КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З КУРСУ
“КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ”
(Особлива частина)
8 триместр
1. Поняття Особливої частини Кримінального права
України.
2. Зв’язок норм Особливої та Загальної частин КК.
3. Система Особливої частини.
4. Законодавча техніка і принципи побудови Особливої
частини.
5. Правила кваліфікації злочинів.
6. Сутність аналізу юридичного складу злочину певного
виду.
7. Особлива частина Кримінального права як навчальна
дисципліна.
Розділ 1. Злочини проти основ національної безпеки
1. Поняття та загальна характеристика злочинів проти
основ національної безпеки.
2. Національна безпека як родовий об’єкт злочинів, передбачених в розділі 1 Особливої частини Кримінального кодексу. Особливості безпосередніх об’єктів
злочинів проти основ національної безпеки України.
3. Кримінально-правова характеристика дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади (ст.
109).
4. Кримінально-правова характеристика посягання на
територіальну цілісність і недоторканність України
(ст. 110).
5. Кримінально-правова характеристика посягання на
життя державного чи громадського діяча (ст. 112).
6. Кримінально-правова характеристика “Державної
зради” (ст. 111) та її відмежування від “Шпигунства”
(ст. 114).
7. Кримінально-правова характеристика “Диверсії” (ст.
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113).
Розділ 2. Злочини проти життя та здоров’я особи
1. Поняття та загальна характеристика злочинів проти
життя.
2. Кримінально-правове поняття вбивства.
3. Види вбивств та їх характерні ознаки.
4. Загальна характеристика злочинів проти здоров’я особи.
5. Види тілесних ушкоджень та їх характерні ознаки.
6. Відмежування “Умисного тяжкого тілесного ушкодження (ТТУ), що спричинило смерть потерпілого”
(ч. 2 ст. 121) від “Вбивства через необережність” (ст.
119).
7. Афект та його кримінально-правове значення (ст. 116,
123).
8. Кримінально-правова характеристика злочинів, пов’язаних із зараженням особи вірусом імунодефіциту
людини, іншою невиліковною інфекційною хворобою та венеричною хворобою.
9. Кримінально-правова характеристика злочинів, що
вчиняються в сфері медичного обслуговування.
Розділ 3. Злочини проти волі, честі та гідності особи
1. Загальна характеристика злочинів проти волі, честі та
гідності особи.
2. Захоплення заручників та кваліфікація цього злочину
за сукупністю з іншими злочинами.
3. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини
(ст. 146) та її відмежування від захоплення заручників
(ст. 147).
4. Аналіз юридичних складів злочинів, передбачених
статтею 149 “Торгівля людьми або інша незаконна
угода щодо передачі людини”.
Розділ 4. Злочини проти статевої свободи та статевої
недоторканності особи
1. Загальна характеристика злочинів проти статевої сво-
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2.
3.
4.
5.

боди та статевої недоторканності особи. Особливості
законодавчого регулювання статевого життя.
Аналіз юридичних складів “Зґвалтування” (ст. 152).
Особливості інституту добровільної відмови від зґвалтування.
Кваліфікація статевих злочинів за сукупністю з іншими злочинами.
Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої
зрілості: аналіз юридичних складів злочину.

Розділ 5. Злочини проти виборчих, трудових та інших
особистих прав і свобод людини і громадянина
1. Загальна характеристика злочинів проти виборчих,
трудових та інших особистих прав і свобод людини і
громадянина.
2. Аналіз складів злочинів проти виборчих прав громадян (статті 157-160).
3. Аналіз складів злочину, передбаченого ст. 162 ККУ
(Порушення недоторканності житла).
4. Аналіз складів злочину, передбаченого ст. 164 ККУ
(Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей).
5. Аналіз складів злочину, передбаченого ст. 172 ККУ
(Грубе порушення законодавства про працю).
6. Аналіз складів злочину, передбаченого ст. 175 ККУ
(Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат).
Розділ 6. Злочини проти власності
1. Загальна характеристика злочинів проти власності та
їх види.
2. Таємність як специфічна ознака крадіжки.
3. Відкритий спосіб викрадення – ознака грабежу. Кваліфіковані види грабежу.
4. Особливості конструкції основного складу розбою.
5. Характер насильства і його погрози при грабежі і при
розбої. Момент закінчення розбою.
6. Відмежування вимагання від грабежу і розбою.
7. Предмет та способи шахрайства.
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УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО РЕЙТИНГУ
ДИСЦИПЛІНА “КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ”

(Загальна частина. 7 триместр)
Види
№
занять
з/п і виконання робіт

Кількість Макс.
Сума
контро- бал за
льних
одибалів
заходів ницю

1

Семінари
та практичні заняття

20

3

60

2

Реферат

1

10

10

Тижні
1

2 3 4 5 6 7

8
9 10 11 12 13 14
с.р.

70
Контроль
Залік
30
Примітка. Пропущені семінарські заняття відпрацьовуються
шляхом складання тестів.
Максимальна кількість балів

УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО РЕЙТИНГУ
ДИСЦИПЛІНА “КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ”

Види
занять
№
і виконанз/п
ня
робіт

Кількість Макс.
контро- бал за
льних
одизаходів
ницю

Тижні
Сума
балів 1 2 3 4 5 6 7

1

Семінари

13

4

52

2

Складання
задач

6

3

18

8
9 10 11 12 13 14
с.р.

Максимальна кількість балів
70
Контроль
Залік
30
Примітка. Пропущені семінарські заняття відпрацьовуються
шляхом складання тестів та задач.
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УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО РЕЙТИНГУ
ДИСЦИПЛІНА “КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ”

(Особлива частина. 9 триместр)
№
з/п

Види
занять
і виконання
робіт

Тижні

Кількість
контрольних
заходів

Макс.
бал за
одиницю

Сума
балів

1

Семінари

6

5

30

2

Складання
задач

5

4

20

3

Тест

5

4

20

1

2

3

4

5

6

Максимальна кількість балів
70
Контроль
Залік
30
Примітка. Пропущені семінарські заняття відпрацьовуються
шляхом складання тестів та задач.
УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО РЕЙТИНГУ
ДИСЦИПЛІНА “КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ”

(Особлива частина. 10 триместр)
Види
занять
№
і виконанз/п
ня
робіт
1

Семінари

Кількість Макс.
контро- бал за
льних
одизаходів ницю
20

3

Тижні
Сума
балів

1 2 3 4 5 6

7

8 9 10 11 12 13 14
с.р.

60

Максимальна кількість балів
60
Контроль
Іспит
40
Примітка. Пропущені семінарські заняття відпрацьовуються
шляхом складання тестів.
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