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1. ДИСЦИПЛІНИ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ, ЩО ВИНОСИТЬСЯ 

НА АТЕСТАЦІЮ: 

 

1. Сучасні аспекти кримінального права і процесу 

2. Кримінально-процесуальне доказування 

 

 

2. ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН: 

 

 

СУЧАСНІ АСПЕКТИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА І ПРОЦЕСУ 

 

Тема 1. Сучасні аспекти попередньої кримінально-протиправної 

діяльності 

Спеціальні питання кваліфікації незакінченої кримінально-протиправної 

діяльності.  

Актуальні та дискусійні питання кваліфікації окремих видів готування до 

кримінального правопорушення. Кваліфікація невдалої співучасті. Кваліфікація 

готування до кримінального правопорушення при альтернативному умислі. 

Кваліфікація готування до кримінального правопорушення при 

неконкретизованому умислі. 

Особливості кваліфікації окремих видів замаху на кримінальне 

правопорушення. Кваліфікація посягання при «відхиленні дії». Кваліфікація 

при помилці в об’єкті, предметі, особі потерпілого. Кваліфікація замаху при 

альтернативному та неконкретизованому умислі. Формула кваліфікації 

попередньої кримінально-протиправної діяльності. 

Юридичне значення добровільної відмови від вчинення кримінального 

правопорушення. Умови правомірності добровільної відмови. Особливості 

добровільної відмови на стадії закінченого замаху. Кваліфікація невдалої 

добровільної відмови. Кваліфікація добровільної відмови співучасників. 

 

Тема 2. Сучасні аспекти співучасті у кримінальному правопорушенні 

Співучасть у кримінальному правопорушенні, її об’єктивні та суб’єктивні 

ознаки. Актуальні проблеми співучасті у кримінальному правопорушенні. 

Актуальні питання щодо видів співучасників та їх визначення у 

Кримінальному кодексі України. Загальні питання кваліфікації діянь окремих 

співучасників. 

Виконавець та співвиконавець кримінального правопорушення. 

Організатор кримінального правопорушення. Підбурювач до кримінального 

правопорушення. Способи підбурювання. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки 

підбурювання. Пособник кримінального правопорушення. Види пособництва.  

Актуальні питання причетності до кримінального правопорушення. Види 

причетності: переховування, недонесення, потурання (ч. 6 і 7 ст. 27 КК). 

Відповідальність за причетність до кримінального правопорушення. 
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Форми співучасті. Вчинення кримінального правопорушення групою 

осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою та злочинною 

організацією. Дискусійні питання кваліфікації різних форм співучасті. 

 Особливості кваліфікації діянь учасників організованої групи чи 

злочинної організації.  

Підстави та межі відповідальності співучасників. Залежність 

відповідальності учасників від дій виконавця. 

Спеціальні питання відповідальності співучасників. Посереднє 

виконавство (виконання). Співучасть у кримінальному правопорушенні зі 

спеціальним суб’єктом. Провокація кримінального правопорушення. 

Актуальні питання ексцесу виконавця. Види ексцесу виконавця. 

Кваліфікація дій співучасників при ексцесі. Невдале підбурювання та 

пособництво. Спеціальні питання кваліфікації кримінального правопорушення, 

вчинених у співучасті (ексцес виконавця, співучасть із спеціальним суб'єктом, 

провокація кримінального правопорушення). 

Актуальні питання добровільної відмови співучасників. Добровільна 

відмова виконавця. Відповідальність інших співучасників при добровільній 

відмові виконавця. Особливості добровільної відмови підбурювача та 

пособника. 

 

Тема 3. Сучасні аспекти обставин, що виключають кримінальну 

протиправність діяння  

Актуальні проблеми обставин, що виключають кримінальну 

протиправність діяння, їх поняття та види. Обставини, що виключають 

кримінальну протиправність діяння, які передбачені Кримінальним кодексом 

України, іншими законодавчими актами та кримінально-правовою доктриною. 

Актуальні проблеми необхідної оборони, її поняття та умови 

правомірності. Правова оцінка заподіяння (завдання) шкоди при так званій 

«передчасній» і «запізнілій» обороні. Оцінка використання зброї та інших 

пристосувань, що вживаються для захисту від посягання. Завдання шкоди при 

необхідній обороні тому, хто посягає. Мета необхідної оборони – захист від 

суспільно небезпечних посягань. Співрозмірність необхідної оборони. Оцінка 

стану сильного душевного хвилювання, викликаного суспільно небезпечним 

нападом.   

Перевищення меж (ексцес) необхідної оборони. Його поняття і ознаки. 

Відповідальність за ексцес оборони. Уявна оборона. Диференціація 

відповідальності при уявній обороні. 

