осіб винних у вчиненні злочину  

8. Вкажіть цифрою суму максимального строку позбавлення волі за тяжкі злочини і максимального 

строку позбавлення волі за злочини невеликої тяжкості (у роках).  

9. У відповідях під котрими номерами правильно названі умови правомірності добровільної 

відмови? 

 1) злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від волі винного; 2) остаточне 

припинення особою за своєю волею готування до злочину; 3) щире каяття; 4) усвідомлення можливості 

доведення злочину до кінця; 5) відшкодування заподіяних збитків; 6) крайня необхідність 

10. У відповідях під котрими номерами правильно названі злочини відповідальність за які настає у 

віці від 14 років? 

1) умисне тяжке тілесне ушкодження; 2) умисне знищення або пошкодження майна; 3) державна 

зрада; 4) шпигунство; 5) підбурювання до дачі хабара; 6) давання хабара. 

11. У відповідях під котрими номерами правильно вказані об'єкти, які захищаються особою, яка 

перебуває в стані необхідної оборони як обставини, що виключає злочинність діяння? 



1) інтереси юридичної особи; 2) інтереси державної установи; 3) охоронювані законом державні 

інтереси; 4) корпоративні інтереси; 5) охоронювані законом права особи, яка захищається; 6) охоронювані 

законом інтереси будь-якої іншої особи. 

12. У відповідях під котрими номерами правильно вказані обставини, яким явно не відповідає тяжка 

шкода, завдана тому, хто посягає, що вважається перевищенням необхідної оборони?  

1) особа злочинця; 2) особа того, хто захищається; 3) небезпечність посягання; 4) небезпечність 

злочинця; 5) обстановка захисту; 6) свідомість особи. 

13. У відповідях під котрими номерами правильно вказані випадки, які виключають перевищення 

меж необхідної оборони незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає?  

1) захист від нападу озброєної особи; 2) захист від нападу дорослої особи; 3) захист від нападу групи 

осіб; 4) захист робочого місця; 5) захист дому; 6) відвернення протиправного насильницького вторгнення у 

житло. 

14. Вкажіть цифрою суму максимального строку виправних робіт як кримінального покарання для 

неповнолітніх (у роках) і строку повноважень судді Конституційного Суду України (у роках).  

15. Вкажіть цифрою суму максимального строку виправних робіт як кримінального покарання (у 

роках) і кількістю основних видів кримінальних покарань.  

16. У відповідях під котрими номерами правильно вказані цілі, на які спрямоване затримання особи, 

що вчинила злочин як обставини, що виключає злочинність діяння? 

1) опір особі, яка вчинила злочин; 2) доставляння затриманої безпосередньо після вчиненого 

посягання особи відповідним органам влади; 3) поміщення особи, яка своєю поведінкою викликає підозру, 

до ізольованого приміщення; 4) утримання особи, визнаної обвинувачуваною; 5) затримання особи, яка 

вчинила злочин, безпосередньо після вчинення посягання; 6) обмеження волі особи, що вчинила злочин. 

17. Вкажіть цифрою суму максимального строку громадських робіт (у годинах) і конституційного 

складу Верховної Ради України.  

18. Вкажіть цифрою суму мінімального строку виправних робіт як кримінального покарання для 

неповнолітніх (у місяцях) і строку повноважень Голови Конституційного Суду України (у роках).  

19. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Кримінальним Кодексом 

України форми об'єктивної сторони державної зради? 

1) розвідувальна діяльність; 2) перехід на бік ворога в період збройного конфлікту; 3) 

антиукраїнська агітація і пропаганда; 4) відмова повернутися із-за кордону; 5) надання іноземній організації 

допомоги в проведенні підривної діяльності проти України;  

20. У відповідях під котрими номерами правильно вказані випадки, які виключають перевищення 

меж необхідної оборони незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає?  

1) захист неповнолітнього; 2) відвернення проникнення у житло; 3) захист від нападу озброєної 

особи; 4) захист від нападу особи; 5) захист від нападу групи осіб; 6) захист місця роботи. 

 ІІІ рівень – 20 балів за правильну відповідь 
Задача:  

До громадянки Тесняк, що поверталася додому з роботи, у під'їзді її будинку підійшли двоє 

чоловіків і, погрожуючи ножем та фізичною розправою, забрали гаманець, золоті сережки та ланцюжок. Як 

кваліфікувати дії чоловіків? 

  

  



ВАРІАНТ  6 

Комплексної контрольної роботи з дисципліни 

«Кримінальне право» 

для студентів ІІІ курсу 

(денної форми навчання галузь знань 08 «Право» 

напрям підготовки 081«Правознавство» ) 

 
І рівень – 20 балів за правильну відповідь 
Теоретичне питання:  Проаналізуйте злочинну недбалість та її критерії.  
ІІ рівень – 3 бали за правильну відповідь 
Тестові завдання: 

1. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Кримінальним Кодексом 

України ознаки хуліганства? 

1) порушення громадської безпеки; 2) супроводжується винятковим цинізмом; 3) грубе порушення 

встановленого порядку управління; 4) вчинюється з корисливих мотивів; 5) вчинюється з мотивів явної 

неповаги до суспільства; 6) супроводжується вимаганням. 

2. У відповідях під котрими номерами правильно вказані мінімальний і максимальний строк 

виправних робіт як кримінального покарання? 

1) 6 місяців; 2) 1 рік; 3) 2 роки; 4) 3 роки; 5) 5 років. 

3. У відповідях під котрими номерами правильно названі ознаки поняття злочину згідно науки 

кримінального права? 

1) винність; 2) кримінальна караність 3) умисне вчинення злочину; 4) необережне вчинення 

злочину; 5) осудність; 6) неосудність. 

4. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Кримінальним Кодексом 

України ознаки побоїв і мордування? 

1) вчинені з метою залякування близьких потерпілого; 2) необережне завдання удару; 3) вчинення 

дій, які завдали моральної шкоди; 4) спричинили переривання вагітності; 5) спричинило розлад здоров'я 

тривалістю не більше двох тижнів; 6) не спричинили тілесних ушкоджень. 

5. У відповідях під котрими номерами правильно вказані мінімальний і максимальний розміри 

відрахування в доход держави при відбуванні виправних робіт як кримінального покарання (у відсотках) ? 

1) 5; 2) 10; 3) 15; 4) 20; 5) 40. 

6. У відповідях під котрими номерами правильно названі види злочинів в залежності від ступеня 

тяжкості злочини? 

 1) малої тяжкості; 2) великої тяжкості; 3) високої тяжкості 4) тяжкі; 5) особливо тяжкі; 6) особливо 

небезпечні. 

7. Вкажіть цифрою кількість видів злочинів залежно їх тяжкості.  

8. У відповідях під котрими номерами правильно названі стадії вчинення злочинів?  

1) готування до злочину; 2) спроба вчинити злочин; 3) умисел на вчинення злочину; 4) добровільна 

відмова від вчинення злочину; 5) замах на злочин. 

9. У відповідях під котрими номерами правильно названі види злочину в залежності від стадії його 

вчинення? 

1) умисний; 2) малозначний; 3) формальний; 4) закінчений; 5) завершений. 

10. Вкажіть цифрою мінімальний строк громадських робіт для неповнолітніх (у годинах). 

11. Вкажіть цифрою максимальний строк позбавлення волі для неповнолітніх, які вчинили особливо 

тяжкий злочин, пов'язаний з умисним позбавленням життя людини (у роках). 15. 

12. У відповідях під котрими номерами правильно названі види співучасників злочину? 

1) підбурювач; 2) пособник; 3) замовник; 4) помічник; 5) шухер; 6) кришка. 

13. Вкажіть цифрою вік особи, досягнення якого на момент вчинення хуліганства тягне за собою 

кримінальну відповідальність.  

14. У відповідях під котрими номерами правильно названі обставини, що виключають злочинність 

діяння? 

1) крайня необхідність; 2) дійове каяття; 3) затримання особи, що вчинила злочин; 4) примирення 

винного з потерпілим; 5) вчинення злочину за великі гроші. 

15. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Кримінальним Кодексом 

України ознаки умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження? 

1) умисне ушкодження, яке не є небезпечним для життя; 2) непоправне знівечення обличчя; 3) 

спричинило втрату будь-якого органу; 4) спричинило значну стійку втрату працездатності менш як на одну 

третину; 5) розлад здоров'я, поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менш як на одну третину; 6) 

переривання вагітності. 

16. У відповідях під котрими номерами правильно вказані об'єкти, які захищаються особою, яка 

перебуває в стані необхідної оборони як обставини, що виключає злочинність діяння? 



1) охоронювані законом права особи, яка захищається; 2) охоронювані законом інтереси будь-якої 

іншої особи; 3) корпоративні інтереси; 4) інтереси громадської організації; 5) охоронювані законом 

суспільні інтереси; 6) будь-які інтереси будь-якої особи. 

17. У відповідях під котрими номерами правильно названі обставини, що виключають злочинність 

діяння?  

1) необхідна оборона; 2) закінчення строків давності; 3) неосудність; 4) виконання наказу або 

розпорядження; 5) вчинення злочину в групі. 

18. У відповідях під котрими номерами правильно названі обставини, що виключають злочинність 

діяння? 

1) крайня необхідність; 2) виконання наказу або розпорядження; 3) відсутність складу злочину; 4) 

діяння, пов’язане з ризиком; 5) необхідна крайність. 

19. У відповідях під котрими номерами правильно вказані обставини, яким явно не відповідає тяжка 

шкода, завдана тому, хто посягає, що вважається перевищенням необхідної оборони? 

1) погодні умови; 2) обстановка захисту; 3) рівень освітлення; 4) суб'єктивна сторона злочину; 5) 

небезпечність посягання; 6) пора дня. 

20. У відповідях під котрими номерами правильно вказані випадки, які виключають перевищення 

меж необхідної оборони незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає?  

1) захист неповнолітнього; 2) відвернення проникнення у житло; 3) захист від нападу озброєної 

особи; 4) захист від нападу особи; 5) захист від нападу групи осіб; 6) захист місця роботи. 

  
ІІІ рівень – 20 балів за правильну відповідь 
Задача:  

Мисливець Заєць недбало зберігав удома рушницю. Вона висіла на стіні на видному місці, невисоко 

від підлоги. Залишаючи квартиру, Заєць не завжди замикав двері своєї кімнати. Одного разу, коли Зайця не 

було вдома, сусідський 15-річний Мишко увійшов до незамкненої кімнати, зняв рушницю зі стіни і вийшов 

з нею у двір, де було багато дітей. Бажаючи попустувати, і не знаючи, що рушниця заряджена, Мишко 

крикнув: "Стій, руки вгору" і натис на гачок. Пролунав постріл, яким було вбито 6-річну дівчинку. Чи дії 

Зайця і Мишка злочинні? 

  

 

 



ВАРІАНТ  7 

Комплексної контрольної роботи з дисципліни 

«Кримінальне право» 

для студентів ІІІ курсу 

(денної форми навчання галузь знань 08 «Право» 

напрям підготовки 081«Правознавство» ) 

 
І рівень – 20 балів за правильну відповідь 

Теоретичне питання: Розкрийте поняття «вина». 
ІІ рівень – 3 бали за правильну відповідь 
Тестові завдання: 

1. У відповідях під котрими номерами правильно названі обставини, що виключають злочинність 

діяння? 

1) фізичний примус; 2) примирення винного з потерпілим; 3) добровільна відмова від вчинення 

злочину; 4) щире каяття. 

2. У відповідях під котрими номерами правильно названі підстави звільнення від кримінальної 

відповідальності особи, яка вчинила злочин? 

1) щире каяття; 2) дійове каяття; 3) крайня необхідність; 4) відшкодування заподіяної злочином 

шкоди. 

3. У відповідях під котрими номерами правильно вказані цілі, на які спрямоване затримання особи, 

що вчинила злочин як обставини, що виключає злочинність діяння? 

1) затримання особи, яка своєю поведінкою викликає підозру; 2) затримання особи, визнаної 

обвинувачуваною; 3) затримання особи, яка вчинила злочин, безпосередньо після вчинення посягання; 4) 

ув'язнення особи, що вчинила злочин; 5) вивезення особи, яка вчинила злочин; 6) доставляння затриманої 

безпосередньо після вчиненого посягання особи відповідним органам влади. 

4. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Кримінальним Кодексом 

України злочини проти основ національної безпеки України? 

1) державний переворот; 2) розвідувальна діяльність; 3) державна зрада; 4) посягання на життя 

державного чи громадського діяча; 5) шпигунство; 6) посягання на життя і здоров'я особи. 

5. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Кримінальним Кодексом 

України вчинені з метою ослаблення держави дії, в яких може виражатися диверсія? 

1) зруйнування об'єктів, які мають важливе народногосподарське значення; 2) пошкодження мережі 

квартальної системи водопостачання; 3) дії, спрямовані на радіоактивне забруднення; 4) масове отруєння; 5) 

хімічне забруднення; 6) поширення вірусу. 

6. У відповідях під котрими номерами правильно названі підстави звільнення від кримінальної 

відповідальності особи, яка вчинила злочин? 

1) добровільна відмова; 2) примирення винного з потерпілим; 3) психічний примус; 4) обмежена 

осудність 

7. У відповідях під котрими номерами правильно названі підстави звільнення від кримінальної 

відповідальності особи, яка вчинила злочин? 

1) зміна обстановки; 2) дійове каяття; 3) сприяння у розкритті злочину; 4) необхідна оборона.  

8. У відповідях під котрими номерами правильно названі підстави звільнення від кримінальної 

відповідальності особи, яка вчинила злочин? 

1) передача особи злочинця на поруки; 2) відшкодування заподіяної злочином шкоди; 3) необхідна 

оборона; 4) уявна оборона; 5) закінчення строків давності. 

9. У відповідях під котрими номерами правильно вказані мінімальний і максимальний строк 

обмеження волі?  

1) 6 місяців; 2) 1 рік; 3) 2 роки; 4) 3 роки; 5) 5 років. 

10. Вкажіть цифрою мінімальний строк позбавлення волі (у роках).  

11. Вкажіть цифрою кількість основних покарань, які можуть бути застосовані до неповнолітнього.  

12. У відповідях під котрими номерами правильно вказані мінімальний і максимальний строк 

тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовця? 

1) 6 місяців; 2) 1 рік; 3) 2 роки; 4) 3 роки; 5) 5 років. 

13. Вкажіть цифрою кількість додаткових покарань, які можуть бути застосовані до 

неповнолітнього.  

14. У відповідях під котрими номерами правильно вказані злочини проти життя та здоров'я особи? 

1) умисне тяжке тілесне ушкодження; 2) державна зрада; 3) умисне вбивство; 4) посягання на життя 

державного і громадського діяча; 5) вимагання; 6) тілесне ушкодження, вчинене в стані алкогольного або 

наркотичного сп'яніння. 

15. Вкажіть цифрою мінімальний строк виправних робіт як кримінального покарання для 

неповнолітніх (у місяцях).  



16. Вкажіть цифрою максимальний строк виправних робіт як кримінального покарання для 

неповнолітніх (у роках).  

17. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Кримінальним Кодексом 

України ознаки умисного легкого тілесного ушкодження? 

1) спричинило незначну втрату працездатності; 2) спричинило втрату працездатності не більш як 

один місяць; 3) спричинило розлад здоров'я тривалістю не більше двох місяців; 4) розлад здоров'я, 

поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менш як на одну третину; 5) переривання вагітності; 6) 

спричинило короткочасний розлад здоров'я. 

18. У відповідях під котрими номерами правильно названі підстави звільнення від кримінальної 

відповідальності особи, яка вчинила злочин? 

1) застосування до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру; 2) вчинення злочину 

неповнолітнім; 3) вчинення злочину малолітнім; 4) передача на поруки. 

19. У відповідях під котрими номерами наведені правильні положення, які стосуються поняття 

кримінального покарання та його мети? 

1) направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної установи до його виправлення; 

2) запобігання вчиненню нових злочинів іншими особами; 3) завдання фізичних страждань; 4) обмеження 

прав і свобод засудженого; 5) обмеження дозвілля; 6) приниження людської гідності. 

20. Вкажіть цифрою максимальний строк позбавлення волі (у роках).  

 
ІІІ рівень – 20 балів за правильну відповідь 
Задача:  

Двоє підлітків, побачивши як у магазині жінка дістала із гаманця кілька сотень гривень, вирішили її 

пограбувати і почали спостерігати за нею, вичікуючи зручного моменту. Коли жінка зайшла за темну арку, 

хлопці напали на неї, вдаривши її. Жінка впала та вдарилася головою до асфальту. Хлопці Почали її 

обшукувати та в цей час їх затримав міліцейський патруль, що проходив поруч. Визначте ознаки та стадії 

злочину. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАРІАНТ  8 

Комплексної контрольної роботи з дисципліни 

«Кримінальне право» 

для студентів ІІІ курсу 

(денної форми навчання галузь знань 08 «Право» 

напрям підготовки 081«Правознавство» ) 

 

 
І рівень – 20 балів за правильну відповідь 
Теоретичне питання: Охарактеризуйте мотив і мета злочину . 

 

ІІ рівень – 3 бали за правильну відповідь 
Тестові завдання: 

1. Вкажіть цифрою вік, досягнення якого на момент вчинення злочину дозволяє застосувати до 

особи довічне позбавлення волі.  

2. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Кримінальним Кодексом 

України ознаки вимагання? 

1) вимога передачі особистого права; 2) заволодіння чужим майном; 3) таємне заволодіння чужим 

майном; 4) вимога вчинення будь-яких дій майнового характеру; 5) вчинюється з погрозою порушення 

передбачених законом державних інтересів; 6) вчинюється з погрозою насильства над потерпілим чи його 

близькими родичами. 

3. Вкажіть цифрою максимальний строк направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-

виховної установи (у роках).  

4. У відповідях під котрими номерами правильно вказані випадки звільнення від кримінального 

покарання та його відбування? 

1) умовно-дострокове звільнення від відбування покарання; 2) звільнення від відбування покарання 

у зв’язку обрання запобіжного заходу; 3) звільнення від відбування покарання у зв’язку з щирим каяттям; 4) 

звільнення від відбування покарання у зв’язку з призовом на строкову військову службу; 5) звільнення від 

покарання у зв’язку з тяжкою хворобою. 

5. У відповідях під котрими номерами правильно названі види кримінальних покарань? 

1) громадські роботи; 2) позбавлення волі; 3) попередження; 4) арешт; 5) позбавлення права 

висувати свою кандидатуру на виборах до органів місцевого самоврядування; 6) сувора догана. 

6. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Кримінальним Кодексом 

України види діяльності, втягнення неповнолітніх у які вважається "втягнення неповнолітніх у злочинну 

діяльність"? 

1) порушення трудової дисципліни; 2) пияцтво; 3) заняття азартними іграми; 4) заняття підозрілою 

діяльністю; 5) заняття жебрацтвом; 6) заняття нелегальною діяльністю. 

7. У відповідях під котрими номерами правильно названі види кримінальних покарань? 

1) застереження; 2) оплатне вилучення майна 3) позбавлення права займатися певною діяльністю; 4) 

виправні роботи; 5) обмеження волі. 

8. Вкажіть цифрою вік особи, досягнення якого на момент вчинення військового злочину дозволяє 

визнати її суб’єктом злочину. 

9. Вкажіть цифрою максимальний розмір штрафу як кримінального покарання для неповнолітнього 

(у неоподатковуваних мінімумах доходів громадян).  

10. У відповідях під котрими номерами правильно вказані мінімальний і максимальний строк 

позбавлення волі? 

1) 6 місяців; 2) 1 рік; 3) 2 роки; 4) 10 років; 5) 15 років. 

