Перелік питань
для державного іспиту з кримінального права «Бакалавр»
(2018 рік)
1. Дія кримінального закону в часі. Час вчинення злочину.
2. Зворотна дія кримінального закону в часу: поняття, підстави, межі.
3. Дія кримінального закону щодо злочинів, учинених на території
України.
4. Дія кримінального закону щодо злочинів, учинених за межами
України.
5. Поняття та ознаки злочину.
6. Класифікація злочинів за ступенем тяжкості, її критерій та
значення.
7. Умисел як форма вини: поняття, види, зміст.
8. Необережність як форма вини: поняття, види, зміст.
9. Закінчений злочин: поняття та види.
10. Готування до злочину: поняття, кваліфікація, відмінність від
замаху на злочин.
11. Замах на злочин: поняття, види, кваліфікація, відмінність від
готування до злочину та закінченого злочину.
12. Добровільна відмова від доведення злочину до кінця: поняття,
ознаки, значення.
13. Суб’єкт злочину: поняття, ознаки, види.
14. Неосудність: поняття, ознаки, кримінально-правове значення.
15. Обмежена осудність: поняття, ознаки, кримінально-правове
значення.
16. Співучасть у злочині: поняття, обʼєктивні та субʼєктивні ознаки,
значення.
17. Види співучасників. Особливості відповідальності та кваліфікації
діянь різних співучасників.
18. Група осіб та група осіб за попередньою змовою як форми
співучасті: поняття, ознаки та кваліфікація.
19. Організована група як форма співучасті: поняття, ознаки та
кваліфікація.
20.
Злочинна організація як форма співучасті: поняття, ознаки та
кваліфікація.
21. Добровільна відмова від доведення злочину до кінця при

співучасті.
22. Повторність злочинів: поняття, види, кваліфікація.
23. Сукупність злочинів: поняття, види, кваліфікація.
24. Рецидив злочинів: поняття, види, кваліфікація.
25. Необхідна оборона: поняття, підстава та ознаки. Перевищення
меж необхідної оборони.
26. Затримання злочинця: поняття, підстава та ознаки. Перевищення
заходів, необхідних для затримання злочинця.
27. Крайня необхідність: поняття, підстава та ознаки.
28. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим
каяттям: передумова, підстава, порядок.
29. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з
примиренням винного з потерпілим: передумова, підстава, порядок.
30. Звільнення від кримінальної відповідальності у зі зміною
обстановки: передумова, підстава, порядок.
31. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з
передачею на поруки: передумова, підстава, порядок, умова.
32. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із
закінченням строку давності: передумова, підстава, порядок.
33. Поняття та ознаки покарання. Мета покарання.
34. Основні та додаткові покарання: поняття, види, особливості
призначення.
35. Штраф як вид покарання.
36. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю як вид покарання.
37. Громадські роботи та виправні роботи як види покарання.
38. Конфіскація майна як вид покарання. Відмінність від
спеціальної конфіскації.
39. Службові обмеження для військовослужбовців та тримання у
дисциплінарному батальйоні як види покарання.
40. Обмеження волі як вид покарання. Відмінність від позбавлення
волі на певний строк.
41.
Арешт і позбавлення волі на певний строк як види
покарання.
42.
Довічне позбавлення волі як вид покарання.
43. Загальні засади призначення покарання.

44. Обставини, що пом’якшують і обставини, що обтяжують
покарання: поняття, види, значення.
45. Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом:
поняття, підстави, способи.
46. Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин,
вчинений у співучасті.
47. Призначення покарання за сукупністю злочинів: підстава,
порядок, способи та межі визначення остаточного покарання.
48. Призначення покарання за сукупністю вироків: підстава, порядок,
способи та межі визначення остаточного покарання.
49. Звільнення від відбування покарання з випробуванням:
передумова, підстава, порядок, умова.
50. Кримінально-правові наслідки звільнення від відбування
покарання з випробуванням.
51. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання:
передумова, підстава, порядок, умова, наслідки.
52. Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким: передумова,
підстава, порядок, наслідки.
53. Звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням
строку давності виконання обвинувального вироку.
54. Звільнення від відбування покарання на підставі актів амністії або
помилування.
55. Спеціальна конфіскація та інші заходи кримінально-правового
характеру для фізичних осіб: поняття, види, підстави застосування.
56. Судимість: поняття, значення, момент виникнення і припинення.
57. Погашення та зняття судимості: підстави, порядок, кримінальноправові наслідки.
58. Особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної
відповідальності.
59. Види покарань, що можуть бути призначені неповнолітнім, та
особливості їх призначення.
60. Особливості звільнення неповнолітніх від покарання.
61. Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.
62. Державна зрада.
63. Умисне вбивство за обтяжуючих обставин.
64. Умисне вбивство за пом’якшуючих обставин.

65. Умисне тяжке тілесне ушкодження.
66. Умисне середньої тяжкості або легке тілесне ушкодження.
67. Залишення в небезпеці і ненадання допомоги.
68. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини.
69. Захоплення заручників.
70. Торгівля людьми.
71. Зґвалтування.
72. Крадіжка.
73. Грабіж.
74. Розбій.
75. Вимагання.
76. Шахрайство.
77. Контрабанда.
78. Ухилення від сплати податків, зборів (інших обов’язкових
платежів).
79. Бандитизм.
80. Терористичний акт.
81. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або
вибуховими речовинами.
82. Хуліганство.
83. Порушення правил дорожнього руху або експлуатації
транспортних засобів.
84. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання,
перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних
речовин або їх аналогів.
85. Зловживання владою або службовим становищем.
86. Перевищення влади або службових повноважень працівником
правоохоронного органу.
87. Службова недбалість.
88. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної
вигоди службовою особою.
89. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди
службовій особі.
90. Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного
вироку, рішення, ухвали або постанови.