Актуальні проблеми затримання особи, що вчинила кримінальне 

правопорушення, її підстави й ознаки. Вимушений характер завдання шкоди 

кримінальним правопорушенням при його затриманні. Відповідальність за 

завдання шкоди при затриманні небезпеці вчиненого посягання й обставинам 

затриманої особи до шкоди, що була завдана. Відповідальність за заподіяння 

шкоди, що не була необхідною для затримання особи, що вчинила кримінальне 

правопорушення. 

Актуальні проблеми крайньої необхідності, її підстави й ознаки. 
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Загрожуюча небезпека і неможливість її усунення інакше як шляхом завдання 

шкоди – підстави крайньої необхідності. Джерела небезпеки. Завдання шкоди 

інтересам так званих “третіх осіб”. Вимушеність завдання шкоди у стані 

крайньої необхідності. Об’єктивні ознаки крайньої необхідності. Характер дій у 

стані крайньої необхідності. Відповідальність за заподіяння шкоди більш 

значної, ніж відвернута за крайньої необхідності. Відмінність крайньої 

необхідності від необхідної оборони й затримання особи, що вчинила 

кримінальне правопорушення. 

Актуальні проблеми фізичного або психічного примусу. Поняття та зміст 

цих обставин. Умови за яких  є наявною та за яких виключається кримінальна 

протиправність діяння, скоєного внаслідок фізичного або психічного примусу. 

Актуальні проблеми виконання наказу або розпорядження. Поняття, зміст 

та правове значення цих обставин. Умови, що виключають кримінальну 

протиправність діяння внаслідок виконання наказу чи розпорядження. 

Кримінальна відповідальність за вчинення умисного кримінального 

правопорушення під час виконання явно незаконного наказу або 

розпорядження. 

Актуальні проблеми виконання спеціального завдання з попередження чи 

розкриття кримінально протиправної діяльності. Умови звільнення від 

відповідальності за вимушене заподіяння шкоди. Кримінальна відповідальність 

за вчинення умисного особливо тяжкого та тяжкого злочину під час виконання 

спеціального завдання. 
 

Тема 4. Сучасні аспекти кримінальних правопорушень проти життя 

та здоров’я, статевої свободи та статевої недоторканості 

Сучасні аспекти кримінальних правопорушень проти життя. Загальна 

характеристика і види. Поняття вбивства та його види. Ознаки вбивства. 

Умисне вбивство без обтяжуючих та пом’якшуючих обставин. Характеристика 

об’єктивних та суб’єктивних ознак цього кримінального правопорушення. 

Характерні ознаки такого вбивства.  

Актуальні питання умисного вбивства за обтяжуючих обставин. 

Конструкція складу цього кримінального правопорушення. Класифікація 

обставин, що обтяжують умисне вбивство та їх зміст.   

Актуальні проблеми умисного вбивства за пом’якшуючих обставин і його 

види. Умисне вбивство, вчинене у стані сильного душевного хвилювання. 

Конструкція складу цього кримінального правопорушення. Жорстоке 

поводження та поводження, що принижує честь і гідність особи. Стан сильного 

душевного хвилювання та раптовість виникнення такого стану. Особливості 

змісту умислу. 

Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини. Конструкція 

складу цього кримінального правопорушення. Потерпілий та час вчинення 

кримінального правопорушення. Суб’єкт кримінального правопорушення.  

Відповідальність співучасників. 

Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі 

перевищення заходів, необхідних для затримання особи, що вчинила 
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кримінальне правопорушення. Конструкція складу цього кримінального 

правопорушення. Поняття перевищення меж необхідної оборони та 

перевищення заходів, необхідних для затримання особи, що вчинила 

кримінальне правопорушення. 

Поняття й види тілесних ушкоджень. Ступінь тяжкості тілесних 

ушкоджень. Критерії для визначення тяжкості тілесних ушкоджень. 

Домашнє насильство. Поняття фізичного, психологічного та 

економічного насильства.  Його відмінність від побоїв і мордування та тілесних 

ушкоджень. 

Умисне легке тілесне ушкодження. Поняття легкого тілесного 

ушкодження, його види та ознаки. 

Сучасні аспекти умисного тяжкого тілесного ушкодження. Поняття 

тяжкого тілесного ушкодження і його види. Зміст ознак тяжкого тілесного  

ушкодження. Відмінність тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило 

смерть потерпілого від умисного вбивства. Умисне середньої тяжкості тілесне 

ушкодження. Поняття середньої тяжкості тілесного ушкодження і його ознаки. 

Умисне тяжке тілесне ушкодження за пом’якшуючих обставин.  

Дискусійні аспекти катування. Поняття катування. Мета вчинення 

кримінального правопорушення. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі  

ознаки цього кримінального правопорушення. 

Сучасні аспекти кримінальних правопорушень проти статевої свободи та 

статевої недоторканості особи. Їх загальна кримінально-правова 

характеристика та види.  

