
ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 

З КУРСУ 

«КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА» 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІ КУРСУ ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

(ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ) 

1. Завдання кримінального права.  

2. Система кримінального права. 

3. Наука  кримінального права, її предмет і функції. 

4. Система і види принципів кримінального права. 

5. Характеристика загальноправових принципів кримінального права. 

6. Принцип неприпустимості подвійного ставлення у вину у 

кримінальному праві. 

7. Принцип кримінальної відповідальності лише за наявності вини. 

8. Джерела кримінального права і їхні види. 

9. Поняття і структура кримінально-правових норм. 

10. Види кримінально-правових норм. 

11. Загальна характеристика, система Кримінального кодексу України. 

12. Територіальний принцип чинності кримінального закону в просторі. 

13. Реальний та універсальний принципи чинності кримінального закону 

в просторі. 

14. Диспозиції і санкції кримінально-правових норм, їхні види. 

15. Чинність кримінального закону за колом осіб. 

16. Проміжний кримінальний закон і його чинність. 

17. Поняття та види тлумачення кримінального закону. 

18. Значення судової практики при тлумаченні кримінально-правових 

норм. 

19. Зміст ознак кримінального правопорушення. 

20. Поняття та умови малозначності діяння.  

21. Винність як ознака кримінального правопорушення. 

22. Відмінність кримінального правопорушення від інших 

правопорушень. 

23. Співвідношення понять «кримінальне правопорушення», 

«кримінальний проступок» та «злочин». 

24. Поняття та кримінально-правове значення складу кримінального 

правопорушення. 

25. «Привілейовані» склади кримінальних правопорушень у 

кримінальному законодавстві зарубіжних країн. 

26. Складені склади кримінальних правопорушень: поняття, види та 

кримінально-правове значення. 

27. Кримінальні правопорушення з «усіченим» («урізаним») складом: 

поняття та види. 

28. Об’єкт та предмет складу кримінального правопорушення: проблема 

співвідношення. 



29. Класифікація предметів складу кримінального правопорушення, її 

критерії та кримінально-правове значення. 

30. Основні концепції об’єкта складу кримінального правопорушення у 

вітчизняній науці кримінального права. 

31. Класифікація об’єктів складу кримінального правопорушення «по 

вертикалі» та її кримінально-правове значення. 

32. Суспільно небезпечні наслідки як ознака складу кримінального 

правопорушення: поняття та види. 

33. Обов’язок діяти як умова кримінальної відповідальності за суспільно 

небезпечну бездіяльність. 

34. Спосіб як ознака об’єктивної сторони складу кримінального 

правопорушення. 

35. Місце як ознака об’єктивної сторони складу кримінального 

правопорушення. 

36. Знаряддя та засоби як ознаки об’єктивної сторони складу 

кримінального правопорушення.     

37. Суб’єкт складу кримінального правопорушення: поняття та види.  

38. Осудність як ознака суб’єкта складу кримінального правопорушення. 

39. Юридичний та медичний критерії неосудності: ознаки та 

кримінально-правове значення. 

40. Кримінальна відповідальність за кримінальні правопорушення, 

вчинені у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під 

впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. 

41. Характеристика ознак суб’єктивної сторони складу кримінального 

правопорушення. 

42. Види умислу. 

43. Кримінально протиправна самовпевненість: поняття та ознаки. 

44. Кримінально протиправна недбалість: поняття та ознаки.  

45. Відмінність помилки від відхилення дії у кримінальному праві 

України. 

46. Виявлення наміру вчинити кримінальне правопорушення: теоретична 

характеристика та законодавча реалізація. 

47. Негідний замах на кримінальне правопорушення та його кримінально-

правова оцінка. 

48. Розмежування готування до кримінального правопорушення та 

замаху на кримінальне правопорушення. 

49. Відмінність закінченого та незакінченого замаху на кримінальне 

правопорушення: законодавчий та практичний підходи.  

50. Добровільна відмова при незакінченому кримінальному 

правопорушенні: поняття та ознаки. 

51. Добровільна відмова при незакінченому кримінальному 

правопорушенні: співвідношення з іншими кримінально-правовими 

явищами. 



52. Види кримінальних правопорушень, щодо яких неможливі стадії 

попередньої злочинної діяльності. 

