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Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Комплексна контрольна робота  

з навчальної дисципліни «Криміналістика» 

Варіант № 1 

Теоретичні питання 

1.1. Предмет криміналістики. Закономірності, які вивчає криміналістика  

1.2. Криміналістична тактика: поняття, система, завдання. 

Тестові завдання 

1.1. Вперше в науковий обіг термін «криміналістика» ввів: 

А) Ганс Грос; 

Б) Н. Бокаріус; 

В) Альфонс Бертільйон; 

Г) Вільям Гершель. 

1.2. Судово-оперативна фотографія являє собою:  

А) розділ криміналістики, який включає методи, прийоми та засоби, що застосовуються 

при провадженні слідчих чи оперативно-розшукових дій для фіксації обстановки, слідів та 

інших об’єктів.   

Б) сукупність методів, прийомів та засобів, що застосовуються при провадженні слідчих 

чи оперативно-розшукових дій для фіксації обстановки, слідів та інших об’єктів;   

В) систему спеціальних методів, прийомів та засобів, що застосовуються для одержання 

нових фактів при проведенні судових експертиз; 

Г) розділ криміналістики, що містить систему спеціальних методів, прийомів та засобів, 

що застосовуються для одержання нових фактів при проведенні судових експертиз. 

1.3. Пробоїна, яка має тільки вхідний отвір, називається: 

А) сліпою;  

Б) одноокою;  

В) наскрізною;  

Г) одинарною.  

1.4. Основним завдання криміналістичної тактики є: 

А) розробка технічних засобів і методів збирання та подавання криміналістичної 

інформації; 

Б) розробка рекомендацій для максимально ефективного проведення слідчих дій, 

операцій, спрямованих на збір, аналіз доказової інформації; 

В) розробка наукових положень і рекомендацій щодо організації і здійснення 

розслідування та запобігання окремим видам злочинів, розроблених на їх основі; 

Г) розробка методологічних принципів, теоретичних концепцій, категорій, понять і 

визначень, проблем і закономірностей розвитку галузі криміналістики. 

1.5. Питання, спрямовані на перевірку даних, що були повідомлені допитуваним, 

з’ясування джерел одержання фактів, називаються: 

А) доповнюючі; 
Б) контрольні; 
В) нагадуючі. 

Г) уточнюючі. 
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Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Комплексна контрольна робота  

з навчальної дисципліни «Криміналістика» 

Варіант № 2. 

Теоретичні питання 

2.1. Місце криміналістики в системі юридичних наук.  

2.2. Поняття, сутність і види пред'явлення для впізнання.  

Тестові завдання 

2.1. Криміналістика виникла в надрах науки: 

А) кримінального права; 

Б) судової медицини; 

В) кримінального процесу; 

Г) кримінології. 

2.2. Судово-дослідницька фотографія являє собою:  

А) розділ криміналістики, який включає методи, прийоми та засоби, що застосовуються 

при провадженні слідчих чи оперативно-розшукових дій для фіксації обстановки, слідів та 

інших об’єктів. 

Б) сукупність методів, прийомів та засобів, що застосовуються при провадженні слідчих 

чи оперативно-розшукових дій для фіксації обстановки, слідів та інших об’єктів; 

В) система спеціальних методів, прийомів та засобів, що застосовуються для одержання 

нових фактів при проведенні судових експертиз; 

Г) розділ криміналістики, що містить систему спеціальних методів, прийомів та засобів, 

що застосовуються для одержання нових фактів при проведенні судових експертиз. 

2.3. Криміналістичне дослідження документів – це 

А) розділ криміналістичних експертиз; 

Б) галузь криміналістичної техніки; 

В) метод криміналістики; 

Г) частина діловодства. 

2.4. Визначення мети тактичного впливу на слідчу ситуацію в цілому або окремі її 

компоненти, на перебіг і результати процесу розслідування та його елементи, вибір 

методів, прийомів та засобів досягнення мети – це: 

А) тактичний ризик; 

Б) тактичне рішення; 

В) тактична операція; 

Г) тактична комбінація. 

2.5. З яких стадій складається процес формування показань: 
А) запам’ятовування; 
Б) сприйняття; 
В) відтворення; 
Г) усі відповіді правильні. 

Провідний викладач ___________ Іщенко Т.В. 
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Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Комплексна контрольна робота  

з навчальної дисципліни «Криміналістика» 

Варіант № 3 

Теоретичні питання 

3.1. Завдання криміналістики.  

3.2. Поняття тактичних прийомів, їх джерела та класифікація.  

Тестові завдання 

3.1. Складна динамічна система, яка включає ряд компонентів – це: 

А) механізм злочину; 

Б) суб’єкт злочину;  

В) закономірність; 

Г) розслідування злочинів. 

3.2. Метод кольороподілу полягає у використанні:  

А) світлофільтрів;  

Б) штативу;  

В) додаткового освітлення;  

Г) подовжуючих кілець.  

3.3. Відомими методами дослідження залитих текстів є: 

А) фотозйомка у проникаючому світлі та косопадаючих променях; 

Б) фотозйомка в рентгенівських променях; 

В) фотозйомка в інфрачервоних променях; 

Г) усі відповіді правильні. 

3.4. Системі тактичних прийомів властиві такі загальні ознаки:  

А) цілісність, наявність певної структури, ієрархічність системи тактичних прийомів, 

множинність опису кожної системи; 

Б) законність, обґрунтованість; 

В) вибірковість, динамічність, гнучкість; 

Г) спрямованість, взаємопов’язаність. 

3.5. Яким відповідно до цільового призначення буде наступне запитання допитуваному - 

«На підставі чого Ви стверджуєте, що злочин було вчинено о 16-й годині?»: 
А) нагадуючим;   
Б) уточнюючим;  
В) додатковим;  
Г) контрольним. 

Провідний викладач ___________ Іщенко Т.В. 
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Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Комплексна контрольна робота  

з навчальної дисципліни «Криміналістика» 

Варіант № 4 

Теоретичні питання 

4.1. Система криміналістики. 

4.2. Порядок пред’явлення для впізнання осіб, трупів, речей, тварин. 

Тестові завдання 

4.1. Загальним завданням криміналістики є: 

А) розробка та вдосконалення організаційних, тактичних і методичних основ досудового 

та судового слідства, основ судової експертизи; 

Б) вдосконалення криміналістичних методів попередження злочинів; 

В) забезпечення швидкого і повного розкриття  злочинів, викриття винних, запобігання та 

припинення усіх кримінально караних посягань; 

Г) активне вивчення та узагальнення слідчої та судової практики. 

4.2. При фотографуванні живих осіб і трупів з метою їх наступного ототожнення  чи  
криміналістичної  реєстрації  застосовують фотографування: 
А) детальне; 
Б) орієнтуюче;   
В) сигналетичне;   
Г) вимірювальне.  

4.3. Способами підробки підписів є такі: 

А) утворення підпису шляхом звичайного наслідування іншій особі;  

Б) виготовлення з дійсного підпису факсиміле; 

В) передавлювання підпису через копіювальний папір; 

Г) усі відповіді правильні. 