Актуальні аспекти зґвалтування. Дії сексуального характеру, пов’язані з 

вагінальним, анальним або оральним проникненням в тіло іншої особи з 

використанням геніталій або будь-якого іншого предмета, як ознака 

об’єктивної сторони. Потерпілий. Момент закінчення кримінального 

правопорушення. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки.   

Сексуальне насильство. Насильницькі дії сексуального характеру, не 

пов’язані із проникненням в тіло іншої особи, як ознака об’єктивної сторони. 

Потерпілий від кримінального правопорушення. Кваліфікуючі та особливо 

кваліфікуючі ознаки.  Співвідношення цього кримінального правопорушення із 

зґвалтуванням.  

Примушення до вступу в статевий зв’язок. Поняття примушування. 

Потерпілий. Момент закінчення цього кримінального правопорушення.  

Кваліфікуючі ознаки кримінального правопорушення.  

Актуальні питання статевих зносин з особою, яка не досягла 

шістнадцятирічного віку. Потерпілий. Суб’єкт кримінального правопорушення. 

Кваліфікуючі ознаки кримінального правопорушення.  

 

Тема 5. Сучасні аспекти кримінальних правопорушень проти 

власності  

Поняття, загальна характеристика й види кримінальних правопорушень 

проти власності.  

Крадіжка. Поняття та ознаки. Предмет крадіжки та інших корисливих 
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кримінальних правопорушень проти власності. Розмір предмета крадіжки та 

його вплив на відмежування крадіжки від дрібного викрадення чужого майна 

(ст. 51 КУпАП). Момент закінчення кримінального правопорушення. 

Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. 

Особливості примітки до ст. 185 КК України. Відмежування від суміжних 

кримінальних правопорушень (грабежу тощо). 

Грабіж. Поняття й ознаки. Момент закінчення кримінального 

правопорушення. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі 

ознаки. Відмежування від суміжних кримінальних правопорушень (крадіжки, 

розбою та ін.). 

  Розбій. Поняття та ознаки. Особливості складу кримінального 

правопорушення за конструкцією об’єктивної сторони. Суб’єктивні ознаки. 

Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних 

кримінальних правопорушень (грабежу, бандитизму та ін.). 

Вимагання. Поняття й ознаки. Предмет вимагання. Момент закінчення 

кримінального правопорушення. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі та особливо 

кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних кримінальних 

правопорушень (розбою, примушування до виконання чи невиконання 

цивільно-правових зобов’язань). 

Шахрайство. Поняття й ознаки. Предмет шахрайства. Момент закінчення 

кримінального правопорушення. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі та особливо 

кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних кримінальних 

правопорушень (шахрайства з фінансовими ресурсами тощо). 

Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання 

службовим становищем. Поняття та ознаки привласнення. Поняття та ознаки 

розтрати. Поняття й ознаки заволодіння майном шляхом зловживання 

службовим становищем. Момент закінчення кримінального правопорушення. 

Кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних кримінального 

правопорушення. 

Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного 

кримінально протиправним шляхом. Ознаки діяння. Момент закінчення 

кримінального правопорушення. Суб’єктивні ознаки. Відмінність від співучасті 

у розкраданні.  

Умисне знищення або пошкодження майна. Види діяння. Наслідки. 

Суб’єктивні ознаки кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. 

 

Тема 6. Сучасні аспекти кримінальних правопорушень проти 

громадської безпеки,  громадського порядку та моральності 

Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною 

організацією, а також участь у ній. Поняття злочинної організації, її ознаки. 

Поняття злочинної спільноти. Види дій. Поняття злочинного впливу. Мета як 

обов’язкова ознака суб’єктивної сторони. Суб’єкт кримінального 

правопорушення. Спеціальні умови звільнення від кримінальної 

відповідальності. 

Бандитизм. Поняття банди та її ознаки. Види діянь. Особливості 
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законодавчої конструкції даного кримінального правопорушення. Суб’єкт 

кримінального правопорушення. Кваліфікація дій осіб від 14 до 16 років, які 

брали участь у банді. 

Терористичний акт. Поняття терористичного акту, його ознаки. Види дій, 

що утворюють об’єктивну сторону. Мета як обов’язкова ознака суб’єктивної 

сторони. Суб’єкт кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. Умови 

звільнення від кримінальної відповідальності.  

Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних 

формувань. Поняття воєнізованого або збройного формування. Види діянь. 

Суб’єкт кримінального правопорушення. Кваліфікуючі та особливо 

кваліфікуючі ознаки. Умови звільнення від кримінальної відповідальності. 

Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими 

речовинами. Предмет кримінального правопорушення та його значення для 

кваліфікації. Види діянь. Момент закінчення кримінального правопорушення. 

Умови звільнення від кримінальної відповідальності. 

Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів. Предмет 

кримінального правопорушення. Характеристика діяння. Наслідки як 

обов’язкова ознака об’єктивної сторони. Суб’єкт кримінального 

правопорушення. 

Поняття, загальна характеристика й види кримінальних правопорушень 

проти громадського порядку та моральності. 

Групове порушення громадського порядку. Поняття та ознаки діяння. 

Момент закінчення кримінального правопорушення. Суб’єктивні ознаки. 

Відмежування від суміжних кримінальних правопорушень. 

Масові заворушення. Поняття та ознаки діяння. Момент закінчення 

кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування від 

суміжних кримінальних правопорушень. 

Хуліганство. Поняття та види. Момент закінчення кримінального 

правопорушення. Знаряддя хуліганства та їх вплив на кваліфікацію. 

Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних 

кримінальних правопорушень.  

Поняття наруги над могилою, іншим місцем поховання або над тілом 

померлого. Місце вчинення. Момент закінчення кримінального 

правопорушення. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі 

ознаки. Відмінність від суміжних кримінальних правопорушень. 

Кримінально-правова характеристика втягнення неповнолітніх у 

протиправну діяльність. Момент закінчення кримінального правопорушення. 

Суб’єктивні ознаки. Відмінність від суміжних кримінальних правопорушень. 

 

Тема 7. Сучасні аспекти кримінальних правопорушень у сфері 

службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням 

публічних послуг, проти правосуддя 

Актуальні проблеми кримінальних правопорушень у сфері службової 

діяльності: поняття, загальна характеристика. 

Актуальні проблеми зловживання владою або службовим становищем. 
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Види діяння. Наслідки. Суб’єктивні ознаки кримінального правопорушення. 

Відмежування від зловживання повноваженнями службовою особою 

юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової 

форми. 

Перевищення влади або службових повноважень працівником 

правоохоронного органу. Відмежування від зловживання владою або 

службовим становищем. Об’єктивні ознаки. Суб’єкт кримінального 

правопорушення. 

Актуальні проблеми прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 

неправомірної вигоди службовою особою. Предмет кримінального 

правопорушення. Момент закінчення. Суб’єктивні ознаки кримінального 

правопорушення. Відмежування від підкупу працівника державного 

підприємства, установи чи організації та від незаконного збагачення.  

Актуальні проблеми кримінальних правопорушень у сфері професійної 

діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг: поняття та загальна 

характеристика. 

Актуальні проблеми кримінальних правопорушень проти правосуддя: 

поняття,  загальна характеристика та види. 

Завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під 

вартою. Поняття затримання, приводу, домашнього арешту та тримання під 

вартою. Ознаки об’єктивної сторони. Момент закінчення. Суб’єктивні ознаки 

кримінального правопорушення.   

Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності. 

Поняття та ознаки діяння. Момент закінчення кримінального правопорушення. 

Особливості суб’єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки. 

Примушування давати показання. Поняття та види діяння. Момент 

закінчення кримінального правопорушення. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі 

ознаки. 

Введення в оману суду або іншого уповноваженого органу. Види дій. 

Момент закінчення кримінального правопорушення. Особливості суб’єктивної 

сторони. Суб’єкт кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. 

 

Тема 8. Проблеми доказового права у кримінальному провадженні 

Актуальні проблеми кримінального процесуального доказування. 

Кримінальне процесуальне доказування як різновид пізнавальної діяльності. 

Мета та значення кримінального процесуального доказування. Моральні засади 

доказування. Предмет доказування у кримінальному провадженні. Межі 

доказування у кримінальному провадженні. Суб’єкти доказування у 

кримінальному процесі, їх класифікація.  

Поняття доказів у кримінальному процесі. Класифікація доказів. 

Юридичні властивості доказів. Процесуальні джерела доказів: поняття та види. 

Сучасні аспекти визнання доказів недопустимими. Недопустимість 

доказів, отриманих внаслідок істотного порушення прав та свобод людини. 

Недопустимість доказів та відомостей, які стосуються особи підозрюваного, 

обвинуваченого. Процесуальний порядок визнання доказів недопустимими. 
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Проблеми збирання доказів у кримінальному провадженні. Способи 

збирання доказів стороною обвинувачення. Способи збирання доказів 

стороною захисту. Проблемні питання перевірки доказів. Способи перевірки 

доказів та їх процесуальних джерел. Основні положення оцінки доказів. 

Внутрішнє переконання у оцінці доказів. Критерії оцінки доказів. 

Сучасні аспекти отримання показань у кримінальному провадженні. 

Показання як джерело доказів. Види показань. Показання свідка як джерело 

доказів. З’ясування достовірності показань свідка. Показання потерпілого як 

джерело доказів. Показання підозрюваного, обвинуваченого як джерело 

доказів. Проблеми використання показань з чужих слів у доказуванні. 

