Питання до комплексного державного іспиту ОКР Спеціаліст
кримінально-правової спеціалізації на 2016/2017 н.р.
Філософія права
1. Філософія права як наука.
2. Предмет філософії права.
3. Функції філософії права
4. Основні етапи розвитку філософії права.
5. Структура філософії права.
6. Онтологічний вимір права.
7. Гносеологія права.
8. Аксіологія права.
9. Логіка права.
10. Антропологія права
11. Філософія прав людини.
12. Право як екзистенція
13. Герменевтика права.
14. Філософія правосуддя.
15. Феноменологія права.
16. Соціологія права.
17. Філософія права власності.
18. Співвідношення права і моралі.
19. Філософія влади.
20. Антиномії філософії влади.
21. Релігійна філософія права.
22. Філософія юридичного позитивізму.
23. Філософія природного права.
24. Філософія злочину.
25. Філософія покарання.
«Психологія юрисдикційних процесів»
1. Категорії, принципи та структура юрисдикційного процесу
2. Психологічні закономірності юрисдикційних процесів
3. Психологічні особливості учасників юрисдикційних процесів
4. Соціально-психологічні фактори, що впливають на юрисдикційні процеси
5. Форми та методи використання спеціальних знань в окремих видах
юрисдикційного процесу
6. Особливості пізнання в юрисдикційному процесі
7. Законодавче врегулювання використання спеціальних знань в окремих видах
юрисдикційного процесу
8. Об’єкт і предмет спеціального психологічного пізнання в юрисдикційному процесі
9. Психологічна експертиза в юрисдикційному процесі
10. Психологічна консультація в юрисдикційному процесі
11. Правові підстави проведення судово-психологічної експертизи в кримінальному
процесі
12. Поняття емоційних станів та їх вплив на встановлення юридичних фактів
13. Психологічна консультація в юрисдикційному процесі
14. Підстави для проведення судово-психологічної експертизи неповнолітніх
15. Правовий статус суб’єктів, що призначають та проводять судово-психологічну
експертизу
16. Види комплексних психологічних експертиз в юрисдикційних процесах

17. Психолого-психіатрична експертиза в юрисдикційному процесі
18. Психолого-медична експертиза в юрисдикційному процесі
19. Психолого-лінгвістична експертиза в юрисдикційному процесі
20. Межі компетенції комплексних психологічних експертиз в юрисдикційних
процесах
21. Організація проведення судово-психологічних експертиз (досліджень) та
оформлення їх результатів
22. Оформлення матеріалів для проведення судово-психологічних експертиз
(досліджень)
23. Психологічні особливості вирішення конфліктів в юрисдикційних процесах
24. Психолого-правові підстави застосування медіації в юрисдикційних процесах
25. Межі застосування медіації в юрисдикційних процесах
Питання зі спеціалізації
Використання слідчих валіз під час розслідування, види.
Пересувні криміналістичної лабораторії, можливості та переваги.
Вимоги до складання протоколу огляду місця події.
Судово-оперативна фотозйомка.
Особливості використання науково-технічних засобів під час проведення слідчих
дій.
6. Відеозапис під час проведення слідчих дій.
7. Поняття та загальні ознаки суб’єкта злочину.
8. Поняття та ознаки спеціального суб’єкта злочину.
9. Поняття та значення осудності для встановлення суб’єкта злочину.
10. Поняття неосудності в кримінальному праві.
11. Поняття, види та порядок застосування примусових заходів медичного характеру
до обмежено осудних та неосудних осіб.
12. Поняття та структура жертви злочину.
13. Поведінка потерпілого від злочину та її характеристика.
14. Особа потерпілого та її праврвий захист
15. Співвідношення понять «жертва», «жертва від злочину», «потерпілий».
16. Жертва та потерпілий: кримінально-правове, кримінально-процесуальне і
криміналістичне визначення.
17. Допит потерпілого.
18. Особливості формування показань неповнолітніх потерпілих.
19. Сутність, завдання і принципи огляду місця події.
20. Способи фіксації результатів огляду місця події.
21. Огляд місця події по факту крадіжки з приміщення.
22. Огляд місця події по факту ДТП – зіткнення транспортних засобів.
23. Огляд місця події по факту вбивства.
24. Огляд місця події по факту пожеж та підпалів.
25. Огляд місця події по факту злочину із застосуванням вогнепальної зброї.
26. Проблеми кваліфікації прийняття пропозиції, обіцянки або одержання
неправомірної вигоди службовою особою (ст. 368 КК України).
27. Проблеми кваліфікації зловживання владою або службовим становищем (ст. 364
КК України).
28. Проблеми кваліфікації перевищення влади або службових повноважень
працівником правоохоронного органу (ст. 365 КК України).
1.
2.
3.
4.
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29. Проблеми кваліфікації службового підроблення (ст. 366 КК України).
30. Характеристика кваліфікації злочинів у транспортній сфері.
31. Особливості кваліфікації порушення правил безпеки дорожнього руху або
експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами (ст. 286 КК
України).
32. Особливості кваліфікації пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів
(ст. 277 КК України).
33. Особливості кваліфікації самовільного без нагальної потреби зупинення поїзда (ст.
283 КК України).
34. Особливості кваліфікації незаконного заволодіння транспортним засобом (ст. 289
КК України).
35. Поняття комп’ютерних злочинів та їх кримінально-правова характеристика.
36. Обшук та виїмка комп’ютерних об’єктів
37. Організаційно-правове забезпечення судово-психіатричної експертизи.
38. Права і обов’язки експерта-психіатра.
39. Види судово-психіатричних експертиз.
40. Особливості судово-психіатричної експертизи засуджених.
41. Криміналістична характеристика злочинів: поняття, елементи.
42. Особливості розслідування вбивств.
43. Тактика проведення негласних слідчих дій.
44. Допит: види та особливості провадження в умовах оновленого КПК України.
45. Слідчий огляд: тактика та стадії.
46. Оперативно-технічні засоби ОРД
47. Гласні слідчі дії
48. Негласні слідчі дії
49. Використання матеріалів ОРД
50. Завдання ОРД

