
 
 
 

 
 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З КУРСУ  
“КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ”  

(Загальна частина)  
 

 
1. Поняття кримінального права. 
2. Завдання, функції та принципи кримінального права. 
3. Система кримінального права. 
4. Кримінальне право і суміжні галузі права. 
5. Предмет науки кримінального права. 
6. Поняття кримінальної відповідальності. 
7. Підстави кримінальної відповідальності. 
8. Поняття закону про кримінальну відповідальність. 
9. Система і структура кримінального закону України. 
10. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі. 
11. Чинність кримінально закону у просторі. 
12. Тлумачення кримінального закону. 
13. Поняття злочину. 
14. Головні ознаки злочину. 
15. Класифікація злочинів. 
16. Поняття і значення складу злочину. 
17. Елементи і ознаки складу злочину. 
18. Види складу злочинів. 
19. Кваліфікація злочинів. 
20. Поняття об’єкта злочину. 
21. Види об’єктів злочину. 
22. Предмет злочину. 
23. Поняття та ознаки об’єктивної сторони. 
24. Суспільно небезпечне діяння – головна ознака об’єктивної 

сторони. 
25. Суспільно – небезпечні наслідки та їх класифікація 
26. Причинний зв’язок між діянням і суспільно-небезпечними 

наслідками. 
27. Факультативні ознаки об’єктивної сторони складу злочину. 
28. Значення об’єктивної сторони злочину. 
29. Поняття суб’єкта злочину. 



30. Вік кримінальної відповідальності. 
31. Поняття неосудності та її критерії. 
32. Обмежена осудність. 
33. Спеціальні ознаки суб’єкта злочину. 
34. Поняття суб’єктивної сторони злочину 
35. Поняття і значення вини. 
36. Форма вини. 
37. Умисел та його види. 
38. Необережність та її види. 
39. Факультативні ознаки суб’єктивної сторони складу злочину.  
40. Помилка та її значення для кримінальної відповідальності. 
41. Поняття і види стадій вчинення злочину. 
42. Закінчений злочин. 
43. Готування до злочину. 
44. Замах на злочин. 
45. Добровільна відмова. 
46. Кримінальна відповідальність за незакінчений злочин. 
47. Поняття співучасті у злочині 
48. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки співучасті 
49. Форми і види співучасті. 
50. Види співучасників 
51. Причетність до злочину. 
52. Поняття множинності злочинів. 
53. Одиничний злочин. 
54. Види множинності злочинів. 
55. Повторність злочинів. 
56. Сукупність злочинів; 
57. Рецидив злочинів; 
58. Кримінально-правове значення множинності злочинів. 
59. Поняття і види обставин, що виключають злочинну діяльність. 
60. Необхідна оборона 
61. Затримання особи, яка вчинила злочин. 
62. Крайня необхідність. 
63. Фізичний або психічний примус. 
64. Виконання наказу чи розпорядження. 
65. Обґрунтований ризик. 
66. Виконання спеціального завдання. 
67. Поняття та ознаки кримінального покарання 
68. Мета покарання 
69. Поняття і значення системи покарань 
70. Види покарань  



71. Принципи призначення покарання. 
72. Загальні засади призначення покарання 
73. Обставини, які пом’якшують і обтяжують покарання. 
74. Призначення покарань за незакінчений злочин і за злочин, 

вчинений в співучасті. 
75. Призначення більш м’якого покарання ніж передбачено 

законом. 
76. Призначення покарань за сукупністю злочинів. 
77. Призначення покарань за сукупністю вироків. 
78. Правила складання покарань і зарахування строку 

попереднього ув’язнення. 
79. Загальні підстави звільнення від покарання. 
80. Види звільнення від покарань та його відбування. 
81. Правові підстави та порядок звільнення від кримінальної 

відповідальності. 
82. Види звільнення від кримінальної відповідальності : 
83. Правові наслідки судимості. 
84. Строки погашення судимості. 
85. Зняття судимості. 
86. Поняття та мета примусових заходів медичного характеру. 
87. Види примусових заходів медичного характеру. 
88. Примусове лікування. 
89. Особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної 

відповідальності. 
90. Види покарань, які застосовуються до неповнолітнього і 

особливості їх призначення. 
91. Особливості звільнення неповнолітніх від покарання та його 

відбування. 
92. Погашення і зняття судимості. 
 