Речові докази у кримінальному провадженні. Документи як джерела 

доказів. Проблеми збирання і зберігання речових доказів та документів у 

кримінальному провадженні. Висновок експерта як джерело доказів. Актуальні 

проблеми отримання висновку експерта. Особливості оцінки висновку 

експерта. Види експертиз за процесуальною ознакою. 

 

Тема 9. Сучасні аспекти застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження  

Система запобіжних заходів у кримінальному процесі. Мета та підстави 

застосування запобіжних заходів. Сучасні аспекти визначення підстав 

застосування запобіжних заходів. Обставини, що враховуються при обранні 

запобіжного заходу. 

Сучасні аспекти регламентації загального порядку застосування, зміни чи 

скасування запобіжного заходу. Порядок розгляду клопотання про 

застосування запобіжного заходу. Сучасні аспекти  застосування запобіжного 

заходу. 

Особисте зобов’язання: порядок застосування, наслідки порушення. 

Особиста порука: порядок і умови застосування. Застава: порядок застосування. 

Визначення розміру застави. Звернення застави в дохід держави. Повернення 

застави заставодавцю. Домашній арешт: порядок і умови застосування. 

Проблемні питання контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого. 

Застосовування електронного засобу контролю. Строк тримання особи під 

домашнім арештом.  

Проблеми застосування тримання під вартою. Підстави та умови обрання 

тримання під вартою. Обов’язок визначення розміру застави при постановленні 

ухвали про застосування тримання під вартою. Строки тримання під вартою та 

порядок їх продовження.  

Затримання без ухвали слідчого судді, суду. Підстави, умови та строк 

затримання уповноваженою службовою особою без ухвали слідчого судді, 

суду. Повідомлення інших осіб про затримання. Затримання на підставі ухвали 

слідчого судді, суду про дозвіл на затримання з метою приводу. Строк 

затримання на підставі ухвали слідчого судді, суду. Момент затримання. 

Види заходів забезпечення кримінального провадження. Загальні правила 

та проблеми застосування заходів забезпечення кримінального провадження. 
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Виклик, привід, накладення грошового стягнення, тимчасове обмеження у 

користуванні спеціальним правом, відсторонення від посади. 

Проблемні питання застосування тимчасового доступу до речей і 

документів під час кримінального провадження. Речі і документи, до яких 

заборонено доступ. Речі і документи, які містять охоронювану законом 

таємницю.  

Сучасні аспекти застосування тимчасового вилучення та арешту майна. 

Майно, яке може бути тимчасово вилученим. Випадки здійснення тимчасового 

вилучення майна. Мета накладення арешту на майно. Майно, на яке 

накладається арешт. 

 

Тема 10. Організаційні та правові проблеми проведення слідчих 

(розшукових) дій  

Регламентація загальних вимог до проведення слідчих (розшукових) дій. 

Мета та підстави проведення слідчої (розшукової) дії. Учасники та час 

проведення слідчої (розшукової) дії. Участь понятих. Диференціація слідчих 

(розшукових) дій за процесуальною формою. 

Сучасні аспекти проведення та процесуального оформлення різних видів 

допиту. Процесуальний порядок та місце проведення допиту. Фіксація допиту. 

Одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб. Особливості допиту 

малолітньої або неповнолітньої особи. Проведення допиту у режимі 

відеоконференції. 

Сучасні аспекти пред’явлення для впізнання. Пред’явлення особи для 

впізнання за зовнішніми ознаками, голосом, ходою. Пред’явлення речей для 

впізнання. Пред’явлення трупа для впізнання. Обов’язкові умови пред’явлення 

для впізнання. Впізнання у режимі відеоконференції. 

Актуальні проблеми проведення обшуку та огляду. Мета та види обшуку. 

Підстави проведення обшуку. Обшук житла чи іншого володіння особи. Обшук 

особи. Обшук приміщення. Процесуальний порядок виконання ухвали про 

дозвіл на обшук. Поняття та види огляду. Огляд місцевості, приміщення, речей 

та документів, тварин, трупа. Огляд житла чи іншого володіння особи. Огляд 

місця події.  

Проблемні питання проведення освідування. Поняття, підстави та 

процесуальний порядок проведення освідування. Примусове освідування. 

Сучасні аспекти проведення слідчого експерименту. Мета слідчого 

експерименту. Умови проведення слідчого експерименту. Слідчий експеримент 

в житлі чи іншому володінні особи. 

Проблемні питання залучення експерта у кримінальному провадженні. 

Підстави проведення експертизи. Обов’язкові випадки залучення експерта. 

Залучення експерта стороною захисту. Примусове залучення особи для 

проведення медичної або психіатричної експертизи. Види експертиз. 
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КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ДОКАЗУВАННЯ 

 

Тема 1. Кримінальне процесуальне доказування як форма пізнання 

Кримінально-процесуальне доказування як різновидність пізнавальної 

діяльності. Поняття і зміст процесу пізнання. Співвідношення кримінально-

процесуального пізнання і доказування. Мета доказування. Збирання, перевірка 

та оцінка доказів і їх процесуальних джерел, як елементи процесу доказування. 