53. Опосередковане вчинення кримінального правопорушення: поняття 

та аналіз форм. 

54. Добровільна відмова співучасників: поняття та форми.  

55. Співучасть у кримінальному правопорушенні та провокація 

кримінального правопорушення: проблеми співвідношення. 

56. Співучасть у кримінальному правопорушенні зі спеціальним 

суб’єктом: сутність та проблеми кримінально-правової оцінки. 

57. Поняття та види необережного співзаподіяння. 

58. Співучасть у кримінальному правопорушенні та необережне 

співзаподіяння: спільне та відмінне.  

59. Теорії співучасті у науці кримінального права: загальна 

характеристика. 

60. Необхідна (обов’язкова) співучасть у вчиненні кримінального 

правопорушення. 

61. Пособник кримінального правопорушення та особа, причетна до 

вчинення кримінального правопорушення: критерій розмежування. 

62. Вчинення кримінального правопорушення групою осіб та групою осіб 

за попередньою змовою: спільні та відмінні ознаки. 

63. Вчинення кримінального правопорушення групою осіб за 

попередньою змовою та організованою групою як різні форми співучасті.   

64. Класифікація видів множинності кримінальних правопорушень за КК 

України та у теорії кримінального права. 

65. Поняття та види ускладнених одиничних кримінальних 

правопорушень. 

66. Поняття повторності однорідних кримінальних правопорушень у 

кримінальному праві України. 

67. Відмінність ідеальної сукупності кримінальних правопорушень від 

конкуренції кримінально-правових норм. 

68. Необхідна оборона як обставина, що виключає кримінальну 

протиправність діяння. 

69. Відмінність крайньої необхідності від необхідної оборони як 

обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння.  

70. Фізичний примус як обставина, що виключає кримінальну 

протиправність діяння. 

71. Діяння, пов’язане з ризиком: поняття та особливості кримінальної 

відповідальності за заподіяну шкоду в умовах ризику. 

72. Виконання обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та 

територіальної цілісності України як обставина, що виключає кримінальну 

протиправність діяння. 

73. Класифікація видів звільнення від кримінальної відповідальності.  



74. Підстави і передумови звільнення від кримінальної відповідальності у 

зв’язку з  дійовим каяттям.  

75. Підстави і передумови звільнення від кримінальної відповідальності у 

зв’язку з примиренням винного з потерпілим. 

76. Особливості обчислення строків давності при звільненні від 

кримінальної відповідальності у зв’язку  із закінченням строків давності. 

77. Звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка вчинила 

військове кримінальне правопорушення, із застосуванням до неї заходів, 

передбачених Дисциплінарним статутом Збройних Сил України. 

78. Поняття заходів кримінально-правового впливу у теорії 

кримінального права. 

79. Класифікація заходів кримінально-правового впливу у кримінальному 

праві України. 

80. Поняття покарання та його відмінність від інших заходів 

кримінально-правового характеру.  

81. Наука кримінального права про мету покарання. 

82. Класифікація покарань у кримінальному праві України. 

83. Загальна характеристика додаткових покарань за кримінальним 

правом України. 

84. Покарання, що можуть застосовуватись і як основні, і як додаткові. 

85. Штраф як вид покарання. 

86. Виправні роботи: поняття та особливості застосування. 

87.  Конфіскація майна як вид покарання: загальна характеристика та 

проблеми реалізації. 

88. Реалізація принципу пропорційності при призначенні покарання. 

89. Загальні засади призначення покарання: поняття та правове значення. 

90. Врахування ступеня тяжкості вчиненого кримінального 

правопорушення під час призначення покарання. 

91. Вплив обставин, що пом’якшують покарання, на призначення 

покарання. 

92. Обставини, що пом’якшують покарання: аналіз практики виходу за 

межі законодавчого переліку.  

93. Дійове каяття як обставина, що пом’якшує покарання. 

94. Заборона подвійного врахування обставин, що обтяжують покарання, 

під час кваліфікації кримінального правопорушення та призначення 

покарання: проблеми теорії та практики. 

95. Призначення більш суворого покарання, ніж передбачене статтями 

Особливої частини КК України: законодавчі правила та особливості 

практичної реалізації. 

96. Врахування обмеженої осудності під час призначення покарання: 

кримінально-правова регламентація та реалізація у правозастосовній 

діяльності.  