 
 
 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З КУРСУ  
“КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ”  

(Особлива частина) 
 
  

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 недоторканість 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.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 
вичиняються 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 

недоторканості особи. 
1. Загальна характеристика злочинів проти статевої свободи та 

статевої недоторканості особи. Особливості законодавчого 
регулювання статевого життя  

2. Аналіз юридичних складів „Зґвалтування” (ст.152). 
3. Особливості інституту добровільної відмови від зґвалтування. 
4. Кваліфікація статевих злочинів за сукупністю з іншими 

злочинами. 
5. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості: 

аналіз юридичних чкладів 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 

(ст.ст.157 – 160) 
3. Аналіз складів злочину, передбаченого ст. 162 ККУ. 

(Порушення недоторканості 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. 
8. Загальна характеристика злочинів проти власності. 
9. Кримінально-правова характеристика кваліфікуючих ознак 

злочину, передбаченого ст. 185 ККУ (Крадіжка) 
10. Аналіз складів злочину, передбаченого ст. 186 ККУ (Грабіж) 
11. Особливості об’єктивної сторони „Розбою”(ст.187) 
12. Розмежування злочинів, передбачених ст.190 (Шахрайство) і 

ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним 
шляхом зловживання службовим становищем) 

13. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом 
зловживання службовим становищем і розмежування цього 
злочину з іншими злочинами проти власності. 

14. Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання 
довірою та відмежування його від шахрайства, привласнення 
та розтрати майна.  

15. Кримінально-правова характеристика некорисливих посягань 
на власність.  

16. Придбання або збут майна, за відомо здобутого злочинним 
шляхом (ст.198). 

 
Розділ 7: Злочини у сфері господарської діяльності  
1. Загальна характеристика злочинів у сфері господарської 

діяльності. Проблеми систематизації цих видів злочинів. 
2. Аналіз складу злочину, передбаченого ст. 201 (Контрабанда). 
3. Загальна характеристика злочинів у сфері господарської 

діяльності. 
4. Аналіз складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 202 (Пору-

шення порядку зайняття господарською діяльністю). 
5. Аналіз складу злочину, передбаченого ст. 203 (Заняття 

забороненими видами господарської діяльності). 
6. Аналіз складу злочину, передбаченого ст. 205 ( Фіктивне 

підприємництво). 
7. Аналіз складу злочину, передбаченого ст. 209 (Легалізація 

(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом). 



8. Аналіз складу злочину, передбаченого ст. 212 (Ухилення від 
сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів). 

9. Аналіз складу злочину, передбаченого ст.222 (Шахрайство з 
фінансовими ресурсами). 

10. Аналіз складу злочинів, передбачених ст.225 (Обман 
покупців та замовників). 

11. Аналіз складу злочинів, передбачених ст.226 (Фальсифікація 
засобів вимірювання). 

12. Аналіз складу злочинів, передбачених ст. 227 (Випуск або 
реалізація недоброякісної продукції). 

13. Аналіз складу злочину, передбаченого ст. 232 (Розголошення 
комерційної таємниці). 

14. Аналіз складу злочину, передбаченого ст.232 (Розголошення 
комерційної таємниці). 

  
Розділ 8: Злочини проти довкілля 
1. Загальна характеристика злочинів проти довкілля. 
2. Аналіз складу злочину, передбаченого ст. 236 (Порушення 

правил екологічної безпеки). 
3. Аналіз складу злочину, передбаченого ст. 237 (Невжиття 

заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення). 
4. Аналіз складів злочину, передбаченого ст. 238 (Приховування 

або перекручення відомостей про екологічний стан або 
захворюваність населення). 

5. Кримінально-правова характеристика складів злочинів, що 
посягають на встановлений порядок використання землі, її 
надр ( статті 239, 240, 254). 

6. Кримінально-правова характеристика складів злочинів, що 
посягають на встановлений порядок використання водних 
ресурсів та атмосферного повітря (статті 241, 242, 243, 244). 

7. Кримінально-правова характеристика складів злочинів, що 
посягають на встановлений порядок використання Об’єктів 
флори і фауни (статті 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252). 

 
Розділ 9: Злочини проти громадської безпеки. 
1. Загальна характеристика злочинів проти громадської безпеки. 
2. Аналіз складів злочинів, пов’язаних із створенням злочинних 

об’єднань, участю у них, та у злочинах, що вчинюються ними. 
3. Особливості складів злочинів, що передбачають створення 

злочинних організацій, сприяння учасникам злочинних 
організацій та укриття їх злочинної діяльності (статті 255, 256, 



260). 
4. Умови звільнення від кримінальної відповідальності за ці 

злочини. 
5. Аналіз складів злочину, передбаченого ст. 257 (Бандитизм). 
6. Кримінально-правова характеристика терористичного акту та 

підстави звільнення від кримінальної відповідальності. (стаття 
258). 

7. Кримінально-правова характеристика складів злочинів  
пов’язаних із незаконним поводженням зі зброєю, бойовими 
припасами, вибуховими речовинами чи радіоактивними 
матеріалами (статті 262, 263, 264, 265). 