4.4. Ознакою тактичної комбінації є: 

А) поєднання тактичних прийомів у межах однієї слідчої дії; 

Б) поєднання оперативно-розшукових заходів і слідчих дій; 

В) сукупність умов, в яких перебуває та діє слідчий; 

Г) усі відповіді вірні. 

4.5. Згідно з вимогами КПК України про проведення пред’явлення для впізнання 

складається: 

А) постанова; 

Б) протокол; 

В) фототаблиця; 

Г) ухвала. 

Провідний викладач ___________ Іщенко Т.В. 
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Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Комплексна контрольна робота  

з навчальної дисципліни «Криміналістика» 

Варіант № 5 

Теоретичні питання 

5.1. Поняття криміналістичного зброєзнавства, завдання, система. 

5.2. Слідчі ситуації: поняття, види. 

Тестові завдання 

5.1. Систему криміналістики складають розділи: 

А) загальна теорія криміналістики, трасологія, документознавство, криміналістична 

тактика, криміналістична методика; 

Б) загальна теорія криміналістики, криміналістична техніка, кримінальна реєстрація, 

криміналістична тактика, криміналістична методика; 

В) криміналістична техніка, зброєзнавство, трасологія, документознавство, 

криміналістична тактика, криміналістична методика; 

Г) загальна теорія криміналістики, криміналістична техніка, криміналістична тактика, 

криміналістична методика. 

5.2. Вчений, який  розробив  правила  сигналетичної фотозйомки: 
А) Буринський Є.Ф.;  

Б) Бокаріус М.С.;  

В) Бертільйон А.;  

Г) Ганс Гросс.  

5.3. До якої галузі знань відноситься судове почеркознавство: 

А) криміналістика; 

Б) лінгвістика; 

В) кримінально-процесуальне право; 

Г) кримінальне право. 

5.4. Тактичне рішення складається з: 

А) інформаційної частини; 

Б) організаційної частини; 

В) операційної частини; 

Г) усі відповіді правильні. 

5.5. Особа, яка підлягає впізнанню, пред’являється особі, яка впізнає, разом з іншими 

особами тієї ж статі, яких має бути: 

А) не менше однієї;  

Б) не менше двох; 

В) не менше трьох; 

Г) не має значення кількість осіб. 

Провідний викладач ___________ Іщенко Т.В. 
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Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Комплексна контрольна робота  

з навчальної дисципліни «Криміналістика» 

Варіант № 6 

Теоретичні питання 

6.1. Поняття судової балістики, її наукові основи. Об'єкти балістичного дослідження. 

6.2. Фіксація ходу і результатів пред'явлення для впізнання.  

Тестові завдання 

6.1. Розділ криміналістики, що займається розробкою прийомів проведення слідчих дій, 

загальних тактичних рекомендацій щодо організації та планування процесу слідства – це: 

А) організація та планування розслідування; 

Б) криміналістична тактика; 

В) методика розслідування окремих видів злочинів; 

Г) криміналістична методологія. 

6.2. Криміналістична фотографія дозволяє швидко і точно зафіксувати: 

А) хід і результати проведення слідчих дій; 

Б) обстановку місця події; 

В) виявлені сліди, предмети, знаряддя злочину; 

Г) усі відповіді правильні. 

6.3. До ознак письмової мови не відносяться: 

А) лексичні; 

Б) стилістичні; 

В) граматичні; 

Г) топографічні. 

6.4. Науковими джерелами криміналістичної тактики виступають: 

А) сучасні досягнення філософії, логіки, психології; 

Б) матеріали судово-слідчої практики,  

В) оперативно-розшукова практика з розкриття злочинів; 

Г) усі відповіді правильні. 

6.5. Пред’явлення для впізнання – це: 

А) слідча дія, яка полягає у безпосередньому сприйнятті об’єктів з метою виявлення слідів 

злочину та інших речових доказів, з’ясування обставин події, а також обставин, що мають 

значення у справі; 

Б) слідча дія, змістом якої є примусове обстеження приміщень і споруд, ділянок 

місцевості, окремих громадян з метою відшукання і вилучення предметів, що мають 

значення у справі, а також виявлення розшукуваних осіб; 

В) слідча дія, яка являє собою регламентований кримінально-процесуальними нормами 

інформаційно-психологічний процес спілкування осіб, котрі беруть у ньому участь, 

спрямований на одержання інформації про відомі допитуваному факти, що мають 

значення для встановлення істини у справі 

Г) слідча дія, що полягає у пред’явленні особі об’єктів, які вона спостерігала раніше у 

зв’язку з подією злочину, з метою встановлення їхньої тотожності чи групової належності. 

Провідний викладач ___________ Іщенко Т.В. 
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Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Комплексна контрольна робота  

з навчальної дисципліни «Криміналістика» 

Варіант № 7 

Теоретичні питання 

7.1. Поняття, класифікація та характеристика вогнепальної зброї. 

7.2. Поняття, сутність слідчого експерименту, його мета та види. 

Тестові завдання 

7.1. Розділ криміналістики, який являє собою систему наукових положень і 

розроблюваних їх основі рекомендацій щодо організації і здійснення розслідування та 

запобігання окремим видам злочинів – це: 

А) криміналістична техніка; 

Б) криміналістична методика; 

В) криміналістична тактики; 

Г) організація та планування розслідування. 

7.2. Не є видом фотозйомки місця події:   

А) орієнтуюча фотозйомка;   

Б) вузлова фотозйомка;  

В) впізнавальна фотозйомка;   

Г) детальна фотозйомка. 

7.3. Почерк – це: 

А) манера написання, виражена в системі рухів, які фіксуються в рукопису; 

Б) вираження думок людини за допомогою різних мовних засобів; 

В) засіб фіксації і зберігання думки людини; 

Г) інструмент для нанесення слідів (міток) на матеріальних об’єктах; предмет. 

7.4. Обґрунтоване припущення про наявність і обставини розслідуваної події, дії 

конкретних осіб і наявність у цих діях складу певного злочину – це:  

А) криміналістична рекомендація; 

Б) слідча ситуація; 

В) тактична комбінація; 

Г) криміналістична версія. 

7.5. Труп, який підлягає впізнанню, пред’являється особі, яка впізнає, в кількості: 

А) один;  

Б) не менше двох; 

В) не менше трьох; 

Г) усі відповіді правильні. 

Провідний викладач ___________ Іщенко Т.В. 
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Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Комплексна контрольна робота  

з навчальної дисципліни «Криміналістика» 

Варіант № 8 

Теоретичні питання 

8.1. Будова і класифікація боєприпасів до вогнепальної зброї. 

8.2.Підготовка до проведення слідчого експерименту. 

Тестові завдання 

8.1. Галузеву структура має розділ криміналістики: 

А) криміналістична тактика;  

Б) криміналістична техніка; 

В) криміналістична методика;  

Г) загальна теорія криміналістики. 

8.2. Хто з криміналістів наприкінці ХІХ ст., започаткував формування кримінальної 

реєстрації на науковій основі:  

А) Ганс Гросс; 

Б) Альфонс. Бертільйон; 

В) Едвард Генрі; 

Г) Вільм Гершель. 