11. Вкажіть цифрою максимальний розмір штрафу як кримінального покарання (у 

неоподатковуваних мінімумах доходів громадян). 

12. Вкажіть цифрою мінімальний строк позбавлення волі при заміні довічного позбавлення волі на 

позбавлення волі на певний строк через акт помилування (у роках).  

13. Вкажіть цифрою кількість форм взаємодії співучасників при вчиненні злочину.  

14. У відповідях під котрими номерами не правильно вказані мінімальний і максимальний строк 

позбавлення волі? 

1) 1 рік; 2) 2 роки ; 3) 10 років; 4) 15 років; 5) 20 років. 

15. У відповідях під котрими номерами правильно названі види кримінальних покарань?  

1) конфіскація; 2) зобов’язання відшкодувати заподіяну злочином шкоду; 3) громадські роботи; 4) 

арешт; 5) поміщення у психіатричну лікарню з простим наглядом . 

16. У відповідях під котрими номерами правильно вказані мінімальний і максимальний розмір 

штрафу (у неоподатковуваних мінімумах доходів громадян) ? 

1) 30; 2) 60; 3) 120 ;4) 500; 5) 1000. 



17. У відповідях під котрими номерами правильно вказані мінімальний і максимальний строк 

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як основного покарання?  

1) 6 місяців; 2) 1 рік; 3) 2 роки; 4) 3 роки; 5) 5 років. 

18. Вкажіть цифрою мінімальний строк громадських робіт (у годинах).  

19. Вкажіть цифрою максимальний строк громадських робіт для неповнолітніх (у годинах).  

20. У відповідях під котрими номерами правильно вказані мінімальний і максимальний строк на 

який можуть застосовуватись службові обмеження для військовослужбовців? 

1) 6 місяців; 2) 1 рік; 3) 3 роки; 4) 5 років; 5) 2 роки; 6) 7 років. 
 

ІІІ рівень – 20 балів за правильну відповідь 
Задача:  

Коли міліціонер Крупко повертався пізно ввечері з чергування, в одному із під'їздів 

будинку він почув підозрілий скрегіт. Відкривши двері під'їзду, чоловік побачив, що троє 

хлопців (на вигляд 15-16 років) намагалися за допомогою лома відкрити квартиру його 

знайомого Акоп'яна, котрий перебував у відрядженні. Міліціонер вийняв табельну зброю і 

звернувся до хлопців з вимогою припинити дії. Тоді один із нападників кинувся на нього 

із ножем, але Крупко, падаючи, встиг поранити хлопця у ногу. Коли інший нападник із 

ломом кинувся на міліціонера, Крупко двічі вистрелив. В результаті одного грабіжника 

було застрелено, а іншого — поранено. Як кваліфікувати дії хлопців та міліціонера? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАРІАНТ  9 

Комплексної контрольної роботи з дисципліни 

«Кримінальне право» 

для студентів ІІІ курсу 

(денної форми навчання галузь знань 08 «Право» 

напрям підготовки 081«Правознавство» ) 

 
І рівень – 20 балів за правильну відповідь 

Теоретичне питання:Охарактеризуйте види юридичних помилок.  

 
 ІІ рівень – 3 бали за правильну відповідь 
Тестові завдання: 

1. Вкажіть цифрою мінімальну тривалість арешту для неповнолітніх (у днях).  

2. Вкажіть цифрою максимальну тривалість арешту для неповнолітніх (у днях).  

3. Вкажіть цифрою вік неповнолітнього, досягнення якого дозволяє застосувати до неповнолітнього 

арешт.  

4. У відповідях під котрими номерами правильно вказані мінімальний і максимальний строк 

арешту? 

1) 1 місяць; 2) 2 місяці; 3) 3 місяці; 4) 6 місяців; 5) 1 рік. 

5. У відповідях під котрими номерами правильно названі примусові заходи виховного характеру, які 

можуть застосовуватися судом до неповнолітніх? 

1) штраф 2) публічне вибачення; 3) громадська догана; 4) обмеження дозвілля; 5) застереження. 

6. У відповідях під котрими номерами правильно названі примусові заходи виховного характеру, які 

можуть застосовуватися судом до неповнолітніх? 

1) попередження; 2) застереження; 3) сувора догана; 4) догана. 

7. Вкажіть цифрою максимальний строк громадських робіт (у годинах).  

8. У відповідях під котрими номерами правильно названі кримінальні покарання, які не можуть 

бути застосовані до неповнолітніх за вчинення злочину? 

1) арешт; 2) штраф; 3) обмеження волі; 4) позбавлення волі; 5) службові обмеження. 

9. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Кримінальним Кодексом 

України ознаки шахрайства? 

1) заволодіння майном шляхом нападу; 2) заволодіння майном без укладення правочину; 2) 

придбання права на майно шляхом зловживання довірою; 4) придбання права на майно шляхом укладення 

недійсного договору; 5) придбання права на майно через договір, укладення незаконного договору; 6) 

заволодіння чужим майном шляхом обману. 

10. У відповідях під котрими номерами правильно вказані мінімальний і максимальний строк 

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як додаткового покарання?  

1) 6 місяців; 2) 1 рік; 3) 2 роки; 4) 3 роки; 5) 5 років. 

11. Вкажіть цифрою максимальний строк виправних робіт як кримінального покарання (у роках).  

12. Вкажіть цифрою мінімальний строк виправних робіт як кримінального покарання (у місяцях).  

13. У відповідях під котрими номерами правильно названі кримінальні покарання, які не можуть 

бути застосовані до неповнолітніх за вчинення злочину? 

1) позбавлення волі; 2) позбавлення права обіймати певні посади; 3) позбавлення спеціального 

звання; 4) арешт; 5) позбавлення спеціального рангу; 6) виправні роботи. 

14. Вкажіть цифрою максимальний строк позбавлення волі для неповнолітніх (у роках). 

15. У відповідях під котрими номерами правильно вказані мінімальний і максимальний строк 

громадських робіт?  

1) 30 годин; 2) 60 годин; 3) 120 годин; 4) 230 годин; 5) 240 годин. 

16. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Кримінальним Кодексом 

України злочини проти волі, честі та гідності особи? 

1) торгівля людьми; 2) експлуатація дітей; 3) вивезення людини за кордон; 4) незаконне поміщення в 

психіатричний заклад; 5) позбавлення волі; 6) незаконне поміщення в дитячий садик. 

17. Вкажіть цифрою суму мінімального строку виправних робіт як кримінального покарання (у 

місяцях) і строку повноважень члена парламенту (у роках).  

18. Вкажіть цифрою суму максимального строку позбавлення волі для неповнолітніх (у роках) і 

кількості видів трудового договору за часом.  

19. У відповідях під котрими номерами правильно названі ознаки злочину згідно Кримінального 

кодексу України? 

1) передбачене Кримінальним кодексом України; 2) передбачене Конституцією; 3) суспільно 

небезпечне діяння; 4) суспільно шкідливе діяння; 5) санкціоноване і гарантоване державою; 6) винне діяння. 



20. У відповідях під котрими номерами правильно названі ознаки злочину згідно Кримінального 

кодексу України? 

1) передбачене Кримінальним кодексом України; 2) передбачене Конституцією; 3) суспільно 

шкідливе діяння; 4) суспільно корисне діяння; 5) вчинене суб’єктом злочину; 6) посягає на суспільні 

відносини. 

 

ІІІ рівень – 20 балів за правильну відповідь 
Задача:  

Сішко (15 років) та Орест (13 років), перезуваючи у лісі, натрапили на палатку, в якій нікого не 

було. Із палатки вони взяли радіоприймач, мобільний телефон та мисливську рушницю. Коли хлоп ц 

виходили із палатки, їх помітили господарі, що піднімалися від річки. Почалося переслідування. Господарі 

швидко наближалися до хлопців. Сішко передав Оресту рушницю і наказав стріляти у переслідувачів. Орест 

вистрілив та смертельно поранив  одного із переслідувачів. Як кваліфікувати дії Сашка та Ореста? Як 

буде вирішено справу? 

  



ВАРІАНТ  10 
Комплексної контрольної роботи з дисципліни 

«Кримінальне право» 

для студентів ІІІ курсу 

(денної форми навчання галузь знань 08 «Право» 

напрям підготовки 081«Правознавство» ) 

 
І рівень – 20 балів за правильну відповідь 
Теоретичне питання: Обгрунтуйте поняття та умови правомірності необхідної оборони та її значення.  

 
ІІ рівень – 3 бали за правильну відповідь 
Тестові завдання: 

1. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Кримінальним Кодексом 

України ознаки катування? 

1) заподіяння душевного болю; 2) умисне заподіяння душевного хвилювання; 3) умисне заподіяння 

фізичного чи морального страждання; 4) вчинюється шляхом нанесення побоїв, мучення або інших 

насильницьких дій; 5) вчинюється шляхом нанесення образи; 6) його метою є отримання від потерпілого 

проти його волі інформації, свідчення або визнання. 

2. Вкажіть цифрою суму максимального строку позбавлення волі для неповнолітніх, які вчинили 

особливо тяжкий злочин, пов'язаний з умисним позбавленням життя людини (у роках) і строку повноважень 

глави Української держави (у роках).  

3. Вкажіть цифрою суму мінімальної тривалості арешту для неповнолітніх (у днях) і мінімального 

віку суб’єкта адміністративного правопорушення.  

4. У відповідях під котрими номерами правильно вказані ознаки необхідної оборони як обставини, 

що виключає злочинність діяння? 

1) її метою є захист охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої 

особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно небезпечного посягання; 2) її метою є 

умисне заподіяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди; 3) її метою є усунення небезпеки, що безпосередньо 

загрожує особі чи охоронюваним законом правам цієї людини або інших осіб, а також суспільним інтересам 

чи інтересам держави; 4) це дії; 5) це уявлення особи; 6) вчиняється шляхом заподіяння тому, хто посягає, 

шкоди, необхідної і достатньої в даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання. 

5. У відповідях під котрими номерами правильно вказані ознаки крайньої необхідності як обставини, 

що виключає злочинність діяння? 

1) небезпеку в даній обстановці не можна було усунути іншими засобами; 2) це заподіяння шкоди 

майну інших людей в умовах надзвичайного стану; 3) протиправне посягання в даній обстановці не можна 

було припинити; 4) це захист від злочинного посягання; 5) це заподіяння шкоди правоохоронюваним 

інтересам для усунення небезпеки; 6) це заподіяння шкоди тому, хто захищається. 

6. У відповідях під котрими номерами правильно вказані суб'єкти і суб'єктивна сторона злочинів 

проти основ національної безпеки України? 

1) прямий умисел; 2) непряма необережність; 3) особа, яка досягла 14 років; 4) особа, яка досягла 16 

років (для державної зради – громадяни України); 5) непрямий умисел; 6) пряма необережність. 

7. У відповідях під котрими номерами правильно вказані дії, в яких виражається готування до 

злочину? 

1) підшукування знарядь для вчинення злочину; 2) бажання вчинити злочин; 3) пристосування 

засобів для вчинення злочину; 4) умисне створення умов вчинення злочину; 5) переховування знарядь 

вчинення злочину; 6) переховування осіб винних у вчиненні злочину  

8. Вкажіть цифрою суму максимального строку позбавлення волі за тяжкі злочини і максимального 

строку позбавлення волі за злочини невеликої тяжкості (у роках).  

9. У відповідях під котрими номерами правильно названі умови правомірності добровільної 

відмови? 

 1) злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від волі винного; 2) остаточне 

припинення особою за своєю волею готування до злочину; 3) щире каяття; 4) усвідомлення можливості 

доведення злочину до кінця; 5) відшкодування заподіяних збитків; 6) крайня необхідність 

10. У відповідях під котрими номерами правильно названі злочини відповідальність за які настає у 

віці від 14 років? 

1) умисне тяжке тілесне ушкодження; 2) умисне знищення або пошкодження майна; 3) державна 

зрада; 4) шпигунство; 5) підбурювання до дачі хабара; 6) давання хабара. 

11. У відповідях під котрими номерами правильно вказані об'єкти, які захищаються особою, яка 

перебуває в стані необхідної оборони як обставини, що виключає злочинність діяння? 



1) інтереси юридичної особи; 2) інтереси державної установи; 3) охоронювані законом державні 

інтереси; 4) корпоративні інтереси; 5) охоронювані законом права особи, яка захищається; 6) охоронювані 

законом інтереси будь-якої іншої особи. 

12. У відповідях під котрими номерами правильно вказані обставини, яким явно не відповідає тяжка 

шкода, завдана тому, хто посягає, що вважається перевищенням необхідної оборони?  

1) особа злочинця; 2) особа того, хто захищається; 3) небезпечність посягання; 4) небезпечність 

злочинця; 5) обстановка захисту; 6) свідомість особи. 

13. У відповідях під котрими номерами правильно вказані випадки, які виключають перевищення 

меж необхідної оборони незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає?  

1) захист від нападу озброєної особи; 2) захист від нападу дорослої особи; 3) захист від нападу групи 

осіб; 4) захист робочого місця; 5) захист дому; 6) відвернення протиправного насильницького вторгнення у 

житло. 

14. Вкажіть цифрою суму максимального строку виправних робіт як кримінального покарання для 

неповнолітніх (у роках) і строку повноважень судді Конституційного Суду України (у роках).  

15. Вкажіть цифрою суму максимального строку виправних робіт як кримінального покарання (у 

роках) і кількістю основних видів кримінальних покарань.  

16. У відповідях під котрими номерами правильно вказані цілі, на які спрямоване затримання особи, 

що вчинила злочин як обставини, що виключає злочинність діяння? 

1) опір особі, яка вчинила злочин; 2) доставляння затриманої безпосередньо після вчиненого 

посягання особи відповідним органам влади; 3) поміщення особи, яка своєю поведінкою викликає підозру, 

до ізольованого приміщення; 4) утримання особи, визнаної обвинувачуваною; 5) затримання особи, яка 

вчинила злочин, безпосередньо після вчинення посягання; 6) обмеження волі особи, що вчинила злочин. 

17. Вкажіть цифрою суму максимального строку громадських робіт (у годинах) і конституційного 

складу Верховної Ради України.  

18. Вкажіть цифрою суму мінімального строку виправних робіт як кримінального покарання для 

неповнолітніх (у місяцях) і строку повноважень Голови Конституційного Суду України (у роках).  

19. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Кримінальним Кодексом 

України форми об'єктивної сторони державної зради? 

1) розвідувальна діяльність; 2) перехід на бік ворога в період збройного конфлікту; 3) 

антиукраїнська агітація і пропаганда; 4) відмова повернутися із-за кордону; 5) надання іноземній організації 

допомоги в проведенні підривної діяльності проти України; 6) отримання фінансової допомоги із-за кордону 

для посилення впливу на політичне життя України. 

20. У відповідях під котрими номерами правильно вказані випадки, які виключають перевищення 

меж необхідної оборони незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає?  

1) захист неповнолітнього; 2) відвернення проникнення у житло; 3) захист від нападу озброєної 

особи; 4) захист від нападу особи; 5) захист від нападу групи осіб; 6) захист місця роботи. 

  

ІІІ рівень – 20 балів за правильну відповідь 
Задача:  

Кульков, Лаптєв і Сенченко жили в одній кімнаті гуртожитку. Кульков займався спортом і часто вихвалявся, 

що він нікого не боїться. Прага, Сенченко та їхній знайомий Куліш вирішили налякати Кулькова. Близько 

2300 вони зустріли Кулькова за рогом будинку у темному місці і почали вимагати гроші. При цьому Прага 

підійшов ззаду і схопив хлопця за шию. Кульков вдарив кулаком в обличчя Сенченка, який впав, а потім, 

вирвавшись від Праги, складеним ножем вдарив його у груди. Від отриманого поранення Прага помер на 

місці. Сенченко при падінні вдарився головою об камінь і від одержаної черепно-мозкової травми через 3 

дні помер у лікарні. Чи діяв Кульков у стані необхідної оборони? 



ВАРІАНТ  11 

Комплексної контрольної роботи з дисципліни 

«Кримінальне право» 

для студентів ІІІ курсу 

(денної форми навчання галузь знань 08 «Право» 

напрям підготовки 081«Правознавство» ) 

 
І рівень – 20 балів за правильну відповідь 
Теоретичне питання: Визначте стадії умисного злочину та їх види.  
 

ІІ рівень – 3 бали за правильну відповідь 
Тестові завдання: 

1. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Кримінальним Кодексом 

України ознаки хуліганства? 

1) порушення громадської безпеки; 2) супроводжується винятковим цинізмом; 3) грубе порушення 

встановленого порядку управління; 4) вчинюється з корисливих мотивів; 5) вчинюється з мотивів явної 

неповаги до суспільства; 6) супроводжується вимаганням. 

2. У відповідях під котрими номерами правильно вказані мінімальний і максимальний строк 

виправних робіт як кримінального покарання? 

1) 6 місяців; 2) 1 рік; 3) 2 роки; 4) 3 роки; 5) 5 років. 

3. У відповідях під котрими номерами правильно названі ознаки поняття злочину згідно науки 

кримінального права? 

1) винність; 2) кримінальна караність 3) умисне вчинення злочину; 4) необережне вчинення 

злочину; 5) осудність; 6) неосудність. 

4. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Кримінальним Кодексом 

України ознаки побоїв і мордування? 

1) вчинені з метою залякування близьких потерпілого; 2) необережне завдання удару; 3) вчинення 

дій, які завдали моральної шкоди; 4) спричинили переривання вагітності; 5) спричинило розлад здоров'я 

тривалістю не більше двох тижнів; 6) не спричинили тілесних ушкоджень. 

5. У відповідях під котрими номерами правильно вказані мінімальний і максимальний розміри 

відрахування в доход держави при відбуванні виправних робіт як кримінального покарання (у відсотках) ? 

1) 5; 2) 10; 3) 15; 4) 20; 5) 40. 

6. У відповідях під котрими номерами правильно названі види злочинів в залежності від ступеня 

тяжкості злочини? 

 1) малої тяжкості; 2) великої тяжкості; 3) високої тяжкості 4) тяжкі; 5) особливо тяжкі; 6) особливо 

небезпечні. 

7. Вкажіть цифрою кількість видів злочинів залежно їх тяжкості.  

8. У відповідях під котрими номерами правильно названі стадії вчинення злочинів?  

1) готування до злочину; 2) спроба вчинити злочин; 3) умисел на вчинення злочину; 4) добровільна 

відмова від вчинення злочину; 5) замах на злочин. 

9. У відповідях під котрими номерами правильно названі види злочину в залежності від стадії його 

вчинення? 

1) умисний; 2) малозначний; 3) формальний; 4) закінчений; 5) завершений. 

10. Вкажіть цифрою мінімальний строк громадських робіт для неповнолітніх (у годинах). 

11. Вкажіть цифрою максимальний строк позбавлення волі для неповнолітніх, які вчинили особливо 

тяжкий злочин, пов'язаний з умисним позбавленням життя людини (у роках). 15. 

12. У відповідях під котрими номерами правильно названі види співучасників злочину? 

1) підбурювач; 2) пособник; 3) замовник; 4) помічник; 5) шухер; 6) кришка. 

13. Вкажіть цифрою вік особи, досягнення якого на момент вчинення хуліганства тягне за собою 

кримінальну відповідальність.  

14. У відповідях під котрими номерами правильно названі обставини, що виключають злочинність 

діяння? 

1) крайня необхідність; 2) дійове каяття; 3) затримання особи, що вчинила злочин; 4) примирення 

винного з потерпілим; 5) вчинення злочину за великі гроші. 

15. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Кримінальним Кодексом 

України ознаки умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження? 

