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Поняття кримінального права. Предмет кримінального права. Поняття і види кримінальних 

правовідносин, їх структура. Виникнення, зміна і припинення кримінальних правовідносин. 

Джерела кримінального права. Предмет кримінального права 

Завдання кримінального права. Метод кримінального права 

Система кримінального права. Загальна і Особлива часина кримінального права. Поняття, 

значення і система Загальної частини кримінального права. Особлива частина кримінального 

права, її поняття, значення і система. Єдність Загальної і Особливої частин кримінального 

права. 

Кримінальне право і суміжні галузі права, зв’язок і відмінність між ними. Наука 

кримінального права, її предмет і функції. Методи науки кримінального права. Зв’язок науки 

кримінального права з суміжними юридичними науками. Роль кримінально-правової науки. 

Завдання, що стоять перед наукою кримінального права в сучасному періоді.  

Кримінальне право як навчальна дисципліна. Система курсу кримінального права. Література 

з курсу. 

Поняття і значення принципів кримінального права. Законодавче визначення принципів 

кримінального права та їх практичне значення. 

Система принципів кримінального права і їх характеристика. 

Поняття кримінального закону, його ознаки і значення. Кримінальний закон, кримінальне 

законодавство і кримінальне право. 

Чинне кримінальне законодавство України, його система і загальна характеристика. Система 

кримінального закону. Загальна і Особлива частини кримінального закону. Поняття і види 

кримінально-правових норм. Структура норм Загальної і Особливої частин кримінального 

закону. 

Гіпотеза, диспозиція і санкція, їх види. 

Стаття кримінального закону і норма кримінального права. 

Чинність закону про кримінальну відповідальність в часі. Вступ в силу і припинення дії 

кримінального закону. Час вчинення злочину. Зворотна дія закону про кримінальну 

відповідальність в часі. Поняття закону, що усуває караність діяння, пом’якшує покарання, 

або іншим чином поліпшує кримінально-правове положення особи, що вчинила злочин. 

Проміжний кримінальний закон і його чинність 

Чинність кримінального закону по колу осіб. Територіальний, національний, реальний та 

універсальний принципи чинності закону про кримінальну відповідальність. Поняття 

громадянина України, іноземного громадянина і особи без громадянства. 

Кримінальна відповідальність за вчинений на території України злочин особами, які не 

підсудні в кримінальних справах судам України. 

Правові наслідки засудження особи за межами України.  

Видача осіб, які обвинувачуються у вчиненні злочину, та особи, яка засуджена за вчинення 

злочину. 

Чинність кримінального закону в просторі. Поняття території України. Місце вчинення 

злочину. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених на 

території України 

Тлумачення кримінального закону. Види тлумачення, їх характеристика. Керівні роз’яснення 

Пленуму Верховного Суду України по застосуванню кримінального законодавства, їх 

юридична природа і значення. 

Поняття злочину. 

Ознаки злочину та їх характеристика. 

Відмінність злочину від інших правопорушень. 

Класифікація злочинів, її критерії і кримінально-правове значення. Роль ступеня тяжкості 

злочину в інститутах і нормах Загальної та Особливої частини кримінального законодавства. 

Поняття малозначного діяння. Перспективи впровадження інституту кримінального 

проступку. 

Поняття кримінальної відповідальності, її відмінність від інших видів юридичної 

відповідальності. Підстава кримінальної відповідальності. 



Форми кримінальної відповідальності. Початок і закінчення кримінальної відповідальності. 

Кримінальна відповідальність і покарання. 

Поняття і значення складу злочину. Співвідношення понять «злочин»і «склад злочину». 

Ознаки складу злочину. Види складу злочину. 

Склад злочину як основа правильної кваліфікації. Вчинення особою діяння, що містить склад 

злочину, як підстава кримінальної відповідальності.  

Поняття «загального складу злочину». Класифікація складів злочину. 

Поняття і значення об’єкту злочину. Механізм заподіяння шкоди об’єктові злочину. 

Класифікація об’єктів злочину, її критерії і значення. Загальний об’єкт злочину і його 

значення. Родовий об’єкт злочину і його значення. Безпосередній об’єкт злочину. 

Основний, додатковий і факультативний безпосередній об’єкт злочину. Об’єкт і предмет 

злочину. Поняття предмета злочину, його відмінність від об’єкту злочину, знарядь і засобів 

вчинення злочину. Значення предмета злочину. 

Поняття, ознаки і значення об’єктивної сторони злочину. Злочинне діяння. Форми злочинного 

діяння. 

Поняття і ознака злочинної дії. 

Поняття і ознаки злочинної бездіяльності. Умови відповідальності за злочинну бездіяльність. 

Злочинні наслідки. Поняття, види і значення злочинних наслідків. Матеріальні і формальні 

склади злочинів. 

Причинний зв’язок між злочинним діянням і злочинними наслідками, його значення. 

Кримінально-правові теорії причинного зв’язку і їх філософські основи. Поняття і ознаки 

причинного зв’язку в кримінальному праві. 

Спосіб, засоби, знаряддя, обстановка, час, місце вчинення злочину і їх кримінально-правове 

значення. 
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