8.3. Основні вимоги щодо вільних зразків почерку: 
А) безсумнівність походження; 
Б) належна якість і кількість, що відповідають методичним вимогам такого дослідження 
(репрезентативність); 
В) порівнянність (відсутність відмінностей зображень, які порівнюються, однакова якість 
паперу); 
Г) усі відповіді правильні. 

8.4. Розумовий процес, який полягає у визначенні напряму і завдань (окреслення 

обставин, які підлягають з’ясуванню) розслідування, а також способів, засобів і строків 

вирішення цих завдань в рамках закону називається:  

А) плануванням розслідування; 

Б) організацією розслідування; 

В) тактикою розслідування; 

Г) етапністю (послідовністю) розслідування. 

8.5. Для об’єктивного і законного проведення впізнання особи поза її візуальним та 

аудіоспостереженням необхідно запросити понятих у кількості: 

А) не менше одного; 

Б) не менше двох; 

В) не менше трьох; 

Г) не менше чотирьох. 

Провідний викладач ___________ Іщенко Т.В. 
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Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Комплексна контрольна робота  

з навчальної дисципліни «Криміналістика» 

Варіант № 9 

Теоретичні питання 

9.1. Об'єкти і суб'єкти криміналістичної ідентифікації. 
9.2. Сутність планування розслідування, його принципи. 

Тестові завдання 

9.1. Система методів, за допомогою яких пізнаються об'єкти реальної дійсності, віднесених до 
предмету науки криміналістики  – це: 
А) матеріалістична діалектика; 
Б) методологія криміналістики; 
В) діалектична логіка; 
Г) методологія кримінології. 

9.2. Кримінальна реєстрація - це  
А) система реєстрації, систематизації та зосередження об’єктів або відомостей про них за їх 
ідентифікаційними ознаками з метою використання облікових даних для розкриття та 
попередження злочинів, яка ґрунтується на наукових даних і узагальненнях практики боротьби зі 
злочинністю; 
Б) цілеспрямований систематичний облік певних об’єктів для наступного використання 
реєстраційних даних при розслідуванні злочинів, розшуку злочинців і речових доказів, з’ясуванні 
обставин, що супроводжують злочин; 
В) науково розроблене інформаційне забезпечення діяльності правоохоронних органів; 
Г) концентрація відомостей про зареєстровані об’єкти або самих об’єктів у певному підрозділі 
органів внутрішніх справ. 

9.3. До об’єктів судово-почеркознавчої експертизи відносяться: 
А) відбитки печаток і штампів; 
Б) рукописні тексти; 
В) матеріали документів 
Г) машинописні тексти. 

9.4. Зміст (елементи) планування розслідування складають:  
А) визначення шляхів і способів вирішення поставлених завдань;  
Б) аналіз вихідної інформації; 
В) висунення версій і визначення завдань розслідування;  
Г) усі відповіді правильні. 

9.5. Слідчий експеримент – це: 
А) слідча дія, яка полягає у безпосередньому сприйнятті об’єктів з метою виявлення слідів 
злочину та інших речових доказів, з’ясування обставин події, а також обставин, що мають 
значення у справі; 
Б) слідча дія, що проводиться слідчим, прокурором з метою перевірки і уточнення відомостей, які 
мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення шляхом відтворення 
дій, обстановки, обставин певної події, проведення необхідних дослідів чи випробувань; 
В) слідча дія, змістом якої є примусове обстеження приміщень і споруд, ділянок місцевості, 
окремих громадян з метою відшукання і вилучення предметів, що мають значення у справі, а 
також виявлення розшукуваних осіб; 
Г) слідча дія, що полягає у пред’явленні особі об’єктів, які вона спостерігала раніше у зв’язку з 
подією злочину, з метою встановлення їхньої тотожності чи групової належності. 

Провідний викладач ___________ Іщенко Т.В. 
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Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Комплексна контрольна робота  

з навчальної дисципліни «Криміналістика» 

Варіант № 10 

Теоретичні питання 

10.1. Поняття і сутність криміналістичної діагностики.  

10.2. Поняття, сутність і завдання огляду. 

Тестові завдання 

10.1. Загальноприйнятою класифікацією методів науки криміналістики є:  

А) загальний (всезагальний), загальнонаукові та спеціальні методи; 

Б) емпіричні, теоретичні та практичні методи; 

В) чуттєво-раціональні, спеціальні та кібернетичні методи; 

Г) загальнонаукові, математичні та спеціальні методи. 

10.2. Формами концентрації інформації є: 

А) картотеки; 

Б) колекції;  

В) аудіотеки; 

Г) усі відповіді правильні. 

10.3. Габітологія (або габітоскопія) є: 

А) розділом криміналістичної техніки; 

Б) розділом криміналістики; 

В) галуззю криміналістичної тактики; 

Г) галузь криміналістичної техніки. 

10.4. За обсягом понять версії поділяються на: 

А) типові; 

Б) на загальні і окремі; 

В) слідчі, оперативно-розшукові; 

Г) судові та експертні.  

10.5. У разі виникнення необхідності перевірки та уточнення експериментальним шляхом 

відомостей, що містяться в показаннях декількох осіб, така перевірка провадиться: 

А) окремо щодо кожної особи в присутності тих самих понятих; 

Б) окремо щодо кожної особи в присутності різних понятих; 

В) одночасно групи осіб в присутності тих самих понятих;  

Г) одночасно групи осіб в присутності різних понятих; 

Провідний викладач ___________ Іщенко Т.В. 
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Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Комплексна контрольна робота  

з навчальної дисципліни «Криміналістика» 

Варіант № 11 

Теоретичні питання 

11.1. Поняття, завдання і структура криміналістичної техніки. 

11.2. Поняття та значення судових експертиз. Класифікація судових експертиз. 

Тестові завдання 

11.1. В якості загального (всезагального) методу криміналістична наука визнає:  

А) математичний метод; 

Б) діалектичний метод;  

В) соціологічний метод; 

Г) антропологічний метод. 

11.2. Якого виду криміналістичного обліку залежно від рівня концентрації інформації не 

існує: 

А) місцевого; 

Б) автономного; 

В) центрального; 

Г) регіонального. 

11.3. Вчений, який  заклав наукові основи опису зовнішності людини за методом 

словесного портрета: 

А) Буринський Є.Ф.; 

Б) Бокаріус М.С.; 

В) Бертільйон А.; 

Г) Ганс Гросс. 

11.4. Як називається принцип планування, який зобов’язує слідчого вчасно вносити до 

плану розслідування необхідні доповнення та зміни, які обумовлені змінами в слідчій 

ситуації: 

А) індивідуальність; 

Б) динамічність; 

В) реальність; 

Г) конкретність. 

11.5. Комплексна експертиза – це  

А) експертиза, яка проводиться декількома експертами однієї спеціальності; 

Б) експертиза, що проводиться у разі, якщо первинна експертиза буде визнана неповною; 

В) експертиза, що призначається вперше; 

Г) експертиза, в проведенні якої беруть участь декілька експертів різних спеціальностей. 