1) умисне ушкодження, яке не є небезпечним для життя; 2) непоправне знівечення обличчя; 3) 

спричинило втрату будь-якого органу; 4) спричинило значну стійку втрату працездатності менш як на одну 

третину; 5) розлад здоров'я, поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менш як на одну третину; 6) 

переривання вагітності. 



16. У відповідях під котрими номерами правильно вказані об'єкти, які захищаються особою, яка 

перебуває в стані необхідної оборони як обставини, що виключає злочинність діяння? 

1) охоронювані законом права особи, яка захищається; 2) охоронювані законом інтереси будь-якої 

іншої особи; 3) корпоративні інтереси; 4) інтереси громадської організації; 5) охоронювані законом 

суспільні інтереси; 6) будь-які інтереси будь-якої особи. 

17. У відповідях під котрими номерами правильно названі обставини, що виключають злочинність 

діяння?  

1) необхідна оборона; 2) закінчення строків давності; 3) неосудність; 4) виконання наказу або 

розпорядження; 5) вчинення злочину в групі. 

18. У відповідях під котрими номерами правильно названі обставини, що виключають злочинність 

діяння? 

1) крайня необхідність; 2) виконання наказу або розпорядження; 3) відсутність складу злочину; 4) 

діяння, пов’язане з ризиком; 5) необхідна крайність. 

19. У відповідях під котрими номерами правильно вказані обставини, яким явно не відповідає тяжка 

шкода, завдана тому, хто посягає, що вважається перевищенням необхідної оборони? 

1) погодні умови; 2) обстановка захисту; 3) рівень освітлення; 4) суб'єктивна сторона злочину; 5) 

небезпечність посягання; 6) пора дня. 

20. У відповідях під котрими номерами правильно вказані випадки, які виключають перевищення 

меж необхідної оборони незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає?  

1) захист неповнолітнього; 2) відвернення проникнення у житло; 3) захист від нападу озброєної 

особи; 4) захист від нападу особи; 5) захист від нападу групи осіб; 6) захист місця роботи. 
 ІІІ рівень – 20 балів за правильну відповідь 
Задача:  

Коли з ресторану за брутальну лайку видворили п'яного Шахова, він відштовхнув Ляшенко, який присікав 

його дії, а потім, піднявши руку для нанесення удару, дуже швидко побіг до Штерка, що стояв біля 

ресторану. Різко зупинившись біля Штерка, Шахів не втримався на ногах і налетів на нього, збив з н г і сам 

впав. При падінні Штерко вдарився головою об асфальт і отримав тяжку черепно-мозкову травму. Визначте 

склад вчиненого Шаховим злочину та вид вини. 



ВАРІАНТ  12 

Комплексної контрольної роботи з дисципліни 

«Кримінальне право» 

для студентів ІІІ курсу 

(денної форми навчання галузь знань 08 «Право» 

напрям підготовки 081«Правознавство» ) 

 

 
І рівень – 20 балів за правильну відповідь 
Теоретичне питання:Пвизначте відмінність замаху від готування та закінченого злочину 

 

ІІ рівень – 3 бали за правильну відповідь 
Тестові завдання: 

1. У відповідях під котрими номерами правильно названі обставини, що виключають злочинність 

діяння? 

1) фізичний примус; 2) примирення винного з потерпілим; 3) добровільна відмова від вчинення 

злочину; 4) щире каяття. 

2. У відповідях під котрими номерами правильно названі підстави звільнення від кримінальної 

відповідальності особи, яка вчинила злочин? 

1) щире каяття; 2) дійове каяття; 3) крайня необхідність; 4) відшкодування заподіяної злочином 

шкоди. 

3. У відповідях під котрими номерами правильно вказані цілі, на які спрямоване затримання особи, 

що вчинила злочин як обставини, що виключає злочинність діяння? 

1) затримання особи, яка своєю поведінкою викликає підозру; 2) затримання особи, визнаної 

обвинувачуваною; 3) затримання особи, яка вчинила злочин, безпосередньо після вчинення посягання; 4) 

ув'язнення особи, що вчинила злочин; 5) вивезення особи, яка вчинила злочин; 6) доставляння затриманої 

безпосередньо після вчиненого посягання особи відповідним органам влади. 

4. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Кримінальним Кодексом 

України злочини проти основ національної безпеки України? 

1) державний переворот; 2) розвідувальна діяльність; 3) державна зрада; 4) посягання на життя 

державного чи громадського діяча; 5) шпигунство; 6) посягання на життя і здоров'я особи. 

5. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Кримінальним Кодексом 

України вчинені з метою ослаблення держави дії, в яких може виражатися диверсія? 

1) зруйнування об'єктів, які мають важливе народногосподарське значення; 2) пошкодження мережі 

квартальної системи водопостачання; 3) дії, спрямовані на радіоактивне забруднення; 4) масове отруєння; 5) 

хімічне забруднення; 6) поширення вірусу. 

6. У відповідях під котрими номерами правильно названі підстави звільнення від кримінальної 

відповідальності особи, яка вчинила злочин? 

1) добровільна відмова; 2) примирення винного з потерпілим; 3) психічний примус; 4) обмежена 

осудність 

7. У відповідях під котрими номерами правильно названі підстави звільнення від кримінальної 

відповідальності особи, яка вчинила злочин? 

1) зміна обстановки; 2) дійове каяття; 3) сприяння у розкритті злочину; 4) необхідна оборона.  

8. У відповідях під котрими номерами правильно названі підстави звільнення від кримінальної 

відповідальності особи, яка вчинила злочин? 

1) передача особи злочинця на поруки; 2) відшкодування заподіяної злочином шкоди; 3) необхідна 

оборона; 4) уявна оборона; 5) закінчення строків давності. 

9. У відповідях під котрими номерами правильно вказані мінімальний і максимальний строк 

обмеження волі?  

1) 6 місяців; 2) 1 рік; 3) 2 роки; 4) 3 роки; 5) 5 років. 

10. Вкажіть цифрою мінімальний строк позбавлення волі (у роках).  

11. Вкажіть цифрою кількість основних покарань, які можуть бути застосовані до неповнолітнього.  

12. У відповідях під котрими номерами правильно вказані мінімальний і максимальний строк 

тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовця? 

1) 6 місяців; 2) 1 рік; 3) 2 роки; 4) 3 роки; 5) 5 років. 

13. Вкажіть цифрою кількість додаткових покарань, які можуть бути застосовані до 

неповнолітнього.  

14. У відповідях під котрими номерами правильно вказані злочини проти життя та здоров'я особи? 

1) умисне тяжке тілесне ушкодження; 2) державна зрада; 3) умисне вбивство; 4) посягання на життя 

державного і громадського діяча; 5) вимагання; 6) тілесне ушкодження, вчинене в стані алкогольного або 

наркотичного сп'яніння. 



15. Вкажіть цифрою мінімальний строк виправних робіт як кримінального покарання для 

неповнолітніх (у місяцях).  

16. Вкажіть цифрою максимальний строк виправних робіт як кримінального покарання для 

неповнолітніх (у роках).  

17. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Кримінальним Кодексом 

України ознаки умисного легкого тілесного ушкодження? 

1) спричинило незначну втрату працездатності; 2) спричинило втрату працездатності не більш як 

один місяць; 3) спричинило розлад здоров'я тривалістю не більше двох місяців; 4) розлад здоров'я, 

поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менш як на одну третину; 5) переривання вагітності; 6) 

спричинило короткочасний розлад здоров'я. 

18. У відповідях під котрими номерами правильно названі підстави звільнення від кримінальної 

відповідальності особи, яка вчинила злочин? 

1) застосування до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру; 2) вчинення злочину 

неповнолітнім; 3) вчинення злочину малолітнім; 4) передача на поруки. 

19. У відповідях під котрими номерами наведені правильні положення, які стосуються поняття 

кримінального покарання та його мети? 

1) направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної установи до його виправлення; 

2) запобігання вчиненню нових злочинів іншими особами; 3) завдання фізичних страждань; 4) обмеження 

прав і свобод засудженого; 5) обмеження дозвілля; 6) приниження людської гідності. 

20. Вкажіть цифрою максимальний строк позбавлення волі (у роках).  

 

ІІІ рівень – 20 балів за правильну відповідь 
Задача:  

Пасічник у тролейбусі викрав гаманець у Рогової, розрізавши її сумку "заточкою", 

спеціально виготовленою на заводі, де він працює. Визначте склад злочину, стадії 

злочину. 

  

 

 



ВАРІАНТ  13 

Комплексної контрольної роботи з дисципліни 

«Кримінальне право» 

для студентів ІІІ курсу 

(денної форми навчання галузь знань 08 «Право» 

напрям підготовки 081«Правознавство» ) 

 

 
І рівень – 20 балів за правильну відповідь 
Теоретичне питання:Проаналізуйте форми співучасті.  

 

ІІ рівень – 3 бали за правильну відповідь 
Тестові завдання: 

1. Вкажіть цифрою вік, досягнення якого на момент вчинення злочину дозволяє застосувати до 

особи довічне позбавлення волі.  

2. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Кримінальним Кодексом 

України ознаки вимагання? 

1) вимога передачі особистого права; 2) заволодіння чужим майном; 3) таємне заволодіння чужим 

майном; 4) вимога вчинення будь-яких дій майнового характеру; 5) вчинюється з погрозою порушення 

передбачених законом державних інтересів; 6) вчинюється з погрозою насильства над потерпілим чи його 

близькими родичами. 

3. Вкажіть цифрою максимальний строк направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-

виховної установи (у роках).  

4. У відповідях під котрими номерами правильно вказані випадки звільнення від кримінального 

покарання та його відбування? 

1) умовно-дострокове звільнення від відбування покарання; 2) звільнення від відбування покарання 

у зв’язку обрання запобіжного заходу; 3) звільнення від відбування покарання у зв’язку з щирим каяттям; 4) 

звільнення від відбування покарання у зв’язку з призовом на строкову військову службу; 5) звільнення від 

покарання у зв’язку з тяжкою хворобою. 

5. У відповідях під котрими номерами правильно названі види кримінальних покарань? 

1) громадські роботи; 2) позбавлення волі; 3) попередження; 4) арешт; 5) позбавлення права 

висувати свою кандидатуру на виборах до органів місцевого самоврядування; 6) сувора догана. 

6. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Кримінальним Кодексом 

України види діяльності, втягнення неповнолітніх у які вважається "втягнення неповнолітніх у злочинну 

діяльність"? 

1) порушення трудової дисципліни; 2) пияцтво; 3) заняття азартними іграми; 4) заняття підозрілою 

діяльністю; 5) заняття жебрацтвом; 6) заняття нелегальною діяльністю. 

7. У відповідях під котрими номерами правильно названі види кримінальних покарань? 

1) застереження; 2) оплатне вилучення майна 3) позбавлення права займатися певною діяльністю; 4) 

виправні роботи; 5) обмеження волі. 

8. Вкажіть цифрою вік особи, досягнення якого на момент вчинення військового злочину дозволяє 

визнати її суб’єктом злочину. 

9. Вкажіть цифрою максимальний розмір штрафу як кримінального покарання для неповнолітнього 

(у неоподатковуваних мінімумах доходів громадян).  

10. У відповідях під котрими номерами правильно вказані мінімальний і максимальний строк 

позбавлення волі? 

1) 6 місяців; 2) 1 рік; 3) 2 роки; 4) 10 років; 5) 15 років. 

11. Вкажіть цифрою максимальний розмір штрафу як кримінального покарання (у 

неоподатковуваних мінімумах доходів громадян). 

12. Вкажіть цифрою мінімальний строк позбавлення волі при заміні довічного позбавлення волі на 

позбавлення волі на певний строк через акт помилування (у роках).  

13. Вкажіть цифрою кількість форм взаємодії співучасників при вчиненні злочину.  

14. У відповідях під котрими номерами не правильно вказані мінімальний і максимальний строк 

позбавлення волі? 

1) 1 рік; 2) 2 роки ; 3) 10 років; 4) 15 років; 5) 20 років. 

15. У відповідях під котрими номерами правильно названі види кримінальних покарань?  

1) конфіскація; 2) зобов’язання відшкодувати заподіяну злочином шкоду; 3) громадські роботи; 4) 

арешт; 5) поміщення у психіатричну лікарню з простим наглядом . 

16. У відповідях під котрими номерами правильно вказані мінімальний і максимальний розмір 

штрафу (у неоподатковуваних мінімумах доходів громадян) ? 

1) 30; 2) 60; 3) 120 ;4) 500; 5) 1000. 



17. У відповідях під котрими номерами правильно вказані мінімальний і максимальний строк 

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як основного покарання?  

1) 6 місяців; 2) 1 рік; 3) 2 роки; 4) 3 роки; 5) 5 років. 

18. Вкажіть цифрою мінімальний строк громадських робіт (у годинах).  

19. Вкажіть цифрою максимальний строк громадських робіт для неповнолітніх (у годинах).  

20. У відповідях під котрими номерами правильно вказані мінімальний і максимальний строк на 

який можуть застосовуватись службові обмеження для військовослужбовців? 

1) 6 місяців; 2) 1 рік; 3) 3 роки; 4) 5 років; 5) 2 роки; 6) 7 років. 

 

ІІІ рівень – 20 балів за правильну відповідь 
Задача:  

Раніше судимий Підморгайло підмовив неповнолітніх Олексюка (13 років) та Макогона (11 років) 

скоїти ряд крадіжок із квартир громадян. Хлопці залазили через кватирку вікна у квартиру та передавали 

викрадені речі Підморгайлу. Дайте характеристику юридичній ситуації. Як необхідно кваліфікувати дії 

Підморгайла? 

 

 



ВАРІАНТ  14 

Комплексної контрольної роботи з дисципліни 

«Кримінальне право» 

для студентів ІІІ курсу 

(денної форми навчання галузь знань 08 «Право» 

напрям підготовки 081«Правознавство» ) 

 
І рівень – 20 балів за правильну відповідь 
Теоретичне питання: Проаналізуйте відмежування множинності злочинів від одиничних, складних з 

альтернативними діями, з двома діями, триваючих і продовжуваних злочинів. 
  
ІІ рівень – 3 бали за правильну відповідь 
Тестові завдання: 

1. Вкажіть цифрою мінімальну тривалість арешту для неповнолітніх (у днях).  

2. Вкажіть цифрою максимальну тривалість арешту для неповнолітніх (у днях).  

3. Вкажіть цифрою вік неповнолітнього, досягнення якого дозволяє застосувати до неповнолітнього 

арешт.  

4. У відповідях під котрими номерами правильно вказані мінімальний і максимальний строк 

арешту? 

1) 1 місяць; 2) 2 місяці; 3) 3 місяці; 4) 6 місяців; 5) 1 рік. 

5. У відповідях під котрими номерами правильно названі примусові заходи виховного характеру, які 

можуть застосовуватися судом до неповнолітніх? 

1) штраф 2) публічне вибачення; 3) громадська догана; 4) обмеження дозвілля; 5) застереження. 

6. У відповідях під котрими номерами правильно названі примусові заходи виховного характеру, які 

можуть застосовуватися судом до неповнолітніх? 

1) попередження; 2) застереження; 3) сувора догана; 4) догана. 

7. Вкажіть цифрою максимальний строк громадських робіт (у годинах).  

8. У відповідях під котрими номерами правильно названі кримінальні покарання, які не можуть 

бути застосовані до неповнолітніх за вчинення злочину? 

1) арешт; 2) штраф; 3) обмеження волі; 4) позбавлення волі; 5) службові обмеження. 

9. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Кримінальним Кодексом 

України ознаки шахрайства? 

1) заволодіння майном шляхом нападу; 2) заволодіння майном без укладення правочину; 2) 

придбання права на майно шляхом зловживання довірою; 4) придбання права на майно шляхом укладення 

недійсного договору; 5) придбання права на майно через договір, укладення незаконного договору; 6) 

заволодіння чужим майном шляхом обману. 

10. У відповідях під котрими номерами правильно вказані мінімальний і максимальний строк 

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як додаткового покарання?  

1) 6 місяців; 2) 1 рік; 3) 2 роки; 4) 3 роки; 5) 5 років. 

11. Вкажіть цифрою максимальний строк виправних робіт як кримінального покарання (у роках).  

12. Вкажіть цифрою мінімальний строк виправних робіт як кримінального покарання (у місяцях).  

13. У відповідях під котрими номерами правильно названі кримінальні покарання, які не можуть 

бути застосовані до неповнолітніх за вчинення злочину? 

1) позбавлення волі; 2) позбавлення права обіймати певні посади; 3) позбавлення спеціального 

звання; 4) арешт; 5) позбавлення спеціального рангу; 6) виправні роботи. 

14. Вкажіть цифрою максимальний строк позбавлення волі для неповнолітніх (у роках). 

15. У відповідях під котрими номерами правильно вказані мінімальний і максимальний строк 

громадських робіт?  

1) 30 годин; 2) 60 годин; 3) 120 годин; 4) 230 годин; 5) 240 годин. 

16. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Кримінальним Кодексом 

України злочини проти волі, честі та гідності особи? 

1) торгівля людьми; 2) експлуатація дітей; 3) вивезення людини за кордон; 4) незаконне поміщення в 

психіатричний заклад; 5) позбавлення волі; 6) незаконне поміщення в дитячий садок. 

17. Вкажіть цифрою суму мінімального строку виправних робіт як кримінального покарання (у 

місяцях) і строку повноважень члена парламенту (у роках).  

18. Вкажіть цифрою суму максимального строку позбавлення волі для неповнолітніх (у роках) і 

кількості видів трудового договору за часом.  

19. У відповідях під котрими номерами правильно названі ознаки злочину згідно Кримінального 

кодексу України? 

1) передбачене Кримінальним кодексом України; 2) передбачене Конституцією; 3) суспільно 

небезпечне діяння; 4) суспільно шкідливе діяння; 5) санкціоноване і гарантоване державою; 6) винне діяння. 



20. У відповідях під котрими номерами правильно названі ознаки злочину згідно Кримінального 

кодексу України? 

1) передбачене Кримінальним кодексом України; 2) передбачене Конституцією; 3) суспільно 

шкідливе діяння; 4) суспільно корисне діяння; 5) вчинене суб’єктом злочину; 6) посягає на суспільні 

відносини. 

ІІІ рівень – 20 балів за правильну відповідь 
Задача:  

 Збираючи гриби вдосвіта, Примаков кинув у річку Бужок недопалок цигарки. Поверхня хвої и 

спалахнула, полум'я розповсюдилося на кілька кілометри і знищило в двох селах мости та трактор. Сам 

Примаков отримав тяжкі опіки. Річка горіла протягом 5-ти годин, бо у ній знаходилося 5 тис. м3 пального, 

що потрапило внаслідок пошкодження труби нафтопроводу під час проведення будівельних робіт. 

Керівники робіт про можливі наслідки не сповістили населення. Чи дії Примакова злочинні? 



ВАРІАНТ  15 

Комплексної контрольної роботи з дисципліни 

«Кримінальне право» 

для студентів ІІІ курсу 

(денної форми навчання галузь знань 08 «Право» 

напрям підготовки 081«Правознавство» ) 

 
І рівень – 20 балів за правильну відповідь 

Теоретичне питання:  Розкрийте поняття та ознаки сукупності злочинів.  

 
ІІ рівень – 3 бали за правильну відповідь 
Тестові завдання: 

1. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Кримінальним Кодексом 

України ознаки катування? 

1) заподіяння душевного болю; 2) умисне заподіяння душевного хвилювання; 3) умисне заподіяння 

фізичного чи морального страждання; 4) вчинюється шляхом нанесення побоїв, мучення або інших 

насильницьких дій; 5) вчинюється шляхом нанесення образи; 6) його метою є отримання від потерпілого 

проти його волі інформації, свідчення або визнання. 

