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Екзамен проводиться online з використання сервісних служб Google:  

Hangouts meet – для організації відеозв’язку зі студентами;  

Google forms – для проведення тестування;  
* При розірванні (відсутності) зв’язку, роботи будуть перевірені після його відновлення 

впродовж робочого дня. Оцінка виставляється не пізніше ніж на наступний день. 

 

Критерії оцінювання: 

1. тестування – завдання 1-10, що передбачають вибір одного варіанту 

відповіді, оцінюються в 1 бал (всього – 10 балів). 

2. теоретична частина – розгорнута відповідь на теоретичне питання – 

20 балів. 

3. практична частина – вирішення практичної ситуації – 10 балів. 

 

Перелік тем, які виносяться на екзамен: 

 

1. Кримінальне право та кримінальний закон. 

1.1 Основоположні засади кримінального права 

1.2 Закон про кримінальну відповідальність 

1.3 Поняття злочину та класифікація злочинів 

1.4Поняття кримінальної відповідальності та її підстави Поняття 

кримінальної відповідальності та її підстави 

 

2. Злочин. 

2.1 Склад злочину 

2.2 Об’єкт злочину 

2.3 Об’єктивна сторона злочину 

2.4 Суб’єкт злочину 



2.5 Суб’єктивна сторона злочину 

 

3. Множинність, співучасть та стадії злочину. 

3.1 Поняття множинності злочинів. Види множинності 

3.2 Поняття та види співучасті 

3.3 Стадії вчинення злочинів 

 

4. Кримінальна відповідальність. 

4.1 Обставини, що виключають злочинність діяння 

4.2 Звільнення від кримінальної відповідальності 

       

5. Покарання. 

5.1 Поняття, мета, система та види покарань 

5.2 Призначення покарання та судимість 

5.3 Звільнення від покарання та його відбування 

5.4 Особливості притягнення неповнолітніх до кримінальної 

відповідальності 

5.5 Примусове лікування та примусові заходи медичного характеру 

 

6. Злочини проти державності. 

6.1 Поняття, значення і система Особливої частини кримінального 

права. 

6.2 Злочини проти основ національної безпеки України. 

6.3 Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканості 

державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації. 

6.4 Військові злочини. 

6.5 Злочини проти авторитету органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування та об’єднань громадян. 

 

7. Злочини проти особи. 

7.1 Злочини проти життя та здоров’я особи. 

7.2 Злочини проти волі, честі та гідності особи. 

7.3 Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості. 

7.4 Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, 

їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я 

населення 

 

8. Злочини у різних сферах діяльності. 

8.1 Злочини у сфері господарської діяльності 

8.2 Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 

пов'язаної з наданням публічних послуг 

8.3 Злочини проти безпеки виробництва. 

8.4 Злочини проти довкілля 

 

9. Злочини проти прав і свобод. Злочини проти власності. 

9.1 Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і 

свобод людини і громадянина. 



9.2 Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин 

(комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж. 

9.3 Злочини проти власності 

 

10. Злочини проти правопорядку. 

10.1 Злочини проти громадської безпеки. 

10.2 Злочини проти громадського порядку та моральності. 

10.3 Злочини проти правосуддя. 

10.4 Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту. 

10.5 Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного 

правопорядку. 

 

                   Екзаменатор                 Оксана ЛИСЕНКО 

 

                   Голова циклової комісії      Юлія РЯБОКОНЬ 


