Перелік питань
Для проведення модуля №1
З тем: «Кримінальний закон», «Злочин і його види».
1. Поняття кримінального закону.
2. Ознаки кримінального закону.
3. Система чинного Кримінального кодексу України.
4. Загальна частина кримінального закону: поняття та структура.
5. Особлива частина кримінального закону: поняття та структура.
6. Структура статей Загальної частини кримінального закону.
7. Структура статей Особливої частини кримінального закону.
8. Поняття кримінально-правової норми.
9. Структура кримінально-правової статті.
10. Види кримінально-правових норм.
11. Поняття диспозиції.
12. Види диспозиції.
13. Поняття описової диспозиції.
14. Поняття називної диспозиції.
15. Поняття відсильної диспозиції.
16. Поняття бланкетної диспозиції.
17. Поняття змішаної (комбінованої) диспозиції.
18. Поняття санкції.
19. Види санкцій.
20. Поняття безальтернативної санкції.
21. Поняття альтернативної санкції.
22. Складна (кумулятивна) санкція.
23. Різновиди відносно-визначених санкцій.
24. Абсолютно-визначена санкція.
25. Складові території України.
26. Складові водного простору України.
27. Поняття територіального моря України.
28. Поняття повітряного простору України.
29. Об’єкти, що не є територією України, але на які поширюється чинність КК
України.
30. Континентальний шельф України.
31. Виключна (морська) економічна зона України.
32. Територіальний принцип чинності кримінального закону в просторі.
33. Принцип громадянства чинності кримінального закону в просторі.
34. Реальний принцип чинності кримінального закону в просторі.
35. Універсальний принцип чинності кримінального закону в просторі.
36. Випадки, коли злочин визнається вчиненим на території України.
37. Чинність кримінального закону щодо іноземних громадян і осіб без громадянства у
випадку вчинення ними злочину на території України.
38. Чинність кримінального закону щодо громадян України у випадку вчинення ними
злочину за межами України.
39. Чинність кримінального закону щодо іноземних громадян і осіб без громадянства
у випадку вчинення ними злочину за межами України.
40. Кримінальна відповідальність осіб, які не підсудні у кримінальних справах судами
України, за вчинений на території України злочин.
41. Особи, на яких поширюється обмежений імунітет.
42. Особи, на яких поширюється повний імунітет.
43. Набрання чинності кримінальним законом.
44. Втрата чинності кримінальним законом.

45. Поняття часу вчинення злочину.
46. Поняття зворотної дії кримінального закону.
47. Види кримінальних законів, що мають зворотну силу в часі.
48. Кримінальні закони, що не мають зворотної сили в часі.
49. Межі зворотної сили кримінального закону в часі.
50. Поняття кримінального закону, який скасовує злочинність діяння.
51. Шляхи пом’якшення і посилення кримінальної відповідальності.
52. Поняття проміжного кримінального закону.
53. Поняття тлумачення кримінального закону.
54. Види тлумачення кримінального закону.
55. Тлумачення кримінального закону Конституційним судом України.
56. Правові наслідки засудження особи за межами України.
57. Поняття злочину.
58. Ознаки злочину.
59. Поняття суспільної небезпеки.
60. Поняття характеру суспільної небезпеки.
61. Поняття ступеня суспільної небезпеки.
62. Суспільна небезпека як матеріальна ознака злочину.
63. Поняття кримінальної протиправності.
64. Вина (винність) як ознака злочину.
65. Ознака малозначного діяння.
66. Відмінність злочину від інших правопорушень.
67. Класифікація злочинів.
68. Поняття злочину невеликої тяжкості.
69. Поняття злочину середньої тяжкості.
70. Поняття тяжкого злочину.
71. Поняття особливо тяжкого злочину.
72. Поняття злочинності.
73. Показники злочинності.
74. Стан злочинності.
75. Структура злочинності.
76. Динаміка злочинності.
77. Рівень (коефіцієнт) злочинності.
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