2. Вкажіть цифрою суму максимального строку позбавлення волі для неповнолітніх, які вчинили 

особливо тяжкий злочин, пов'язаний з умисним позбавленням життя людини (у роках) і строку повноважень 

глави Української держави (у роках).  

3. Вкажіть цифрою суму мінімальної тривалості арешту для неповнолітніх (у днях) і мінімального 

віку суб’єкта адміністративного правопорушення.  

4. У відповідях під котрими номерами правильно вказані ознаки необхідної оборони як обставини, 

що виключає злочинність діяння? 

1) її метою є захист охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої 

особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно небезпечного посягання; 2) її метою є 

умисне заподіяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди; 3) її метою є усунення небезпеки, що безпосередньо 

загрожує особі чи охоронюваним законом правам цієї людини або інших осіб, а також суспільним інтересам 

чи інтересам держави; 4) це дії; 5) це уявлення особи; 6) вчиняється шляхом заподіяння тому, хто посягає, 

шкоди, необхідної і достатньої в даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання. 

5. У відповідях під котрими номерами правильно вказані ознаки крайньої необхідності як обставини, 

що виключає злочинність діяння? 

1) небезпеку в даній обстановці не можна було усунути іншими засобами; 2) це заподіяння шкоди 

майну інших людей в умовах надзвичайного стану; 3) протиправне посягання в даній обстановці не можна 

було припинити; 4) це захист від злочинного посягання; 5) це заподіяння шкоди правоохоронюваним 

інтересам для усунення небезпеки; 6) це заподіяння шкоди тому, хто захищається. 

6. У відповідях під котрими номерами правильно вказані суб'єкти і суб'єктивна сторона злочинів 

проти основ національної безпеки України? 

1) прямий умисел; 2) непряма необережність; 3) особа, яка досягла 14 років; 4) особа, яка досягла 16 

років (для державної зради – громадяни України); 5) непрямий умисел; 6) пряма необережність. 

7. У відповідях під котрими номерами правильно вказані дії, в яких виражається готування до 

злочину? 

1) підшукування знарядь для вчинення злочину; 2) бажання вчинити злочин; 3) пристосування 

засобів для вчинення злочину; 4) умисне створення умов вчинення злочину; 5) переховування знарядь 

вчинення злочину; 6) переховування осіб винних у вчиненні злочину  

8. Вкажіть цифрою суму максимального строку позбавлення волі за тяжкі злочини і максимального 

строку позбавлення волі за злочини невеликої тяжкості (у роках).  

9. У відповідях під котрими номерами правильно названі умови правомірності добровільної 

відмови? 

 1) злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від волі винного; 2) остаточне 

припинення особою за своєю волею готування до злочину; 3) щире каяття; 4) усвідомлення можливості 

доведення злочину до кінця; 5) відшкодування заподіяних збитків; 6) крайня необхідність 

10. У відповідях під котрими номерами правильно названі злочини відповідальність за які настає у 

віці від 14 років? 

1) умисне тяжке тілесне ушкодження; 2) умисне знищення або пошкодження майна; 3) державна 

зрада; 4) шпигунство; 5) підбурювання до дачі хабара; 6) давання хабара. 

11. У відповідях під котрими номерами правильно вказані об'єкти, які захищаються особою, яка 

перебуває в стані необхідної оборони як обставини, що виключає злочинність діяння? 



1) інтереси юридичної особи; 2) інтереси державної установи; 3) охоронювані законом державні 

інтереси; 4) корпоративні інтереси; 5) охоронювані законом права особи, яка захищається; 6) охоронювані 

законом інтереси будь-якої іншої особи. 

12. У відповідях під котрими номерами правильно вказані обставини, яким явно не відповідає тяжка 

шкода, завдана тому, хто посягає, що вважається перевищенням необхідної оборони?  

1) особа злочинця; 2) особа того, хто захищається; 3) небезпечність посягання; 4) небезпечність 

злочинця; 5) обстановка захисту; 6) свідомість особи. 

13. У відповідях під котрими номерами правильно вказані випадки, які виключають перевищення 

меж необхідної оборони незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає?  

1) захист від нападу озброєної особи; 2) захист від нападу дорослої особи; 3) захист від нападу групи 

осіб; 4) захист робочого місця; 5) захист дому; 6) відвернення протиправного насильницького вторгнення у 

житло. 

14. Вкажіть цифрою суму максимального строку виправних робіт як кримінального покарання для 

неповнолітніх (у роках) і строку повноважень судді Конституційного Суду України (у роках).  

15. Вкажіть цифрою суму максимального строку виправних робіт як кримінального покарання (у 

роках) і кількістю основних видів кримінальних покарань.  

16. У відповідях під котрими номерами правильно вказані цілі, на які спрямоване затримання особи, 

що вчинила злочин як обставини, що виключає злочинність діяння? 

1) опір особі, яка вчинила злочин; 2) доставляння затриманої безпосередньо після вчиненого 

посягання особи відповідним органам влади; 3) поміщення особи, яка своєю поведінкою викликає підозру, 

до ізольованого приміщення; 4) утримання особи, визнаної обвинувачуваною; 5) затримання особи, яка 

вчинила злочин, безпосередньо після вчинення посягання; 6) обмеження волі особи, що вчинила злочин. 

17. Вкажіть цифрою суму максимального строку громадських робіт (у годинах) і конституційного 

складу Верховної Ради України.  

18. Вкажіть цифрою суму мінімального строку виправних робіт як кримінального покарання для 

неповнолітніх (у місяцях) і строку повноважень Голови Конституційного Суду України (у роках).  

19. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Кримінальним Кодексом 

України форми об'єктивної сторони державної зради? 

1) розвідувальна діяльність; 2) перехід на бік ворога в період збройного конфлікту; 3) антиукраїнська 

агітація і пропаганда; 4) відмова повернутися із-за кордону; 5) надання іноземній організації допомоги в 

проведенні підривної діяльності проти України; 6) отримання фінансової допомоги із-за кордону для 

посилення впливу на політичне життя України. 

20. У відповідях під котрими номерами правильно вказані випадки, які виключають перевищення 

меж необхідної оборони незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає?  

1) захист неповнолітнього; 2) відвернення проникнення у житло; 3) захист від нападу озброєної 

особи; 4) захист від нападу особи; 5) захист від нападу групи осіб; 6) захист місця роботи. 

  

ІІІ рівень – 20 балів за правильну відповідь 
Задача:  

Неповнолітні Микола (17 років) та Євген (14 років) ввечері проникли через вентиляцію у дахові в 

приміщення аптечного складу та вкрали коробку із ліками, вважаючи, що це наркотики. Проте у коробці 

виявилися таблетки від головного болю. Як необхідно кваліфікувати дії Миколи та Євгена? 



ВАРІАНТ  16 

Комплексної контрольної роботи з дисципліни 

«Кримінальне право» 

для студентів ІІІ курсу 

(денної форми навчання галузь знань 08 «Право» 

напрям підготовки 081«Правознавство» ) 

 
І рівень – 20 балів за правильну відповідь 
Теоретичне питання: Проаналізуйте поняття, значення та види рецидиву. 

ІІ рівень – 3 бали за правильну відповідь 
Тестові завдання: 

1. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Кримінальним Кодексом 

України ознаки хуліганства? 

1) порушення громадської безпеки; 2) супроводжується винятковим цинізмом; 3) грубе порушення 

встановленого порядку управління; 4) вчинюється з корисливих мотивів; 5) вчинюється з мотивів явної 

неповаги до суспільства; 6) супроводжується вимаганням. 

2. У відповідях під котрими номерами правильно вказані мінімальний і максимальний строк 

виправних робіт як кримінального покарання? 

1) 6 місяців; 2) 1 рік; 3) 2 роки; 4) 3 роки; 5) 5 років. 

3. У відповідях під котрими номерами правильно названі ознаки поняття злочину згідно науки 

кримінального права? 

1) винність; 2) кримінальна караність 3) умисне вчинення злочину; 4) необережне вчинення 

злочину; 5) осудність; 6) неосудність. 

4. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Кримінальним Кодексом 

України ознаки побоїв і мордування? 

1) вчинені з метою залякування близьких потерпілого; 2) необережне завдання удару; 3) вчинення 

дій, які завдали моральної шкоди; 4) спричинили переривання вагітності; 5) спричинило розлад здоров'я 

тривалістю не більше двох тижнів; 6) не спричинили тілесних ушкоджень. 

5. У відповідях під котрими номерами правильно вказані мінімальний і максимальний розміри 

відрахування в доход держави при відбуванні виправних робіт як кримінального покарання (у відсотках) ? 

1) 5; 2) 10; 3) 15; 4) 20; 5) 40. 

6. У відповідях під котрими номерами правильно названі види злочинів в залежності від ступеня 

тяжкості злочини? 

 1) малої тяжкості; 2) великої тяжкості; 3) високої тяжкості 4) тяжкі; 5) особливо тяжкі; 6) особливо 

небезпечні. 

7. Вкажіть цифрою кількість видів злочинів залежно їх тяжкості.  

8. У відповідях під котрими номерами правильно названі стадії вчинення злочинів?  

1) готування до злочину; 2) спроба вчинити злочин; 3) умисел на вчинення злочину; 4) добровільна 

відмова від вчинення злочину; 5) замах на злочин. 

9. У відповідях під котрими номерами правильно названі види злочину в залежності від стадії його 

вчинення? 

1) умисний; 2) малозначний; 3) формальний; 4) закінчений; 5) завершений. 

10. Вкажіть цифрою мінімальний строк громадських робіт для неповнолітніх (у годинах). 

11. Вкажіть цифрою максимальний строк позбавлення волі для неповнолітніх, які вчинили особливо 

тяжкий злочин, пов'язаний з умисним позбавленням життя людини (у роках). 15. 

12. У відповідях під котрими номерами правильно названі види співучасників злочину? 

1) підбурювач; 2) пособник; 3) замовник; 4) помічник; 5) шухер; 6) кришка. 

13. Вкажіть цифрою вік особи, досягнення якого на момент вчинення хуліганства тягне за собою 

кримінальну відповідальність.  

14. У відповідях під котрими номерами правильно названі обставини, що виключають злочинність 

діяння? 

1) крайня необхідність; 2) дійове каяття; 3) затримання особи, що вчинила злочин; 4) примирення 

винного з потерпілим; 5) вчинення злочину за великі гроші. 

15. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Кримінальним Кодексом 

України ознаки умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження? 

1) умисне ушкодження, яке не є небезпечним для життя; 2) непоправне знівечення обличчя; 3) 

спричинило втрату будь-якого органу; 4) спричинило значну стійку втрату працездатності менш як на одну 

третину; 5) розлад здоров'я, поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менш як на одну третину; 6) 

переривання вагітності. 

16. У відповідях під котрими номерами правильно вказані об'єкти, які захищаються особою, яка 

перебуває в стані необхідної оборони як обставини, що виключає злочинність діяння? 



1) охоронювані законом права особи, яка захищається; 2) охоронювані законом інтереси будь-якої 

іншої особи; 3) корпоративні інтереси; 4) інтереси громадської організації; 5) охоронювані законом 

суспільні інтереси; 6) будь-які інтереси будь-якої особи. 

17. У відповідях під котрими номерами правильно названі обставини, що виключають злочинність 

діяння?  

1) необхідна оборона; 2) закінчення строків давності; 3) неосудність; 4) виконання наказу або 

розпорядження; 5) вчинення злочину в групі. 

18. У відповідях під котрими номерами правильно названі обставини, що виключають злочинність 

діяння? 

1) крайня необхідність; 2) виконання наказу або розпорядження; 3) відсутність складу злочину; 4) 

діяння, пов’язане з ризиком; 5) необхідна крайність. 

19. У відповідях під котрими номерами правильно вказані обставини, яким явно не відповідає тяжка 

шкода, завдана тому, хто посягає, що вважається перевищенням необхідної оборони? 

1) погодні умови; 2) обстановка захисту; 3) рівень освітлення; 4) суб'єктивна сторона злочину; 5) 

небезпечність посягання; 6) пора дня. 

20. У відповідях під котрими номерами правильно вказані випадки, які виключають перевищення 

меж необхідної оборони незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає?  

1) захист неповнолітнього; 2) відвернення проникнення у житло; 3) захист від нападу озброєної 

особи; 4) захист від нападу особи; 5) захист від нападу групи осіб; 6) захист місця роботи. 

 ІІІ рівень – 20 балів за правильну відповідь 
Задача:  

Троє підлітків Андрій (14 років), Сергій (15 років) та Вадим (16 років) у міському парку зупинили 

громадянина Вовка і забрали у нього годинник та гроші. Визначте ознаки та склад злочину. 

 

 

 

 

 

 

 



ВАРІАНТ  17 

Комплексної контрольної роботи з дисципліни 

«Кримінальне право» 

для студентів ІІІ курсу 

(денної форми навчання галузь знань 08 «Право» 

напрям підготовки 081«Правознавство» ) 

 

 
І рівень – 20 балів за правильну відповідь 

Теоретичне питання: Дайте характеристику системі кримінальних покарань. 
ІІ рівень – 3 бали за правильну відповідь 
Тестові завдання: 

1. У відповідях під котрими номерами правильно названі обставини, що виключають злочинність 

діяння? 

1) фізичний примус; 2) примирення винного з потерпілим; 3) добровільна відмова від вчинення 

злочину; 4) щире каяття. 

2. У відповідях під котрими номерами правильно названі підстави звільнення від кримінальної 

відповідальності особи, яка вчинила злочин? 

1) щире каяття; 2) дійове каяття; 3) крайня необхідність; 4) відшкодування заподіяної злочином 

шкоди. 

3. У відповідях під котрими номерами правильно вказані цілі, на які спрямоване затримання особи, 

що вчинила злочин як обставини, що виключає злочинність діяння? 

1) затримання особи, яка своєю поведінкою викликає підозру; 2) затримання особи, визнаної 

обвинувачуваною; 3) затримання особи, яка вчинила злочин, безпосередньо після вчинення посягання; 4) 

ув'язнення особи, що вчинила злочин; 5) вивезення особи, яка вчинила злочин; 6) доставляння затриманої 

безпосередньо після вчиненого посягання особи відповідним органам влади. 

4. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Кримінальним Кодексом 

України злочини проти основ національної безпеки України? 

1) державний переворот; 2) розвідувальна діяльність; 3) державна зрада; 4) посягання на життя 

державного чи громадського діяча; 5) шпигунство; 6) посягання на життя і здоров'я особи. 

5. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Кримінальним Кодексом 

України вчинені з метою ослаблення держави дії, в яких може виражатися диверсія? 

1) зруйнування об'єктів, які мають важливе народногосподарське значення; 2) пошкодження мережі 

квартальної системи водопостачання; 3) дії, спрямовані на радіоактивне забруднення; 4) масове отруєння; 5) 

хімічне забруднення; 6) поширення вірусу. 

6. У відповідях під котрими номерами правильно названі підстави звільнення від кримінальної 

відповідальності особи, яка вчинила злочин? 

1) добровільна відмова; 2) примирення винного з потерпілим; 3) психічний примус; 4) обмежена 

осудність 

7. У відповідях під котрими номерами правильно названі підстави звільнення від кримінальної 

відповідальності особи, яка вчинила злочин? 

1) зміна обстановки; 2) дійове каяття; 3) сприяння у розкритті злочину; 4) необхідна оборона.  

8. У відповідях під котрими номерами правильно названі підстави звільнення від кримінальної 

відповідальності особи, яка вчинила злочин? 

1) передача особи злочинця на поруки; 2) відшкодування заподіяної злочином шкоди; 3) необхідна 

оборона; 4) уявна оборона; 5) закінчення строків давності. 

9. У відповідях під котрими номерами правильно вказані мінімальний і максимальний строк 

обмеження волі?  

1) 6 місяців; 2) 1 рік; 3) 2 роки; 4) 3 роки; 5) 5 років. 

10. Вкажіть цифрою мінімальний строк позбавлення волі (у роках).  

11. Вкажіть цифрою кількість основних покарань, які можуть бути застосовані до неповнолітнього.  

12. У відповідях під котрими номерами правильно вказані мінімальний і максимальний строк 

тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовця? 

1) 6 місяців; 2) 1 рік; 3) 2 роки; 4) 3 роки; 5) 5 років. 

13. Вкажіть цифрою кількість додаткових покарань, які можуть бути застосовані до 

неповнолітнього.  

14. У відповідях під котрими номерами правильно вказані злочини проти життя та здоров'я особи? 

1) умисне тяжке тілесне ушкодження; 2) державна зрада; 3) умисне вбивство; 4) посягання на життя 

державного і громадського діяча; 5) вимагання; 6) тілесне ушкодження, вчинене в стані алкогольного або 

наркотичного сп'яніння. 



15. Вкажіть цифрою мінімальний строк виправних робіт як кримінального покарання для 

неповнолітніх (у місяцях).  

16. Вкажіть цифрою максимальний строк виправних робіт як кримінального покарання для 

неповнолітніх (у роках).  

17. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Кримінальним Кодексом 

України ознаки умисного легкого тілесного ушкодження? 

1) спричинило незначну втрату працездатності; 2) спричинило втрату працездатності не більш як 

один місяць; 3) спричинило розлад здоров'я тривалістю не більше двох місяців; 4) розлад здоров'я, 

поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менш як на одну третину; 5) переривання вагітності; 6) 

спричинило короткочасний розлад здоров'я. 

18. У відповідях під котрими номерами правильно названі підстави звільнення від кримінальної 

відповідальності особи, яка вчинила злочин? 

1) застосування до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру; 2) вчинення злочину 

неповнолітнім; 3) вчинення злочину малолітнім; 4) передача на поруки. 

19. У відповідях під котрими номерами наведені правильні положення, які стосуються поняття 

кримінального покарання та його мети? 

1) направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної установи до його виправлення; 

2) запобігання вчиненню нових злочинів іншими особами; 3) завдання фізичних страждань; 4) обмеження 

прав і свобод засудженого; 5) обмеження дозвілля; 6) приниження людської гідності. 

20. Вкажіть цифрою максимальний строк позбавлення волі (у роках).  

 

ІІІ рівень – 20 балів за правильну відповідь 
Задача:  

Олійник проснувся вночі від шкряботіння під дверима його квартири. Коли він запитав хто там, 

невідомі почали ламатися у двері, намагаючись їх вибити. Тоді Олійник достав рушницю, зарядив її і 

попередив, що стрілятиме. Але невідомі продовжували ламати двері. Коли двоє осіб виламали двері і 

вдерлися до квартири, Олійник вистрелив. У результаті один із злочинців помер, а другий був тяжко 

поранений. Як кваліфікувати дії Олійника? 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАРІАНТ  18 

Комплексної контрольної роботи з дисципліни 

«Кримінальне право» 

для студентів ІІІ курсу 

(денної форми навчання галузь знань 08 «Право» 

напрям підготовки 081«Правознавство» ) 

 
І рівень – 20 балів за правильну відповідь 
Теоретичне питання: Визначте обставини, що пом’якшують покарання.  
 

ІІ рівень – 3 бали за правильну відповідь 
Тестові завдання: 

1. Вкажіть цифрою вік, досягнення якого на момент вчинення злочину дозволяє застосувати до 

особи довічне позбавлення волі.  

2. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Кримінальним Кодексом 

України ознаки вимагання? 

1) вимога передачі особистого права; 2) заволодіння чужим майном; 3) таємне заволодіння чужим 

майном; 4) вимога вчинення будь-яких дій майнового характеру; 5) вчинюється з погрозою порушення 

передбачених законом державних інтересів; 6) вчинюється з погрозою насильства над потерпілим чи його 

близькими родичами. 

