
Перелік питань навчальної дисципліни «Кримінальне право» 
1. Поняття та завдання кримінального права. Система кримінального права. 

2. Принципи кримінального права. 

3. Чинність закону про кримінальну відповідальність в часі та просторі.  

4. Поняття злочину та його ознаки. 

5. Класифікація злочинів. 

6. Поняття і підстава кримінальної відповідальності. 

7. Ознаки складу злочину. Види складів злочину. 

8. Поняття і значення об'єкту злочину по кримінальному праву. Види об'єктів злочину. 

9. Поняття і значення об'єктивної сторони злочину в кримінальному праві. 

10. Поняття суб'єкта злочину в кримінальному праві. 

11. Поняття і ознаки суб'єктивної сторони злочину. 

12. Поняття вини і її форми. 

13. Стадії вчинення умисного злочину. 

14. Поняття готування до злочину. 

15. Поняття замаху на злочин та його види. 

16. Добровільна відмова при незакінченому злочину. Відмінність добровільної відмови від 

діяльного каяття та явки з повинною.  

17. Поняття та форми співучасті в кримінальному процесі. 

18. Види співучасників злочину. Підстави і межі кримінальної відповідальності співучасників. 

19. Множинність злочинів, її ознаки та види. 

20. Поняття і види сукупності. 

21. Повторність злочинів. 

22. Поняття рецидиву. 

23. Поняття і види обставин, що виключають злочинність діяння. 

24. Поняття, підстави та види звільнення від кримінальної відповідальності. 

25. Поняття і мета покарання. 

26. Система і види покарання. 

27. Загальні засади призначення покарання.  

28. Судимість. 

29. Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування. 

30. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх. 

31. Поняття та система Особливої частини кримінального права. 

32. Загальна характеристика злочинів проти основ національної безпеки України. 

33. Поняття і види злочинів проти життя та здоров'я особи. 

34. Поняття та загальна характеристика злочинів проти волі, честі та гідності особи. 

35. Загальна характеристика злочинів проти виборчих прав і свобод людини і громадянина. 

36. Поняття злочинів проти власності, їх види і загальна характеристика. 

37. Поняття злочинів у сфері господарської діяльності, їх види і загальна характеристика. 

38. Поняття та загальна характеристика злочинів проти громадської безпеки. 

39. Поняття, загальна характеристика та види злочинів проти громадського порядку та моральності. 

40. Загальна характеристика та види злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності 