Провідний викладач ___________ Іщенко Т.В. 
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Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Комплексна контрольна робота  

з навчальної дисципліни «Криміналістика» 

Варіант № 12 

Теоретичні питання 

12.1. Поняття, види та наукові засади криміналістичного дослідження документів.  

12.2. Загальні положення тактики огляду. 

Тестові завдання 

12.1. Спеціальні методи – це: 

А) методи, які відображають пізнавальну специфіку однієї чи декількох споріднених наук; 

Б) методи, які використовуються в усіх або більшості наук; 

В) методи, що дозволяють здійснити комп’ютерне моделювання; 

Г) методи, які використовуються для автоматичної обробки інформації. 

12.2. Як називаються обліки, які вміщують об’єкти, які вилучені або отримані під час 

огляду місця події, проведення інших слідчих дій, оперативно-розшукових заходів: 

А) оперативні; 

Б) оперативно-пошукові; 

В) інформаційні; 

Г) інформаційно-довідкові. 

12.3. Метод опису зовнішності людини з використанням єдиних термінів, який 

здійснюється за певною системою з метою кримінальної реєстрації, розшуку та 

ототожнення живих осіб і трупів – це: 

А) мальовано-суб’єктивний портрет; 

Б) композиційно-мальований портрет; 

В) фотокомпозиційний (фоторобот);  

Г) словесний портрет. 

12.4. Яким ознакам повинна відповідати криміналістична версія: 

А) бути реальною; 

Б) відносно простою, із чіткою та однозначною формулою; 

В) мати відношення до більш широкого кола фактів, що встановлюються в процесі 

розслідування кримінального правопорушення; 

Г) усі відповіді правильні. 

12.5. Спеціальними знаннями не являються: 

А) знання в галузі ремесла; 

Б) знання в галузі техніки; 

В) знання в галузі науки; 

Г) знання в галузі права. 

Провідний викладач ___________ Іщенко Т.В. 
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Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Комплексна контрольна робота  

з навчальної дисципліни «Криміналістика» 

Варіант № 13 

Теоретичні питання 

13.1. Класифікація криміналістичних методів і засобів.  

13.2. Підготовка до проведення експертизи. 

Тестові завдання 

13.1. Методи криміналістики завжди застосовують: 
А) комплексно; 
Б) вибірково;  
В) окремо;  
Г) диференційовано. 

13.2. Фіксація інформації об’єктів реєстрації за допомогою зображення різних речей і 
предметів у вигляді зліпків (гіпсу, паст, пластиліну), малюнків, художніх замальовок та ін. 
є – це спосіб: 
А) фотографічний; 
Б) описовий; 
В) колекційний; 
Г) наочно-зображальний. 

13.3. Принцип систематичності словесного портрету означає: 
А) певну черговість опису окремих груп зовнішніх ознак;  
Б) послідовність опису кожної групи зовнішніх ознак за правилом «від загального - до 
окремого», «зверху донизу»; 
В) обов’язкове використання спеціальної термінології; 
Г) усі відповіді правильні. 

13.4. Найпоширенішим видом планування розслідування є: 
А) планування роботи слідчого (календарний план);  
Б) планування розслідування кримінального правопорушення;  
В) планування початкового, наступного, заключного етапів розслідування;  
Г) планування проведення слідчої (розшукової), негласної слідчої (розшукової) дії, інших 
процесуальних дій та оперативно-розшукових заходів; планування застосування 
тактичного прийому. 

13.5. Криміналістична методика – це: 
А) розділ криміналістики, що займається розробкою прийомів проведення слідчих дій, 
загальних тактичних рекомендацій щодо організації та планування процесу слідства; 
Б) науково обґрунтована та перевірена практикою порада щодо обрання і застосування 
засобів, прийомів та форм поведінки; 
В) це впорядкована сукупність(комплекс) взаємопов’язаних і взаємозумовлених прийомів, 
яким притаманні цільова спрямованість та вибірковість у процесі їх реалізації; 
Г) розділ криміналістики, який являє собою систему наукових положень і рекомендацій 
щодо організації і здійснення розслідування та запобігання окремим видам злочинів, 
розроблених на їх основі. 

Провідний викладач ___________ Іщенко Т.В. 



Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від  
8 липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм 
документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 
закладах» 
                Форма № П-4.06 

 

Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства 

Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Комплексна контрольна робота  

з навчальної дисципліни «Криміналістика» 

Варіант № 14 

Теоретичні питання 

14.1. Судова фотографія: види, методи і прийоми.  

14.2. Особливості огляду трупа. 

Тестові завдання 

14.1. Специфічний метод, що має змогу розв'язувати вузькі ідентифікаційні завдання, 

сутність яких полягає у встановленні тотожності конкретного об'єкта, який має усталену 

зовнішню форму.– це: 

А) криміналістична ідентифікація; 

Б) загальна теорія криміналістичної ідентифікації; 

В) криміналістична діагностика; 

Г) ідентифікаційний процес.  

14.2. Криміналістичний облік - це  

А) цілеспрямований систематичний облік певних об’єктів для наступного використання 

реєстраційних даних при розслідуванні злочинів, розшуку злочинців і речових доказів, 

з’ясуванні обставин, що супроводжують злочин; 

Б) це система реєстрації, систематизації та зосередження об’єктів або відомостей про них 

за їх ідентифікаційними ознаками з метою використання облікових даних для розкриття та 

попередження злочинів, яка ґрунтується на наукових даних і узагальненнях практики 

боротьби зі злочинністю; 

В) науково розроблене інформаційне забезпечення діяльності правоохоронних органів; 

Г) концентрація відомостей про зареєстровані об’єкти або самих об’єктів у певному 

підрозділі органів внутрішніх справ. 

14.3. Набор малюнків обличчя, виготовлених відповідними спеціалістами зі слів 

очевидців:  

А) словесний портрет; 

Б) мальовано-суб’єктивний портрет;  

В) композиційно-мальований портрет; 

Г) фотокомпозиційний (фоторобот). 

14.4. Версія буде достатньо обґрунтованою лише спираючись на: 

А) будь-які дані; 

Б) будь-які дані, отримані в ході розслідування; 

В) конкретні фактичні дані; 

Г) немає правильної відповіді.  

14.5. Джерелами криміналістичної методики виступають: 

А) нормативно-правові джерела; 

Б) слідча, прокурорська, експертна і судова практика; 

В) положення науки; 

Г) усі відповіді правильні. 

Провідний викладач ___________ Іщенко Т.В. 



Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від  
8 липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм 
документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 
закладах» 
                Форма № П-4.06 

 

Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства 

Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Комплексна контрольна робота  

з навчальної дисципліни «Криміналістика» 

Варіант № 15 

Теоретичні питання 

15.1. Судово-оперативна фотографія: поняття, завдання, методи. 

15.2. Висновок експерта, його структура та зміст. 

Тестові завдання 

15.1. У криміналістиці розрізняють такі типи (випадки) ідентифікації: 

А) встановлення тотожності об’єкта за ознаками, відображеними у пам’яті людини; 

Б) встановлення тотожності за слідами, які відображають ознаки зовнішньої будови та 

інших речових проявів; 

В) встановлення тотожності цілого за частиною; 

Г) усі відповіді правильні. 