3. Вкажіть цифрою максимальний строк направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-

виховної установи (у роках).  

4. У відповідях під котрими номерами правильно вказані випадки звільнення від кримінального 

покарання та його відбування? 

1) умовно-дострокове звільнення від відбування покарання; 2) звільнення від відбування покарання 

у зв’язку обрання запобіжного заходу; 3) звільнення від відбування покарання у зв’язку з щирим каяттям; 4) 

звільнення від відбування покарання у зв’язку з призовом на строкову військову службу; 5) звільнення від 

покарання у зв’язку з тяжкою хворобою. 

5. У відповідях під котрими номерами правильно названі види кримінальних покарань? 

1) громадські роботи; 2) позбавлення волі; 3) попередження; 4) арешт; 5) позбавлення права 

висувати свою кандидатуру на виборах до органів місцевого самоврядування; 6) сувора догана. 

6. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Кримінальним Кодексом 

України види діяльності, втягнення неповнолітніх у які вважається "втягнення неповнолітніх у злочинну 

діяльність"? 

1) порушення трудової дисципліни; 2) пияцтво; 3) заняття азартними іграми; 4) заняття підозрілою 

діяльністю; 5) заняття жебрацтвом; 6) заняття нелегальною діяльністю. 

7. У відповідях під котрими номерами правильно названі види кримінальних покарань? 

1) застереження; 2) оплатне вилучення майна 3) позбавлення права займатися певною діяльністю; 4) 

виправні роботи; 5) обмеження волі. 

8. Вкажіть цифрою вік особи, досягнення якого на момент вчинення військового злочину дозволяє 

визнати її суб’єктом злочину. 

9. Вкажіть цифрою максимальний розмір штрафу як кримінального покарання для неповнолітнього 

(у неоподатковуваних мінімумах доходів громадян).  

10. У відповідях під котрими номерами правильно вказані мінімальний і максимальний строк 

позбавлення волі? 

1) 6 місяців; 2) 1 рік; 3) 2 роки; 4) 10 років; 5) 15 років. 

11. Вкажіть цифрою максимальний розмір штрафу як кримінального покарання (у 

неоподатковуваних мінімумах доходів громадян). 

12. Вкажіть цифрою мінімальний строк позбавлення волі при заміні довічного позбавлення волі на 

позбавлення волі на певний строк через акт помилування (у роках).  

13. Вкажіть цифрою кількість форм взаємодії співучасників при вчиненні злочину.  

14. У відповідях під котрими номерами не правильно вказані мінімальний і максимальний строк 

позбавлення волі? 

1) 1 рік; 2) 2 роки ; 3) 10 років; 4) 15 років; 5) 20 років. 

15. У відповідях під котрими номерами правильно названі види кримінальних покарань?  

1) конфіскація; 2) зобов’язання відшкодувати заподіяну злочином шкоду; 3) громадські роботи; 4) 

арешт; 5) поміщення у психіатричну лікарню з простим наглядом . 

16. У відповідях під котрими номерами правильно вказані мінімальний і максимальний розмір 

штрафу (у неоподатковуваних мінімумах доходів громадян) ? 

1) 30; 2) 60; 3) 120 ;4) 500; 5) 1000. 



17. У відповідях під котрими номерами правильно вказані мінімальний і максимальний строк 

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як основного покарання?  

1) 6 місяців; 2) 1 рік; 3) 2 роки; 4) 3 роки; 5) 5 років. 

18. Вкажіть цифрою мінімальний строк громадських робіт (у годинах).  

19. Вкажіть цифрою максимальний строк громадських робіт для неповнолітніх (у годинах).  

20. У відповідях під котрими номерами правильно вказані мінімальний і максимальний строк на 

який можуть застосовуватись службові обмеження для військовослужбовців? 

1) 6 місяців; 2) 1 рік; 3) 3 роки; 4) 5 років; 5) 2 роки; 6) 7 років. 

 

ІІІ рівень – 20 балів за правильну відповідь 
Задача:  

Повертаючись із села у місто на власному автомобілі, громадянин Оношко вирішив підвезти своїх 

односельців, і до "голосували" на дорозі. Доїжджаючи до міста, внаслідок дощу, Оношко не справився з 

керуванням і з'їхав у кювет. У результаті одна із пасажирок отримала серйозні ушкодження. Оношко 

намагався зупинити виїжджаючі автомобілі, але жоден із них не зупинився. Тоді він вийшов на дорогу і став 

посередині, в результаті чого водій автомобіля, що і ухався по шосе, змушений був зупинитися. Але 

відмовився підвезти потерпілу до лікарні, оскільки він поспішав на важливу зустріч, а кров, яку втрачала 

потерпіла, може замастити його автомобіль. Після цього Оношко насильно забрав у водія автомобіль і 

доставив жінку до лікарні, врятувавши їй життя. Як кваліфікувати дії Оношка? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАРІАНТ  19 

Комплексної контрольної роботи з дисципліни 

«Кримінальне право» 

для студентів ІІІ курсу 

(денної форми навчання галузь знань 08 «Право» 

напрям підготовки 081«Правознавство» ) 

 
І рівень – 20 балів за правильну відповідь 
Теоретичне питання:Визначте підстави звільнення від кримінальної відповідальності.  

 
ІІ рівень – 3 бали за правильну відповідь 
Тестові завдання: 

1. Вкажіть цифрою мінімальну тривалість арешту для неповнолітніх (у днях).  

2. Вкажіть цифрою максимальну тривалість арешту для неповнолітніх (у днях).  

3. Вкажіть цифрою вік неповнолітнього, досягнення якого дозволяє застосувати до неповнолітнього 

арешт.  

4. У відповідях під котрими номерами правильно вказані мінімальний і максимальний строк 

арешту? 

1) 1 місяць; 2) 2 місяці; 3) 3 місяці; 4) 6 місяців; 5) 1 рік. 

5. У відповідях під котрими номерами правильно названі примусові заходи виховного характеру, які 

можуть застосовуватися судом до неповнолітніх? 

1) штраф 2) публічне вибачення; 3) громадська догана; 4) обмеження дозвілля; 5) застереження. 

6. У відповідях під котрими номерами правильно названі примусові заходи виховного характеру, які 

можуть застосовуватися судом до неповнолітніх? 

1) попередження; 2) застереження; 3) сувора догана; 4) догана. 

7. Вкажіть цифрою максимальний строк громадських робіт (у годинах).  

8. У відповідях під котрими номерами правильно названі кримінальні покарання, які не можуть 

бути застосовані до неповнолітніх за вчинення злочину? 

1) арешт; 2) штраф; 3) обмеження волі; 4) позбавлення волі; 5) службові обмеження. 

9. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Кримінальним Кодексом 

України ознаки шахрайства? 

1) заволодіння майном шляхом нападу; 2) заволодіння майном без укладення правочину; 2) 

придбання права на майно шляхом зловживання довірою; 4) придбання права на майно шляхом укладення 

недійсного договору; 5) придбання права на майно через договір, укладення незаконного договору; 6) 

заволодіння чужим майном шляхом обману. 

10. У відповідях під котрими номерами правильно вказані мінімальний і максимальний строк 

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як додаткового покарання?  

1) 6 місяців; 2) 1 рік; 3) 2 роки; 4) 3 роки; 5) 5 років. 

11. Вкажіть цифрою максимальний строк виправних робіт як кримінального покарання (у роках).  

12. Вкажіть цифрою мінімальний строк виправних робіт як кримінального покарання (у місяцях).  

13. У відповідях під котрими номерами правильно названі кримінальні покарання, які не можуть 

бути застосовані до неповнолітніх за вчинення злочину? 

1) позбавлення волі; 2) позбавлення права обіймати певні посади; 3) позбавлення спеціального 

звання; 4) арешт; 5) позбавлення спеціального рангу; 6) виправні роботи. 

14. Вкажіть цифрою максимальний строк позбавлення волі для неповнолітніх (у роках). 

15. У відповідях під котрими номерами правильно вказані мінімальний і максимальний строк 

громадських робіт?  

1) 30 годин; 2) 60 годин; 3) 120 годин; 4) 230 годин; 5) 240 годин. 

16. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Кримінальним Кодексом 

України злочини проти волі, честі та гідності особи? 

1) торгівля людьми; 2) експлуатація дітей; 3) вивезення людини за кордон; 4) незаконне поміщення в 

психіатричний заклад; 5) позбавлення волі; 6) незаконне поміщення в дитячий садик. 

17. Вкажіть цифрою суму мінімального строку виправних робіт як кримінального покарання (у 

місяцях) і строку повноважень члена парламенту (у роках).  

18. Вкажіть цифрою суму максимального строку позбавлення волі для неповнолітніх (у роках) і 

кількості видів трудового договору за часом.  

19. У відповідях під котрими номерами правильно названі ознаки злочину згідно Кримінального 

кодексу України? 

1) передбачене Кримінальним кодексом України; 2) передбачене Конституцією; 3) суспільно 

небезпечне діяння; 4) суспільно шкідливе діяння; 5) санкціоноване і гарантоване державою; 6) винне діяння. 



20. У відповідях під котрими номерами правильно названі ознаки злочину згідно Кримінального 

кодексу України? 

1) передбачене Кримінальним кодексом України; 2) передбачене Конституцією; 3) суспільно 

шкідливе діяння; 4) суспільно корисне діяння; 5) вчинене суб’єктом злочину; 6) посягає на суспільні 

відносини. 

 

ІІІ рівень – 20 балів за правильну відповідь 
Задача:  

Збираючи гриби вдосвіта, Примаков кинув у річку Бужок недопалок цигарки. Поверхня хвої и спалахнула, 

полум'я розповсюдилося на кілька кілометри і знищило в двох селах мости та трактор. Сам Примаков 

отримав тяжкі опіки. Річка горіла протягом 5-ти годин, бо у ній знаходилося 5 тис. м3 пального, що 

потрапило внаслідок пошкодження труби нафтопроводу під час проведення будівельних робіт. Керівники 

робіт про можливі наслідки не сповістили населення. Чи дії Примакова злочинні? 

 

 



ВАРІАНТ 20 

Комплексної контрольної роботи з дисципліни 

«Кримінальне право» 

для студентів ІІІ курсу 

(денної форми навчання галузь знань 08 «Право» 

напрям підготовки 081«Правознавство» ) 

 
І рівень – 20 балів за правильну відповідь 
Теоретичне питання:Дайте оцінку правовим наслідкам судимості 
 
ІІ рівень – 3 бали за правильну відповідь 
Тестові завдання: 

1. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Кримінальним Кодексом 

України ознаки катування? 

1) заподіяння душевного болю; 2) умисне заподіяння душевного хвилювання; 3) умисне заподіяння 

фізичного чи морального страждання; 4) вчинюється шляхом нанесення побоїв, мучення або інших 

насильницьких дій; 5) вчинюється шляхом нанесення образи; 6) його метою є отримання від потерпілого 

проти його волі інформації, свідчення або визнання. 

2. Вкажіть цифрою суму максимального строку позбавлення волі для неповнолітніх, які вчинили 

особливо тяжкий злочин, пов'язаний з умисним позбавленням життя людини (у роках) і строку повноважень 

глави Української держави (у роках).  

3. Вкажіть цифрою суму мінімальної тривалості арешту для неповнолітніх (у днях) і мінімального 

віку суб’єкта адміністративного правопорушення.  

4. У відповідях під котрими номерами правильно вказані ознаки необхідної оборони як обставини, 

що виключає злочинність діяння? 

1) її метою є захист охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої 

особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно небезпечного посягання; 2) її метою є 

умисне заподіяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди; 3) її метою є усунення небезпеки, що безпосередньо 

загрожує особі чи охоронюваним законом правам цієї людини або інших осіб, а також суспільним інтересам 

чи інтересам держави; 4) це дії; 5) це уявлення особи; 6) вчиняється шляхом заподіяння тому, хто посягає, 

шкоди, необхідної і достатньої в даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання. 

5. У відповідях під котрими номерами правильно вказані ознаки крайньої необхідності як обставини, 

що виключає злочинність діяння? 

1) небезпеку в даній обстановці не можна було усунути іншими засобами; 2) це заподіяння шкоди 

майну інших людей в умовах надзвичайного стану; 3) протиправне посягання в даній обстановці не можна 

було припинити; 4) це захист від злочинного посягання; 5) це заподіяння шкоди правоохоронюваним 

інтересам для усунення небезпеки; 6) це заподіяння шкоди тому, хто захищається. 

6. У відповідях під котрими номерами правильно вказані суб'єкти і суб'єктивна сторона злочинів 

проти основ національної безпеки України? 

1) прямий умисел; 2) непряма необережність; 3) особа, яка досягла 14 років; 4) особа, яка досягла 16 

років (для державної зради – громадяни України); 5) непрямий умисел; 6) пряма необережність. 

7. У відповідях під котрими номерами правильно вказані дії, в яких виражається готування до 

злочину? 

1) підшукування знарядь для вчинення злочину; 2) бажання вчинити злочин; 3) пристосування 

засобів для вчинення злочину; 4) умисне створення умов вчинення злочину; 5) переховування знарядь 

вчинення злочину; 6) переховування осіб винних у вчиненні злочину  

8. Вкажіть цифрою суму максимального строку позбавлення волі за тяжкі злочини і максимального 

строку позбавлення волі за злочини невеликої тяжкості (у роках).  

9. У відповідях під котрими номерами правильно названі умови правомірності добровільної 

відмови? 

 1) злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від волі винного; 2) остаточне 

припинення особою за своєю волею готування до злочину; 3) щире каяття; 4) усвідомлення можливості 

доведення злочину до кінця; 5) відшкодування заподіяних збитків; 6) крайня необхідність 

10. У відповідях під котрими номерами правильно названі злочини відповідальність за які настає у 

віці від 14 років? 

1) умисне тяжке тілесне ушкодження; 2) умисне знищення або пошкодження майна; 3) державна 

зрада; 4) шпигунство; 5) підбурювання до дачі хабара; 6) давання хабара. 

11. У відповідях під котрими номерами правильно вказані об'єкти, які захищаються особою, яка 

перебуває в стані необхідної оборони як обставини, що виключає злочинність діяння? 



1) інтереси юридичної особи; 2) інтереси державної установи; 3) охоронювані законом державні 

інтереси; 4) корпоративні інтереси; 5) охоронювані законом права особи, яка захищається; 6) охоронювані 

законом інтереси будь-якої іншої особи. 

12. У відповідях під котрими номерами правильно вказані обставини, яким явно не відповідає тяжка 

шкода, завдана тому, хто посягає, що вважається перевищенням необхідної оборони?  

1) особа злочинця; 2) особа того, хто захищається; 3) небезпечність посягання; 4) небезпечність 

злочинця; 5) обстановка захисту; 6) свідомість особи. 

13. У відповідях під котрими номерами правильно вказані випадки, які виключають перевищення 

меж необхідної оборони незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає?  

1) захист від нападу озброєної особи; 2) захист від нападу дорослої особи; 3) захист від нападу групи 

осіб; 4) захист робочого місця; 5) захист дому; 6) відвернення протиправного насильницького вторгнення у 

житло. 

14. Вкажіть цифрою суму максимального строку виправних робіт як кримінального покарання для 

неповнолітніх (у роках) і строку повноважень судді Конституційного Суду України (у роках).  

15. Вкажіть цифрою суму максимального строку виправних робіт як кримінального покарання (у 

роках) і кількістю основних видів кримінальних покарань.  

16. У відповідях під котрими номерами правильно вказані цілі, на які спрямоване затримання особи, 

що вчинила злочин як обставини, що виключає злочинність діяння? 

1) опір особі, яка вчинила злочин; 2) доставляння затриманої безпосередньо після вчиненого 

посягання особи відповідним органам влади; 3) поміщення особи, яка своєю поведінкою викликає підозру, 

до ізольованого приміщення; 4) утримання особи, визнаної обвинувачуваною; 5) затримання особи, яка 

вчинила злочин, безпосередньо після вчинення посягання; 6) обмеження волі особи, що вчинила злочин. 

17. Вкажіть цифрою суму максимального строку громадських робіт (у годинах) і конституційного 

складу Верховної Ради України.  

18. Вкажіть цифрою суму мінімального строку виправних робіт як кримінального покарання для 

неповнолітніх (у місяцях) і строку повноважень Голови Конституційного Суду України (у роках).  

19. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Кримінальним Кодексом 

України форми об'єктивної сторони державної зради? 

1) розвідувальна діяльність; 2) перехід на бік ворога в період збройного конфлікту; 3) 

антиукраїнська агітація і пропаганда; 4) відмова повернутися із-за кордону; 5) надання іноземній організації 

допомоги в проведенні підривної діяльності проти України; 6) отримання фінансової допомоги із-за кордону 

для посилення впливу на політичне життя України. 

20. У відповідях під котрими номерами правильно вказані випадки, які виключають перевищення 

меж необхідної оборони незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає?  

1) захист неповнолітнього; 2) відвернення проникнення у житло; 3) захист від нападу озброєної 

особи; 4) захист від нападу особи; 5) захист від нападу групи осіб; 6) захист місця роботи. 

  

ІІІ рівень – 20 балів за правильну відповідь 
Задача:  

Букач ішов вулицею напідпитку, але громадського порядку не порушував. До нього підійшли 

патрульні міліціонери Заєць і Лис і попросили перд'явити документи. Букач сказав, що документів при собі 

не має, але живе поблизу, там і знаходяться його документи. Міліціонери почали силоміць тягти Букача до 

кімнати дільничного інспектора міліції, але Букач вчинив їм опір, при цьому він і міліціонери отримали 

легкі тілесні ушкодження. Букача було притягнено до кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 188-1 КК. Чи 

правильне це рішення? 

 



ВАРІАНТ 21 

Комплексної контрольної роботи з дисципліни 

«Кримінальне право» 

для студентів ІІІ курсу 

(денної форми навчання галузь знань 08 «Право» 

напрям підготовки 081«Правознавство» ) 

 
І рівень – 20 балів за правильну відповідь 
Теоретичне питання:  Обгрунтуйте особливості  кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх. 
ІІ рівень – 3 бали за правильну відповідь 
Тестові завдання: 

1. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Кримінальним Кодексом 

України ознаки хуліганства? 

1) порушення громадської безпеки; 2) супроводжується винятковим цинізмом; 3) грубе порушення 

встановленого порядку управління; 4) вчинюється з корисливих мотивів; 5) вчинюється з мотивів явної 

неповаги до суспільства; 6) супроводжується вимаганням. 

2. У відповідях під котрими номерами правильно вказані мінімальний і максимальний строк 

виправних робіт як кримінального покарання? 

1) 6 місяців; 2) 1 рік; 3) 2 роки; 4) 3 роки; 5) 5 років. 

3. У відповідях під котрими номерами правильно названі ознаки поняття злочину згідно науки 

кримінального права? 

1) винність; 2) кримінальна караність 3) умисне вчинення злочину; 4) необережне вчинення 

злочину; 5) осудність; 6) неосудність. 

4. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Кримінальним Кодексом 

України ознаки побоїв і мордування? 

1) вчинені з метою залякування близьких потерпілого; 2) необережне завдання удару; 3) вчинення 

дій, які завдали моральної шкоди; 4) спричинили переривання вагітності; 5) спричинило розлад здоров'я 

тривалістю не більше двох тижнів; 6) не спричинили тілесних ушкоджень. 

5. У відповідях під котрими номерами правильно вказані мінімальний і максимальний розміри 

відрахування в доход держави при відбуванні виправних робіт як кримінального покарання (у відсотках) ? 

1) 5; 2) 10; 3) 15; 4) 20; 5) 40. 

