
ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ З НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ «Кримінальне право України. Загальна частина» 

для студентів ІІІ курсу коледжу 

 

Залік проводиться по темах № 1-10, 

екзамен – по темах № 1-19. 

 

Змістовий модуль 1. 

 

Тема 1. Поняття, предмет, метод, система, завдання та наука 

кримінального права 

1. Поняття кримінального права як самостійної галузі права і як науки 

галузі правознавства. 

2. Місце кримінального права в системі юридичних наук. 

3. Система кримінального права. 

4. Принципи кримінального права.  

5. Наука кримінального права. 

6. Предмет і завдання науки кримінального права. 

7. Джерела кримінального права. 

Тема 2. Закон про кримінальну відповідальність 

8. Поняття закону про кримінальну відповідальність, його ознаки та 

значення. 

9. Структура (будова) Кримінального кодексу України. 

10. Кримінально-правова норма та її структура. 

11. Тлумачення закону про кримінальну відповідальність: поняття, види та 

значення. 

12. Чинність законів про кримінальну відповідальність у часі. 

13. Зворотна сила закону про кримінальну відповідальність. 

14. Принципи чинності закону про кримінальну відповідальність у просторі 

та по колу осіб. 

15. Кримінальна відповідальність як вид юридичної відповідальності. 

16. Кримінально-правові відносини: їх суб'єкт та зміст. 

17. Кримінальна відповідальність і кримінальне покарання. 

18. Юридичні підстави кримінальної відповідальності. 

19. Стадії кримінальної відповідальності. 

20. Форми кримінальної відповідальності. 

Тема 3. Поняття та ознаки злочину 

21. Визначення поняття злочину, їх суть.  

22. Поняття злочину в чинному КК України. 

23. Ознаки злочину. 

24. Місце злочину в системі правопорушень. 

25. Класифікація злочинів залежно від ступеня тяжкості. 

26. Малозначне діяння та його значення.  

Тема 4. Кримінальна відповідальність та склад злочину 

27. Поняття складу злочину і його значення.  

28. Співвідношення понять злочину і складу злочину. 

29. Елементи складу злочину, їх зміст. 



30. Ознаки складу злочину. 

31. Види складів злочину. 

32. Склад злочину та кваліфікація злочину. 

Тема 5. Об’єкт злочину 

33. Поняття об'єкта злочину. 

34. Класифікація (види) об'єктів злочину. 

35. Багатооб’єктні злочини. 

36. Поняття предмета злочину та його місце у структурі складу злочину.  

37. Відмінність предмета злочину від об'єкта злочину. 

38. Відмінність предмета злочину від засобів та знарядь вчинення злочину. 

39. Поняття потерпілого від злочину та його кримінально-правове значення. 

Тема 6. Об’єктивна сторона складу злочину 

40. Поняття об'єктивної сторони злочину, її обов'язкові та факультативні 

ознаки. 

41. Поняття та ознаки дії у кримінальному праві. 

42. Поняття та ознаки бездіяльності.  

43. Поняття нездоланної сили, фізичного та психічного примусу та їх 

значення для вирішення питання про кримінальну відповідальність за 

суспільно небезпечне діяння. 

44. Поняття суспільно небезпечних наслідків, їх види та значення у 

кримінальному праві. 

45. Злочини з матеріальними та формальними складами. 

46. Причинний зв'язок у кримінальному праві та його значення. 

47. Види причинного зв'язку. 

48. Факультативні ознаки об'єктивної сторони складу злочину. 

 

Змістовий модуль 2.  

 

Тема 7. Суб'єкт злочину 

49. Поняття суб'єкта злочину в кримінальному праві.  

50. Обов'язкові та факультативні ознаки суб'єкта злочину. 

51. Загальний і спеціальний суб'єкт злочину в кримінальному праві. 

52. Ознаки та види спеціального суб'єкта, його значення для кваліфікації 

злочину. 

53. Суб'єкт злочину та особа злочинця. 

54. Вік кримінальної відповідальності. 

55. Поняття осудності та її значення. 

