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21. Поняття спадкування. Види спадкування. Склад спадщини. Спадкування за заповітом.
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(судами) касаційних інстанцій одних і тих самих норм матеріального права)............................................... 229
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РОЗДІЛ VI.
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

1. Законодавство України про кримінальну відповідальність. Дія кримінального закону в часі,
просторі та по колу осіб....................................................................................................................................... 239
2. Поняття злочину. Класифікація злочинів. Відмежування злочину від проступку та діянь, що
не становлять собою суспільної небезпеки. Закінчений та незакінчений злочин. Готування
до злочину. Добровільна відмова при незакінченому злочині. Покарання при незакінченому
злочині.......................................................................................................................................................... 240
3. Поняття вини та її форми. Поняття осудності та неосудності в кримінальному праві. Обмежена
осудність. Примусові заходи медичного характеру. Види примусових заходів медичного характеру. Продовження, зміна або припинення застосування заходів. Постанова Пленуму Верховного
Суду України «Про практику застосування судами примусових заходів медичного характеру
та примусового лікування».................................................................................................................................. 242
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4. Співучасть у злочині. Види співучасників. Відмежування співучасті від переховування або
обіцяного неповідомлення про підготовлюваний або вчинюваний злочин. Кримінальна відповідальність співучасників. Добровільна відмова співучасників......................................................................... 246
5. Повторність, сукупність і рецидив злочинів.................................................................................................. 248
6. Необхідна оборона та крайня необхідність. Перевищення меж необхідної оборони. Уявна
оборона. Захист у таких справах......................................................................................................................... 250
7. Звільнення від кримінальної відповідальності та від відбування покарання............................................. 252
8. Поняття покарання. Види покарань. Основні та додаткові покарання. Призначення покарань
за сукупністю злочинів та сукупністю вироків. Правила складання покарань. Зарахування строку
попереднього ув’язнення. Обставини, що пом’якшують та обтяжують покарання...................................... 256
9. Спеціальна конфіскація. Випадки застосування спеціальної конфіскації. Заходи кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб: їх види; підстави для застосування та підстави для звільнення юридичної особи від застосування заходів кримінально- правового характеру........................................................................................................................................................ 261
10. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх. Постанова Пленуму
Верховного Суду України «Про практику застосування судами України законодавства у справах
про злочини неповнолітніх»................................................................................................................................ 264
11. Злочини проти основ національної безпеки, їх кваліфікуючі ознаки........................................................ 266
12. Умисне вбивство. Погроза вбивством. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про
судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи»...................................................... 270
13. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи. Постанова Пленуму
Верховного Суду України «Про судову практику у справах про злочини проти статевої свободи
та статевої недоторканості особи»...................................................................................................................... 276
14. Злочини проти власності, їх кваліфікуючі ознаки та розмежування між ними. Постанова
Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про злочини проти власності»........ 280
15. Злочини у сфері господарської діяльності, їх кваліфікуючі ознаки. Контрабанда. Фіктивне
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