6. У відповідях під котрими номерами правильно названі види злочинів в залежності від ступеня 

тяжкості злочини? 

 1) малої тяжкості; 2) великої тяжкості; 3) високої тяжкості 4) тяжкі; 5) особливо тяжкі; 6) особливо 

небезпечні. 

7. Вкажіть цифрою кількість видів злочинів залежно їх тяжкості.  

8. У відповідях під котрими номерами правильно названі стадії вчинення злочинів?  

1) готування до злочину; 2) спроба вчинити злочин; 3) умисел на вчинення злочину; 4) добровільна 

відмова від вчинення злочину; 5) замах на злочин. 

9. У відповідях під котрими номерами правильно названі види злочину в залежності від стадії його 

вчинення? 

1) умисний; 2) малозначний; 3) формальний; 4) закінчений; 5) завершений. 

10. Вкажіть цифрою мінімальний строк громадських робіт для неповнолітніх (у годинах). 

11. Вкажіть цифрою максимальний строк позбавлення волі для неповнолітніх, які вчинили особливо 

тяжкий злочин, пов'язаний з умисним позбавленням життя людини (у роках). 15. 

12. У відповідях під котрими номерами правильно названі види співучасників злочину? 

1) підбурювач; 2) пособник; 3) замовник; 4) помічник; 5) шухер; 6) кришка. 

13. Вкажіть цифрою вік особи, досягнення якого на момент вчинення хуліганства тягне за собою 

кримінальну відповідальність.  

14. У відповідях під котрими номерами правильно названі обставини, що виключають злочинність 

діяння? 

1) крайня необхідність; 2) дійове каяття; 3) затримання особи, що вчинила злочин; 4) примирення 

винного з потерпілим; 5) вчинення злочину за великі гроші. 

15. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Кримінальним Кодексом 

України ознаки умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження? 

1) умисне ушкодження, яке не є небезпечним для життя; 2) непоправне знівечення обличчя; 3) 

спричинило втрату будь-якого органу; 4) спричинило значну стійку втрату працездатності менш як на одну 

третину; 5) розлад здоров'я, поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менш як на одну третину; 6) 

переривання вагітності. 

16. У відповідях під котрими номерами правильно вказані об'єкти, які захищаються особою, яка 

перебуває в стані необхідної оборони як обставини, що виключає злочинність діяння? 



1) охоронювані законом права особи, яка захищається; 2) охоронювані законом інтереси будь-якої 

іншої особи; 3) корпоративні інтереси; 4) інтереси громадської організації; 5) охоронювані законом 

суспільні інтереси; 6) будь-які інтереси будь-якої особи. 

17. У відповідях під котрими номерами правильно названі обставини, що виключають злочинність 

діяння?  

1) необхідна оборона; 2) закінчення строків давності; 3) неосудність; 4) виконання наказу або 

розпорядження; 5) вчинення злочину в групі. 

18. У відповідях під котрими номерами правильно названі обставини, що виключають злочинність 

діяння? 

1) крайня необхідність; 2) виконання наказу або розпорядження; 3) відсутність складу злочину; 4) 

діяння, пов’язане з ризиком; 5) необхідна крайність. 

19. У відповідях під котрими номерами правильно вказані обставини, яким явно не відповідає тяжка 

шкода, завдана тому, хто посягає, що вважається перевищенням необхідної оборони? 

1) погодні умови; 2) обстановка захисту; 3) рівень освітлення; 4) суб'єктивна сторона злочину; 5) 

небезпечність посягання; 6) пора дня. 

20. У відповідях під котрими номерами правильно вказані випадки, які виключають перевищення 

меж необхідної оборони незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає?  

1) захист неповнолітнього; 2) відвернення проникнення у житло; 3) захист від нападу озброєної 

особи; 4) захист від нападу особи; 5) захист від нападу групи осіб; 6) захист місця роботи. 

 ІІІ рівень – 20 балів за правильну відповідь 
Задача:  

 Петкун, повертаючись пізно вночі з дня народження свого товариша, перебуваючи у нетверезому 

стані, помилково зайшов до будинку сусіда, переплутавши із власним (їхні будинки були побудовані за 

типовими проектами). Сусід, прийнявши в темноті Петкуна за злодія, почав його бити держаком лопати. Від 

одержані їх травм Петкун помер. Як кваліфікувати дії сусіда? 

 

 

 



ВАРІАНТ  22 

Комплексної контрольної роботи з дисципліни 

«Кримінальне право» 

для студентів ІІІ курсу 

(денної форми навчання галузь знань 08 «Право» 

напрям підготовки 081«Правознавство» ) 

 
І рівень – 20 балів за правильну відповідь 

Теоретичне питання: Проаналізуйте порядок призначення покарання неповнолітнім. 
ІІ рівень – 3 бали за правильну відповідь 
Тестові завдання: 

1. У відповідях під котрими номерами правильно названі обставини, що виключають злочинність 

діяння? 

1) фізичний примус; 2) примирення винного з потерпілим; 3) добровільна відмова від вчинення 

злочину; 4) щире каяття. 

2. У відповідях під котрими номерами правильно названі підстави звільнення від кримінальної 

відповідальності особи, яка вчинила злочин? 

1) щире каяття; 2) дійове каяття; 3) крайня необхідність; 4) відшкодування заподіяної злочином 

шкоди. 

3. У відповідях під котрими номерами правильно вказані цілі, на які спрямоване затримання особи, 

що вчинила злочин як обставини, що виключає злочинність діяння? 

1) затримання особи, яка своєю поведінкою викликає підозру; 2) затримання особи, визнаної 

обвинувачуваною; 3) затримання особи, яка вчинила злочин, безпосередньо після вчинення посягання; 4) 

ув'язнення особи, що вчинила злочин; 5) вивезення особи, яка вчинила злочин; 6) доставляння затриманої 

безпосередньо після вчиненого посягання особи відповідним органам влади. 

4. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Кримінальним Кодексом 

України злочини проти основ національної безпеки України? 

1) державний переворот; 2) розвідувальна діяльність; 3) державна зрада; 4) посягання на життя 

державного чи громадського діяча; 5) шпигунство; 6) посягання на життя і здоров'я особи. 

5. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Кримінальним Кодексом 

України вчинені з метою ослаблення держави дії, в яких може виражатися диверсія? 

1) зруйнування об'єктів, які мають важливе народногосподарське значення; 2) пошкодження мережі 

квартальної системи водопостачання; 3) дії, спрямовані на радіоактивне забруднення; 4) масове отруєння; 5) 

хімічне забруднення; 6) поширення вірусу. 

6. У відповідях під котрими номерами правильно названі підстави звільнення від кримінальної 

відповідальності особи, яка вчинила злочин? 

1) добровільна відмова; 2) примирення винного з потерпілим; 3) психічний примус; 4) обмежена 

осудність 

7. У відповідях під котрими номерами правильно названі підстави звільнення від кримінальної 

відповідальності особи, яка вчинила злочин? 

1) зміна обстановки; 2) дійове каяття; 3) сприяння у розкритті злочину; 4) необхідна оборона.  

8. У відповідях під котрими номерами правильно названі підстави звільнення від кримінальної 

відповідальності особи, яка вчинила злочин? 

1) передача особи злочинця на поруки; 2) відшкодування заподіяної злочином шкоди; 3) необхідна 

оборона; 4) уявна оборона; 5) закінчення строків давності. 

9. У відповідях під котрими номерами правильно вказані мінімальний і максимальний строк 

обмеження волі?  

1) 6 місяців; 2) 1 рік; 3) 2 роки; 4) 3 роки; 5) 5 років. 

10. Вкажіть цифрою мінімальний строк позбавлення волі (у роках).  

11. Вкажіть цифрою кількість основних покарань, які можуть бути застосовані до неповнолітнього.  

12. У відповідях під котрими номерами правильно вказані мінімальний і максимальний строк 

тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовця? 

1) 6 місяців; 2) 1 рік; 3) 2 роки; 4) 3 роки; 5) 5 років. 

13. Вкажіть цифрою кількість додаткових покарань, які можуть бути застосовані до 

неповнолітнього.  

14. У відповідях під котрими номерами правильно вказані злочини проти життя та здоров'я особи? 

1) умисне тяжке тілесне ушкодження; 2) державна зрада; 3) умисне вбивство; 4) посягання на життя 

державного і громадського діяча; 5) вимагання; 6) тілесне ушкодження, вчинене в стані алкогольного або 

наркотичного сп'яніння. 

15. Вкажіть цифрою мінімальний строк виправних робіт як кримінального покарання для 

неповнолітніх (у місяцях).  



16. Вкажіть цифрою максимальний строк виправних робіт як кримінального покарання для 

неповнолітніх (у роках).  

17. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Кримінальним Кодексом 

України ознаки умисного легкого тілесного ушкодження? 

1) спричинило незначну втрату працездатності; 2) спричинило втрату працездатності не більш як 

один місяць; 3) спричинило розлад здоров'я тривалістю не більше двох місяців; 4) розлад здоров'я, 

поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менш як на одну третину; 5) переривання вагітності; 6) 

спричинило короткочасний розлад здоров'я. 

18. У відповідях під котрими номерами правильно названі підстави звільнення від кримінальної 

відповідальності особи, яка вчинила злочин? 

1) застосування до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру; 2) вчинення злочину 

неповнолітнім; 3) вчинення злочину малолітнім; 4) передача на поруки. 

19. У відповідях під котрими номерами наведені правильні положення, які стосуються поняття 

кримінального покарання та його мети? 

1) направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної установи до його виправлення; 

2) запобігання вчиненню нових злочинів іншими особами; 3) завдання фізичних страждань; 4) обмеження 

прав і свобод засудженого; 5) обмеження дозвілля; 6) приниження людської гідності. 

20. Вкажіть цифрою максимальний строк позбавлення волі (у роках).  

ІІІ рівень – 20 балів за правильну відповідь 
Задача:  

Кругляк випереджав на вантажівці тролейбус, що зупинявся на зупинці. Раптом перед тролейбусом 

на дорогу вибігли жінка з дитиною. В останню мить Кругляк звернув різко вліво і виїхав на зустрічну смугу, 

зіткнувшись із легковим автомобілем, що рухався назустріч. Внаслідок зіткнення водій легкового 

автомобіля отримав тяжкі тілесні ушкодження. Як вирішити справу? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАРІАНТ  23 

Комплексної контрольної роботи з дисципліни 

«Кримінальне право» 

для студентів ІІІ курсу 

(денної форми навчання галузь знань 08 «Право» 

напрям підготовки 081«Правознавство» ) 

 
І рівень – 20 балів за правильну відповідь 

Теоретичне питання: Розкрийте поняття злочинів у сфері кредитно-фінансової системи України. 
ІІ рівень – 3 бали за правильну відповідь 
Тестові завдання: 

1. Вкажіть цифрою вік, досягнення якого на момент вчинення злочину дозволяє застосувати до 

особи довічне позбавлення волі.  

2. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Кримінальним Кодексом 

України ознаки вимагання? 

1) вимога передачі особистого права; 2) заволодіння чужим майном; 3) таємне заволодіння чужим 

майном; 4) вимога вчинення будь-яких дій майнового характеру; 5) вчинюється з погрозою порушення 

передбачених законом державних інтересів; 6) вчинюється з погрозою насильства над потерпілим чи його 

близькими родичами. 

3. Вкажіть цифрою максимальний строк направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-

виховної установи (у роках).  

4. У відповідях під котрими номерами правильно вказані випадки звільнення від кримінального 

покарання та його відбування? 

1) умовно-дострокове звільнення від відбування покарання; 2) звільнення від відбування покарання 

у зв’язку обрання запобіжного заходу; 3) звільнення від відбування покарання у зв’язку з щирим каяттям; 4) 

звільнення від відбування покарання у зв’язку з призовом на строкову військову службу; 5) звільнення від 

покарання у зв’язку з тяжкою хворобою. 

5. У відповідях під котрими номерами правильно названі види кримінальних покарань? 

1) громадські роботи; 2) позбавлення волі; 3) попередження; 4) арешт; 5) позбавлення права 

висувати свою кандидатуру на виборах до органів місцевого самоврядування; 6) сувора догана. 

6. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Кримінальним Кодексом 

України види діяльності, втягнення неповнолітніх у які вважається "втягнення неповнолітніх у злочинну 

діяльність"? 

1) порушення трудової дисципліни; 2) пияцтво; 3) заняття азартними іграми; 4) заняття підозрілою 

діяльністю; 5) заняття жебрацтвом; 6) заняття нелегальною діяльністю. 

7. У відповідях під котрими номерами правильно названі види кримінальних покарань? 

1) застереження; 2) оплатне вилучення майна 3) позбавлення права займатися певною діяльністю; 4) 

виправні роботи; 5) обмеження волі. 

8. Вкажіть цифрою вік особи, досягнення якого на момент вчинення військового злочину дозволяє 

визнати її суб’єктом злочину. 

9. Вкажіть цифрою максимальний розмір штрафу як кримінального покарання для неповнолітнього 

(у неоподатковуваних мінімумах доходів громадян).  

10. У відповідях під котрими номерами правильно вказані мінімальний і максимальний строк 

позбавлення волі? 

1) 6 місяців; 2) 1 рік; 3) 2 роки; 4) 10 років; 5) 15 років. 

11. Вкажіть цифрою максимальний розмір штрафу як кримінального покарання (у 

неоподатковуваних мінімумах доходів громадян). 

12. Вкажіть цифрою мінімальний строк позбавлення волі при заміні довічного позбавлення волі на 

позбавлення волі на певний строк через акт помилування (у роках).  

13. Вкажіть цифрою кількість форм взаємодії співучасників при вчиненні злочину.  

14. У відповідях під котрими номерами не правильно вказані мінімальний і максимальний строк 

позбавлення волі? 

1) 1 рік; 2) 2 роки ; 3) 10 років; 4) 15 років; 5) 20 років. 

15. У відповідях під котрими номерами правильно названі види кримінальних покарань?  

1) конфіскація; 2) зобов’язання відшкодувати заподіяну злочином шкоду; 3) громадські роботи; 4) 

арешт; 5) поміщення у психіатричну лікарню з простим наглядом . 

16. У відповідях під котрими номерами правильно вказані мінімальний і максимальний розмір 

штрафу (у неоподатковуваних мінімумах доходів громадян) ? 

1) 30; 2) 60; 3) 120 ;4) 500; 5) 1000. 

17. У відповідях під котрими номерами правильно вказані мінімальний і максимальний строк 

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як основного покарання?  



1) 6 місяців; 2) 1 рік; 3) 2 роки; 4) 3 роки; 5) 5 років. 

18. Вкажіть цифрою мінімальний строк громадських робіт (у годинах).  

19. Вкажіть цифрою максимальний строк громадських робіт для неповнолітніх (у годинах).  

20. У відповідях під котрими номерами правильно вказані мінімальний і максимальний строк на 

який можуть застосовуватись службові обмеження для військовослужбовців? 

1) 6 місяців; 2) 1 рік; 3) 3 роки; 4) 5 років; 5) 2 роки; 6) 7 років. 

ІІІ рівень – 20 балів за правильну відповідь 
Задача:  

Неповнолітні Каракозов та Климук під час походу відстали від своїх друзів та загубилися у лісі. 

Після кількох днів пошуків та намагань знайти дорогу знесилені та зголоднілі хлопці вночі натрапили на 

сторожку єгеря. Вони виламали двері, взяли продукти, одяг, сокиру, ліхтар та компас, розраховуючи  

вибратися із лісу. Як кваліфікувати дії хлопців? 



ВАРІАНТ  24 

Комплексної контрольної роботи з дисципліни 

«Кримінальне право» 

для студентів ІІІ курсу 

(денної форми навчання галузь знань 08 «Право» 

напрям підготовки 081«Правознавство» ) 

 
І рівень – 20 балів за правильну відповідь 
Теоретичне питання: Дайте загальну характеристику видам  злочинів проти громадського порядку та 

моральності. 
ІІ рівень – 3 бали за правильну відповідь 
Тестові завдання: 

1. Вкажіть цифрою мінімальну тривалість арешту для неповнолітніх (у днях).  

2. Вкажіть цифрою максимальну тривалість арешту для неповнолітніх (у днях).  

3. Вкажіть цифрою вік неповнолітнього, досягнення якого дозволяє застосувати до неповнолітнього 

арешт.  

4. У відповідях під котрими номерами правильно вказані мінімальний і максимальний строк 

арешту? 

1) 1 місяць; 2) 2 місяці; 3) 3 місяці; 4) 6 місяців; 5) 1 рік. 

5. У відповідях під котрими номерами правильно названі примусові заходи виховного характеру, які 

можуть застосовуватися судом до неповнолітніх? 

1) штраф 2) публічне вибачення; 3) громадська догана; 4) обмеження дозвілля; 5) застереження. 

6. У відповідях під котрими номерами правильно названі примусові заходи виховного характеру, які 

можуть застосовуватися судом до неповнолітніх? 

1) попередження; 2) застереження; 3) сувора догана; 4) догана. 

7. Вкажіть цифрою максимальний строк громадських робіт (у годинах).  

8. У відповідях під котрими номерами правильно названі кримінальні покарання, які не можуть 

бути застосовані до неповнолітніх за вчинення злочину? 

1) арешт; 2) штраф; 3) обмеження волі; 4) позбавлення волі; 5) службові обмеження. 

9. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Кримінальним Кодексом 

України ознаки шахрайства? 

1) заволодіння майном шляхом нападу; 2) заволодіння майном без укладення правочину; 2) 

придбання права на майно шляхом зловживання довірою; 4) придбання права на майно шляхом укладення 

недійсного договору; 5) придбання права на майно через договір, укладення незаконного договору; 6) 

заволодіння чужим майном шляхом обману. 

10. У відповідях під котрими номерами правильно вказані мінімальний і максимальний строк 

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як додаткового покарання?  

1) 6 місяців; 2) 1 рік; 3) 2 роки; 4) 3 роки; 5) 5 років. 

11. Вкажіть цифрою максимальний строк виправних робіт як кримінального покарання (у роках).  

12. Вкажіть цифрою мінімальний строк виправних робіт як кримінального покарання (у місяцях).  

13. У відповідях під котрими номерами правильно названі кримінальні покарання, які не можуть 

бути застосовані до неповнолітніх за вчинення злочину? 

1) позбавлення волі; 2) позбавлення права обіймати певні посади; 3) позбавлення спеціального 

звання; 4) арешт; 5) позбавлення спеціального рангу; 6) виправні роботи. 

14. Вкажіть цифрою максимальний строк позбавлення волі для неповнолітніх (у роках). 

15. У відповідях під котрими номерами правильно вказані мінімальний і максимальний строк 

громадських робіт?  

1) 30 годин; 2) 60 годин; 3) 120 годин; 4) 230 годин; 5) 240 годин. 

16. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Кримінальним Кодексом 

України злочини проти волі, честі та гідності особи? 

1) торгівля людьми; 2) експлуатація дітей; 3) вивезення людини за кордон; 4) незаконне поміщення в 

психіатричний заклад; 5) позбавлення волі; 6) незаконне поміщення в дитячий садок. 

17. Вкажіть цифрою суму мінімального строку виправних робіт як кримінального покарання (у 

місяцях) і строку повноважень члена парламенту (у роках).  

18. Вкажіть цифрою суму максимального строку позбавлення волі для неповнолітніх (у роках) і 

кількості видів трудового договору за часом.  

19. У відповідях під котрими номерами правильно названі ознаки злочину згідно Кримінального 

кодексу України? 

1) передбачене Кримінальним кодексом України; 2) передбачене Конституцією; 3) суспільно 

небезпечне діяння; 4) суспільно шкідливе діяння; 5) санкціоноване і гарантоване державою; 6) винне діяння. 