15.2. За якою системою обчислюється дактилоскопічна формула: 

А) однопальцевою; 

Б) п’ятипальцевою; 

В) симипальцевою; 

Г) десятипальцевою. 

15.3. Портрет, який складається із заздалегідь виготовлених стандартних малюнків 

елементів зовнішності людини:  

А) фотокомпозиційний (фоторобот);  

Б) мальовано-суб’єктивний портрет;  

В) композиційно-мальований портрет; 

Г) словесний портрет. 

15.4. Слідча дія, яка полягає у безпосередньому сприйнятті об’єктів з метою виявлення 

слідів злочину та інших речових доказів, з’ясування обставин події, а також обставин, що 

мають значення у справі – це: 

А) освідування; 

Б) огляд;  

В) слідчий експеримент; 

Г) обшук. 

15.5. Окрема криміналістична методика – це 

А) систематизація злочинів за криміналістично значущими підставами, що сприяє 

формуванню криміналістичних характеристик злочинів і розробленню окремих 

криміналістичних методик; 

Б) комплекс порад типізованого характеру, що є найбільш ефективним при розслідуванні 

того або іншого виду (роду) злочинів; 

В) модель системи зведених відомостей про криміналістично значущі ознаки виду, групи 

або конкретного злочину; 

Г) процесуальна діяльність слідчого, яка здійснюється засобами та методами, 

переліченими в законі, а також розробленими наукою криміналістикою. 

Провідний викладач ___________ Іщенко Т.В. 
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Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Комплексна контрольна робота  

з навчальної дисципліни «Криміналістика» 

Варіант № 16 

Теоретичні питання 

16.1. Поняття письма і почерку. 

16.2. Поняття, значення і завдання криміналістичної методики.  

Тестові завдання 

16.1. Суб’єктом криміналістичної ідентифікації може бути: 
А) експерт; 
Б) слідчий; 
В) свідок; 
Г) будь-який учасник процесу. 

16.2. Галузь криміналістичної техніки, яка вивчає матеріально-фіксовані сліди, 
закономірності їх утворення і розробляє прийоми, методи, науково-технічні засоби їх 
виявлення, фіксації, вилучення та дослідження – це: 
А) балістика; 
Б) трасологія; 
В) судова фотографія; 
Г) криміналістична ідентифікація. 

16.3. Ідентифікація людини за ознаками зовнішності здійснюється: 
А) за матеріально-фіксованими відображеннями (фотознімками, відеозаписом живих осіб 
і трупів; за трупами і кістковими останками); 
Б) за уявними образами (за ідеальними слідами); 
В) за описом прикмет. 
Г) усі відповіді правильні. 

16.4. Метою огляду відповідно до ст. 237 Кримінального процесуального кодексу України 
є: 
А) виявлення слідів злочину і речових доказів; 
Б) виявлення та фіксація відомостей щодо обставин вчинення кримінального 
правопорушення; 
В) висунення версій про подію злочину і його учасників; 
Г) перевірка у уточнення відомостей, які мають значення для встановлення обставин 
вчинення кримінального правопорушення. 

16.5. Криміналістична характеристика злочинів – це 
А) модель системи зведених відомостей про криміналістично значущі ознаки виду, групи 
або конкретного злочину; 
Б) комплекс порад типізованого характеру, що є найбільш ефективним при розслідуванні 
того або іншого виду (роду) злочинів; 
В) процесуальна діяльність слідчого, яка здійснюється засобами та методами, 
переліченими в законі, а також розробленими наукою криміналістикою; 
Г) систематизація злочинів за криміналістично значущими підставами, що сприяє 
формуванню криміналістичних характеристик злочинів і розробленню окремих 
криміналістичних методик. 

Провідний викладач ___________ Іщенко Т.В. 
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Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Комплексна контрольна робота  

з навчальної дисципліни «Криміналістика» 

Варіант № 17 

Теоретичні питання 

17.1. Ознаки письмової мови і почерку, їх класифікація та ідентифікаційне значення. 

17.2. Мета і тактика освідування. 

Тестові завдання 

17.1. За допомогою криміналістичної ідентифікації можна вирішити питання: 

А) встановлення наявності або відсутності зв’язку об’єкта з подією; 

Б) перевірку побудови слідчих версій;  

В) встановлення інших важливих для розслідування обставин. 

Г) усі відповіді правильні. 

17.2. Дактилоскопія є:  

А) розділом криміналістики;  

Б) галуззю криміналістичної техніки; 

В) розділом трасології; 

Г) розділом криміналістичної тактики. 

17.3. Монтаж фотознімків елементів обличчя різних людей:  

А) композиційно-мальований портрет; 

Б) фотокомпозиційний (фоторобот);  

В) словесний портрет; 

Г) мальовано-суб’єктивний портрет. 

17.4. Ділянка місцевості чи приміщення, в межах якої виявлено  сліди,  що свідчать про 

вчинення злочину або вказують на його зв’язок із злочином – це: 

А) територія події; 

Б) місце події; 

В) місце злочину; 

Г) обстановка злочину. 

17.5. У структурі криміналістичної методики розрізняють такі частини: 

А) загальні положення і окремі методики; 

Б) загальні і спеціальні методики; 

В) загальна і спеціальна частини; 

Г) загальні і спеціальні методики. 

Провідний викладач ___________ Іщенко Т.В. 
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Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Комплексна контрольна робота  

з навчальної дисципліни «Криміналістика» 

Варіант № 18 

Теоретичні питання 

18.1. Почеркознавча та авторознавча експертизи: поняття, завдання, можливості. 

18.2. Структура криміналістичної методики, її загальні положення та наукові засади. 

Тестові завдання 

18.1. Не є способом порівняльного дослідження: 

А) зіставлення; 

Б) спостереження; 

В) суміщення; 

Г) накладення.  

18.2. Існує три типи папілярних узорів нігтьових фаланг пальців: 

А) дугові, петльові, кругові; 

Б) дугові, радіальні, спіралевидні; 

В) дугові, петлеві, еліпсоподібні; 

Г) дугові, петльові, завиткові. 

18.3. Криміналістична одорологія – це галузь криміналістичної техніки, яка: 

А) включає систему теоретичних положень про зовнішні ознаки людини та сукупність 

методів і науково-технічних засобів, які забезпечують збирання, дослідження та 

використання цих ознак для ототожнення особи; 

Б) займається дослідженням фізичних та біологічних закономірностей механізму 

утворення слідів запаху і розробкою на цій підставі методів та засобів дослідження, 

збирання і використання слідів запаху у кримінальному судочинстві; 

В) вивчає матеріально-фіксовані сліди, закономірності їх утворення і розробляє прийоми, 

методи, науково-технічні засоби їх виявлення, фіксації, вилучення та дослідження; 

Г) займається вивченням фізичних закономірностей звуку для збирання, дослідження і 

використання звукових слідів у судочинстві. 

18.4. Місце безпосереднього здійснення злочинного наміру, який спричинив матеріальні 

зміни – це: 

А) територія події; 

Б) обстановка злочину; 

В) місце події; 

Г) місце злочину. 

