
Перелік питань з курсу 

 «Кримінальне право України. Загальна частина» 

 для складання модуля №2 студентами ІІ курсу юридичного факультету. 

1. Точки зору вчених-криміналістів щодо визначення поняття кримінальної 

відповідальності. 

2. Положення рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення 

положення ч.3 ст. 80 Конституції України (справа про депутатську недоторканість) від 27 

жовтня 1999р.,які мають значення для з’ясування поняття кримінальної відповідальності. 

3. Відмінність поняття «притягнення до кримінальної відповідальності» від поняття 

«кримінальна відповідальність» . 

4. Момент настання кримінальної відповідальності. 

5. Момент закінчення кримінальної відповідальності. 

6. Види кримінальної відповідальності. 

7. Підстава кримінальної відповідальності. 

8. Поняття складу злочину. 

9. Елементи складу злочину. 

10. Елементи складу злочину, що характеризують зовнішню сторону злочину. 

11. Елементи складу злочину, що характеризують внутрішню сторону злочину. 

12. Форми кримінальної відповідальності. 

13. Види складів злочинів за ступенем суспільної небезпеки. 

14. Види складів злочину за особливостями конструкції. 

15. Співвідношення злочину і складу злочину. 

16. Значення складу злочину. 

17. Поняття об’єкта злочину. 

18. Точки зору вчених-криміналістів щодо поняття об’єкта злочину. 

19. Поняття суспільних відносин. 

20. Структурні елементи суспільного відношення. 

21. Суб’єкти суспільного відношення. 

22. Механізм заподіяння шкоди об’єктові злочину. 

23. Класифікація об’єктів злочину по «вертикалі». 

24. Класифікація об’єктів злочину по «горизонталі». 

25. Поняття загально об’єкта злочину. 

26. Значення загального об’єкта злочину. 

27. Поняття родового об’єкта злочину. 

28. Значення родового об’єкта злочину. 

29. Спосіб визначення загального об’єкта злочину. 

30. Спосіб визначення родового об’єкта злочину. 

31. Поняття безпосереднього об’єкта злочину. 

32. Значення безпосереднього об’єкта злочину. 

33. Поняття додаткового безпосереднього об’єкта злочину. 

34. Поняття факультативного безпосереднього об’єкта злочину. 

35. Поняття предмета злочину. 

36. Відмінність об’єкта злочину від знарядь злочину. 

37. Відмінність об’єкта злочину від засобів вчинення злочину. 

38. Значення предмета злочину. 

39. Поняття потерпілого від злочину. 

40. Поняття об’єктивної сторони злочину. 

41. Ознаки об’єктивної сторони злочину. 

42. Основні ознаки об’єктивної сторони формального злочину. 

43. Основні ознаки об’єктивної сторони матеріального злочину. 

44. Поняття злочинного діяння. 

45. Форми злочинного діяння. 

46. Поняття злочинної дії. 



47. Ознаки злочинної дії. 

48. Поняття злочинної бездіяльності. 

49. Ознаки злочинної бездіяльності. 

50. Форми злочинної дії. 

51. Умови відповідальності за злочинну бездіяльність. 

52. Значення непереборної сили для вирішення питання про кримінальну відповідальність. 

53. Значення фізичного примусу для вирішення питання про кримінальну відповідальність. 

54. Значення психічного примусу для вирішення питання про кримінальну 

відповідальність. 

55. Поняття злочинних наслідків. 

56. Види злочинних наслідків. 

57. Значення злочинних наслідків. 

58. Поняття формального складу злочину. 

59. Поняття матеріального складу злочину. 

60. Поняття причинного зв’язку в кримінальному праві. 

61. Ознаки причинного зв’язку між злочинним діянням і злочинними наслідками. 

62. Значення причинного зв’язку між злочинним діянням і злочинними наслідками. 

63. Кримінально-правові теорії причинного зв’язку. 

64. Поняття та значення способу вчинення злочину. 

65. Засоби вчинення злочину. 

66. Знаряддя вчинення злочину. 

67. Час і місце вчинення злочину. 

68. Обстановка вчинення злочину. 

69. Поняття суб’єкта злочину. 

70. Ознаки суб’єкта злочину. 

71. Поняття особи злочинця. 

72. Поняття віку особи як ознаки суб’єкта злочину. 

73. Обставини, що покладені в основу визначення віку, з досягненням якого особа може 

вважатися суб’єктом злочину. 

74. Встановлення віку особи при відсутності документів про її народження. 

75. Момент досягнення особою віку, з якого може настати кримінальна відповідальність. 

76. Поняття посереднього вчинення злочину. 

77. Поняття осудності. 

78. Поняття обмеженої осудності. 

79. Кримінально-правове значення обмеженої осудності. 

80. Поняття неосудності. 

81. Критерії неосудності. 

82. Ознаки юридичного критерію неосудності. 

83. Ознаки медичного критерію неосудності. 

84. Кримінально-правове значення неосудності. 

85. Правові наслідки захворювання  особи, після вчинення нею злочину, на психічну 

хворобу, що позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або 

керувати ними. 

86. Поняття примусових заходів медичного характеру. 

87. Мета примусових заходів медичного характеру. 

88. Види примусових заходів медичного характеру. 

89. Підстави і порядок застосування примусових заходів медичного характеру. 

90. Відповідальність за злочин, вчинений у стані сп’яніння внаслідок вживання алкоголю, 

наркотичних засобів або інших одурманюючих речовин. 

91. Примусове лікування осіб, які вчинили злочин та мають хворобу, що становить 

небезпеку для здоров’я інших осіб. 

92. Поняття спеціального суб’єкта злочину. 

93. Види (класифікація) спеціальних суб’єктів злочину.                      

                                                                                                                  Доц. Василаш В.М. 