Предмет доказування. Суб’єкти кримінально-процесуального доказування. 

Межі та обсяг доказування у кримінальному процесі. Процесуальні гарантії в 

доказуванні. Презумпції та преюдиції в процесі доказування. Використання в 

доказуванні матеріалів оперативно-розшукової діяльності. Особливості 

доказування в стадії досудового розслідування. Особливості процесу 

доказування в судових стадіях кримінального процесу. Доказування в стадії 

виконання судового рішення. Моральні засади доказування. 

 

Тема 2. Слідчі (розшукові) дії як способи збирання доказів у 

кримінальному процесі  

Поняття, види та система слідчих (розшукових) дій. Класифікація слідчих 

(розшукових) дій. Загальні процесуальні вимоги до проведення та оформлення 

слідчих (розшукових) дій. Допит та його процесуальне оформлення. 

Особливості виклику і допиту малолітньої або неповнолітньої особи. 

Пред’явлення для впізнання та його види. Процесуальний порядок 

пред’явлення для впізнання. Особливості впізнання особи при забезпеченні 

безпеки учасників кримінального судочинства. Проведення допиту та 

пред’явлення для впізнання в режимі відеоконференції. Обшук та його види. 

Підстави і процесуальний порядок проведення обшуку. Особливості 

проведення окремих видів обшуку. Процесуальний порядок оформлення 

результатів обшуку. Огляд і його види. Процесуальний порядок проведення 

окремих видів огляду. Особливості проведення огляду трупа. Ексгумація трупа, 

підстави і процесуальний порядок її проведення. Слідчий експеримент. 

Освідування і його види. Порядок проведення і оформлення окремих видів 

освідування. Експертиза та підстави її проведення. Отримання зразків для 

проведення експертизи. Негласні слідчі (розшукові) дії: поняття, підстави 

проведення. Види негласних слідчих (розшукових) дій. Фіксація ходу і 

результатів негласних слідчих (розшукових) дій. Використання результатів 

негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні та в інших цілях. Загальні 

положення про втручання у приватне спілкування. 

 

Тема 3. Доказування при застосуванні заходів забезпечення 

кримінального провадження 

Поняття заходів забезпечення кримінального провадження та їх види. 

Правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. 

Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід. Порядок здійснення 

виклику. Повістка про виклик. Привід та порядок його виконання. Накладення 

грошового стягнення. Порядок вирішення питання про накладення грошового 
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стягнення. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом. Порядок 

та строки тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом. 

Відсторонення від посади: порядок застосування та строки. Тимчасовий доступ 

до речей і документів. Речі і документи, до яких заборонено доступ. Виконання 

ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасове 

вилучення майна: підстави та процесуальний порядок проведення. Арешт 

майна. Підстави для арешту майна. Клопотання про арешт майна та його 

розгляд. Поняття, підстави та мета застосування запобіжних заходів. Місце 

запобіжних заходів серед інших заходів процесуального примусу. Види 

запобіжних заходів. Обставини, що враховуюються при обранні запобіжного 

заходу. Клопотання про застосування запобіжного заходу. Особисте 

зобов’язання. Особиста порука. Домашній арешт. Застава, визначення її розміру 

та порядок внесення. Підстави і процедура звернення застави у доход держави. 

Застосування електронних засобів контролю. Тримання під вартою як 

запобіжний захід. Підстави та процесуальний порядок тримання особи під 

вартою. Строки тримання під вартою і порядок їх продовження. Затримання з 

метою приводу. Затримання особи без ухвали слідчого судді, суду. Строки 

затримання. Застосування запобіжних заходів щодо неповнолітніх. Підстави і 

процесуальний порядок скасування чи зміни запобіжного заходу. 

 

Тема 4. Доказування у судових стадіях кримінального процесу 

Сутність і значення стадії судового розгляду. Загальні положення 

судового розгляду кримінальної справи. Безпосередність, усність, 

безперервність судового розгляду. Незмінність складу суду і рівність прав 

сторін у судовому розгляді. Учасники судового розгляду та наслідки їх неявки 

до суду. Підстави і порядок відкладення судового засідання, зупинення 

судового провадження. Розпорядок судового засідання. Заходи, які 

застосовуються до його порушників. Застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій під час 

судового розгляду. Проведення процесуальних дій у режимі відео конференції. 

Межі судового розгляду. Етапи судового розгляду, їх зміст. Суть, структура і 

завдання підготовчої частини судового засідання. Поняття і завдання судового 

слідства. Порядок дослідження доказів в судовому засідання. Спрощений 

порядок судового слідства. Порядок судових дебатів. Промови і репліки сторін. 