97. Призначення покарання на підставі угоди про примирення або про 

визнання вини.  

98. Призначення покарання за сукупністю кримінальних правопорушень: 

правове регулювання та особливості реалізації у судовій практиці. 

99. «Розірвана» сукупність кримінальних правопорушень: поняття та 

особливості призначення покарання. 

100. Поняття звільнення від покарання, його відбування або пом’якшення 

покарання у кримінальному праві України. 

101. Класифікація видів звільнення від відбування покарання за КК 

України. 

102. Поняття, види та зміст обов’язків, які покладає суд на особу, звільнену 

від відбування покарання з випробуванням. 

103. «Право на надію» та забезпечення можливості його реалізації у 

кримінальному праві України. 

104. Правові форми (способи) припинення судимості.  

105. Правові наслідки судимості, що мають кримінально-правовий 

характер. 

106. Строки погашення судимості і порядок їх обчислення. 

107. Заходи кримінально-правового характеру: поняття та проблеми 

систематизації. 

108. Підстави для застосування до юридичної особи заходів кримінально-

правового характеру та особливості їхньої оцінки у судовій практиці. 

109. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб: види 

та особливості застосування. 

110. Обставини, що враховуються при застосуванні до юридичної особи 

заходів кримінально-правового характеру. 

111. Застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового 

характеру за сукупністю кримінальних правопорушень. 

112. Характеристика видів обмежувальних заходів за КК України. 

113. Обмежувальні заходи: проблеми здійснення контролю за виконанням 

та особливості продовження. 

114. Мета застосування примусових заходів медичного характеру: підхід 

законодавця та особливості реалізації. 

115. Види примусових заходів медичного характеру: співвідношення та 

особливості вибору. 

116. Продовження, зміна та припинення застосування примусових заходів 

медичного характеру. 

117. Застосування примусового лікування: підстави та аналіз практики. 

118. Правова природа та місце спеціальної конфіскації у системі заходів 

кримінально-правового характеру. 

119. Предмети спеціальної конфіскації.  

120. Примусові заходи виховного характеру: правова природа, система, 

види. 



121. Особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної 

відповідальності. 

122. Особливості звільнення неповнолітніх від відбування покарання. 

123. Система та види покарань, які застосовуються до неповнолітніх. 

124. Особливості призначення неповнолітнім покарання. 

125. Погашення судимості у осіб, які вчинили кримінальні 

правопорушення в неповнолітньому віці. 

126. Дострокове зняття судимості з особи за кримінальне правопорушення, 

вчинене нею у віці до вісімнадцяти років. 

 

 

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 

З КУРСУ 

«КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА» 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІI КУРСУ ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

(ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ) 

1. Засади систематизації Особливої частини Кримінального кодексу 

України. 

2.  Ознаки складу кримінального правопорушення, сформульовані в 

«негативний» спосіб («негативні» ознаки складу кримінального 

правопорушення). 

3.  Виключні (виняткові) кримінально-правові норми: поняття та види. 

4.  Диференціація та індивідуалізація кримінальної відповідальності: 

проблема співвідношення. 

5.  Поняття, ознаки та види кримінально-правової кваліфікації. 

6.  Поняття та ознаки конкуренції кримінально-правових норм. 

7.  Підстави кримінально-правової кваліфікації. 

8. «Державна зрада» (ст. 111 КК України): кримінально-правова 

характеристика складів кримінального правопорушення. 

9. Поняття та форми колабораційної діяльності за КК України. 

10. «Диверсія» (ст. 113 КК України):  кримінально-правова 

характеристика складів кримінального правопорушення. 

11. Кримінальна відповідальність за несанкціоноване поширення 

інформації, що заподіює шкоду основам національної безпеки України. 

12. Диференціація кримінальної відповідальності за тілесні ушкодження 

у Розділі II «Кримінальні правопорушення проти життя та здоров’я особи» 

Особливої частини Кримінального кодексу України. 

13. «Доведення до самогубства» (ст. 120 КК України): кримінально-

правова характеристика складів злочину та його розмежування зі складами 

умисного вбивства та вбивства через необережність. 

14. «Домашнє насильство» (ст. 126-1 КК України): кримінально-правова 

характеристика складу кримінального правопорушення. 



