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Поняття і ознаки суб’єкта злочину. Суб’єкт злочину і особа злочинця. Кримінологічне 

значення особи злочинця. 

Суб’єкт злочину - фізична особа. Перспективи впровадження кримінальної 

відповідальності юридичних осіб. 

Вік як одна з ознак суб’єкта злочину. Обставини, покладені в основу визначення віку, 

з досягненням якого особа може вважатись суб’єктом злочину. Момент досягнення особою 

віку, з якого настає кримінальна відповідальність. Встановлення віку особи при відсутності 

документів про її народження. 

Осудність, як одна з ознак суб’єкта злочину. Поняття осудності та її зміст. Поняття та 

критерії неосудності, кримінально-правове значення неосудності. Відповідальність осіб, які 

після вчинення злочину захворіли на душевну хворобу, що позбавляє їх можливості 

усвідомлювати свої дії або керувати ними. 

Обмежена осудність та її критерії. Наслідки визнання особи обмежено осудною. 

Кримінальна відповідальність за злочини вчинені у стані сп’яніння внаслідок вживання 

алкоголю, наркотичних засобів або інших одурманюючих речовин. 

Поняття спеціального суб’єкта злочину. Ознаки, що характеризують спеціального 

суб’єкта злочину і їх визначення в законі. Види (класифікація) спеціальних суб’єктів злочину.  

Поняття, ознаки і значення суб’єктивної сторони злочину. 

Поняття і зміст вини. Значення вини у кримінальному праві. Форми вини, критерії їх 

виділення. 

Умисел і його види. Прямий і непрямий (опосередкований) умисел, їх інтелектуальний 

і вольовий моменти. Визначений (конкретизований) і невизначений (нсконкретизований) 

умисел. Види визначеного умислу. Відповідальність за діяння, вчинені з простим, 

альтернативним і невизначеним умислом. 

Необережність та її види. Злочинна самовпевненість, її інтелектуальний і вольовий 

моменти. Відмінність злочинної самовпевненості від непрямого умислу. Злочинна недбалість, 

її інтелектуальний і вольовий моменти. Відмінність злочинної недбалості від злочинної 

самовпевненості. Випадок (казус) і його відмінність від злочинної недбалості. 

Подвійна (змішана) вина. Коло злочинів, в яких можлива подвійна вина. Вплив 

подвійної вини на визначення злочину умисним чи необережним. Мотив і мета злочину, їх 

кримінально-правове значення. 

Поняття помилки. Юридична і фактична помилки, їх види і кримінально-правове 

значення. Відмінність помилки від відхилення дії. 

Поняття і види стадій вчинення злочину, критерії їх виділення. Коло злочинів, в яких 

можливі стадії їх вчинення. Значення правильного встановлення стадії вчиненого злочину. 

Закінчений злочин. Момент закінчення окремих видів злочинів і практичне значення 

правильності його встановлення. 

Виявлення наміру вчинити злочин. 

Поняття і ознаки готування до злочину. Відмінність готування до злочину від 

виявлення наміру його вчинити. Кваліфікація готування до злочину. 

Поняття і ознаки замаху на злочин. Закінчений і незакінчений замах на злочин. Поняття 

і види непридатного замаху. Відмінність замаху на злочин від готування до злочину і від 

закінченого злочину. Кваліфікація замаху на злочин. 

Добровільна відмова від доведення злочину до кінця. Поняття і ознаки добровільної 

відмови. Стадії злочину, на яких можлива добровільна відмова. Форми добровільної відмови. 

Значення добровільної відмови. Підстави і умови усунення кримінальної відповідальності при 

добровільній відмові від вчинення злочину. 

Діяльне каяття і його відмінність від добровільної відмови від доведення злочину до 

кінця. 

Поняття співучасті у злочині, її об’єктивні і суб’єктивні ознаки. Відмінність співучасті 

від об’єктивно зв’язаних необережних злочинних діянь, а також від свідомих дій, які 

об’єктивно сприяли вчиненню злочину, але суб’єктивно не були спрямовані на це, від 

необережного сприяння умисному злочинові. Значення інституту співучасті.  