17.5. Виділяють такий етап розслідування: 

А) основний; 

Б) дослідчий; 

В) підсумковий; 

Г) заключний. 

Провідний викладач ___________ Іщенко Т.В. 
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Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Комплексна контрольна робота  

з навчальної дисципліни «Криміналістика» 

Варіант № 19 

Теоретичні питання 

19.1. Технічне дослідження документів: поняття, зміст, види.  

19.2. Поняття, сутність і види обшуку. 

Тестові завдання 

19.1. Ідентифікаційний період – це  

А) час, протягом якого здійснюється експертне ідентифікаційне дослідження; 

Б) час, що минув від моменту відображення сліду до моменту його виявлення слідчим;  

В) час, протягом якого ознаки і властивості об’єкта, хоч і змінюються, але залишаються 

достатніми для встановлення тотожності; 

Г) час, що минув від моменту направлення слідчим (судом) постанови про призначення 

експертизи до моменту здійснення експертом ідентифікаційного дослідження. 

19.2. Яка властивість папілярних узорів полягає в тому, що протягом усього життя 

людини їхня будова не змінюється? 

А) індивідуальність;  

Б) відновлюваність; 

В) стійкість; 

Г) регенерація.  

19.3. Прийомом відділення сліду запаху від його носія є:  

А) забір (висмоктування) молекул запаху шприцом;  

Б) забір молекул запаху безпосередньо ємкістю;  

В) адсорбування сліду запаху на нейтральний носій; 

Г) усі відповіді правильні. 

19.4. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюються: 

А) з обов'язковою участю не менше одного понятого при умові застосування 

безперервного відеозапису ходу його проведення; 

Б) з обов'язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних 

засобів фіксування слідчої дії;  

В) без участі понятих при умові застосування безперервного відеозапису ходу його 

проведення;  

Г) незалежно від участі понятих та застосування технічних засобів фіксування цієї слідчої 

дії. 

19.5. Елементом криміналістичної характеристики злочинів не являється: 

А) місце та обстановка; 

Б) засоби профілактики злочину; 

В) знаряддя і засоби; 

Г) особа злочинця. 

Провідний викладач ___________ Іщенко Т.В. 



Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від  
8 липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм 
документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 
закладах» 
                Форма № П-4.06 

 

Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства 

Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Комплексна контрольна робота  

з навчальної дисципліни «Криміналістика» 

Варіант № 20 

Теоретичні питання 

20.1. Поняття і значення кримінальної реєстрації.  

20.2. Криміналістична класифікація злочинів. 

Тестові завдання 

20.1. При індивідуальній ідентифікації встановлюється: 

А) тотожність;  

Б) подібність; 

В) конкретна тотожність; 

Г) відмінність. 

20.2. Криміналістичне дослідження пор, як джерел інформації для розшуку і ототожнення 

людини називається? 

А) дактилоскопією; 

Б) еджеоскопією;  

В) пороскопією;  

Г) габітоскопією.  

20.3. Здатність молекул газоподібних речовин поглинатися поверхневим шаром іншої 

речовини – це: 

А) летючість; 

Б) адсорбція  

В) розчинність; 

Г) дифузія; 

29.4. У присутності якої особи відповідно до ч. 2 ст. 239 Кримінального процесуального 

кодексу України здійснюється ексгумація трупа: 

А) слідчого; 

Б) судово-медичного експерта;  

В) понятих; 

Г) прокурора. 

20.5. Призначення криміналістичної характеристики полягає в тому, що вона сприяє:  

А) розробленню окремих методик розслідування;  

Б) побудові типових програм і моделей розслідування злочинів;  

В) визначенню напряму розслідування конкретного злочину; 

Г) усі відповіді правильні. 

Провідний викладач ___________ Іщенко Т.В. 
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Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Комплексна контрольна робота  

з навчальної дисципліни «Криміналістика» 

Варіант № 21 

Теоретичні питання 

21.1. Види підробки документів. 

21.2. Криміналістична характеристика злочинів: поняття та структура. 

Тестові завдання 

21.1. Ознаки притаманні не тільки певному об’єкту, а й усім об’єктам тієї чи тієї 

конкретної групи (виду, роду) називаються: 

А) загальними;  

Б) частковими; 

В) випадковими; 

Г) необхідними. 

21.2. Криміналістичне дослідження нерівностей будови країв папілярних ліній на 

долонних поверхнях рук і підошвах ніг називається? 

А) габітоскопією; 

Б) еджеоскопією;  

В) дактилоскопією; 

Г) пороскопією;  

21.3. Джерелами слідів запаху є: 

А) лише матеріальні об’єкти живої природи; 

Б) лише матеріальні об’єкти неживої природи; 

В) усі матеріальні об’єкти живої та неживої природи; 

Г) немає правильної відповіді. 

21.4. Які види огляду передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України: 

А) огляд місцевості; 

Б) огляд приміщення; 

В) огляд речей та документів;  

Г) усі відповіді правильні. 

21.5. Одним з визначальних елементів криміналістичної характеристики вбивств є: 

А) спосіб вчинення вбивств; 

Б) спосіб приховування вбивств; 

В) час та місце вчинення злочину; 

Г) характеристика особи злочинця та потерпілого. 

Провідний викладач ___________ Іщенко Т.В. 
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Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Комплексна контрольна робота  

з навчальної дисципліни «Криміналістика» 

Варіант № 22 

Теоретичні питання 

22.1. Поняття і наукові засади ототожнення особи за зовнішніми ознаками. 

22.1. Поняття, значення і види допиту. 

Тестові завдання 

22.1. Криміналістична техніка – це:  

А) розділ криміналістики, що займається розробкою прийомів проведення слідчих дій, 

загальних тактичних рекомендацій щодо організації та планування процесу слідства; 

Б) система її методологічних принципів, теоретичних концепцій, категорій, понять і 

визначень, проблем і закономірностей розвитку цієї галузі в сторичному аспекті; 

В) розділ криміналістики, який являє собою систему наукових положень і розроблюваних 

на їх основі рекомендацій щодо організації і здійснення розслідування та запобігання 

окремим видам злочинів; 

Г) розділ криміналістики, що є системою наукових положень і розроблюваних на їх основі 

технічних засобів, прийомів та методів, призначених для збирання, дослідження та 

використання доказів. 

22.2. Розділ трасології, що вивчає властивості й будову папілярних узорів з метою 

використання їхніх відбитків для ототожнення особи і розкриття злочинів, називається: 

А) еджеоскопією; 

Б) габітоскопією; 

В) дактилоскопією; 

Г) пороскопією. 

22.3. Здатність газоподібного сліду поширюватися в ємкості або просторі  – це: 

А) безперервність механізму утворення слідів 

Б) розсіюваність; 

В) рухливість структури запахових слідів; 

Г) відносна стійкість слідів запаху. 

22.4. Хто може бути підданий освідуванню відповідно до ч. 1 ст. 241 Кримінального 

процесуального кодексу України: 

А) підозрюваний; 

Б) свідок;  

В) потерпілий; 

Г) усі відповіді правильні. 

