
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, 

ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА АТЕСТАЦІЮ 

 

З навчальної дисципліни 

«Сучасні аспекти кримінального права та процесу» 

1. Сучасні аспекти закінченого кримінального правопорушення. 

2. Сучасні аспекти готування до кримінального правопорушення. 

3. Сучасні аспекти замаху на кримінальне правопорушення. 

4. Формула кваліфікації при попередній кримінально протиправній 

діяльності. 

5. Сучасні аспекти добровільної відмови від доведення кримінального 

правопорушення до кінця. 

6. Сучасні аспекти та кваліфікація позитивної посткримінальної 

поведінки (дійового каяття). 

7. Сучасні аспекти готування до кримінального правопорушення та 

замаху на кримінальне правопорушення при альтернативному й 

неконкретизованому умислі. 

8. Сучасні аспекти посягання при «відхиленні дії». 

9. Сучасні аспекти кримінального правопорушення, вчиненого у 

співучасті. 

10. Формула кваліфікації кримінальних правопорушень, вчинених у 

співучасті. 

11. Сучасні аспекти дій виконавця. 

12. Сучасні аспекти дій організатора. 

13. Сучасні аспекти дій учасників організованої групи чи злочинної 

організації. 

14. Сучасні аспекти добровільної відмови від доведення кримінального 

правопорушення до кінця при співучасті. 

15. Сучасні аспекти дій співучасників при ексцесі виконавця. 

16. Сучасні аспекти кримінального правопорушення, вчиненого групою 

осіб і групою осіб за попередньою змовою. 

17. Сучасні аспекти невдалої співучасті. 

18. Сучасні аспекти дій підбурювача. 

19. Сучасні аспекти дій пособника. 

20. Сучасні аспекти посереднього виконавства. 

21. Сучасні аспекти співучасті зі спеціальним суб'єктом. 

22. Сучасні аспекти вчиненого при провокації кримінального 

правопорушення. 

23. Сучасні аспекти причетності до кримінального правопорушення, її 

відмінність від співучасті. 

24. Сучасні аспекти обставин, що виключають кримінальну 

протиправність діяння. 

25. Сучасні аспекти необхідної оборони. 

26. Сучасні аспекти затримання особи, що вчинила кримінальне 

правопорушення. 



27. Сучасні аспекти крайньої необхідності. 

28. Сучасні аспекти вбивства: поняття та види. Проблеми кваліфікації. 

29. Сучасні аспекти тілесних ушкоджень. 

30. Сучасні аспекти домашнього насильства. 

31. Сучасні аспекти кримінальних правопорушень проти статевої свободи 

та статевої недоторканості. 

32. Сучасні аспекти зґвалтування (ст. 152 КК). 

33. Сучасні аспекти сексуального насильства (ст. 153 КК). 

34. Сучасні аспекти розбою (ст.187 КК) і вимагання (ст.189 КК) як 

кримінальних правопорушень проти власності. 

35. Сучасні аспекти шахрайства (ст. 190 КК). 

36. Сучасні аспекти бандитизму (ст.257 КК). 

37. Сучасні аспекти терористичного акту(ст. 258 КК). 

38. Сучасні аспекти незаконного поводження зі зброєю, бойовими 

припасами або вибуховими речовинами(ст. 263 КК). 

39. Сучасні аспекти групового порушення громадського порядку (ст. 293 

КК). 

40. Сучасні аспекти масових заворушень (ст. 294 КК). Відмінність від 

суміжних кримінальних правопорушень.  

41. Сучасні аспекти хуліганства (ст. 296 КК). 

42. Сучасні аспекти втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність 

(ст. 304 КК). 

43. Сучасні аспекти зловживання владою або службовим становищем (ст. 

364 КК) і перевищення влади або службових повноважень працівником 

правоохоронного органу (ст. 365 КК) та суміжних кримінальних 

правопорушень. 

44. Сучасні аспекти службового підроблення (ст. 366 КК). 

45. Сучасні аспекти службової недбалості (ст. 367 КК). 

46. Сучасні аспекти прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 

неправомірної вигоди службовою особою (ст. 368 КК) і суміжних кримінальних 

правопорушень. 

47. Сучасні аспекти завідомо незаконного затримання, приводу, 

домашнього арешту або тримання під вартою (ст. 371 КК). 