15.  «Незаконне проведення аборту або стерилізації» (ст. 134 КК 

України): кримінально-правова характеристика складів кримінального 

правопорушення. 

16. «Порушення встановленого законом порядку трансплантації 

анатомічних матеріалів людини» (ст. 143 КК України): кримінально-

правова характеристика складів кримінального правопорушення. 

17. Імплементація у Розділ II «Кримінальні правопорушення проти життя 

та здоров’я особи» Особливої частини Кримінального кодексу України 

положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно 

жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами. 

18. Відмінність складів кримінального правопорушення «Умисне тяжке 

тілесне ушкодження» від складів кримінальних правопорушень 

«Незаконного проведення аборту або стерилізації», «Порушення 

встановленого законом порядку трансплантації анатомічних матеріалів 

людини» та «Насильницьке донорство». 

19. «Ненадання допомоги хворому медичним працівником» (ст. 139 КК 

України):  кримінально-правова характеристика складів кримінального 

правопорушення та їх відмінність від неналежного виконання професійних 

обов’язків медичним або фармацевтичним працівником. 

20. «Захоплення заручників» (ст. 147 КК України): кримінально-правова 

характеристика складів кримінального правопорушення та співвідношення 

із складом «Незаконного позбавлення волі або викрадення людини» (ст. 146 

КК України). 

21. «Незаконне поміщення в заклад з надання психіатричної допомоги» 

(ст. 151 КК України): кримінально-правова характеристика складів 

кримінального правопорушення та співвідношення із складом 

«Незаконного позбавлення волі або викрадення людини» (ст. 146 КК 

України). 

22. «Підміна дитини» (ст. 148 КК України): кримінально-правова 

характеристика складу кримінального правопорушення та особливості 

кримінально-правової кваліфікації. 

23. «Торгівля людьми» (ст. 149 КК України): кримінально-правова 

характеристика складів кримінального правопорушення. 

24. «Насильницьке зникнення» (ст. 146-1 КК України): кримінально-

правова характеристика складів кримінальних правопорушень. 

25. «Примушування до шлюбу» (ст. 151-2 КК України): кримінально-

правова характеристика складів кримінального правопорушення. 

26. Поняття і система кримінальних правопорушень проти статевої 

свободи та статевої недоторканості особи. 

27.  Об’єктивна сторона складу кримінального правопорушення 

«Сексуальне насильство» (ст. 153 КК України). 

28.  Об’єктивна сторона складу кримінального правопорушення 

«Розбещення неповнолітніх» (ст. 156 КК України). 



29.  Об’єктивна сторона складу кримінального правопорушення 

«Домагання дитини для сексуальних цілей» (ст. 156-1 КК України). 

30.  Момент закінчення кримінальних правопорушень проти статевої 

свободи та статевої недоторканості особи.   

31.  Розмежування складів кримінальних правопорушень проти статевої 

свободи та статевої недоторканості особи. 

32. Кримінальна відповідальність за перешкоджання здійсненню 

виборчого права або права брати участь у референдумі за КК України. 

33. Кримінальна відповідальність за незаконні діяння із виборчою 

документацією за КК України. 

34. Кримінальна відповідальність за порушення рівноправності громадян 

за КК України. 

35. Кримінальна відповідальність за посягання на приватність за 

статтями розділу V Особливої частини КК України. 

36. Загальна характеристика предмета складів кримінальних 

правопорушень проти власності. 

37. Загальна характеристика «розкрадань» за КК України. 

38. Момент закінчення розкрадань за КК України. 

39. Кваліфікуюча ознака «проникнення у житло, інше приміщення чи 

сховище» у складах кримінальних правопорушень проти власності. 

40. Критерії «таємності» та «відкритості» викрадення чужого майна. 

41. «Шахрайство» (ст. 190 КК України): аналіз практики Верховного 

Суду. 

42. «Розбій» (ст. 187 КК України): кримінально-правова характеристика 

складів кримінального правопорушення та розмежування з складами 

кримінального правопорушення «Вимагання» (ст. 189 КК України). 

43. «Вимагання» (ст. 189 КК України): кримінально-правова 

характеристика складів кримінального правопорушення та розмежування з 

складами кримінального правопорушення «Розбій» (ст. 187 КК України). 

