
1. Поняття кримінально-правової політики.  

2. Завдання кримінально-правової політики.  

3. Принципи кримінально-правової політики.  

4. Методи і напрями кримінально-правової політики.  

5. Історія української кримінально-правової політики.  

6. Поняття кримінально-процесуальної політики.  

7. Завдання кримінально-процесуальної політики.  

8. Принципи кримінально-процесуальної політики.  

9. Методи і напрями кримінально-процесуальної політики.  

10. Концепції кримінально-процесуальної політики України.  

11. Історія української кримінально-процесуальної політики. 

12. Суб’єкти кримінально-правової та кримінально-процесуальної політики.  

13. Форми реалізації кримінально-правової та та кримінально-процесуальної 

політики.  

14. Кримінальна процесуальна форма в контексті сучасної кримінальної 

процесуальної політики. 

15. Кримінально-правова політика і кримінально-процесуальна політика.  

16. Кримінально-правова політика і кримінально-виконавча політика.  

17. Кримінально-правова політика і кримінологічна політика.  

18. Поняття криміналізації та декриміналізації.  

19. Підстави криміналізації та декриміналізації.  

20. Умови криміналізації та декриміналізації.  

21. Об’єкт, обсяг та інтенсивність криміналізації та декриміналізації.  

22. Юридично-кримінологічні підстави; соціально-психологічні підстави 

криміналізації та декриміналізації. 

23. Поняття пеналізації та депеналізації.  

24. Види пеналізації та депеналізації.  

25. Принципи пеналізації та депеналізації.  

26. Пеналізація і санкція кримінально-правової норми. 

27. Поняття диференціації.  

28. Підстави диференціації кримінальної відповідальності.  

29. Поняття і зміст індивідуалізації. 

30. Загальна характеристика та види кримінальних правопорушень проти прав 

людини та громадянина.  

31. Особливості та підстави криміналізації і декриміналізації кримінальних 

правопорушень проти прав людини та громадянина.  

32. Пеналізація та депеналізація кримінальних правопорушень проти прав людини 

та громадянина.  

33. Права людини і кримінально-правова політика. 

34. Загальна характеристика та види кримінальних правопорушень проти 

суспільних інтересів, суспільства і держави.  

35. Підстави криміналізації та декриміналізації кримінальних правопорушень проти 

суспільних інтересів, суспільства і держави.  

36. Пеналізація та депеналізація кримінальних правопорушень проти суспільних 

інтересів, суспільства і держави.  

37. Корупція та кримінально-правова політика. 



38. Загальна характеристика та види кримінальних правопорушень проти 

національної безпеки, інтересів держави та міжнародного правопорядку.  

39. Підстави криміналізації та декриміналізації кримінальних правопорушень проти 

національної безпеки, інтересів держави та міжнародного правопорядку.  

40. Пеналізація та депеналізація кримінальних правопорушень проти національної 

безпеки, інтересів держави та міжнародного правопорядку.  

41. Національна безпека і кримінально-правова політика. 
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