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1. Поняття та ознаки заходів кримінально-правового впливу за кримінальним 

правом України. 

2. Класифікація заходів кримінально-правового впливу за кримінальним правом 

України. 

3. Звільнення від кримінальної відповідальності за КК України: поняття та 

класифікація видів звільнення від кримінальної відповідальності. 

4. Поняття кримінальної відповідальності та її відмінність від інших видів 

юридичної відповідальності. 

5. Форми реалізації кримінальної відповідальності за кримінальним правом 

України: поняття, зміст та особливості. 

6. Поняття та мета покарання у кримінальному праві України. 

7. Загальні засади призначення покарання у кримінальному праві України. 

8. Спеціальні засади призначення покарання у кримінальному праві України. 

9. Поняття, види та характеристика заходів кримінально-правового характеру за 

КК України. 

10. Поняття і види звільнення від покарання та його відбування за КК України. 

11. Поняття, ознаки та система кримінальних правопорушень проти основ 

національної безпеки за КК України.   

12. Кримінально-правова оцінка надання іноземній державі, іноземній організації 

або їх представникам допомоги у проведенні підривної діяльності проти 

України у формах, які утворюють інші склади кримінальних правопорушень  

проти основ національної безпеки України. 

13. Кримінально-правова оцінка вчинення кримінальних правопорушень проти 

основ національної безпеки у співучасті. 

14. Момент закінчення кримінальних правопорушень проти основ національної 

безпеки України.  

15. Поняття, ознаки та система вбивств за КК України 

16. Момент початку і припинення кримінально-правової охорони життя людини та 

його кримінально-правове значення. 

17. Засоби диференціації кримінальної відповідальності за вбивство, передбачені 

розділом ІІ Особливої частини КК України: загальна характеристика. 

18. Поняття, ознаки та система тілесних ушкоджень за КК України. 

19. Втрата працездатності як засіб диференціації кримінальної відповідальності за 

тілесні ушкодження за КК України. 

20. Тривалість розладу здоров’я як засіб диференціації кримінальної 

відповідальності за тілесні ушкодження за КК України. 

21. Особливості конструкцій складів тілесних ушкоджень із врахування моменту 

закінчення кримінальних правопорушень у КК України. 

22. Кримінально-правові засоби запобігання поширенню соціальних хворіб, 

передбачених розділом ІІ Особливої частини КК України.  

23. Поняття та система кримінальних правопорушень, що ставлять в небезпеку 

життя та здоров’я людини за КК України. 

24. Особливості конструкцій складів кримінальних правопорушень проти безпеки 

життя та здоров’я людини із урахуванням форм вини за КК України. 



25. Особливості конструкції складу «Доведення до самогубства» та її вплив на 

ефективність кримінально-правової заборони. 

26. Поняття, ознаки та система кримінальних правопорушень проти волі особи за 

КК України. 

27. Основні форми суспільно небезпечних посягань на свободу вільного вибору 

місця перебування та їх відображення у розділі ІІІ Особливої частини КК 

України. 

28. Диференціація кримінальної відповідальності за захоплення заручників у КК 

України. 

29. Кримінально-правові засоби запобігання торгівлі людьми, передбачені розділом 

ІІІ Особливої частини КК України. 

30. Особливості диференціації кримінальної відповідальності за посягання на волю 

особи із врахуванням віку потерпілого за КК України. 

31. Поняття, ознаки та система кримінальних правопорушень проти статевої 

свободи та статевої недоторканості особи за КК України. 

32. Проникнення в тіло іншої особи як засіб диференціації кримінальної 

відповідальності за посягання на статеву свободу чи статеву недоторканість 

особи у КК України. 

33. Добровільна згода потерпілої особи як засіб диференціації кримінальної 

відповідальності за посягання на статеву свободу чи статеву недоторканість 

особи у КК України. 

34. Кримінально-правове значення віку потерпілої у складах кримінальних 

правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості особи у КК 

України. 