Останнє слово обвинуваченого. Процесуальний порядок постановлення 

судового рішення. Види судових рішень. Законність, обґрунтованість і 

вмотивованість судового рішення. Поняття і значення вироку. Види вироків та 

їх зміст. Питання, що вирішуються судом при постановленні вироку. Порядок 

винесення ухвал у судовому засіданні. Ухвалення судового рішення і окрема 

думка судді. Проголошення судового рішення. Роз'яснення судового рішення. 

Вручення копії судового рішення. Журнал судового засідання. Технічна 

фіксація перебігу судового засідання. Особливі порядки провадження в суді 

першої інстанції. Спрощене судове провадження щодо кримінальних 

проступків. Провадження в суді присяжних. 
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3. ВИМОГИ ЩОДО СФОРМОВАНОСТІ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасні аспекти 

кримінального права та процесу» є формування глибоких теоретичних і 

практичних знань щодо практичного застосування кримінального та 

кримінального процесуального законодавства України; вироблення у студентів 

вміння орієнтуватися у сучасних проблемах кримінального та кримінального 

процесуального права, аналізувати їх, висловлювати власну думку щодо 

причин і варіантів вирішення цих проблем; формування практичних навичок 

правильного застосування кримінального та кримінального процесуального 

закону при кваліфікації кримінальних правопорушень, проведенні 

процесуальних дій, прийнятті та оформленні процесуальних рішень.  

Вивчення цієї дисципліни має сприяти вихованню поважного ставлення 

до Закону про кримінальну відповідальність та кримінального процесуального 

законодавства як важливого засобу захисту людини, її прав та свобод, 

проголошених Конституцією України, інтересів суспільства і держави від 

кримінальних правопорушень.  

Здобувачі ступеня вищої освіти магістра повинні:  

знати:  

– законодавчі та теоретичні проблеми, пов’язані з актуальними 

питаннями кримінального права та кримінального процесу;  

– сучасні аспекти попередньої кримінально-протиправної діяльності; 

співучасті у кримінальному правопорушенні;  

– сучасні аспекти кримінальних правопорушень проти життя та здоров’я, 

статевої свободи та статевої недоторканості; кримінальних прапвопорушень 

проти власності; судові роз’яснення із вказаних проблем; 

– зміст проблем процесуальної форми здійснення правозастосовної 

діяльності під час досудового розслідування;  

– сучасні аспекти практики застосування кримінального процесуального 

законодавства України судами, прокурорами, органами досудового 

розслідування; 

вміти:  

– застосовувати положення кримінального та кримінального 

процесуального законодавства при розгляді актуальних питань кримінального 

права чи процесу;  

– визначати проблемні питання та формувати шляхи їх подолання; 

використовувати наукові розробки теорії кримінального права та процесу при 

тлумаченні та застосуванні норм кримінального та кримінального 

процесуального законодавства; 

– аналізувати судову практику та формулювати правила кваліфікації 

кримінальних правопорушень на підставі її вивчення;  

– застосовувати основні правила кваліфікації кримінальних 

правопорушень при аналізі актуальних проблем кримінального права; 

– аналізувати практику застосування кримінального процесуального 

законодавства України під час здійснення кримінального провадження; 
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– приймати обґрунтовані та законні рішення у кримінальному 

провадженні; 

– визначати, обґрунтовувати і обстоювати свою правову позицію. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Кримінально-процесуальне 

доказування» є засвоєння понятійного апарату, сутності та змісту доказування 

у кримінальному процесі, особливостей доказування в особливих порядках 

кримінального провадження. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Кримінально-

процесуальне доказування» є засвоєння здобувачами ступеня вищої освіти 

магістра норм доказового права та правильного їх застосування, сформувати у 

них чітке уявлення про зміст кримінально-процесуального доказування на 

досудовому розслідуванні. 

знати: 

 загальні теоретичні положення доказового права; 

 доказове право та практику його застосування; 

 умови та процесуальний порядок визнання доказів недопустимими; 

 співвідношення кримінально-процесуального пізнання і доказування; 

 елементи кримінально-процесуального доказування; 

 особливості процесу доказування в окремих стадіях кримінального 

провадження; 

 доказування при здійсненні кримінального провадження в особливих 

порядках; 

вміти: 

 самостійно вивчати закони України, інші нормативно-правові акти, що 

регламентують діяльність державних органів, фізичних та юридичних осіб зі 

збирання, перевірки та оцінки доказів; 

 правильно тлумачити та застосовувати норми чинного законодавства, 

що встановлюють порядок збирання, перевірки та оцінки доказів і їх 

процесуальних джерел; 

 застосовувати прийоми з виявлення, фіксації та дослідження доказової 

інформації. 
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4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Рівень компетентності 

та критерії оцінювання 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за 

національно

ю шкалою 

Високий (творчий): 

Особа за результатами складання атестації 

виявила глибокі знання навчального 

матеріалу за змістом навчальних 

дисциплін, що міститься в основних та 

додаткових рекомендованих літературних 

джерелах, вміння аналізувати явища, які 

вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку, 

чітко, лаконічно, логічно послідовно дала 

відповіді на поставлені питання,  

допускаючи деякі неточності. 

