
Перелік питань на екзамен з Кримінального права України. 

Загальна частина.  

 
1. Поняття, предмет, завдання і система кримінального права. 

2. Чинність кримінального закону за колом осіб. Вирішення питання про кримінальну 

відповідальність осіб, які підлягають кримінальній відповідальності за законодавством 

іноземної держави і перебувають на території України, та виконання вироків, 

винесених іноземними судами чи міжнародними судовими установами. 

3. Чинність кримінального закону у просторі. Місце вчинення злочину. 

4. Чинність кримінального закону у часі. Зворотна дія кримінального закону. 

5. Поняття і ознаки злочину. Відмінність злочину від інших правопорушень. 

6. Класифікація злочинів і її кримінально-правове значення. 

7. Кримінальна відповідальність і її підстава. 

8. Поняття, елементи та значення складу злочину. Види складів злочину. 

9. Поняття, види і кримінально-правове значення об’єкта злочину. 

10. Поняття, ознаки і значення об’єктивної сторони складу злочину. 

11. Поняття, ознаки і значення причинного зв’язку у кримінальному праві. 

12. Поняття і ознаки суб’єкта злочину. Спеціальний суб’єкт злочину. 

13. Поняття і критерії неосудності. Обмежена осудність і її кримінально-правове значення. 

14. Поняття і значення вини. 

15. Форми вини. Злочини з двома формами вини. 

16. Умисел і його види. 

17. Необережність і її види. Випадок (казус) як невинне спричинення шкоди. 

18. Злочинна самовпевненість. Її відмінність від непрямого умислу і злочинної недбалості. 

19. Мотив і мета злочину, їх кримінально-правове значення. 

20. Помилка та її кримінально-правове значення. 

21. Поняття та ознаки готування до злочину. Відмінність готування до злочину від 

виявлення наміру вчинити злочин і від замаху на злочин. 

22. Поняття і ознаки замаху на злочин. Види замаху. Відмінність замаху від готування до 

злочину і закінченого злочину. 

23. Поняття і види стадій умисного злочину. Закінчений злочин. Момент закінчення 

окремих видів злочинів і практичне значення правильності його встановлення. 

24. Поняття і ознаки співучасті у злочині. 

25. Форми співучасті у злочині. 

26. Види співучасників злочину. Ексцес виконавця. 

27. Вчинення злочину організованою групою. 

28. Вчинення злочину злочинною організацією. 

29. Відмінність пособника від виконавця, організатора та підбурювача до злочину. 

30. Добровільна відмова від доведення злочину до кінця, її відмінність від дійового каяття. 

Особливості добровільної відмови при співучасті. 

31. Підстави і межі кримінальної відповідальності співучасників злочину. 

32. Причетність до злочину та її види. 

33. Поняття, ознаки і види множинності злочинів. Відмінність множинності від 

одиничного злочину і конкуренції кримінально-правових норм. 

34. Повторність злочинів: поняття, види і кримінально-правове значення. 

35. Сукупність злочинів: поняття, види і кримінально-правове значення. 

36. Рецидив злочинів: поняття, види і кримінально-правове значення. 

37. Поняття і умови правомірності необхідної оборони. 

38. Поняття і кримінально-правове значення уявної оборони. 



39. Затримання особи, що вчинила злочин. Перевищення заходів, необхідних для 

затримання злочинця. 

40. Поняття і умови правомірності крайньої необхідності. Перевищення меж крайньої 

необхідності. 

41. Фізичний або психічний примус як обставина, що виключає злочинність діяння. 

42. Діяння, пов’язане з ризиком. 

43. Виконання наказу або розпорядження як обставина, що виключає злочинність діяння. 

44. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності 

організованої групи чи злочинної організації. 

45. Поняття, підстави і види звільнення від кримінальної відповідальності. 

46. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям. 

47. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з 

потерпілим. 

48. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки. 

49. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною обстановки. 

50. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності. 

51. Поняття, ознаки і мета покарання. 

52. Поняття, ознаки і значення системи покарань. 

53. Покарання, що можуть застосовуватись лише як основні, та їх характеристика. 

54. Покарання, що можуть застосовуватись лише як додаткові, та їх характеристика. 

55. Покарання, що можуть застосовуватись і як основні, і як додаткові, та їх 

характеристика. 

56. Штраф як вид покарання за КК України. 

57. Загальні засади призначення покарання. 

58. Обставини, які пом’якшують покарання, та обставини, які обтяжують покарання. 

59. Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений у співучасті. 

60. Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом. 

61. Призначення покарання за сукупністю злочинів. 

62. Призначення покарання за сукупність вироків. 

63. Звільнення від покарання у зв’язку з втратою особою суспільної небезпечності. 

64. Звільнення від відбування покарання з випробуванням. 

65. Звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності 

виконання обвинувального вироку. 

66. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. 

67. Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким. 

68. Звільнення від покарання за хворобою. 

69. Поняття і правові наслідки судимості. 

70. Припинення судимості. 

71. Примусові заходи медичного характеру. 

72. Спеціальна конфіскація як інший захід кримінально-правового характеру. 

73. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб. 

74. Особливості звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх. 

75. Особливості застосування покарання до неповнолітніх, звільнення їх від нього та від 

його відбування. 

76. Особливості припинення судимості у неповнолітніх. 

 