20. У відповідях під котрими номерами правильно названі ознаки злочину згідно Кримінального 

кодексу України? 

1) передбачене Кримінальним кодексом України; 2) передбачене Конституцією; 3) суспільно 

шкідливе діяння; 4) суспільно корисне діяння; 5) вчинене суб’єктом злочину; 6) посягає на суспільні 

відносини. 

 

ІІІ рівень – 20 балів за правильну відповідь 
Задача:  

Остапик, що працює на м’ясокомбінаті, вкрав 50 кг. ковбаси і домовився із Сомовим, начальником 

охорони, щоб останній організував йому безпечний перехід прохідної за винагороду, а з водієм Дем’яновим, 

— про доставку ковбаси додому Остапика. Під час завантаження ковбаси у багажник автомобіля їх було 

затримано працівниками міліції. Як визначити відповідальність кожного? 

 

 



ВАРІАНТ  25 

Комплексної контрольної роботи з дисципліни 

«Кримінальне право» 

для студентів ІІІ курсу 

(денної форми навчання галузь знань 08 «Право» 

напрям підготовки 081«Правознавство» ) 

 
І рівень – 20 балів за правильну відповідь 

Теоретичне питання:Дайте оцінку  злочинам у сфері господарської діяльності, їх види. 

 
ІІ рівень – 3 бали за правильну відповідь 
Тестові завдання: 

1. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Кримінальним Кодексом 

України ознаки катування? 

1) заподіяння душевного болю; 2) умисне заподіяння душевного хвилювання; 3) умисне заподіяння 

фізичного чи морального страждання; 4) вчинюється шляхом нанесення побоїв, мучення або інших 

насильницьких дій; 5) вчинюється шляхом нанесення образи; 6) його метою є отримання від потерпілого 

проти його волі інформації, свідчення або визнання. 

2. Вкажіть цифрою суму максимального строку позбавлення волі для неповнолітніх, які вчинили 

особливо тяжкий злочин, пов'язаний з умисним позбавленням життя людини (у роках) і строку повноважень 

глави Української держави (у роках).  

3. Вкажіть цифрою суму мінімальної тривалості арешту для неповнолітніх (у днях) і мінімального 

віку суб’єкта адміністративного правопорушення.  

4. У відповідях під котрими номерами правильно вказані ознаки необхідної оборони як обставини, 

що виключає злочинність діяння? 

1) її метою є захист охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої 

особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно небезпечного посягання; 2) її метою є 

умисне заподіяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди; 3) її метою є усунення небезпеки, що безпосередньо 

загрожує особі чи охоронюваним законом правам цієї людини або інших осіб, а також суспільним інтересам 

чи інтересам держави; 4) це дії; 5) це уявлення особи; 6) вчиняється шляхом заподіяння тому, хто посягає, 

шкоди, необхідної і достатньої в даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання. 

5. У відповідях під котрими номерами правильно вказані ознаки крайньої необхідності як обставини, 

що виключає злочинність діяння? 

1) небезпеку в даній обстановці не можна було усунути іншими засобами; 2) це заподіяння шкоди 

майну інших людей в умовах надзвичайного стану; 3) протиправне посягання в даній обстановці не можна 

було припинити; 4) це захист від злочинного посягання; 5) це заподіяння шкоди правоохоронюваним 

інтересам для усунення небезпеки; 6) це заподіяння шкоди тому, хто захищається. 

6. У відповідях під котрими номерами правильно вказані суб'єкти і суб'єктивна сторона злочинів 

проти основ національної безпеки України? 

1) прямий умисел; 2) непряма необережність; 3) особа, яка досягла 14 років; 4) особа, яка досягла 16 

років (для державної зради – громадяни України); 5) непрямий умисел; 6) пряма необережність. 

7. У відповідях під котрими номерами правильно вказані дії, в яких виражається готування до 

злочину? 

1) підшукування знарядь для вчинення злочину; 2) бажання вчинити злочин; 3) пристосування 

засобів для вчинення злочину; 4) умисне створення умов вчинення злочину; 5) переховування знарядь 

вчинення злочину; 6) переховування осіб винних у вчиненні злочину  

8. Вкажіть цифрою суму максимального строку позбавлення волі за тяжкі злочини і максимального 

строку позбавлення волі за злочини невеликої тяжкості (у роках).  

9. У відповідях під котрими номерами правильно названі умови правомірності добровільної 

відмови? 

 1) злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від волі винного; 2) остаточне 

припинення особою за своєю волею готування до злочину; 3) щире каяття; 4) усвідомлення можливості 

доведення злочину до кінця; 5) відшкодування заподіяних збитків; 6) крайня необхідність 

10. У відповідях під котрими номерами правильно названі злочини відповідальність за які настає у 

віці від 14 років? 

1) умисне тяжке тілесне ушкодження; 2) умисне знищення або пошкодження майна; 3) державна 

зрада; 4) шпигунство; 5) підбурювання до дачі хабара; 6) давання хабара. 

11. У відповідях під котрими номерами правильно вказані об'єкти, які захищаються особою, яка 

перебуває в стані необхідної оборони як обставини, що виключає злочинність діяння? 



1) інтереси юридичної особи; 2) інтереси державної установи; 3) охоронювані законом державні 

інтереси; 4) корпоративні інтереси; 5) охоронювані законом права особи, яка захищається; 6) охоронювані 

законом інтереси будь-якої іншої особи. 

12. У відповідях під котрими номерами правильно вказані обставини, яким явно не відповідає тяжка 

шкода, завдана тому, хто посягає, що вважається перевищенням необхідної оборони?  

1) особа злочинця; 2) особа того, хто захищається; 3) небезпечність посягання; 4) небезпечність 

злочинця; 5) обстановка захисту; 6) свідомість особи. 

13. У відповідях під котрими номерами правильно вказані випадки, які виключають перевищення 

меж необхідної оборони незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає?  

1) захист від нападу озброєної особи; 2) захист від нападу дорослої особи; 3) захист від нападу групи 

осіб; 4) захист робочого місця; 5) захист дому; 6) відвернення протиправного насильницького вторгнення у 

житло. 

14. Вкажіть цифрою суму максимального строку виправних робіт як кримінального покарання для 

неповнолітніх (у роках) і строку повноважень судді Конституційного Суду України (у роках).  

15. Вкажіть цифрою суму максимального строку виправних робіт як кримінального покарання (у 

роках) і кількістю основних видів кримінальних покарань.  

16. У відповідях під котрими номерами правильно вказані цілі, на які спрямоване затримання особи, 

що вчинила злочин як обставини, що виключає злочинність діяння? 

1) опір особі, яка вчинила злочин; 2) доставляння затриманої безпосередньо після вчиненого 

посягання особи відповідним органам влади; 3) поміщення особи, яка своєю поведінкою викликає підозру, 

до ізольованого приміщення; 4) утримання особи, визнаної обвинувачуваною; 5) затримання особи, яка 

вчинила злочин, безпосередньо після вчинення посягання; 6) обмеження волі особи, що вчинила злочин. 

17. Вкажіть цифрою суму максимального строку громадських робіт (у годинах) і конституційного 

складу Верховної Ради України.  

18. Вкажіть цифрою суму мінімального строку виправних робіт як кримінального покарання для 

неповнолітніх (у місяцях) і строку повноважень Голови Конституційного Суду України (у роках).  

19. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Кримінальним Кодексом 

України форми об'єктивної сторони державної зради? 

1) розвідувальна діяльність; 2) перехід на бік ворога в період збройного конфлікту; 3) 

антиукраїнська агітація і пропаганда; 4) відмова повернутися із-за кордону; 5) надання іноземній організації 

допомоги в проведенні підривної діяльності проти України; 6) отримання фінансової допомоги із-за кордону 

для посилення впливу на політичне життя України. 

20. У відповідях під котрими номерами правильно вказані випадки, які виключають перевищення 

меж необхідної оборони незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає?  

1) захист неповнолітнього; 2) відвернення проникнення у житло; 3) захист від нападу озброєної 

особи; 4) захист від нападу особи; 5) захист від нападу групи осіб; 6) захист місця роботи. 

  

ІІІ рівень – 20 балів за правильну відповідь 
Задача:  

 Сімнадцятирічний Яструб був засуджений за вбивство при обтяжуючих обставинах (п. "б" і "г" ст. 

93 КК) до десяти років позбавлення волі. Після відбуття ним семи років покарання, адміністрація подала 

клопотання про його умовно-дострокове звільнення від покарання. Але суд, посилаючись на ст. 52-1 КК, у 

клопотанні відмовив. Чи правильне рішення суду? 



ВАРІАНТ  26 

Комплексної контрольної роботи з дисципліни 

«Кримінальне право» 

для студентів ІІІ курсу 

(денної форми навчання галузь знань 08 «Право» 

напрям підготовки 081«Правознавство» ) 

 
І рівень – 20 балів за правильну відповідь 
Теоретичне питання: Дайте загальну характеристику злочинам проти виборчих прав і свобод людини і 

громадянина. 
ІІ рівень – 3 бали за правильну відповідь 
Тестові завдання: 

1. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Кримінальним Кодексом 

України ознаки хуліганства? 

1) порушення громадської безпеки; 2) супроводжується винятковим цинізмом; 3) грубе порушення 

встановленого порядку управління; 4) вчинюється з корисливих мотивів; 5) вчинюється з мотивів явної 

неповаги до суспільства; 6) супроводжується вимаганням. 

2. У відповідях під котрими номерами правильно вказані мінімальний і максимальний строк 

виправних робіт як кримінального покарання? 

1) 6 місяців; 2) 1 рік; 3) 2 роки; 4) 3 роки; 5) 5 років. 

3. У відповідях під котрими номерами правильно названі ознаки поняття злочину згідно науки 

кримінального права? 

1) винність; 2) кримінальна караність 3) умисне вчинення злочину; 4) необережне вчинення 

злочину; 5) осудність; 6) неосудність. 

4. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Кримінальним Кодексом 

України ознаки побоїв і мордування? 

1) вчинені з метою залякування близьких потерпілого; 2) необережне завдання удару; 3) вчинення 

дій, які завдали моральної шкоди; 4) спричинили переривання вагітності; 5) спричинило розлад здоров'я 

тривалістю не більше двох тижнів; 6) не спричинили тілесних ушкоджень. 

5. У відповідях під котрими номерами правильно вказані мінімальний і максимальний розміри 

відрахування в доход держави при відбуванні виправних робіт як кримінального покарання (у відсотках) ? 

1) 5; 2) 10; 3) 15; 4) 20; 5) 40. 

6. У відповідях під котрими номерами правильно названі види злочинів в залежності від ступеня 

тяжкості злочини? 

 1) малої тяжкості; 2) великої тяжкості; 3) високої тяжкості 4) тяжкі; 5) особливо тяжкі; 6) особливо 

небезпечні. 

7. Вкажіть цифрою кількість видів злочинів залежно їх тяжкості.  

8. У відповідях під котрими номерами правильно названі стадії вчинення злочинів?  

1) готування до злочину; 2) спроба вчинити злочин; 3) умисел на вчинення злочину; 4) добровільна 

відмова від вчинення злочину; 5) замах на злочин. 

9. У відповідях під котрими номерами правильно названі види злочину в залежності від стадії його 

вчинення? 

1) умисний; 2) малозначний; 3) формальний; 4) закінчений; 5) завершений. 

10. Вкажіть цифрою мінімальний строк громадських робіт для неповнолітніх (у годинах). 

11. Вкажіть цифрою максимальний строк позбавлення волі для неповнолітніх, які вчинили особливо 

тяжкий злочин, пов'язаний з умисним позбавленням життя людини (у роках). 15. 

12. У відповідях під котрими номерами правильно названі види співучасників злочину? 

1) підбурювач; 2) пособник; 3) замовник; 4) помічник; 5) шухер; 6) кришка. 

13. Вкажіть цифрою вік особи, досягнення якого на момент вчинення хуліганства тягне за собою 

кримінальну відповідальність.  

14. У відповідях під котрими номерами правильно названі обставини, що виключають злочинність 

діяння? 

1) крайня необхідність; 2) дійове каяття; 3) затримання особи, що вчинила злочин; 4) примирення 

винного з потерпілим; 5) вчинення злочину за великі гроші. 

15. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Кримінальним Кодексом 

України ознаки умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження? 

1) умисне ушкодження, яке не є небезпечним для життя; 2) непоправне знівечення обличчя; 3) 

спричинило втрату будь-якого органу; 4) спричинило значну стійку втрату працездатності менш як на одну 

третину; 5) розлад здоров'я, поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менш як на одну третину; 6) 

переривання вагітності. 



16. У відповідях під котрими номерами правильно вказані об'єкти, які захищаються особою, яка 

перебуває в стані необхідної оборони як обставини, що виключає злочинність діяння? 

1) охоронювані законом права особи, яка захищається; 2) охоронювані законом інтереси будь-якої 

іншої особи; 3) корпоративні інтереси; 4) інтереси громадської організації; 5) охоронювані законом 

суспільні інтереси; 6) будь-які інтереси будь-якої особи. 

17. У відповідях під котрими номерами правильно названі обставини, що виключають злочинність 

діяння?  

1) необхідна оборона; 2) закінчення строків давності; 3) неосудність; 4) виконання наказу або 

розпорядження; 5) вчинення злочину в групі. 

18. У відповідях під котрими номерами правильно названі обставини, що виключають злочинність 

діяння? 

1) крайня необхідність; 2) виконання наказу або розпорядження; 3) відсутність складу злочину; 4) 

діяння, пов’язане з ризиком; 5) необхідна крайність. 

19. У відповідях під котрими номерами правильно вказані обставини, яким явно не відповідає тяжка 

шкода, завдана тому, хто посягає, що вважається перевищенням необхідної оборони? 

1) погодні умови; 2) обстановка захисту; 3) рівень освітлення; 4) суб'єктивна сторона злочину; 5) 

небезпечність посягання; 6) пора дня. 

20. У відповідях під котрими номерами правильно вказані випадки, які виключають перевищення 

меж необхідної оборони незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає?  

1) захист неповнолітнього; 2) відвернення проникнення у житло; 3) захист від нападу озброєної 

особи; 4) захист від нападу особи; 5) захист від нападу групи осіб; 6) захист місця роботи. 

  

ІІІ рівень – 20 балів за правильну відповідь 
Задача:  

Токарю Свірщу, що працює на заводі "Арсенал", стало відомо, що у сейфі бухгалтерії цеху, де він 

працює, зберігається 10 000 гривень. Чоловік вирішив ними заволодіти. Свірщ, підібравши ключа, проник у 

приміщення бухгалтерії та намагався відкрити сейф. Проте це йому не вдалося і він пішов додому. Як 

кваліфікувати дії Свірща? 

 

 

 

 

 



ВАРІАНТ  27 

Комплексної контрольної роботи з дисципліни 

«Кримінальне право» 

для студентів ІІІ курсу 

(денної форми навчання галузь знань 08 «Право» 

напрям підготовки 081«Правознавство» ) 

 
І рівень – 20 балів за правильну відповідь 

Теоретичне питання: Охарактеризуйте злочини проти основ національної безпеки у 

політичній та економічній сферах. 
ІІ рівень – 3 бали за правильну відповідь 
Тестові завдання: 

1. У відповідях під котрими номерами правильно названі обставини, що виключають злочинність 

діяння? 

1) фізичний примус; 2) примирення винного з потерпілим; 3) добровільна відмова від вчинення 

злочину; 4) щире каяття. 

2. У відповідях під котрими номерами правильно названі підстави звільнення від кримінальної 

відповідальності особи, яка вчинила злочин? 

1) щире каяття; 2) дійове каяття; 3) крайня необхідність; 4) відшкодування заподіяної злочином 

шкоди. 

3. У відповідях під котрими номерами правильно вказані цілі, на які спрямоване затримання особи, 

що вчинила злочин як обставини, що виключає злочинність діяння? 

1) затримання особи, яка своєю поведінкою викликає підозру; 2) затримання особи, визнаної 

обвинувачуваною; 3) затримання особи, яка вчинила злочин, безпосередньо після вчинення посягання; 4) 

ув'язнення особи, що вчинила злочин; 5) вивезення особи, яка вчинила злочин; 6) доставляння затриманої 

безпосередньо після вчиненого посягання особи відповідним органам влади. 

4. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Кримінальним Кодексом 

України злочини проти основ національної безпеки України? 

1) державний переворот; 2) розвідувальна діяльність; 3) державна зрада; 4) посягання на життя 

державного чи громадського діяча; 5) шпигунство; 6) посягання на життя і здоров'я особи. 

5. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Кримінальним Кодексом 

України вчинені з метою ослаблення держави дії, в яких може виражатися диверсія? 

1) зруйнування об'єктів, які мають важливе народногосподарське значення; 2) пошкодження мережі 

квартальної системи водопостачання; 3) дії, спрямовані на радіоактивне забруднення; 4) масове отруєння; 5) 

хімічне забруднення; 6) поширення вірусу. 

6. У відповідях під котрими номерами правильно названі підстави звільнення від кримінальної 

відповідальності особи, яка вчинила злочин? 

1) добровільна відмова; 2) примирення винного з потерпілим; 3) психічний примус; 4) обмежена 

осудність 

7. У відповідях під котрими номерами правильно названі підстави звільнення від кримінальної 

відповідальності особи, яка вчинила злочин? 

1) зміна обстановки; 2) дійове каяття; 3) сприяння у розкритті злочину; 4) необхідна оборона.  

8. У відповідях під котрими номерами правильно названі підстави звільнення від кримінальної 

відповідальності особи, яка вчинила злочин? 

1) передача особи злочинця на поруки; 2) відшкодування заподіяної злочином шкоди; 3) необхідна 

оборона; 4) уявна оборона; 5) закінчення строків давності. 

9. У відповідях під котрими номерами правильно вказані мінімальний і максимальний строк 

обмеження волі?  

1) 6 місяців; 2) 1 рік; 3) 2 роки; 4) 3 роки; 5) 5 років. 

10. Вкажіть цифрою мінімальний строк позбавлення волі (у роках).  

11. Вкажіть цифрою кількість основних покарань, які можуть бути застосовані до неповнолітнього.  

12. У відповідях під котрими номерами правильно вказані мінімальний і максимальний строк 

тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовця? 

1) 6 місяців; 2) 1 рік; 3) 2 роки; 4) 3 роки; 5) 5 років. 

13. Вкажіть цифрою кількість додаткових покарань, які можуть бути застосовані до 

неповнолітнього.  

14. У відповідях під котрими номерами правильно вказані злочини проти життя та здоров'я особи? 

1) умисне тяжке тілесне ушкодження; 2) державна зрада; 3) умисне вбивство; 4) посягання на життя 

державного і громадського діяча; 5) вимагання; 6) тілесне ушкодження, вчинене в стані алкогольного або 

наркотичного сп'яніння. 



15. Вкажіть цифрою мінімальний строк виправних робіт як кримінального покарання для 

неповнолітніх (у місяцях).  

16. Вкажіть цифрою максимальний строк виправних робіт як кримінального покарання для 

неповнолітніх (у роках).  

17. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Кримінальним Кодексом 

України ознаки умисного легкого тілесного ушкодження? 

1) спричинило незначну втрату працездатності; 2) спричинило втрату працездатності не більш як 

один місяць; 3) спричинило розлад здоров'я тривалістю не більше двох місяців; 4) розлад здоров'я, 

поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менш як на одну третину; 5) переривання вагітності; 6) 

спричинило короткочасний розлад здоров'я. 

18. У відповідях під котрими номерами правильно названі підстави звільнення від кримінальної 

відповідальності особи, яка вчинила злочин? 

