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КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З КУРСУ  

“КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ”  
(Загальна частина)  

7 триместр 
 
1. Поняття кримінального права. 
2. Завдання, функції та принципи кримінального права. 
3. Система кримінального права. 
4. Кримінальне право і суміжні галузі права. 
5. Предмет науки кримінального права. 
6. Поняття кримінальної відповідальності. 
7. Підстави кримінальної відповідальності. 
8. Поняття закону про кримінальну відповідальність. 
9. Система і структура кримінального закону України. 
10. Чинність закону про кримінальну відповідальність у 

часі. 
11. Чинність кримінального закону у просторі. 
12. Тлумачення кримінального закону. 
13. Поняття злочину. 
14. Головні ознаки злочину. 
15. Класифікація злочинів. 
16. Поняття і значення складу злочину. 
17. Елементи і ознаки складу злочину. 
18. Види складу злочинів. 
19. Кваліфікація злочинів. 
20. Поняття об’єкта злочину. 
21. Види об’єктів злочину. 
22. Предмет злочину. 
23. Поняття та ознаки об’єктивної сторони. 
24. Суспільно небезпечне діяння – головна ознака об’єк-

тивної сторони. 
25. Суспільно небезпечні наслідки та їх класифікація. 
26. Причинний зв’язок між діянням і суспільно небезпе-

чними наслідками. 
27. Факультативні ознаки об’єктивної сторони складу 

злочину. 
28. Значення об’єктивної сторони злочину. 
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29. Поняття суб’єкта злочину. 
30. Вік кримінальної відповідальності. 
31. Поняття неосудності та її критерії. 
32. Обмежена осудність. 
33. Спеціальні ознаки суб’єкта злочину. 
34. Поняття суб’єктивної сторони злочину. 
35. Поняття і значення вини. 
36. Форма вини. 
37. Умисел та його види. 
38. Необережність та її види. 
39. Факультативні ознаки суб’єктивної сторони складу 

злочину.  
40. Помилка та її значення для кримінальної відповіда-

льності. 
41. Поняття і види стадій вчинення злочину. 
42. Закінчений злочин. 
43. Готування до злочину. 
44. Замах на злочин. 
45. Добровільна відмова. 
46. Кримінальна відповідальність за незакінчений зло-

чин. 
47. Поняття співучасті у злочині. 
48. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки співучасті. 
49. Форми і види співучасті. 
50. Види співучасників. 
51. Причетність до злочину. 
52. Поняття множинності злочинів. 
53. Одиничний злочин. 
54. Види множинності злочинів. 
55. Повторність злочинів. 
56. Сукупність злочинів. 
57. Рецидив злочинів. 
58. Кримінально-правове значення множинності злочи-

нів. 
59. Поняття і види обставин, що виключають злочинну 

діяльність. 
60. Необхідна оборона. 
61. Затримання особи, яка вчинила злочин. 
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62. Крайня необхідність. 
63. Фізичний або психічний примус. 
64. Виконання наказу чи розпорядження. 
65. Обґрунтований ризик. 
66. Виконання спеціального завдання. 
67. Поняття та ознаки кримінального покарання. 
68. Мета покарання. 
69. Поняття і значення системи покарань. 
70. Види покарань. 
71. Принципи призначення покарання. 
72. Загальні засади призначення покарання. 
73. Обставини, які пом’якшують і обтяжують покарання. 
74. Призначення покарань за незакінчений злочин і за 

злочин, вчинений в співучасті. 
75. Призначення більш м’якого покарання, ніж передба-

чено законом. 
76. Призначення покарань за сукупністю злочинів. 
77. Призначення покарань за сукупністю вироків. 
78. Правила складання покарань і зарахування строку 

попереднього ув’язнення. 
79. Загальні підстави звільнення від покарання. 
80. Види звільнення від покарань та його відбування. 
81. Правові підстави та порядок звільнення від криміна-

льної відповідальності. 
82. Види звільнення від кримінальної відповідальності. 
83. Правові наслідки судимості. 
84. Строки погашення судимості. 
85. Зняття судимості. 
86. Поняття та мета примусових заходів медичного хара-

ктеру. 
87. Види примусових заходів медичного характеру. 
88. Примусове лікування. 
89. Особливості звільнення неповнолітніх від криміналь-

ної відповідальності. 
90. Види покарань, які застосовуються до неповноліт-

нього, і особливості їх призначення. 
91. Особливості звільнення неповнолітніх від покарання 

та його відбування. 