22.5. Переміщення трупа в скрите місце, маскування, утоплення, закопування трупа і його 

частин, спотворювання обличчя часто свідчать про вчинення вбивства: 

А) особою із числа найближчого оточення потерпілого; 

Б) душевнохворою особою; 

В) жінкою; 

Г) незнайомою особою. 

Провідний викладач ___________ Іщенко Т.В. 
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Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Комплексна контрольна робота  

з навчальної дисципліни «Криміналістика» 

Варіант № 23 

Теоретичні питання 

23.1. Поняття трасології, її наукові основи. 

23.2. Структура та види окремих методик розслідування злочинів. 

Тестові завдання 

23.1. Загальні правові основи використання технічних засобів у криміналістиці 

визначаються: 

А) Кримінальним кодексом України; 

Б) Цивільним кодексом України; 

В) Кримінальним процесуальним кодексом України; 

Г) Кодексом України про адміністративні правопорушення. 

23.2. Система компонентів процесу утворення слідів-відображень називається: 

А) слідовий контакт; 

Б) механізм слідоутворення; 

В) трасологія; 

Г) слідоутворюючі об’єкти. 

23.3. Незмінність хімічної структури молекул запаху в умовах навколишнього 

середовища, що дозволяє збирати і досліджувати їх на предмет встановлення джерела їх 

походження через певний період часу – це: 

А) рухливість структури запахових слідів; 

Б) відносна незмінність зразків запаху людини; 

В) відносна стійкість слідів запаху; 

Г) безперервність механізму утворення слідів. 

23.4. Метою проведення обшуку є: 

А) виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального 

правопорушення; 

Б) відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у 

результаті його вчинення; 

В) встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб; 

Г) усі відповіді правильні. 

23.5. Ознаки незвичних маніпуляцій з трупом (зняття й приховання одягу) або заподіяння 

множинних ушкоджень різних частин тіла часто свідчать про вчинення вбивства: 

А) особою, яка зловживає алкогольними напоями; 

Б) душевнохворою особою; 

В) серійним вбивцею; 

Г) неповнолітнім. 

Провідний викладач ___________ Іщенко Т.В. 
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Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Комплексна контрольна робота  

з навчальної дисципліни «Криміналістика» 

Варіант № 24 

Теоретичні питання 

24.1. Підготовка до допиту. 

24.2. Характеристика ознак зовнішності, їх класифікація та ідентифікаційне значення.  

Тестові завдання 

24.1. Криміналістична техніка як важливий розділ криміналістики виник  у результаті 
впровадження досягнень: 
А) природничо-технічних наук;  
Б) гуманітарних наук; 
В) ремесла; 
Г) точних наук. 

24.2. Судова балістика – це:  
А) галузь криміналістичної тактики, яка вивчає ознаки вогнепальної зброї і боєприпасів, 
закономірності виникнення слідів їх застосування, розробляє засоби і методи збирання і дослідження 
таких слідів для встановлення певних обставин розслідуваних злочинів, а також рекомендації щодо 
запобігання злочинам, пов’язаним із вогнепальною зброєю;  
Б) галузь криміналістичної техніки, яка вивчає ознаки вогнепальної зброї і боєприпасів, закономірності 
виникнення слідів їх застосування, розробляє засоби і методи збирання і дослідження таких слідів для 
встановлення певних обставин розслідуваних злочинів, а також рекомендації щодо запобігання 
злочинам, пов’язаним із вогнепальною зброєю;  
В) галузь криміналістичної техніки, що вивчає ознаки вогнепальної та всіх інших відомих видів зброї, 
боєприпасів до неї, закономірності виникнення слідів їх застосування, розробляє засоби і методи 
збирання і дослідження таких слідів для встановлення певних обставин розслідуваних злочинів, а 
також рекомендації щодо запобігання злочинам, пов’язаним із вогнепальною зброєю. 
Г) розділ (підгалузь) криміналістичного зброєзнавства, що вивчає технічні питання, які виникають під 
час розслідування злочинів, пов’язаних із застосуванням, а також кримінальним носінням, зберіганням, 
виготовленням, збутом, викраденням тощо вогнепальної та кидальної зброї, боєприпасів до них, 
вибухових речовин і пристроїв, а також розробляє засоби і способи дослідження цих об’єктів і слідів їх 
використання як доказової інформації під час виявлення, розслідування й попередження злочинів. 

24.3. Можливість повного збереження всіх індивідуальних якісно-кількісних характеристик людського 
запаху і запаху інших речовин джерел інформації при переміщенні їх у відповідну обмежену 
герметичну упаковку – це: 
А) відносна незмінність зразків запаху людини; 
Б) безперервність механізму утворення слідів; 
В) відносна стійкість слідів запаху; 
Г) збереження слідів і зразків запаху людини в герметичній упаковці. 

24.4. У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні: 
А) копія ухвали повинна бути сусідам; 
Б) копія ухвали повинна бути залишена співробітникам комунального підприємства; 
В) копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи; 
Г) обшук не проводиться. 

24.5. У кримінальних провадженнях про вбивства обов’язковою і невідкладною слідчою дією є: 
А) призначення судово-медичної експертизи; 
Б) слідчий експеримент; 
В) огляд місця події і трупа; 
Г) допит свідків. 

Провідний викладач ___________ Іщенко Т.В. 
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Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Комплексна контрольна робота  

з навчальної дисципліни «Криміналістика» 

Варіант № 25 

Теоретичні питання 

25.1. Поняття слідів у трасології та їх класифікація. Механізм утворення слідів.  

25.2. Криміналістична характеристика злочинів проти життя та здоров'я особи. 

Тестові завдання 

25.1. Принцип, який покладений в основу системи криміналістичної техніки: 

А) математичний;  

Б) природничий; 

В) предметний; 

Г) синтетичний. 

25.2. Механічний пристрій багаторазової дії, в якому для вильоту снаряду з каналу ствола 

з тим, щоб уражати на відстані ціль, використовується енергія хімічного розкладу 

вибухових речовин, називається: 

А) вогнепальною зброєю; 

Б) пневматичною зброєю.  

В) холодною зброєю; 

Г) газовою зброєю. 

25.3. Джерелами звуку є:  

А) люди; 

Б) явища природи; 

В) неживі об’єкти та їх системи; 

Г) усі відповіді правильні. 

25.4. Груповий обшук - це: 

А) тактична операція зі збирання і дослідження джерел доказової інформації, яка 

здійснюється спеціально створеною для цього слідчо-оперативною групою; 

Б) слідча дія, що складається із кількох обшуків, які проводяться по одній справі 

одночасно у різних осіб і в різних місцях; 

В) проведення обшуку слідчо-оперативною групою, з розподілом її кількісного складу на 

підгрупи: для виконання безпосередніх пошуково-розшукових дій, для здійснення 

спостереження за поведінкою обшукуваного, для здійснення зовнішнього спостереження 

за об’єктом обшуку і охорони місця проведення слідчої дії; 

Г) усі відповіді правильні. 