8. Кримінально-правова характеристика складів злочинів  
пов’язаних із порушенням правил, що забезпечують 
громадську безпеку (267, 268, 269, 270).  

9. Відмежування злочинів, передбачених ст. 255 (Створення 
злочинної організації) і ст. 257 (Бандитизм). 

10. Аналіз складів злочину, передбаченого ст.262 (Викрадення, 
привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, 
вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння 
ними шляхом шахрайства або зловживання службовим 
становищем). 

11. Аналіз складів злочину, передбаченого ст.263 (Незаконне 
поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими 
речовинами). 

 
Розділ 10: Злочини проти безпеки виробництва. 
1. Загальна характеристика злочинів проти безпеки виробництва. 
2. Поняття робіт з підвищеною небезпекою, а також 

вибухонебезпечного підприємства (цеху). 
3. Аналіз складу злочину, передбаченого ст. 271 (Порушення 

вимог законодавства про охорону праці). 
4. Аналіз складу злочину, передбаченого ст. 275 (Порушення 

правил, що стосуються безпечного використання 
промислової продукції або експлуатації будівель і споруд). 

 
Розділ 11: Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту. 
1. Загальна характеристика злочинів проти безпеки руху та 

експлуатації транспорту.  
2. Злочини, що посягають на безпеку руху та експлуатацію 

залізничного, повітряного, водного та магістрального 
трубопровідного транспорту (статті 276, 278, 281, 282, 283, 



284, 285, 292). 
3. Злочини, що посягають на безпеку руху та експлуатацію всіх 

видів транспорту (статті 277, 279, 280, 291). 
4. Злочини, що посягають на безпеку руху та експлуатацію 

автомобільного та міського електричного транспорт (статті 
286, 287, 288, 289, 290). 

5. Аналіз юридичних складів злочину, передбаченого ст. 286 
(Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації 
транспорту особами, які керують транспортними засобами). 

6. Аналіз юридичних складів злочину, передбаченого ст. 289 
(Незаконне заволодіння транспортним засобом). 

7. Розмежування складів злочинів, передбачених ст. 288 
(Порушення правил, норм і стандартів, що стосуються 
убезпечення дорожнього руху) і ст. 291 (Порушення чинних 
на транспорті правил). 

  
Розділ 12: Злочини проти громадського порядку та моральності 
1. Загальна характеристика злочинів проти громадського порядку. 
2. Аналіз складів злочину „Хуліганство” (ст. 296). 
3. Відмежування „Хуліганства” (ст. 296) від „Групове 

порушення громадського порядку” (ст. 293). 
4. Аналіз складів злочину, передбаченого ст. 294 (Масові 

заворушення). 
5. Відмежування хуліганства від злочинів, що посягають на 

здоров’я особи.  
6. Кваліфікація хуліганських дій за сукупністю з іншими злочинами. 
7. Загальна характеристика злочинів проти моральності. 
8. Кримінально-правова характеристика складів злочинів 

складів злочинів, що посягають на громадський порядок 
(статті 293, 294, 295, 296).  

9. Аналіз складів злочину, передбаченого ст. 301 (Ввезення, 
виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних 
предметів). 

10. Аналіз складів злочину, передбаченого ст. 303 (Проституція 
або примушування до заняття проституцією). 

11. Особливості Суб’єкта злочину, передбаченого статтею 304 . 
 
Розділ 13: Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин та інші злочини проти здоров’я населення. 
1. Загальна характеристика злочинів у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів 



та інших злочинів проти здоров’я населення. 
2. Аналіз юридичних складів злочину, передбаченого ст. 307 

(Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, 
зберігання, перевезення, пересилання чи збут НЗПР або їх 
аналогів), їх відмежування від ст. 309. 

3. Кваліфікуючі ознаки злочинів, пов’язаних з НЗ, ПР або їх 
аналогами або прекурсорами. 

4. Аналіз юридичних складів злочинів „Схиляння до вживання НЗ, 
ПР або їх аналогів” (ст. 315), їх відмежування від „Незаконного 
введення в організм НЗ, ПР їх аналогів” (ст. 314). 

5. Аналіз юридичних складів злочинів, передбачених ст. 320  
(Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів). 

 
Розділ 14: Злочини у сфері охорони державної таємниці, 

недоторканості державних кордонів. 
1. Загальна характеристика злочинів у сфері охорони державної 

таємниці. недоторканості державних кордонів. 
2. Відмінність складів злочинів, передбачених ст. 328 (Розго-

лошення державної таємниці) та ст. 329 (Втрата документів, що 
містять державну таємницю) 

3. Кримінально-правова характеристика злочинів у сфері 
недоторканості державних кордонів ст.ст.332 – 334). 

