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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ (ЕКЗАМЕНУ) З
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КРИМІНАЛІСТИКА»
1. Предмет та завдання криміналістики.
2. Система криміналістики.
3. Місце криміналістики в системі юридичних наук.
4. Поняття методів криміналістики і їх класифікація.
5. Критерії допустимості спеціальних методів криміналістики в
кримінальному судочинстві.
6. Поняття і наукові засади криміналістичної ідентифікації, її значення у
слідчій, експертній і судовій діяльності.
7. Види та форми криміналістичної ідентифікації.
8. Об'єкти і суб'єкти криміналістичної ідентифікації.
9. Методика ідентифікаційних досліджень.
10. Поняття і сутність криміналістичної діагностики.
11. Поняття, завдання і структура криміналістичної техніки.
12. Джерела формування та розвитку криміналістичної техніки.
13. Класифікація криміналістичних методів і засобів.
14. Доказове значення результатів застосування криміналістичної техніки.
15. Судова фотографія: види, методи і прийоми.
16. Судово-оперативна фотографія: поняття, завдання, методи.
17. Судово-дослідницька фотографія: поняття, завдання, методи.
18. Особливості застосування відеозапису: види, способи і засоби її
здійснення при проведенні слідчих дій.
19. Правила оформлення результатів застосування методів і засобів
фіксації візуальної інформації.
20. Поняття трасології, її наукові основи.
21. Поняття слідів у трасології та їх класифікація.
22. Механізм утворення слідів.
23. Загальні правила виявлення, огляду, фіксації і вилучення слідів.
24. Засоби та методи виявлення та вилучення слідів.
25. Дактилоскопія. Побудова шкіри на долоні руки, властивості та види
папілярних узорів.
26. Виявлення, фіксація і вилучення слідів рук.
27. Сутність дактилоскопічної експертизи.
28. Сліди ніг та взуття людини, способи їх виявлення та фіксації.
29. «Доріжка» слідів ніг та її криміналістичне значення.
30. Сліди знарядь зламу та інструментів, їх класифікація.
31. Сліди транспортних засобів, їх класифікація. Особливості фіксації і
вилучення слідів транспортних засобів.
32. Сліди зубів і нігтів. Сучасні можливості використання їх у
розслідуванні злочинів.
33. Трасологічна експертиза слідів і об'єктів, підготовка матеріалів для її
проведення.
34. Поняття криміналістичного зброєзнавства, завдання, система.
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35. Поняття судової балістики, її наукові основи. Об'єкти балістичного
дослідження.
36. Поняття, класифікація та характеристика вогнепальної зброї.
37. Будова і класифікація боєприпасів до вогнепальної зброї.
38. Поняття слідів пострілу, їх класифікація.
39. Експертиза зброї та слідів і обставин її використання.
40. Холодна зброя. Поняття, класифікація.
41. Поняття, види та наукові засади криміналістичного дослідження
документів.
42. Поняття і класифікація документів. Правила поводження з
документами.
43. Зміст і завдання криміналістичного дослідження документів.
44. Поняття письма і почерку.
45. Ознаки письмової мови і почерку, їх класифікація та ідентифікаційне
значення.
46. Почеркознавча та авторознавча експертизи: поняття, завдання,
можливості.
47. Технічне дослідження документів: поняття, зміст, види.
48. Види підробки документів.
49. Встановлення технічних підробок підписів.
50. Ознаки підробки печаток і штампів.
51. Технічна експертиза документів: поняття, можливості, підготовка
матеріалів для її призначення.
52. Поняття і наукові засади ототожнення особи за зовнішніми ознаками.
53. Характеристика ознак зовнішності, їх класифікація.
54. Система опису ознак зовнішності – «словесний портрет.
55. Судово-портретна експертиза: поняття, предмет, методи.
56. Ідентифікація особи по голосу (фоноскопічна експертиза): сутність,
особливості підготовки матеріалів для призначення експертизи.
57. Поняття та наукові засади криміналістичної одорології.
