Перелік питань до Держ. Екзамену з дисципліни «Кримінальне право»:
1. Поняття кримінального права. Його предмет, система і завдання
кримінального права.
2. Поняття злочину як суспільно небезпечного винного діяння та його склад.
3. Поділ злочинів на закінченні та не закінченні. Стадії вчинення злочину:
готування до злочину, замах на злочин, закінчений злочин.
4. Вина як необхідна умова кримінальної відповідальності. Характеристика
змісту, суті, форми та ступеня вини.
5. Поняття осудності та неосудності. Поняття обмеженої осудності.
6. Поняття «суб'єкт злочину». Загальні юридичні ознаки суб'єкта злочину.
Спеціальний суб'єкт злочину та його ознаки.
7. Умисел як форма вини. Прямий і непрямий умисел.
8. Необережність як форма вини. Поділ необережності на злочинну
самовпевненість та злочинну недбалість.
9. Змішана форма вини.
10. Поняття співучасті у злочині. Ознаки співучасті. Проста і складна форма
співучасті у злочині.
11. Види співучасників злочину.
12. Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою,
організованою групою або злочинною організацією.
13. Повторність, сукупність та рецидив злочину.
14. Поняття сукупності злочинів. Ідеальна і реальна сукупність.
15. Поняття необхідної оборони. Умови для виникнення права на необхідну
оборону. Перевищення меж необхідної оборони.
16. Поняття кримінального покарання. Зміст та межа покарання.
17. Загальна характеристика видів покарань.
18. Загальні засади призначення судом покарання.
19. Поняття звільнення від покарання та його відбування.
20. Поняття примусових заходів медичного характеру.
21. Шпигунство. Спеціальна підстава звільнення від кримінальної
відповідальності за шпигунство.
22. Склад злочину «контрабанда».
23. Розбій. Відмінність розбою від грабежу.
24. Склад злочину «крадіжка». Його відмінність від суміжних злочинів.
25. Характеристика складу злочину «умисне вбивство». Привілейовані склади
умисних вбивств та умисні вбивства при обтяжуючих обставинах.
26. Склад злочину «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання,
зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів або їх
аналогів. Відмінність складу злочину від злочину передбаченого ст.309
ККУ.
27. Загальна характеристика злочинів проти життя та здоров’я особи.
28. Загальна характеристика складу злочину передбаченого ст.296 ККУ
«Хуліганство».
29. Характеристика складу злочину «Державна зрада». Відмінність від
диверсії.
30. Склад злочину «Бандитизм».

31. Склад злочину «Незаконне заволодіння транспортним засобом».
32. Характеристика складу злочину «Розголошення державної таємниці».
33. Загальна характеристика злочинів проти довкілля.
34. Відповідальність за тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.
35. Загальна характеристика складу злочину передбаченого ст.135 ККУ
«Залишення в небезпеці».