4. Кримінально-правова характеристика злочинів у сфері 
забезпечення призову та мобілізації (ст.ст.335 – 337). 

 
Розділ 15: Злочини проти авторитету органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян.  
1. Загальна характеристика злочинів проти авторитету органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування та 
об’єднань громадян.  

2. Аналіз юридичних складів злочину, передбаченого ст. 342 
ККУ (Опір представникові влади, працівникові 
правоохоронного органу, члену громадського формування з 
охорони громадського порядку і державного кордону або 
військовослужбовцеві). 

3. Аналіз юридичних складів злочину, передбаченого ст. 354 
(Одержання незаконної винагороди працівником державного 
підприємства, установи чи організації) і його відмежування 
від „Вимагання” (ст. 189) 

4. Аналіз юридичних складів злочину, передбаченого ст. 355 



(Примушування до виконання чи невиконання цивільно-
правових зобов’язань). 

5. Аналіз юридичних складів злочину, передбаченого ст. 358 
(Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх 
збут, використання підроблених документів). 

6. Аналіз юридичних складів злочину, передбаченого ст. 359 
(Незаконне використання спеціальних технічних засобів 
негласного отримання інформації). 

 
 
Розділ 16: Злочини у сфері використання ЕОМ (комп’ютерів) 

систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку. 
1. Загальна характеристика злочинів у сфері використання ЕОМ 

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

2. Аналіз юридичних складів злочину, передбаченого ст. 361 
(Незаконне втручання ЕОМ (комп’ютерів) систем та 
комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку. 

 
Розділ 17: Злочини у сфері службової діяльності.  
1. Загальна характеристика злочинів у сфері службової діяльності. 
2. Особливості Суб’єкта злочинів у сфері службової діяльності. 
3. Аналіз юридичних складів злочину „Зловживання владою або 

службовим становищем” (ст. 364), та відмінність цього злочину 
від „Перевищення влади або службових повноважень” (ст. 365). 

4. Кримінально-правова характеристика “Службового 
підроблення” (ст. 366). 

5. Кримінально-правова характеристика „Службової недбалості” 
(ст. 367). 

6. Кримінально-правова характеристика „Одержання хабара” 
(ст. 368). 

7. Аналіз юридичних складів злочинів „Давання хабара”  
(ст. 369) і „Провокація хабара” (ст. 370) і їх розмежування. 

 
Розділ 18: Злочини проти правосуддя. 
1. Загальна характеристика злочинів проти правосуддя. 
2. Аналіз юридичних складів „Притягнення завідомо невинного 

до кримінальної відповідальності ” (ст. 372). 
3. Аналіз юридичних складів злочину „Примушування давати 

показання” (ст. 373). 
4. Аналіз юридичних складів злочину „Постановлення суддею 



(суддями) завідомо неправосудного вироку” (ст. 375). 
5. Аналіз юридичних складів злочину „Невиконання судового 

рішення” (ст. 382). 
6. Аналіз юридичних складів злочину „Завідомо неправдиве 

показання” (ст. 384). 
7. Аналіз юридичних складів злочину „Відмова свідка від 

давання показань або відмова експерта чи перекладача від 
виконання покладених на них обов’язків” (ст. 385). 

8. Види злочинів, пов’язаних з ухиленням від покарання (ст.ст. 
389, 390). 

9. Аналіз юридичних складів злочину „Приховування злочину” 
(ст. 396). 

 
Розділ 19: Злочини проти встановленого порядку несення 

військової служби (військові злочини). 
1. Поняття військового злочину (ст. 401) 
2. Аналіз юридичних складів „Непокори” (ст. 402), „Невиконання 

наказу” (ст. 403) та їх відмежування від „Опору начальникові” 
(ст. 404) 

3. Аналіз юридичних складів злочинів „Порушення статутних 
правил взаємовідносин між військовослужбовцями за 
відсутності відносин підлеглості (ст. 406) і відмежування від 
„Доведення до самогубства” (ст. 120) 

4. Загальна характеристика злочинів, пов’язаний з порушенням 
правил несення служби (ст. 414-421).  

 
 
Розділ 20: Злочини проти миру, безпеки людства та 
міжнародного правопорядку. 
1. Загальна характеристика злочинів проти миру, безпеки 

людства та міжнародного правопорядку. 
2. Аналіз юридичних складів злочину, передбачених ст. 436 

ККУ (Пропаганда війни). 
3. Аналіз юридичних складів злочину, передбаченого ст. 437 

ККУ (Найманство). 
 
 

 
 

 
 