1) застосування до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру; 2) вчинення злочину 

неповнолітнім; 3) вчинення злочину малолітнім; 4) передача на поруки. 

19. У відповідях під котрими номерами наведені правильні положення, які стосуються поняття 

кримінального покарання та його мети? 

1) направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної установи до його виправлення; 

2) запобігання вчиненню нових злочинів іншими особами; 3) завдання фізичних страждань; 4) обмеження 

прав і свобод засудженого; 5) обмеження дозвілля; 6) приниження людської гідності. 

20. Вкажіть цифрою максимальний строк позбавлення волі (у роках).  

 

ІІІ рівень – 20 балів за правильну відповідь 
Задача:  

До таксиста Драпіка, що сидів у автомобілі і чекав на клієнтів, підійшли троє підлітків і запитали чи 

не потрібна йому нова автомагнітола за ціною втричі нижчою від ринкової. Отримавши стверджувальну 

відповідь, ввечері хлопці проникли в автомобіль, що стояв у їхньому дворі, і викрали автомагнітолу „Sonу”, 

яку у цей же вечір продали Драпіку. Як кваліфікувати дії підлітків та Драпіка? 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАРІАНТ  28 

Комплексної контрольної роботи з дисципліни 

«Кримінальне право» 

для студентів ІІІ курсу 

(денної форми навчання галузь знань 08 «Право» 

напрям підготовки 081«Правознавство» ) 

 
І рівень – 20 балів за правильну відповідь 
Теоретичне питання: Розкрийте  зміст кримінальних правовідносин. Їх виникнення, форми реалізації та 

припинення. 
ІІ рівень – 3 бали за правильну відповідь 
Тестові завдання: 

1. Вкажіть цифрою вік, досягнення якого на момент вчинення злочину дозволяє застосувати до 

особи довічне позбавлення волі.  

2. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Кримінальним Кодексом 

України ознаки вимагання? 

1) вимога передачі особистого права; 2) заволодіння чужим майном; 3) таємне заволодіння чужим 

майном; 4) вимога вчинення будь-яких дій майнового характеру; 5) вчинюється з погрозою порушення 

передбачених законом державних інтересів; 6) вчинюється з погрозою насильства над потерпілим чи його 

близькими родичами. 

3. Вкажіть цифрою максимальний строк направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-

виховної установи (у роках).  

4. У відповідях під котрими номерами правильно вказані випадки звільнення від кримінального 

покарання та його відбування? 

1) умовно-дострокове звільнення від відбування покарання; 2) звільнення від відбування покарання 

у зв’язку обрання запобіжного заходу; 3) звільнення від відбування покарання у зв’язку з щирим каяттям; 4) 

звільнення від відбування покарання у зв’язку з призовом на строкову військову службу; 5) звільнення від 

покарання у зв’язку з тяжкою хворобою. 

5. У відповідях під котрими номерами правильно названі види кримінальних покарань? 

1) громадські роботи; 2) позбавлення волі; 3) попередження; 4) арешт; 5) позбавлення права 

висувати свою кандидатуру на виборах до органів місцевого самоврядування; 6) сувора догана. 

6. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Кримінальним Кодексом 

України види діяльності, втягнення неповнолітніх у які вважається "втягнення неповнолітніх у злочинну 

діяльність"? 

1) порушення трудової дисципліни; 2) пияцтво; 3) заняття азартними іграми; 4) заняття підозрілою 

діяльністю; 5) заняття жебрацтвом; 6) заняття нелегальною діяльністю. 

7. У відповідях під котрими номерами правильно названі види кримінальних покарань? 

1) застереження; 2) оплатне вилучення майна 3) позбавлення права займатися певною діяльністю; 4) 

виправні роботи; 5) обмеження волі. 

8. Вкажіть цифрою вік особи, досягнення якого на момент вчинення військового злочину дозволяє 

визнати її суб’єктом злочину. 

9. Вкажіть цифрою максимальний розмір штрафу як кримінального покарання для неповнолітнього 

(у неоподатковуваних мінімумах доходів громадян).  

10. У відповідях під котрими номерами правильно вказані мінімальний і максимальний строк 

позбавлення волі? 

1) 6 місяців; 2) 1 рік; 3) 2 роки; 4) 10 років; 5) 15 років. 

11. Вкажіть цифрою максимальний розмір штрафу як кримінального покарання (у 

неоподатковуваних мінімумах доходів громадян). 

12. Вкажіть цифрою мінімальний строк позбавлення волі при заміні довічного позбавлення волі на 

позбавлення волі на певний строк через акт помилування (у роках).  

13. Вкажіть цифрою кількість форм взаємодії співучасників при вчиненні злочину.  

14. У відповідях під котрими номерами не правильно вказані мінімальний і максимальний строк 

позбавлення волі? 

1) 1 рік; 2) 2 роки ; 3) 10 років; 4) 15 років; 5) 20 років. 

15. У відповідях під котрими номерами правильно названі види кримінальних покарань?  

1) конфіскація; 2) зобов’язання відшкодувати заподіяну злочином шкоду; 3) громадські роботи; 4) 

арешт; 5) поміщення у психіатричну лікарню з простим наглядом . 

16. У відповідях під котрими номерами правильно вказані мінімальний і максимальний розмір 

штрафу (у неоподатковуваних мінімумах доходів громадян) ? 

1) 30; 2) 60; 3) 120 ;4) 500; 5) 1000. 



17. У відповідях під котрими номерами правильно вказані мінімальний і максимальний строк 

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як основного покарання?  

1) 6 місяців; 2) 1 рік; 3) 2 роки; 4) 3 роки; 5) 5 років. 

18. Вкажіть цифрою мінімальний строк громадських робіт (у годинах).  

19. Вкажіть цифрою максимальний строк громадських робіт для неповнолітніх (у годинах).  

20. У відповідях під котрими номерами правильно вказані мінімальний і максимальний строк на 

який можуть застосовуватись службові обмеження для військовослужбовців? 

1) 6 місяців; 2) 1 рік; 3) 3 роки; 4) 5 років; 5) 2 роки; 6) 7 років. 

ІІІ рівень – 20 балів за правильну відповідь 
Задача:  

Учень 11 -го класу Жумілов у колі своїх друзів (Коника, Нагнибіди, Марущака та Вертипороха) 

заявив, що він знає де знаходяться у школі підсилювач та колонки, які можна легко викрасти. Пізно ввечері 

Коник та Марущак стали на сторожі біля сходинок на горище школи, а Нагнибіда та Вертипорох через отвір 

на горищ проникли у приміщення школи і викрали техніку. Визначте форму співучасті та види 

співучасників. 

 

 



ВАРІАНТ  29 

Комплексної контрольної роботи з дисципліни 

«Кримінальне право» 

для студентів ІІІ курсу 

(денної форми навчання галузь знань 08 «Право» 

напрям підготовки 081«Правознавство» ) 

 
І рівень – 20 балів за правильну відповідь 

Теоретичне питання: Визначте відмінність злочину від інших правопорушень.  

 
ІІ рівень – 3 бали за правильну відповідь 
Тестові завдання: 

1. Вкажіть цифрою мінімальну тривалість арешту для неповнолітніх (у днях).  

2. Вкажіть цифрою максимальну тривалість арешту для неповнолітніх (у днях).  

3. Вкажіть цифрою вік неповнолітнього, досягнення якого дозволяє застосувати до неповнолітнього 

арешт.  

4. У відповідях під котрими номерами правильно вказані мінімальний і максимальний строк 

арешту? 

1) 1 місяць; 2) 2 місяці; 3) 3 місяці; 4) 6 місяців; 5) 1 рік. 

5. У відповідях під котрими номерами правильно названі примусові заходи виховного характеру, які 

можуть застосовуватися судом до неповнолітніх? 

1) штраф 2) публічне вибачення; 3) громадська догана; 4) обмеження дозвілля; 5) застереження. 

6. У відповідях під котрими номерами правильно названі примусові заходи виховного характеру, які 

можуть застосовуватися судом до неповнолітніх? 

1) попередження; 2) застереження; 3) сувора догана; 4) догана. 

7. Вкажіть цифрою максимальний строк громадських робіт (у годинах).  

8. У відповідях під котрими номерами правильно названі кримінальні покарання, які не можуть 

бути застосовані до неповнолітніх за вчинення злочину? 

1) арешт; 2) штраф; 3) обмеження волі; 4) позбавлення волі; 5) службові обмеження. 

9. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Кримінальним Кодексом 

України ознаки шахрайства? 

1) заволодіння майном шляхом нападу; 2) заволодіння майном без укладення правочину; 2) 

придбання права на майно шляхом зловживання довірою; 4) придбання права на майно шляхом укладення 

недійсного договору; 5) придбання права на майно через договір, укладення незаконного договору; 6) 

заволодіння чужим майном шляхом обману. 

10. У відповідях під котрими номерами правильно вказані мінімальний і максимальний строк 

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як додаткового покарання?  

1) 6 місяців; 2) 1 рік; 3) 2 роки; 4) 3 роки; 5) 5 років. 

11. Вкажіть цифрою максимальний строк виправних робіт як кримінального покарання (у роках).  

12. Вкажіть цифрою мінімальний строк виправних робіт як кримінального покарання (у місяцях).  

13. У відповідях під котрими номерами правильно названі кримінальні покарання, які не можуть 

бути застосовані до неповнолітніх за вчинення злочину? 

1) позбавлення волі; 2) позбавлення права обіймати певні посади; 3) позбавлення спеціального 

звання; 4) арешт; 5) позбавлення спеціального рангу; 6) виправні роботи. 

14. Вкажіть цифрою максимальний строк позбавлення волі для неповнолітніх (у роках). 

15. У відповідях під котрими номерами правильно вказані мінімальний і максимальний строк 

громадських робіт?  

1) 30 годин; 2) 60 годин; 3) 120 годин; 4) 230 годин; 5) 240 годин. 

16. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Кримінальним Кодексом 

України злочини проти волі, честі та гідності особи? 

1) торгівля людьми; 2) експлуатація дітей; 3) вивезення людини за кордон; 4) незаконне поміщення в 

психіатричний заклад; 5) позбавлення волі; 6) незаконне поміщення в дитячий садок. 

17. Вкажіть цифрою суму мінімального строку виправних робіт як кримінального покарання (у 

місяцях) і строку повноважень члена парламенту (у роках).  

18. Вкажіть цифрою суму максимального строку позбавлення волі для неповнолітніх (у роках) і 

кількості видів трудового договору за часом.  

19. У відповідях під котрими номерами правильно названі ознаки злочину згідно Кримінального 

кодексу України? 

1) передбачене Кримінальним кодексом України; 2) передбачене Конституцією; 3) суспільно 

небезпечне діяння; 4) суспільно шкідливе діяння; 5) санкціоноване і гарантоване державою; 6) винне діяння. 



20. У відповідях під котрими номерами правильно названі ознаки злочину згідно Кримінального 

кодексу України? 

1) передбачене Кримінальним кодексом України; 2) передбачене Конституцією; 3) суспільно 

шкідливе діяння; 4) суспільно корисне діяння; 5) вчинене суб’єктом злочину; 6) посягає на суспільні 

відносини. 

ІІІ рівень – 20 балів за правильну відповідь 
Задача:  

Неповнолітні учні ПТУ Ларіонов та Опариш, перебуваючи у нетверезому стані, сиділи на лавці у 

міському парку і грубо приставали до перехожих, які не звертали уваги на їхні вигуки та образи, швидко 

проходили мимо. Та коли вони обізвали нецензурною лайкою неповнолітніх Юшкова та Яв орського, що 

проходили парком, останні їм відповіли тим же. У відповідь Ларіонов та Опариш розпочали бійку. У ході 

боротьби Ларіонов витягнув ножа та смертельно поранив ним Юшкова. Як було встановлено, ніж належав 

Опаришу, який передав його Ларіонову перед входом у парк. Визначте ознаки злочину, форми та види 

вини. Як визначити відповідальність кожного? 

 



ВАРІАНТ  30 

Комплексної контрольної роботи з дисципліни 

«Кримінальне право» 

для студентів ІІІ курсу 

(денної форми навчання галузь знань 08 «Право» 

напрям підготовки 081«Правознавство» ) 

 
І рівень – 20 балів за правильну відповідь 
Теоретичне питання: Визначте поняття і основні ознаки злочину.  

 
ІІ рівень – 3 бали за правильну відповідь 
Тестові завдання: 

1. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Кримінальним Кодексом 

України ознаки катування? 

1) заподіяння душевного болю; 2) умисне заподіяння душевного хвилювання; 3) умисне заподіяння 

фізичного чи морального страждання; 4) вчинюється шляхом нанесення побоїв, мучення або інших 

насильницьких дій; 5) вчинюється шляхом нанесення образи; 6) його метою є отримання від потерпілого 

проти його волі інформації, свідчення або визнання. 

2. Вкажіть цифрою суму максимального строку позбавлення волі для неповнолітніх, які вчинили 

особливо тяжкий злочин, пов'язаний з умисним позбавленням життя людини (у роках) і строку повноважень 

глави Української держави (у роках).  

3. Вкажіть цифрою суму мінімальної тривалості арешту для неповнолітніх (у днях) і мінімального 

віку суб’єкта адміністративного правопорушення.  

4. У відповідях під котрими номерами правильно вказані ознаки необхідної оборони як обставини, 

що виключає злочинність діяння? 

1) її метою є захист охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої 

особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно небезпечного посягання; 2) її метою є 

умисне заподіяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди; 3) її метою є усунення небезпеки, що безпосередньо 

загрожує особі чи охоронюваним законом правам цієї людини або інших осіб, а також суспільним інтересам 

чи інтересам держави; 4) це дії; 5) це уявлення особи; 6) вчиняється шляхом заподіяння тому, хто посягає, 

шкоди, необхідної і достатньої в даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання. 

5. У відповідях під котрими номерами правильно вказані ознаки крайньої необхідності як обставини, 

що виключає злочинність діяння? 

1) небезпеку в даній обстановці не можна було усунути іншими засобами; 2) це заподіяння шкоди 

майну інших людей в умовах надзвичайного стану; 3) протиправне посягання в даній обстановці не можна 

було припинити; 4) це захист від злочинного посягання; 5) це заподіяння шкоди правоохоронюваним 

інтересам для усунення небезпеки; 6) це заподіяння шкоди тому, хто захищається. 

6. У відповідях під котрими номерами правильно вказані суб'єкти і суб'єктивна сторона злочинів 

проти основ національної безпеки України? 

1) прямий умисел; 2) непряма необережність; 3) особа, яка досягла 14 років; 4) особа, яка досягла 16 

років (для державної зради – громадяни України); 5) непрямий умисел; 6) пряма необережність. 

7. У відповідях під котрими номерами правильно вказані дії, в яких виражається готування до 

злочину? 

1) підшукування знарядь для вчинення злочину; 2) бажання вчинити злочин; 3) пристосування 

засобів для вчинення злочину; 4) умисне створення умов вчинення злочину; 5) переховування знарядь 

вчинення злочину; 6) переховування осіб винних у вчиненні злочину  

8. Вкажіть цифрою суму максимального строку позбавлення волі за тяжкі злочини і максимального 

строку позбавлення волі за злочини невеликої тяжкості (у роках).  

9. У відповідях під котрими номерами правильно названі умови правомірності добровільної 

відмови? 

 1) злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від волі винного; 2) остаточне 

припинення особою за своєю волею готування до злочину; 3) щире каяття; 4) усвідомлення можливості 

доведення злочину до кінця; 5) відшкодування заподіяних збитків; 6) крайня необхідність 

10. У відповідях під котрими номерами правильно названі злочини відповідальність за які настає у 

віці від 14 років? 

1) умисне тяжке тілесне ушкодження; 2) умисне знищення або пошкодження майна; 3) державна 

зрада; 4) шпигунство; 5) підбурювання до дачі хабара; 6) давання хабара. 

11. У відповідях під котрими номерами правильно вказані об'єкти, які захищаються особою, яка 

перебуває в стані необхідної оборони як обставини, що виключає злочинність діяння? 



1) інтереси юридичної особи; 2) інтереси державної установи; 3) охоронювані законом державні 

інтереси; 4) корпоративні інтереси; 5) охоронювані законом права особи, яка захищається; 6) охоронювані 

законом інтереси будь-якої іншої особи. 

12. У відповідях під котрими номерами правильно вказані обставини, яким явно не відповідає тяжка 

шкода, завдана тому, хто посягає, що вважається перевищенням необхідної оборони?  

1) особа злочинця; 2) особа того, хто захищається; 3) небезпечність посягання; 4) небезпечність 

злочинця; 5) обстановка захисту; 6) свідомість особи. 

13. У відповідях під котрими номерами правильно вказані випадки, які виключають перевищення 

меж необхідної оборони незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає?  

1) захист від нападу озброєної особи; 2) захист від нападу дорослої особи; 3) захист від нападу групи 

осіб; 4) захист робочого місця; 5) захист дому; 6) відвернення протиправного насильницького вторгнення у 

житло. 

14. Вкажіть цифрою суму максимального строку виправних робіт як кримінального покарання для 

неповнолітніх (у роках) і строку повноважень судді Конституційного Суду України (у роках).  

15. Вкажіть цифрою суму максимального строку виправних робіт як кримінального покарання (у 

роках) і кількістю основних видів кримінальних покарань.  

16. У відповідях під котрими номерами правильно вказані цілі, на які спрямоване затримання особи, 

що вчинила злочин як обставини, що виключає злочинність діяння? 

1) опір особі, яка вчинила злочин; 2) доставляння затриманої безпосередньо після вчиненого 

посягання особи відповідним органам влади; 3) поміщення особи, яка своєю поведінкою викликає підозру, 

до ізольованого приміщення; 4) утримання особи, визнаної обвинувачуваною; 5) затримання особи, яка 

вчинила злочин, безпосередньо після вчинення посягання; 6) обмеження волі особи, що вчинила злочин. 

17. Вкажіть цифрою суму максимального строку громадських робіт (у годинах) і конституційного 

складу Верховної Ради України.  

18. Вкажіть цифрою суму мінімального строку виправних робіт як кримінального покарання для 

неповнолітніх (у місяцях) і строку повноважень Голови Конституційного Суду України (у роках).  

19. У відповідях під котрими номерами правильно вказані передбачені Кримінальним Кодексом 

України форми об'єктивної сторони державної зради? 

1) розвідувальна діяльність; 2) перехід на бік ворога в період збройного конфлікту; 3) 

антиукраїнська агітація і пропаганда; 4) відмова повернутися із-за кордону; 5) надання іноземній організації 

допомоги в проведенні підривної діяльності проти України; 6) отримання фінансової допомоги із-за кордону 

для посилення впливу на політичне життя України. 

20. У відповідях під котрими номерами правильно названі дії виконавця (співвиконавця) злочину? 

1) допомога у вчиненні злочину; 2) безпосереднє вчинення злочину; 3) вчинення злочину шляхом 

використання інших осіб, що відповідно до закону не підлягають кримінальній відповідальності за скоєне; 

4) надання знаряддя вчинення злочину; 5) вчинення дій спрямованих на усунення перешкод у вчиненні 

злочину; 6) вчинення дій спрямованих на приховування злочину. 

 

ІІІ рівень – 20 балів за правильну відповідь 
Задача:  

Учень 11 -го класу Жумілов у колі своїх друзів (Коника, Нагнибіди, Марущака та Вертипороха) 

заявив, що він знає де знаходяться у школі підсилювач та колонки, які можна легко викрасти. Пізно ввечері 

Коник та Марущак стали на сторожі біля сходинок на горище школи, а Нагнибіда та Вертипорох через отвір 

на горищ проникли у приміщення школи і викрали техніку. Визначте форму співучасті та види 

співучасників. 

 