44. «Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання 

довірою» (ст. 192 КК України): кримінально-правова характеристика 

складів кримінального правопорушення та розмежування зі складами 

кримінального правопорушення «Шахрайство» (ст. 190 КК України). 

45. Кримінально-правова кваліфікація незаконного виготовлення, 

зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, 

яке здійснюється з використанням підроблених марок акцизного податку. 

46.  «Маніпулювання на організованих ринках» (ст. 222-1 КК України): 

кримінально-правова характеристика складів кримінального 

правопорушення. 

47. Інсайдерська інформація як предмет складів кримінальних 

правопорушень, передбачених ст. 232-1 та 232-3 КК України. 



48. «Незаконна приватизація державного, комунального майна» (ст. 233 

КК України): кримінально-правова характеристика складів кримінального 

правопорушення. 

49. Кримінально-правова кваліфікація шахрайства з фінансовими 

ресурсами шляхом одержання пільг щодо податків. 

50. Розмежування складів кримінального правопорушення «Шахрайство 

з фінансовими ресурсами» (ст. 222 КК України) від складів кримінальних 

правопорушень проти власності. 

51. «Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, 

організації» (ст. 206-2 КК України): кримінально-правова характеристика 

складів кримінального правопорушення. 

52.  «Маніпулювання на енергетичному ринку» (ст. 222-2 КК України): 

кримінально-правова характеристика складів кримінального 

правопорушення. 

53. Предмет складу кримінального правопорушення «Незаконна порубка 

або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу» (ст. 246 КК України). 

54.  Предмет складу кримінального правопорушення «Незаконне 

полювання» (ст. 248 КК України). 

55.  Об’єктивна сторона складу кримінального правопорушення 

«Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним 

промислом» (ст. 249 КК України). 

56. Поняття та кримінально-правове значення «злочинного впливу» у 

складах кримінальних правопорушень проти громадської безпеки. 

57. «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних 

формувань» (ст. 260 КК України): кримінально-правова характеристика 

складів кримінального правопорушення. 

58. Тероризм та його відображення у положеннях розділу ІХ 

«Кримінальні правопорушення проти громадської безпеки» Особливої 

частини КК України. 

59. «Незаконне поводження із радіоактивними матеріалами» (ст. 265 КК 

України):  кримінально-правова характеристика складів кримінального 

правопорушення. 

60. Кримінально-правова оцінка порушення вимог спеціальних правил 

безпеки на виробництві. 

61. «Порушення правил, що стосуються безпечного використання 

промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд» (ст. 

275 КК України): кримінально-правова характеристика складів 

кримінального правопорушення. 

62. Суспільно небезпечні наслідки у складах кримінальних 

правопорушень, передбачених розділом X «Кримінальні правопорушення 

проти безпеки виробництва» Особливої частини КК України. 

63. «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації 

транспорту особами, які керують транспортними засобами» (ст. 286 КК 



України): кримінально-правова характеристика складів кримінального 

правопорушення. 

64. «Незаконне заволодіння транспортним засобом» (ст. 289 КК 

України): кримінально-правова характеристика складів кримінального 

правопорушення. 

65. «Порушення чинних на транспорті правил» (ст. 291 КК України): 

кримінально-правова характеристика складів кримінального 

правопорушення та співвідношення зі складами інших кримінальних 

правопорушень, передбачених Розділом XI Особливої частини КК України. 

66. «Хуліганство» (ст. 296 КК України): кримінально-правова 

характеристика складів кримінального правопорушення та розмежування зі 

складами інших кримінальних правопорушень. 

67. «Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом 

померлого» (ст. 297 КК України): кримінально-правова характеристика 

складів кримінальних правопорушень. 

68. «Жорстоке поводження з тваринами» (ст. 299 КК України): 

кримінально-правова характеристика складів кримінального 

правопорушення. 

69. Характеристика об’єктивних ознак складу кримінального 

правопорушення, передбаченого ст. 300 «Ввезення, виготовлення або 

розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, 

расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію» КК 

України. 

70. Характеристика об’єктивних ознак складу кримінального 

правопорушення, передбаченого ст. 301 «Ввезення, виготовлення, збут і 

розповсюдження порнографічних предметів» КК України. 

71. Наркотичні засоби та їх аналоги як предмет складів кримінальних 

правопорушень проти здоров’я населення. 