48. Сучасні аспекти примушування давати показання (ст. 373 КК). 

49. Сучасні аспекти завідомо неправдивого повідомлення про  вчинення 

кримінального правопорушення (ст. 383 КК). 

50. Сучасні аспекти введення в оману суду або іншого уповноваженого 

органу (ст. 384 КК). 

 

1. Сучасні аспекти реалізації недоторканності житла чи іншого 

володіння особи у кримінальному процесі. 

2. Актуальні проблеми реалізації засади забезпечення права на свободу і 

особисту недоторканність. 

3. Проблемні питання реалізації презумпції невинуватості. 

4. Сучасні аспекти забезпечення права на захист. 



5. Проблеми реалізації засади змагальності сторін та свободи в поданні 

ними суду своїх доказів. 

6. Сучасні аспекти проблеми кримінального процесуального 

доказування: загальна характеристика. 

7. Докази та їх види: актуальні проблеми властивостей доказів. 

8. Сучасні аспекти визнання доказів недопустимими. 

9. Сучасні аспекти збирання доказів у кримінальному провадженні.  

10. Перевірки та оцінки доказів у кримінальному провадженні.  

11. Сучасні аспекти визначення предмету та меж доказування.  

12. Актуальні проблеми отримання показань у кримінальному 

провадженні. 

13. Речові докази та документи як джерела доказів: проблеми їх збирання 

та зберігання. 

14. Сучасні аспекти проблеми отримання висновку експерта. 

15. Запобіжні заходи та їх види: актуальні питання визначення підстав 

застосування запобіжних заходів. 

16. Актуальні проблеми регламентації загального порядку застосування, 

зміни чи скасування запобіжного заходу. 

17. Сучасні аспекти застосування особистого зобов’язання та особистої 

поруки. 

18. Сучасні аспекти проблеми застосування застави у кримінальному 

провадженні. 

19. Організаційні та правові проблеми застосування домашнього арешту у 

кримінальному провадженні. 

20. Сучасні аспекти застосування тримання під вартою. 

21. Актуальні питання затримання особи у досудовому провадженні. 

22. Процесуальний порядок затримання уповноваженою службовою 

особою. 

23. Сучасні аспекти виклику до органів, які здійснюють кримінальне 

провадження. Наслідки неприбуття на виклик.  

24. Процесуальний порядок здійснення приводу у кримінальному 

провадженні.  

25. Сучасні аспекти здійснення тимчасового доступу до речей і 

документів. 

26. Проблемні питання здійснення тимчасового вилучення майна у 

кримінальному провадженні. 

27. Сучасні аспекти проблеми арешту майна у кримінальному 

провадженні. 

28. Організаційні та правові проблеми початкового етапу досудового 

розслідування. 

29. Строки досудового розслідування: порядок обрахування та 

продовження. 

30. Сучасні аспекти визначення підслідності у кримінальному 

провадженні. Її види. 



31. Проблемні питання об’єднання і виділення матеріалів досудового 

розслідування. 

32. Загальні правила проведення слідчих (розшукових) дій. 

33. Організаційні та правові проблеми провадження слідчих (розшукових) 

дій. 

34. Допит у досудовому провадженні. Особливості допиту малолітньої 

або неповнолітньої особи. 

35. Актуальні питання проведення слідчих (розшукових) дій у режимі 

відеоконференції. 

36. Сучасні аспекти проведення слідчого експерименту у кримінальному 

провадженні. 

37. Актуальні питання здійснення обшуку у кримінальному провадженні. 

38. Огляд і його види. Проблемні питання проведення окремих видів 

огляду. 

39. Пред’явлення для впізнання: види та процесуальний порядок 

проведення. 

40. Підстави проведення експертизи та порядок залучення експерта. 

 

З навчальної дисципліни 

«Кримінально-процесуальне доказування» 

1. Кримінально-процесуальне доказування як різновид пізнання. 

2. Кримінально-процесуальне доказування та його значення для 

реалізації завдань кримінального провадження. 

3. Предмет доказування: поняття і характеристика. 

4. Мета та межі кримінально-процесуального доказування. 

5. Суб’єкти доказування у кримінальному процесі. Їх класифікація. 