Форми співучасті у злочині, критерії і значення їх виділення. Характеристика форм 

співучасті за об’єктивним та суб’єктивним критеріями. 

Види співучасників злочину, критерії і значення їх виділення. 

Поняття виконавця злочину, об’єктивні і суб’єктивні ознаки, що характеризують його 

діяння. Посереднє виконання злочину. 

Поняття організатора злочину, об’єктивні і суб’єктивні ознаки, що характеризують 

його діяння. 

Поняття підбурювача злочину, об’єктивні і суб’єктивні ознаки, що характеризують 

його діяння. Провокація злочину. Відмінність підмовництва до злочину від діянь виконавця і 

організатора злочину та загальних закликів до злочинної діяльності. 

Поняття пособника злочину, об’єктивні і необ’єктивні ознаки, що характеризують його 

діяння. Інтелектуальне і фізичне пособництво. Відмінність пособника від виконавця, 

організатора і підмовника злочину. 

Підстави і межі кримінальної відповідальності співучасників злочину. Кваліфікація 

діянь співучасників злочину. Вплив обтяжуючих і пом’якшуючих ознак вчиненого злочину на 

відповідальність його співучасників. Обставини, що підлягають врахуванню при призначенні 

покарання співучасникам злочину. 

Відповідальність співучасників при незакінченому злочині і при невдалій співучасті.  

Ексцес виконавця злочину. Види ексцесу. Вплив ексцесу на кримінальну 

відповідальність співучасників злочину. 

Відповідальність за співучасть у злочинах із спеціальним суб’єктом. 

Добровільна відмова при співучасті, її особливості і вплив на кримінальну 

відповідальність співучасників злочину. 

Поняття причетності до злочину, її відмінність від співучасті у злочині. Види 

причетності до злочину. 

Умови відповідальності за заздалегідь необіцяне переховування злочину. Потурання 

злочинові. Поняття потурання злочинові і умови відповідальності за цей вид причетності до 

злочину. 

Поняття і ознаки множинності злочинів. Відмінність множинності злочинів від 

одиночного злочину. Поняття одиночного (єдиного) злочину. Види одиночних злочинів та їх 

характеристика. 

Множинність злочинів та конкуренція кримінально-правових норм. Кримінально-

правове значення множинності злочинів. 

Види множинності злочинів, критерії і значення їх виділення. 

Поняття і види повторності злочинів. Відмінність повторності від продовжуваного 

злочину. Кримінально-правове значення повторності злочину. 

Поняття і ознаки сукупності злочинів. Види сукупності злочинів. Кримінально-правове 

значення сукупності злочинів. 

Поняття, види і кримінально-правове значення рецидиву злочину. Особливо 

небезпечний рецидив. 

Поняття і ознаки обставин, що виключають злочинність діяння. 

Чинне кримінальне законодавство і наука кримінального права про види обставин, що 

виключають злочинність діяння. 

Необхідна оборона. Поняття необхідної оборони і її значення. Умови правомірності 

необхідної оборони. Уявна оборона і провокація необхідної оборони. Об’єктивні і суб’єктивні 

ознаки кримінально-караного перевищення меж необхідної оборони. 

Затримання злочинця. Умови правомірності затримання злочинця. Відповідальність за 

перевищення меж затримання злочинця. 

Крайня необхідність. Поняття крайньої необхідності і умови її правомірності. 

Відповідальність за перевищення меж крайньої необхідності. Відмінність крайньої 

необхідності від необхідної оборони. 

Фізичний або психічний примус. Умови кримінальної відповідальності при вчиненні 

злочину під впливом фізичного або психічного примусу. 



Виконання обов’язкового наказу як обставина, що виключає злочинність діяння. 

Поняття обов’язкового наказу. Умови відповідальності за виконання злочинного наказу.  

Діяння, пов’язане з ризиком та його кримінально-правова характеристика. 

Кримінально-правова відповідальність за спричинення шкоди при вчиненні діяння, яке 

пов’язане з ризиком. 

Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності 

організованої групи чи злочинної організації як обставина, що виключає злочинність діяння. 

Поняття, підстави і правові наслідки та порядок звільнення від кримінальної 

відповідальності. 

Види звільнення від кримінальної відповідальності. 

Звільнення від кримінальної відповідальності в зв’язку із дійовим каяттям. Правові 

підстави такого звільнення. 

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з 

потерпілим. 

Звільнення від кримінальної відповідальності із передачею особи на поруки колективу 

підприємства, установи чи організації. Підстави та умови застосування цього виду звільнення 

від кримінальної відповідальності. Особи, до яких не застосовується такий вид звільнення від 

кримінальної відповідальності. Підстави і умови притягання переданої на поруки особи за 

вчинений нею злочин до кримінальної відповідальності. 

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною обстановки. 

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності. 

Строки давності і їх обчислення. Переривання і зупинення перебігу строків давності. Давність 

притягання до кримінальної відповідальності за злочини, за вчинення яких може бути 

призначено довічне позбавлення волі. Незастосування строків давності х і його правова 

підстава. 

Звільнення від кримінальної відповідальності на підставі актів амністії та помилування. 

Поняття і ознаки покарання. Відмінність покарання від інших видів державного 

примусу і заходів громадського впливу. 

Поняття мети покарання. Законодавче визначення мети покарання і її практичне 

значення. Мета покарання за чинним кримінальним законодавством і її характеристика. Наука 

кримінального права про мету покарання. 

Ефективність покарання. Поняття ефективності покарання, її критерії і показники. 

Умови підвищення ефективності покарання. 

Поняття, ознаки і значення системи покарання. 

Види покарань. Класифікація покарань. Основні і додаткові покарання. Покарання, що 

можуть застосовуватися як основні і як додаткові. 

Штраф. Поняття і розміри штрафу. Майно, що може бути вилучене при стягнені 

штрафу. Заміна штрафу іншим покаранням. Наслідки злісного ухилення при сплаті штрафу.  

Позбавлення військового, спеціального звання рангу, чину або кваліфікаційного класу. 

Підстави і порядок застосування цього покарання. 

Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Підстави 

і умови призначення цього покарання, його строки. Відповідальність за невиконання вироку 

суду про позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю. 

Громадські роботи. Поняття порядок та строки цього виду покарання. Виправні роботи. 

Поняття та строки виправних робіт. Розмір відрахування із заробітку засудженого до 

виправних робіт. Наслідки ухилення і злісного ухилення від відбування виправних робіт без 

позбавлення волі. 

Службові обмеження для військовослужбовців. Поняття, строки та порядок виконання 

цього виду покарання. 

Конфіскація майна. Поняття конфіскації майна та її види. Умови застосування 

конфіскації майна. Майно, що не підлягає конфіскації. Відмінність конфіскації майна як 

покарання від так званої спеціальної конфіскації, стягнення безпідставно придбаного майна та 

відшкодування заподіяної злочином шкоди. 



Арешт як вид покарання. Строки та порядок виконання кримінального покарання у 

вигляді арешту. 

Обмеження волі. Поняття строки та порядок виконання покарання у вигляді обмеження 

волі. 

Тримання в дисциплінарному батальйоні. Підстави і умови застосування цього виду 

покарання і його строки. 

Позбавлення волі на певний строк. Поняття і строки позбавлення волі при призначенні 

цього виду покарання. 

Довічне позбавлення волі. Порядок та умови застосування цього виду покарання. 

Незастосування покарання у вигляді довічного позбавлення волі. 

Обмежувальні заходи. Заборона перебувати в місці спільного проживання з особою, 

яка постраждала від домашнього насильства. Обмеження спілкування з дитиною у разі, якщо 

домашнє насильство вчинено стосовно дитини або у її присутності. Заборона наближатися на 

визначену відстань до місця, де особа, яка постраждала від домашнього насильства, може 

постійно чи тимчасово проживати, тимчасово чи систематично перебувати у зв’язку з 

роботою, навчанням, лікуванням чи з інших причин. Заборона листування, телефонних 

переговорів з особою, яка постраждала від домашнього насильства, інших контактів через 

засоби зв’язку чи електронних комунікацій особисто або через третіх осіб. Направлення для 

проходження програми для кривдників або пробаційної програми. 