72.  Прекурсори як предмет складів кримінальних правопорушень проти 

здоров’я населення. 

73.  Кримінально-правова характеристика складів кримінального 

правопорушення «Посів або вирощування снотворного маку чи конопель» 

(ст. 210 КК України). 

74.  Кримінально-правова характеристика складів кримінального 

правопорушення «Незаконне публічне вживання наркотичних засобів» (ст. 

316 КК України). 

75.  Об’єктивна сторона складів кримінального правопорушення, 

передбачених ст. 308  України «Викрадення, привласнення, вимагання, 

наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння 

ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем». 

76. Диференціація кримінальної відповідальності за ухилення від 

призову та мобілізації у статтях Розділу XIV “Кримінальні правопорушення 



у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, 

забезпечення призову та мобілізації” Особливої частини КК України. 

77. Відмінність складів кримінального правопорушення «Розголошення 

державної таємниці» (ст. 328 КК України) від складів злочинів «Державна 

зрада» та «Шпигунство». 

78. “Ухилення від військового обліку або навчальних (спеціальних) 

зборів” (ст. 337 КК України): кримінально-правова характеристика складів 

кримінального правопорушення. 

79. Кримінально-правова кваліфікація опору працівникові 

правоохоронного органу, що супроводжується заподіянням шкоди його 

здоров’ю або життю. 

80. Відмінність складів кримінального правопорушення «Примушування 

до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань» від складів 

кримінального правопорушення «Вимагання». 

81.  “Умисне пошкодження або руйнування телекомунікаційної мережі” 

(ст. 360 КК України): кримінально-правова характеристика складів 

кримінального правопорушення.. 

82. “Підкуп працівника підприємства, установи чи організації” (ст. 354 

КК України): кримінально-правова характеристика складів кримінального 

правопорушення. 

83. Кримінально-правова охорона професійної діяльності журналістів в 

Україні. 

84. Поняття, система та загальна характеристика кримінальних 

правопорушень у сфері використання електронно-обчислювальних машин 

(комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку. 

85. «Зловживання владою або службовим становищем» (ст. 364 КК 

України): кримінально-правова характеристика складів кримінального 

правопорушення та розмежування цього складу із суміжними складами 

кримінальних правопорушень. 

86. «Здійснення народним депутатом України на пленарному засіданні 

Верховної Ради України голосування замість іншого народного депутата 

України» (ст. 364-2 КК України): кримінально-правова характеристика 

складу кримінального правопорушення. 

87. «Бездіяльність працівника правоохоронного органу щодо незаконної 

діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей за КК 

України (ст. 365-3 КК України): кримінально-правова характеристика 

складів кримінального правопорушення. 

88. Поняття та кримінально-правова характеристика кримінальних 

правопорушень, пов’язаних із корупцією. 

89. Проблеми кримінальної відповідальності за постановлення суддею 

(суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови 

у кримінальному праві України. 



90. Поняття та класифікація кримінальних правопорушень проти 

правосуддя. 

91. Відображення пенітенціарного рецидиву у статтях Особливої частини 

КК України. 

92. Кримінальна відповідальність за невиконання рішень суду за КК 

України. 

93. Поняття та ознаки військового кримінального правопорушення за КК 

України. 

94. Система кримінальних правопорушень проти встановленого порядку 

несення військової служби (військових кримінальних правопорушень) за 

КК України. 

95. «Мародерство» (ст. 432 КК України): аналіз складу кримінального 

правопорушення та відмінність від складів розкрадань. 

96. «Бездіяльність військової влади» (ст. 426 КК України): аналіз складів 

кримінального правопорушення. 

97. «Погроза або насильство щодо начальника» (ст. 405 КК України): 

кримінально-правова характеристика складів кримінальних 

правопорушень та співвідношення зі складами кримінальних 

правопорушень, передбачених Розділом ІI Особливої частини КК України. 

98. «Порушення законів та звичаїв війни» (ст. 438 КК України): 

кримінально-правова характеристика складів кримінального 

правопорушення. 

99. «Злочини проти осіб та установ, що мають міжнародний захист» (ст. 

444 КК України): кримінально-правова характеристика складів 

кримінального правопорушення. 

100. Імплементація у кримінальне законодавство України норм 

міжнародного гуманітарного та кримінального права. 

 