90 – 100 А відмінно 

Достатній (конструктивно-

варіативний): 

Особа за результатами складання 

атестації виявила міцні знання 

навчального матеріалу за змістом 

навчальних дисциплін, що міститься в 

основних рекомендованих літературних 

джерелах, аргументовано дала відповіді 

на поставлені питання, допускаючи 

неточності і несуттєві помилки.  

85-89 В 

добре 

Достатній (конструктивний): 

Особа за результатами складання атестації 

виявила достатні знання навчального 

матеріалу за змістом навчальних 

дисциплін, що міститься в основних 

рекомендованих літературних джерелах, 

дала відповіді на поставлені питання, які, 

однак, містять певні (неістотні) 

неточності. 

75-84 С 

Середній (репродуктивний): 

Особа за результатами складання атестації 

виявила посередні знання значної частини 

навчального матеріалу за змістом 

навчальних дисциплін, що міститься в 

основних рекомендованих літературних 

джерелах, дала мало аргументовані 

відповіді на поставлені питання, які 

містять істотні неточності.  

66-74 D задовільно  
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Достатній (репродуктивний): 

Особа за результатами складання атестації 

виявила слабкі знання навчального 

матеріалу за змістом навчальних 

дисциплін, що міститься в основних 

рекомендованих літературних джерелах, 

дала неточні або мало аргументовані 

відповіді на поставлені питання, з 

порушенням послідовності викладення, 

допускаючи суттєві помилки. 

60-65 Е  

Низький (рецептивно-продуктивний): 

Особа за результатами складання атестації 

виявила незнання значної частини 

навчального матеріалу за змістом 

навчальних дисциплін, що міститься в 

основних рекомендованих літературних 

джерелах, допустила істотні помилки у 

відповідях на поставлені питання (Особа, 

що навчається має право на повторний 

підсумковий контроль). 

35-59 FX 

незадовільно 

з можливістю 

повторного 

складання 

Низький (непродуктивний): 

Особа за результатами складання атестації 

виявила незнання значної частини 

навчального матеріалу за змістом 

навчальних дисциплін, що міститься в 

основних рекомендованих літературних 

джерелах, допустила істотні помилки у 

відповідях на поставлені питання, 

незнання основних фундаментальних 

положень (особа, що навчається 

обов’язково повинна повторно вивчити 

навчальні дисципліни). 

0-34 F 

незадовільно 

з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисциплін 
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5. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ 

 

Атестація проводиться як комплексна перевірка знань здобувачів ступеня 

вищої освіти магістра з навчальних дисциплін “Сучасні аспекти кримінального 

права і процесу” та “Кримінально-процесуальне доказування”, які передбачені 

навчальним планом підготовки фахівців ступеня вищої освіти магістра в 

Національній академії внутрішніх справ. 

Атестація проводиться на відкритому засіданні комісії за участю не 

менше половини її складу при обов’язковій присутності голови комісії. 

Атестація проводяться за білетами, складеними у повній відповідності до 

навчальних програм. Тривалість атестації не повинна перевищувати 

6 академічних годин на день. 

У білетах передбачено 2 теоретичні питання та практичне завдання. 

Час на підготовку – 20 хвилин. Оцінка виставляється за кожне питання 

окремо, після чого виставляється загальна оцінка відповіді.  

Результати атестації визначаються оцінками “відмінно”, “добре”, 

“задовільно” і “незадовільно”. Результати атестації оголошуються у цей же 

день після оформлення протоколу засідання комісії. 

Рішення комісії про оцінку знань, виявлених при проведенні атестації, а 

також про присвоєння здобувачу-випускнику відповідного ступеня вищої 

освіти та видання йому державного документа про освіту приймається комісією 

на закритому засіданні відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів 

членів комісії, котрі брали участь в засіданні. При однаковій кількості голосів 

голос голови є вирішальним. 

Всі засідання комісії протоколюються. У протокол вносяться оцінки, 

одержані на атестації, записуються додаткові питання, що ставились студенту, 

особливі думки членів комісії. 

Протокол підписують голова та члени комісії, які брали участь у 

засіданні. Протокол зберігається у навчальних підрозділах НАВС. 
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6. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА АТЕСТАЦІЮ 

 

Сучасні аспекти кримінального права 

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. 
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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). 

 

Сучасні аспекти кримінального процесу 

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 
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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. 
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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. 

 

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. 
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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. 
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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. 
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