Питання на іспит з навчальної дисципліни
«Вчення про суб’єкт злочину»
1. Поняття та зміст суб’єкта злочину.
2. Загальні ознаки суб’єкта злочину.
3. Особливості кримінального провадження про діяння осіб, які не досягли віку з
якого настає кримінальна відповідальність.
4. Вік з якого настає кримінальна відповідальність.
5. Поняття особистості злочинця.
6. Фізична особа як ознака суб’єкта злочину.
7. Поняття та зміст спеціального суб’єкта злочину.
8. Ознаки спеціального суб’єкта злочину.
9. Соціально-демографічні ознаки спеціального суб’єкта злочину.
10. Класифікації ознак спеціального суб’єкта злочину.
11. Класифікація спеціального суб’єкта злочину залежно від його правового статусу.
12. Відмінність понять «Посадова особа» та «Службова особа».
13. Службова особа як суб’єкт злочину.
14. Поняття службової особи юридичної особи приватного права.
15. Особи, які надають публічні послуги, як суб’єкти злочину.
16. Визначення осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, згідно із ЗУ «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р.
17. Особи, які прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, згідно із ЗУ «Про запобігання корупції»
від 14.10.2014 р.
18. Поняття та значення осудності для встановлення суб’єкта злочину.
19. Медичний або біологічний критерій осудності.
20. Юридичний або психологічний критерій осудності.
21. Інтелектуальна ознака юридичного критерію осудності.
22. Вольова ознака юридичного критерію осудності.
23. Поняття та значення обмеженої осудності.
24. Поняття психічного розладу.
25. Юридичний або психологічний критерій обмеженої осудності.
26. Медичний або біологічний критерій обмеженої осудності.
27. Особливості призначення покарання обмежено осудним особам.
28. Примусові заходи медичного характеру, які можуть призначатися обмежено
осудним особам.
29. Поняття неосудності в кримінальному праві.
30. Критерії неосудності.
31. Інтелектуальна ознака юридичного критерію неосудності.
32. Вольова ознака юридичного критерію неосудності.
33. Ознаки медичного критерію неосудності.
34. Особливості в кримінальних провадженнях про діяння неосудних осіб.
35. Примусові заходи медичного характеру, які можуть призначатися неосудним
особам.
36. Компаративістський аналіз осудності, обмеженої осудності і неосудності.
37. Види та форми спеціальних знань які можуть використовуватися для встановлення
суб’єкта злочину.
38. Обов’язкові експертні дослідження для встановлення віку обвинуваченого.
39. Обов’язкові експертні дослідження для визначення психічного стану
обвинуваченого.

Експертні дослідження щодо неповнолітніх.
Відмінність «осудності» від «неосудності».
Психологічний механізм вчинення злочину.
Психологічний механізм вчинення злочину у стані обмеженої осудності.
Психологічні особливості неповнолітнього злочинця.
Вплив психічних аномалій на злочинну поведінку.
Види примусових заходів медичного характеру які призначаються неосудним
особам, які вчинили суспільно небезпечні діяння.
47. Поняття та види примусових заходів медичного характеру.
48. Особливості в кримінальних провадженнях про суспільно небезпечні діяння
неосудних осіб.
49. Особливості кримінального провадження про злочини обмежено осудних осіб.
50. Віковий ценз при притягненні до кримінальної відповідальності.
51. Військовослужбовці як суб’єкт злочину.
52. Поняття співучасті зі спеціальним суб’єктом злочину.
53. Психологічні особливості суб’єкта злочину.
54. Особливості кримінального провадження про злочини неповнолітніх.
55. Поясніть зміст поняття «свобода вибору».
56. Поясніть зміст поняття «здатність судження чи розрізнення».
57. Поясніть зміст кримінально-правової категорії «здатність до усвідомлення своїх
дій».
58. Поясніть зміст кримінально-правової категорії «здатність до керування своїми
діями».
59. Психічний розлад, який впливає на здатність особи усвідомлювати свої дії та
керувати ними в момент вчинення нею злочину. Поняття, зміст та види.
60. Загальна класифікація психічних розладів, які впливають на поведінку злочинця.
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