56. Поняття та критерії неосудності. 

57. Кримінальна відповідальність обмежено осудних осіб. 

58. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені у стані сп'яніння 

внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів або інших 

одурманюючих речовин. 

Тема 8. Суб’єктивна сторона складу злочину 

59. Поняття суб'єктивної сторони злочину та її значення.  

60. Обов'язкові та факультативні ознаки суб'єктивної сторони. 

61. Поняття вини. Форми вини в кримінальному праві, їх значення для 

кваліфікації злочину й призначення покарання. 



62. Умисел і його види. Відмінність прямого умислу від непрямого. 

63. Спеціальні види умислу, їхня характеристика й значення. 

64. Мотив і мета як факультативні ознаки суб'єктивної сторони складу 

злочину. 

65. Необережність і її види. 

66. Випадок (казус) як невинне заподіяння суспільно небезпечних наслідків, 

його відмінність від злочинної недбалості. 

67. Подвійна, складна (змішана) форма вини та її значення для кваліфікації 

злочину. 

Тема 9. Стадії вчинення злочину 

68. Поняття й види незакінченого злочину за чинним законодавством. 

69. Готування до злочину, його поняття, об'єктивні й суб'єктивні ознаки. 

70. Відмежування готування до злочину від виявлення наміру. 

71. Замах на злочин, його поняття, ознаки та види. 

72. Поняття закінченого злочину. 

73. Підстави кримінальної відповідальності за готування та замах на злочин. 

74. Добровільна відмова при незакінченому злочині, її поняття та ознаки. 

75. Дійове каяття у вчиненні злочину. Відмінність діяльного каяття від 

добровільної відмови від доведення злочину до кінця. 

76. Поняття та види помилок у кримінальному праві. 

Тема 10. Співучасть у злочині 

77. Поняття і значення співучасті у злочині, її об'єктивні та суб'єктивні 

ознаки. 

78. Види співучасників. 

79. Причетність до злочину, її види. 

80. Форми співучасті. 

81. Підстави та межі відповідальності співучасників. 

82. Відповідальність та кваліфікація дій співучасників при різних формах 

співучасті. 

83. Спеціальні питання відповідальності співучасників. Посереднє 

виконавство. Співучасть у злочині зі спеціальним суб'єктом. Провокація 

злочину. 

84. Ексцес виконавця, його види. 

85. Добровільна відмова співучасників. 

 

 

Змістовий модуль 3.  

Тема 11. Множинність злочинів 

86. Поняття множини злочинів. 

87. Одиничний злочин як структурний елемент множини злочинів. Види 

одиничних злочинів. 

88. Поняття повторності та її види. 

89. Значення повторності для кваліфікації злочину та призначення 

покарання. 

90. Сукупність злочинів та її ознаки. Види сукупності злочинів. 

91. Відмежування сукупності від конкуренції норм. 

92. Рецидив злочину, його ознаки та види. 



Тема 12. Обставини, що виключають злочинність діяння 

93. Поняття й види обставин, що виключають злочинність діяння. 

94. Поняття необхідної оборони та умови її правомірності. 

95. Перевищення меж (ексцес) необхідної оборони, його поняття та ознаки. 

96. Уявна оборона. Диференціація відповідальності при уявній обороні. 

97. Підстави й ознаки затримання злочинця. Відповідальність за заподіяння 

шкоди, що не була необхідною для затримання злочинця. 

98. Підстави і ознаки крайньої необхідності. 

99. Відмінність крайньої необхідності від необхідної оборони й затримання 

злочинця. 

100. Фізичний або психічний примус. 

101. Виконання наказу або розпорядження. Поняття, зміст та правове 

значення цих обставин. 

102. Діяння, пов’язане з ризиком. 

103. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття 

злочинної діяльності. Умови звільнення від відповідальності за вимушене 

заподіяння шкоди. 

Тема 13. Звільнення від кримінальної відповідальності 

104. Поняття та значення звільнення від кримінальної відповідальності. 

Правові підстави та порядок такого звільнення. 

105. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим 

каяттям. Поняття, умови, правові наслідки. 

106. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з 

примиренням винного з потерпілим. Умови такого звільнення. 

107. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею 

особи на поруки. Умови та строки поручительства. 

108. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку зі зміною 

обстановки. 

 

Змістовий модуль 4.  

 

Тема 14. Поняття, мета і  система покарань 

109. Поняття та ознаки покарання. Відмінність від інших заходів 

державно-правового та громадського впливу. 

110. Мета покарання. Питання про мету покарання в історії 

кримінального законодавства України та в науці кримінального права. 

111. Поняття, ознаки та значення системи покарань. Класифікація (види) 

покарань. 

112. Штраф як вид покарання, його розміри та порядок призначення як 

основного, так і додаткового. 

113. Позбавлення військових, спеціальних звань, рангу або 

кваліфікаційного класу. 

114. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю. Підстави, порядок та строки призначення цього виду 

покарання. 

115. Поняття та зміст громадських робіт. Строки й порядок їх 

застосування. 



116. Виправні роботи без позбавлення волі. 

117. Службові обмеження для військовослужбовців. 

118. Конфіскація майна як вид покарання. 

119. Поняття та зміст арешту, строки та порядок його застосування. 

120. Арешт як вид покарання. Строки та порядок виконання 

кримінального покарання у вигляді арешту  

121. Обмеження волі. 

122. Тримання в дисциплінарному батальйоні. Підстави і умови 

застосування цього виду покарання і його строки. 

123. Поняття, види та строки позбавлення волі. 

124. Довічне позбавлення волі. 

Тема 15. Призначення покарання 

125. Загальні начала призначення покарання за кримінальним правом 

України. 

126. Характеристика, види та значення для призначення покарання 

обставин, що пом'якшують і обтяжують покарання. 

127. Призначення покарання за незакінчений злочин та злочин, 

вчинений у співучасті. 

128. Підстави та порядок призначення більш м'якого покарання, ніж 

передбачено законом. 

129. Призначення покарання за сукупністю злочинів. 

130. Призначення покарання за сукупністю вироків. 

131. Відмінність правил призначення покарання за сукупністю злочинів 

та сукупністю вироків. 

Тема 16. Звільнення від покарання та його відбування. 

132. Поняття та види звільнення від покарання та його відбування. 

133. Звільнення від покарання особи, яка перестала бути суспільно 

небезпечною. 

134. Звільнення від покарання за діяння, караність яких усунута 

законом. 

135. Звільнення від відбування покарання з випробуванням. 

136. Давність виконання обвинувального вироку. 

137. Умовно-дострокове звільнення від відбування: поняття та значення. 

138. Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким. 

139. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які 

мають дітей віком до трьох років. 

140. Звільнення від відбування покарання за хворобою. 

141. Амністія. 

142. Помилування. 

Тема 17. Судимість 

143. Поняття та значення судимості. 

144. Погашення судимості. Обчислення строків погашення судимості. 

145. Зняття судимості. Відмінність зняття судимості від погашення 

судимості. 

Тема 18. Інші заходи кримінально-правового характеру 

146. Поняття примусових заходів медичного характеру. 

147. Особи, до яких застосовуються примусові заходи медичного 



характеру. 

148. Види примусових заходів медичного характеру та критерії їх 

призначення. 

149. Примусове лікування осіб, які вчинили злочини та мають хворобу, 

що становить небезпеку для життя інших осіб. 

150. Заходи кримінального-правового характеру щодо юридичних осіб. 

Тема 19. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх 
151. Особливості призначення покарання неповнолітнім. 

152. Види покарань, що застосовуються до неповнолітніх. 

153. Призначення позбавлення волі неповнолітнім: строки позбавлення 

волі. 

154. Звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності із 

застосуванням примусових заходів виховного характеру. 

155. Види примусових заходів виховного характеру. 

 

 

 

 

Склав:      кандидат юридичних наук, доцент кафедри    

                                                   кримінального права і процесу Острогляд О.В. 


