Питання на іспит з навчальної дисципліни
«Кримінальне право України (Особлива частина)»
Поняття Особливої частини кримінального права України та її система.
Поняття, стадії та етапи кримінально-правової кваліфікації.
Результат та структура кримінально-правової кваліфікації.
Поняття та загальна характеристика злочинів проти основ національної безпеки
України.
5. Державна зрада: поняття, ознаки та форми.
6. Посягання на життя державного чи громадського діяча.
7. Шпигунство: поняття, об’єктивні і суб’єктивні ознаки.
8. Поняття та кримінально-правова характеристика диверсії.
9. Поняття, загальна характеристика та система злочинів проти життя та здоров’я особи.
10. Поняття, види та характеристика вбивств.
11. Вбивства при пом’якшуючих обставинах характеристика та види.
12. Вбивства при обтяжуючих обставинах: види та кримінально-правовий аналіз.
13. Умисне вбивство вчинене в стані сильного душевного хвилювання.
14. Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини.
15. Вбивство через необережність.
16. Тілесні ушкодження: поняття, види та характеристика.
17. Умисне тяжке тілесне ушкодження: поняття, об’єктивні та суб’єктивні ознаки.
18. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження та його відмінність від умисного
тяжкого тілесного ушкодженням.
19. Умисне легке тілесне ушкодження.
20. Побої і мордування. Катування.
21. Незаконне проведення аборту: об’єктивні і суб’єктивні ознаки.
22. Залишення в небезпеці та його відмежування від ненадання допомоги особі, яка перебуває в
небезпечному для життя стані.
23. Характеристика та види злочинів проти волі, честі та гідності.
24. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини: кримінально-правовий аналіз.
25. Захоплення заручників.
26. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини.
27. Поняття, ознаки та класифікація злочинів проти статевої свободи та статевої
недоторканості особи.
28. Поняття, ознаки та кваліфікуючі види зґвалтування.
29. Розбещення неповнолітніх.
30. Кримінально-правова характеристика злочинів проти виборчих, трудових та інших
особистих прав і свобод людини і громадянина.
31. Порушення таємниці голосування.
32. Кримінальна відповідальність за підкуп виборця, учасника референдуму.
33. Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших передбачених законом виплат.
34. Порушення авторського права і суміжних прав.
35. Грубе порушення законодавства про працю.
36. Порушення недоторканості житла.
37. Поняття, характеристика та види злочинів проти власності.
38. Заволодіння чужим майном шляхом крадіжки.
39. Грабіж: поняття, об’єктивні та суб’єктивні ознаки.
40. Розбій: поняття, ознаки, кваліфіковані види, відмежування його від грабежу.
41. Вимагання. Відмінність вимагання від розбою.
42. Шахрайство та його відмежування від заподіяння майнової шкоди шляхом обману або
зловживання довірою.
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43. Умисне знищення або пошкодження майна.
44. Поняття і види злочинів у сфері господарської діяльності.
45. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з
метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей,
державних цінних паперів чи білетів державної лотереї, марок акцизного збору чи
голографічних захисних елементів.
46. Поняття та ознаки контрабанди.
47. Кримінально-правова характеристика
ухилення від сплати податків, зборів
(обов’язкових платежів).
48. Фіктивне підприємництво.
49. Доведення до банкрутства.
50. Поняття та загальна характеристика злочинів проти довкілля.
51. Незаконна порубка лісу як злочин проти довкілля.
52. Знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу.
53. Поняття та характеристика незаконного полювання.
54. Кримінально-правовий аналіз злочинів проти громадської безпеки.
55. Створення злочинної організації.
56. Поняття, ознаки та характеристика бандитизму.
57. Терористичний акт та інші злочини терористичного спрямування..
58. Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів,
вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом
шахрайства або зловживання службовим становищем.
59. Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.
60. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
61. Поняття, загальна характеристика та види злочинів проти безпеки виробництва.
62. Поняття, загальна характеристика та система злочинів проти безпеки руху та експлуатації
транспорту (транспортних злочинів).
63. Незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або фальсифікація,
незаконне видалення чи зміна її маркування або незаконне виготовлення бойових
припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв.
64. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.
65. Порушення вимог законодавства про охорону праці.
66. Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів.
67. Угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи
річкового судна.
68. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспорту особами, які
керують транспортними засобами.
69. Незаконне заволодіння транспортним засобом об’єктивні та суб’єктивні ознаки.
70. Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного
підприємства.
71. Поняття, кримінально-правова характеристика злочинів проти громадського порядку
та моральності.
72. Поняття, об’єктивні та суб’єктивні ознаки масових заворушень, їх відмежування від
групового порушення громадського порядку.
73. Поняття, ознаки та кваліфіковані види хуліганства.
74. Створення або утримання місць розпусти і звідництво як злочин проти моральності.
75. Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого.
76. Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією
77. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність.
78. Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів у сфері обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

79. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення,
пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
80. Незаконне введення в організм наркотичних засобів, психотропних речовин або їх
аналогів.
81. Схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
82. Посів або вирощування снотворного маку чи конопель.
83. Кримінально-правовий аналіз та види злочинів у сфері охорони державної таємниці,
недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації.
84. Розголошення державної таємниці та його відмежування від втрати документів, що
містять державну таємницю.
85. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України.
86. Злочини, які порушують порядок комплектування Збройних сил України, їх види та
кримінально-правовий аналіз.
87. Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю,
члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або
військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
88. Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу.
89. Умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу.
90. Погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного.
91. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання
підроблених документів, печаток, штампів.
92. Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, працівника державної
виконавчої служби.
93. Підкуп працівника підприємства, установи чи організації.
94. Самоправство: поняття, об’єктивні та суб’єктивні ознаки.
95. Поняття, загальна характеристика злочинів у сфері використання електроннообчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж
електрозв’язку.
96. Кримінально-правова характеристика та види злочинів у сфері службової діяльності
та професійної діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг.
97. Зловживання владою або службовим становищем.
98. Перевищення влади або службовим повноважень працівником правоохоронного
органу.
99. Службове підроблення: поняття та ознаки.
100. Службова недбалість.
101. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою
особою.
102. Підкуп особи, яка надає публічні послуги.
103. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.
104. Незаконне збагачення.
105. Поняття, загальна характеристика та система злочинів проти правосуддя.
106. Завідомо незаконне затримання, привід, арешт або тримання під вартою.
107. Порушення права на захист.
108. Посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв’язку з їх
діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя.
109. Примушування давати показання.
110. Завідомо неправдиве показання.
111. Приховування злочину.
112. Втеча з місць позбавлення волі або з-під варти.
113. Поняття та види злочинів проти встановленого порядку несення військової служби.
114. Поняття та кримінально-правовий аналіз злочинів проти миру безпеки людства та
міжнародного правопорядку.

