
 
Перелік питань до іспиту  

з дисципліни «Кримінальне право» 
1. Поняття, предмет і метод та ознаки кримінального права як галузі права. 
2. Завдання, система і принципи кримінального права як галузі права.   
3. Поняття закону про кримінальну відповідальність, його структура. Види 

диспозицій і санкцій. 
4. Чинність кримінального закону в просторі, в часі і за колом осіб. 
5. Поняття злочину та його ознаки. Малозначиме діяння та умови його 
застосування.  
6. Класифікація злочинів.  
7. Поняття та значення складу злочину. 
8. Поняття кваліфікації  злочинів, її основні правила та значення. 
9. Елементи і ознаки складу злочину. Обов’язкові та факультативні ознаки. 
10.  Види складів злочину. 
11.  Поняття об’єкту злочину. Відмінність об’єкта від предмета злочинів. 
12.  Класифікація об’єктів злочинів по горизонталі та по вертикалі. 
13.  Поняття та значення об’єктивної сторони злочину. 
14.  Діяння як обов’язкова ознака об’єктивної сторони складу злочину та 

його ознаки. Види і значення суспільно небезпечних наслідків 
15.  Причинний зв’язок між діянням і суспільно небезпечними наслідками. 

Види причинних зв’язків. 
16.  Місце, час, обстановка, спосіб та засоби вчинення злочину як 

факультативні ознаки об’єктивної сторони злочину. 
17.  Поняття та види суб’єктів злочину. 
18.  Поняття осудності, неосудності та обмеженої осудності.  
19.  Поняття і значення суб’єктивної сторони злочину.  
20.  Умисел та його види. Відмежування непрямого умислу від прямого. 

Особливості умислу у злочинах із формальним складом. 
21.  Необережність та її види. Відмежування злочинної самовпевненості від 

непрямого умислу.  Мотив і мета вчинення злочину. 
22.  Поняття та види стадій вчинення злочинів. 
23.  Поняття, ознаки співучасті. 
24.  Види співучасників та форми співучасті. 
25.  Поняття та види сукупності злочинів.  
26.  Поняття та види повторності злочинів.  
27. Поняття та види рецидиву злочинів.  
28. Поняття та види обставин, які виключають злочинність діяння. 
29. Поняття, мета і види покарань: основні та додаткові. 
30. Покарання, що можуть призначатися і як основні і як додаткові. 
31. Особливості кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх. 
32. Призначення покарання за сукупністю злочинів і за сукупністю вироків. 
33. Звільнення від покарання та його відбування: поняття та види. 
34. Поняття, підстави та види звільнення від кримінальної відповідальності. 
35. Судимість: погашення і зняття, їх відмінність. 
36.  Поняття, система та значення Особливої частини кримінального права  
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України. 
37.  Посягання на життя державного чи громадського діяча. 
38.  Шпигунство. 
39.  Поняття і види вбивств. 
40.  Умисне  вбивство при обтяжуючих обставинах. Види обтяжуючих 

обставин. 
41.  Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання. 
42.  Умисне  вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини. 
43.  Вбивство через необережність 
44.  Доведення до самогубства 
45.  Поняття і види тілесних ушкоджень. 
46.  Поняття умисного тяжкого тілесного ушкодження.  
47.  Катування.  Відмежування  катування  від побоїв та мордування. 
48.  Зараження венеричною хворобою. 
49.  Незаконне  проведення аборту. 
50.  Незаконне позбавлення волі або викрадення людини. 
51.  Підміна дитини. 
52.  Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом. 
53.  Розбещення неповнолітніх. 
54.  Порушення таємниці голосування. 
55.  Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей. 
56.  Порушення права на безоплатну медичну допомогу. 
57.  Крадіжка. 
58.  Грабіж. Відмежування грабежу від крадіжки. 
59.  Розбій.  Відмінність розбою від насильницького грабежу. 

Співвідношення розбою і умисного вбивства з корисливих мотивів. 
60.  Вимагання. Предмет злочину, його види. Відмежування вимагання від 

розбою та насильницького грабежу. 
61.  Шахрайство. Специфіка предмету злочину. Відмежування шахрайства 

від крадіжки та грабежу. 
62.  Контрабанда.  
63.  Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне 
пенсійне страхування. 

64.  Незаконна порубка лісу. 
65.  Незаконне полювання. 
66.  Бандитизм. 
67.  Терористичний акт. 
68.  Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки. 
69.  Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації 

транспорту особами, які керують транспортними засобами. 
70.  Хуліганство. 
71.  Жорстоке поводження з тваринами. 
72.  Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність. 
73.  Посів або вирощування снотворного маку чи конопель. 



3 

74.  Схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або 
їх аналогів. 

75.  Розголошення державної таємниці. 
76.  Ухилення від призову за мобілізацією. 
77.  Самоправство. 
78.  Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних 

машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж 
електрозв'язку. 

79.  Службове підроблення. 
80.  Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди 

службовою особою. 
81.  Службова недбалість. 
82.  Незаконне збагачення. 
83.  Провокація підкупу. 
84.  Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності. 
85.  Примушування давати показання. 
86.  Порушення права на захист. 
87.  Завідомо неправдиве показання. 
88.  Приховування злочину. 
89.  Невиконання наказу. 
90.  Дезертирство. 
91.  Погане поводження з військовополоненими. 
92.  Пропаганда війни. 
93.  Геноцид. 
94.  Піратство. 
95.  Найманство.        