6. Слідчий як суб’єкт кримінально-процесуального доказування на 

досудовому слідстві. 

7. Слідчий суддя як суб’єкт кримінально-процесуального доказування 

на досудовому слідстві. 

8. Суд як суб’єкт кримінально-процесуального доказування. 

9. Потерпілий як суб’єкт кримінально-процесуального доказування на 

досудовому слідстві. 

10. Захисник як суб’єкт кримінально-процесуального доказування на 

досудовому слідстві. 

11. Прокурор як суб’єкт доказування у досудовому провадженні. 

12. Керівник органу досудового розслідування як суб’єкт доказування. 

13. Предмет доказування у кримінальному провадженні щодо 

неповнолітніх. 

14. Зміст елементів процесу доказування. Збирання, перевірка і оцінка 

доказів. 

15. Засоби збирання доказів у досудовому провадженні. 

16. Шляхи та суб’єкти перевірки доказів у кримінальному процесі.  

17. Відмінність оцінки від перевірки доказів. 



18. Особливості процесу доказування на стадії досудового 

розслідування. 

19. Предмет доказування у кримінальному провадженні щодо 

застосування примусових заходів медичного характеру. 

20. Доказування цивільного позову у кримінальному провадженні. 

21. Поняття доказів та їх класифікація. 

22. Характеристика доказів за механізмом їх формування і носієм 

доказової інформації. 

23. Непрямі докази та їх значення у встановленні обставин 

кримінального правопорушення. 

24. Обвинувальні та виправдувальні докази та їх значення у доказуванні 

під час досудового розслідування.  

25. Доказове значення додатків до протоколів слідчих (розшукових) дій. 

26. Показання свідка як процесуальне джерело доказів у кримінальному 

процесі. 

27. Особи, які не можуть бути допитані як свідки.  

28. Показання підозрюваного як процесуальне джерело доказів. 

29. Показання потерпілого як процесуальне джерело доказів. 

30. Висновок експерта як процесуальне джерело доказів. 

31. Поняття документів як самостійного джерела доказів, їх відмінність 

від речових доказів. 

32. Речові докази як процесуальне джерело доказів. 

33. Протоколи слідчих (розшукових) дій як засоби фіксації доказової 

інформації. 

34. Особливості показань неповнолітнього свідка. Процесуальні гарантії  

одержання правдивої інформації від нього. 

35. Дотримання процесуальної форми як критерій допустимості доказів 

та їх процесуальних джерел. 

36. Концепція «подвійного» поняття доказів. 

37. Критерії оцінки доказів та їх процесуальних джерел. 

38. Недопустимість доказів, отриманих внаслідок істотного порушення 

прав та свобод людини. 

39. Недопустимість доказів та відомостей, які стосуються особи 

підозрюваного, обвинуваченого. 

40. Зміст оцінки допустимості та достовірності доказів. 

41. Дотримання процесуальної форми як критерій допустимості доказів. 

42. Способи фіксації доказів у кримінальному провадженні. 

43. Значення використання режиму відеоконференції при проведенні 

процесуальних дій у доказуванні. 

44. Моральні засади доказування на досудовому слідстві. 

45. Речові докази, строки і порядок їх зберігання. 

46. Обов’язок доказування у кримінальному процесі. 

47. Властивості доказів. 

48. Роль презумпцій в процесі доказування. 

49. Умови визнання доказів недопустимими. 



50. Внутрішнє переконання та його значення під час оцінки доказів. 

51. Прийняття процесуального рішення та його аргументація (мотивація) 

як самостійний елемент процесу доказування. 

52. Доказування під час вирішення питання про обрання запобіжного 

заходу. 

53. Загальна характеристика процесу доказування у кримінальному 

провадженні на підставі угод. 

54. Особливості доказування під час кримінального провадження у 

формі приватного обвинувачення. 

55. Особливості формування доказів та прийняття процесуальних 

рішень у кримінальному провадженні щодо окремої категорії осіб. 

56. Одночасний допит двох і більше вже допитаних осіб як засіб 

формування доказів. 

57. Умови та процесуальний порядок визнання доказів недопустимими. 

58. Використання спеціальних знань в процесі доказування. 

59. Роль процесуальних гарантій в доказуванні. 

60. Використання міжнародної правової допомоги в процесі 

доказування. 