Загальні засади призначення покарання, їх поняття, зміст. Призначення покарання в 

межах санкції статті закону, яка передбачає відповідальність за вчинений злочин і у точній 

відповідності із Загальною частиною кримінального кодексу. Врахування при призначенні 

покарання характеру і ступеня суспільної небезпеки вчиненого злочину та особи винного. 

Види обставин, що пом’якшують і обтяжують відповідальність та їх характеристика. 

Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений у співучасті.  

Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом. Умови такого 

пом’якшення покарання. 

Призначення покарання за сукупністю злочинів. Умови і правила призначення 

покарання за сукупністю злочинів. 

Призначення покарання за сукупністю вироків. Умови і правила призначення 

покарання за сукупністю вироків. 

Правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув’язнення. 

Поняття та види звільнення від покарання та його відбування. 

Звільнення від відбування покарання з випробуванням та його правові наслідки. 

Порядок та умови застосування цього виду звільнення. Обов’язки, які покладаються судом на 

особу при застосуванні звільнення від відбування покарання з випробуванням. Іспитовий 

строк при звільненні від відбування покарання з випробуванням. Застосування додаткових 

покарань при застосуванні цього виду звільнення від відбування нокарання. 

Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які 

мають дітей віком до семи років. Порядок та умови застосування цього виду звільнення від 

відбування покарання. Іспитовий строк. Підстави та порядок його скасування. 

Звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності 

виконання обвинувального вироку. Строки давності та їх обчислення. Зупинення перебігу 

строків давності. Переривання строку давності. Давність виконання обвинувального вироку, 

відносно осіб яких було засуджено до довічного позбавлення волі. Особи, до яких давність 

виконання вироку не застосовується. 

Умовно-дострокове звільнення від покарання. Правові підстави, порядок та строки 

його застосування. Застосування покарання відносно осіб, які вчинили нові злочини протягом 

невідбутої частини покарання. 

Заміна невідбутої частини більш м’яким покаранням, умови і порядок їх застосування. 

Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох 

років. Порядок та умови застосування цього виду звільнення. Підстави та порядок його 

скасування. 



Звільнення від відбування покарання в зв’язку з хворобою засудженого. Звільнення від 

відбування покарання і пом’якшення призначеного покарання в порядку амністії та 

помилування 

Поняття та правові наслідки судимості. Погашення судимості. Строки погашення 

судимості. Зняття судимості. 

Поняття та мета примусових заходів медичного характеру. 

Особи, до яких застосовуються примусові заходи медичного характеру. Види 

примусових заходів медичного характеру. Порядок застосування окремих видів примусових 

заходів медичного характеру. Підстави передачі особина піклування родичам або опікунам з 

обов’язковим лікарським наглядом. 

Продовження, заміна або припинення застосування примусових заходів медичного 

характеру їх порядок та підстави. 

Примусове лікування. Особи до яких може бути застосоване примусове лікування. 

Порядок здійснення примусового лікування відносно осіб, засуджених до позбавлення або 

обмеження волі. 

Звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх із застосуванням 

примусових заходів виховного характеру. Види примусових заходів виховного характеру.  

Види покарань, які застосовуються відносно осіб, які вчинили злочин в 

неповнолітньому віці. Особливості застосування штрафу, громадських та виправних робіт, 

арешту та позбавлення волі на певний строк до неповнолітніх. 

Звільнення від відбування покарання з випробуванням. Порядок та умови застосування 

цього виду звільнення. 

Звільнення від відбування покарання із застосуванням примусових заходів виховного 

характеру. Види примусових заходів виховного характеру. 

Звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності та відбування покарання у 

зв’язку із закінченням строків давності. 

Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання неповнолітніх, порядок та 

умови його застосування. 

Погашення та зняття судимості неповнолітнім. 

 
Підготував: доцент кафедри                                Козич І.В. 

 

 