35. «Тяжкі наслідки» як засіб диференціації кримінальної відповідальності за 

кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості 

особи за КК України. 

36. Особливості конструкцій складів кримінальних правопорушень проти статевої 

свободи та статевої недоторканості особи із врахуванням моменту закінчення 

кримінальних правопорушень у КК України. 

37. Кримінально-правова оцінка попередніх стадій кримінальних правопорушень 

проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, що містять ознаки 

складів інших кримінальних правопорушень за КК України. 

38. Поняття та система кримінальних правопорушень проти власності за КК 

України. 

39. Предмет кримінальних правопорушень проти власності за КК України. 

40. Кримінально-правова оцінка незаконного заволодіння легітимаційним знаком за 

КК України. 

41. Проблеми кримінально-правової оцінки розкрадань, у яких заволодіння майном 

розпочато одним способом, а закінчено – іншим за КК України. 

42. Кримінально-правова оцінка суспільно небезпечних діянь проти власності, 

вчинених шляхом обману або зловживання довірою за КК України. 

43. Диференціація кримінальної відповідальності за розкрадання чужого майна, 

поєднаного з застосуванням погрози, у КК України. 

44. Диференціація кримінальної відповідальності за розкрадання чужого майна, 

поєднаного з насильством, у КК України. 

45. Диференціація кримінальної відповідальності за викрадення чужого майна у КК 

Україні. 



46. Кримінально-правові засоби протидії діяльності злочинних об’єднань, 

передбачені Розділом IX Особливої частини КК України. 

47. Кримінально-правова оцінка сприянню діяльності злочинних об’єднань за КК 

України.  

48. Кримінально-правові засоби протидії терористичній діяльності, передбачені 

Розділом IX Особливої частини КК України.  

49. Диференціація кримінальної відповідальності за незаконний обіг вогнепальної 

зброї у КК України. 

50. Кримінальна відповідальність за групові порушення громадського спокою, 

передбачені Розділом XII Особливої частини КК України. 

51. Розмежування складів кримінальних правопорушень проти моральності та 

складів корисливих кримінальних правопорушень проти власності, пов’язаних 

із заволодінням чужим майном та його оберненням на свою користь або на 

користь інших осіб (розкрадань). 

52. Розмежування складів кримінальних правопорушень проти моральності та 

складів знищення та пошкодження майна, передбачених Розділом VI Особливої 

частини КК України. 

53. Система засобів кримінально-правової охорони моральності неповнолітніх у 

сфері статевих відносин в Україні. 

54. Кримінальна відповідальність повнолітньої особи за втягнення неповнолітніх у 

заборонені види діяльності в Україні. 

55. Поняття і система кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг, за КК 

України. 

56. Поняття «службова особа» та «особа, яка надає публічні послуги» за КК 

України. 

57. Поняття «неправомірної вигоди» та її місце у складах кримінальних 

правопорушень. 

58. Поняття «істотна шкода» та «тяжкі наслідки» у складах кримінальних 

правопорушень у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 

пов’язаної з наданням публічних послуг. 

59. Засоби диференціації кримінальної відповідальності за зловживання 

можливостями спеціального статусу, передбачені розділом XVII Особливої 

частини КК України.  

60. Поняття та види підкупів за кримінальним правом України. 

61. Засоби диференціації кримінальної відповідальності за підроблення та 

використання завідомо підроблених документів, передбачені Особливою 

частиною КК України. 

62. Кримінально-правові засоби запобігання службовій недбалості, передбачені  

Особливою частиною КК України. 

63. Провокація підкупу: аналіз складу кримінального правопорушення та 

ефективність кримінально-правової заборони. 

64. Кримінально-правова оцінка вимагання службовою особою або особою, яка 

надає публічні послуги, неправомірної вигоди за КК України. 

65. Кримінально-правова оцінка заволодіння чужим майном службовою особою 

шляхом зловживання службовим становищем за КК України. 

 

Завідувач кафедри кримінального права 

і кримінології, к.ю.н.                                                                      Маркін В. І.  