58. Поняття, властивості та класифікація слідів запаху.
59. Поняття і значення кримінальної реєстрації.
60. Наукові і правові засади криміналістичного обліку. Види
криміналістичних обліків.
61. Криміналістична тактика: поняття, система, завдання.
62. Правові, психологічні та етичні основи криміналістичної тактики.
63. Поняття тактичних прийомів, їх джерела та класифікація.
64. Поняття, сутність і види тактичних операцій (комбінацій).
65. Слідчі ситуації: поняття, види.
66. Тактичне рішення.
67. Тактичний ризик.
68. Криміналістична версія: поняття, сутність, види.
69. Поняття і значення планування розслідування.
70. Принципи планування розслідування.
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71. Техніка планування розслідування. Структура та види планів
розслідування.
72. Поняття, сутність і завдання огляду.
73. Види огляду. Роль огляду у розкритті та розслідуванні злочину.
74. Загальні положення тактики огляду.
75. Огляд місця події.
76. Особливості огляду трупа.
77. Використання спеціальних знань та технічних засобів при огляді.
78. Способи фіксації ходу і результатів огляду.
79. Тактика освідування.
80. Поняття, сутність і види обшуку.
81. Підготовка до обшуку. Технічні засоби обшуку.
82. Фіксація ходу і результатів обшуку.
83. Поняття, значення і види допиту.
84. Закономірності формування показань. Фактори, що впливають на
формування і дачу показань.
85. Підготовка до допиту. Визначення предмету допиту.
86. Прийоми встановлення психологічного контакту з допитуваним.
87. Тактичні прийоми допиту.
88. Фіксація ходу та результатів допиту. Технічні засоби фіксації
показань.
89. Тактика допиту свідків, потерпілих.
90. Тактичні прийоми допиту підозрюваних.
91. Тактика допиту неповнолітніх.
92. Тактика одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб.
93. Фіксація ходу та результатів допиту. Технічні засоби фіксації
показань.
94. Поняття, сутність і види пред'явлення для впізнання.
95. Підготовка до пред'явлення для впізнання.
96. Пред’явлення для впізнання осіб, предметів, тварин, трупів.
97. Проведення впізнання за фотознімками, матеріалами відеозапису.
98. Фіксація ходу і результатів пред'явлення для впізнання.
99. Поняття, сутність слідчого експерименту, його мета та види.
100. Учасники слідчого експерименту. Підготовка до проведення слідчого
експерименту.
101. Фіксація умов, ходу та результатів слідчого експерименту. Оцінка і
використання отриманих результатів у розслідуванні.
102. Поняття спеціальних знань і форми використання їх у
кримінальному провадженні.
103. Поняття та значення судових експертиз. Класифікація судових
експертиз.
104. Підготовка до проведення судової експертизи.
105. Поняття та види зразків для експертного дослідження, вимоги до
них, умови їх отримання.

4

106. Висновок експерта, його структура та зміст. Оцінка висновку
експерта та використання отриманих даних у розкритті і запобіганні
злочинів.
107. Поняття, значення і завдання криміналістичної методики.
108. Структура криміналістичної методики.
109. Структура та види окремих методик розслідування злочинів.
110. Криміналістична характеристика злочинів: поняття та структура.
111. Криміналістична характеристика вбивств.
112. Типові слідчі ситуації та слідчі версії по справах про вбивства.
113. Профілактика злочинів проти життя і здоров'я громадян.
114. Криміналістична характеристика крадіжок, грабежів, розбоїв та
інших злочинних посягань на власність.
115. Типові слідчі ситуації та слідчі версії по справах про крадіжки,
грабежі, розбої.
116. Специфіка тактики окремих слідчих дій і тактичних операцій при
злочинних посяганнях на власність. Організація розшуку викраденого майна.
117. Виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню злочинів проти
власності.
118. Профілактика злочинів проти власності.
119. Криміналістична характеристика злочинів зґвалтувань.
120. Типові слідчі ситуації та слідчі версії у справах про зґвалтування.
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