25.5. Найбільш інформативним джерелом криміналістичної характеристики крадіжок 

виступають відомості про: 

А) способи вчинення крадіжок; 

Б) предмет злочинного посягання; 

В) типову «слідова картина»; 

Г) особу злочинця та потерпілого. 

Провідний викладач ___________ Іщенко Т.В. 
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Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Комплексна контрольна робота  

з навчальної дисципліни «Криміналістика» 

Варіант № 26 

Теоретичні питання 

26.1. Дактилоскопія. Побудова шкіри на долоні руки, властивості та види папілярних 

узорів. 

26.1. Тактичні прийоми допиту. 

Тестові завдання 

26.1. До науково-технічних засобів криміналістики не належать: 

А) інструменти;  

Б) матеріали; 

В) прилади; 

Г) концепції. 

26.2. Зброя, що діє шляхом прикладення мускульної сили людини під час нападу та 

нанесення тілесних ушкоджень, під час активного захисту у ході рукопашного бою; або ж 

для мисливства і занять спортом, називається: 

А) холодною зброєю; 

Б) вогнепальною зброєю; 

В) газовою зброєю;  

Г) пневматичною зброєю. 

26.3. Криміналістична фоноскопія – це галузь криміналістичної техніки, яка: 

А) вивчає матеріально-фіксовані сліди, закономірності їх утворення і розробляє прийоми, 

методи, науково-технічні засоби їх виявлення, фіксації, вилучення та дослідження; 

Б) займається дослідженням фізичних та біологічних закономірностей механізму 

утворення слідів запаху і розробкою на цій підставі методів та засобів дослідження, 

збирання і використання слідів запаху у кримінальному судочинстві; 

В) включає систему теоретичних положень про зовнішні ознаки людини та сукупність 

методів і науково-технічних засобів, які забезпечують збирання, дослідження та 

використання цих ознак для ототожнення особи; 

Г) вивчає звукову, особливо мовленнєву інформацію у вигляді звуко- та відеозаписів, її 

носії та засоби фіксації. 

26.4. У якій послідовності проводять особистий обшук: 

А) «зверху до низу» - від головного убору до взуття; 

Б) «знизу до верху» - від взятті до головного убору; 

В) спочатку обстежуються супутні предмети та аксесуари; 

Г) спочатку особі пропонується добровільно видати предмети, що підлягають вилученню.  

22.5. Який вид крадіжок є найбільш поширеним: 

А) кишенькові крадіжки; 

Б) крадіжки з приміщень; 

В) крадіжки вантажів на транспорті; 

Г) крадіжки матеріальних цінностей з підприєм 

Провідний викладач ___________ Іщенко Т.В. 
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Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Комплексна контрольна робота  

з навчальної дисципліни «Криміналістика» 

Варіант № 27 

Теоретичні питання 

27.1. Пороскопічні та еджеоскопічні дослідження. 

27.2. Криміналістична характеристика крадіжок, грабежів, розбоїв та інших злочинних 

посягань на власність.  

Тестові завдання 

27.1. Назвіть критерій допустимості засобів криміналістичної техніки, який зазначено 

неправильно;  

А) етичність;  

Б) науковість; 

В) об’єктивність; 

Г) законність. 

27.2. Ручна вогнепальна зброя, замаскована під авторучку, називається:  

А) любительською;  

Б) унікальною;  

В) атиповою;  

Г) заводською. 

27.3. Суб’єктом фоноскопічної експертизи є:  

А) слідчий; 

Б) прокурор; 

В) експерт, який проводить експертизу; 

Г) усі відповіді правильні. 

27.4. Чи підлягають вилученню виявлені під час проведення обшуку предмети, які 

вилучені законом з обігу та не мають відношення до розслідуваного кримінального 

провадження: 

А) підлягають вилученню тільки у випадку, якщо вони слугували схованкою для 

переховування у них речей, зазначених в ухвалі про дозвіл на обшук; 

Б) не підлягають вилученню, оскільки на час проведення обшуку відомості про 

зазначений факт не внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань; 

В) підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження; 

Г) не підлягають вилученню в жодному випадку. 

27.5. У злочинних групах загально-кримінального типу, що спеціалізуються на грабежах і 

розбоях, переважають особи: 

А) чоловіки віком від 20 до 35 років; 

Б) чоловіки віком від 35 до 50 років; 

В) неповнолітні особи; 

Г) жінки віком від 20 до 35 років. 

Провідний викладач ___________ Іщенко Т.В. 
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Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Комплексна контрольна робота  

з навчальної дисципліни «Криміналістика» 

Варіант № 28 

Теоретичні питання 

28.1. Поняття та наукові засади криміналістичної одорології. 

28.2. Специфіка тактики окремих слідчих дій і тактичних операцій при злочинних 

посяганнях на власність.  

Тестові завдання 

28.1. До системи криміналістичної техніки не входять:  

А) судова балістика; 

Б) судова фотографія; 

В) криміналістична рекогносцировка; 

Г) криміналістичне дослідження документів. 

28.2. Ознаками вхідного отвору є наявність: 

А) пояска осаднення; 

Б) пояска обтирання;  

В) штанцмарки;  

Г) усі відповіді правильні. 

28.3. Фоноскопічна експертиза дозволяє встановити:  

А) зріст людини, яка говорить; 

Б) стать людини, яка говорить;  

В) вагу людини, яка говорить; 

Г) усі відповіді правильні. 

28.4. Обшук житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються: 

А) з обов'язковою участю не менше одного понятого при умові застосування 

безперервного відеозапису ходу його проведення; 

Б) з обов'язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних 

засобів фіксування слідчої дії;  

В) без участі понятих при умові застосування безперервного відеозапису ходу його 

проведення;  

Г) незалежно від участі понятих та застосування технічних засобів фіксування цієї слідчої 

дії. 

28.5. Найбільш типовим часом скоєння квартирних крадіжок є: 

А) вранці (06-08.00); 

Б) вдень (09.00-17.00); 

В) вечірній час (18-24.00); 

Г) нічний час (01-06.00). 

Провідний викладач ___________ Іщенко Т.В. 
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Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Комплексна контрольна робота  

з навчальної дисципліни «Криміналістика» 

Варіант № 29 

Теоретичні питання 

29.1. Засоби та методи консервації запаху людини. 

29.2. Криміналістична характеристика злочинів проти статевої свободи та статевої 

недоторканності особи.  

Тестові завдання 

29.1. Використання криміналістичної техніки доцільно відображати в: 

А) постанові;  

Б) ухвалі; 

В) протоколі; 

Г) рішення. 

29.2. Частиною патрона нарізної вогнепальної зброї є: 

А) куля;  

Б) пиж;  

В) контейнер для дробу; 

Г) дріб  

29.3. Криміналістична тактика – це: 

А) розділ криміналістики, що займається розробкою прийомів проведення слідчих дій, 

загальних тактичних рекомендацій щодо організації та планування процесу слідства; 

Б) науково обґрунтована та перевірена практикою порада щодо обрання і застосування 

засобів, прийомів та форм поведінки; 

В) це впорядкована сукупність(комплекс) взаємопов’язаних і взаємозумовлених прийомів, 

яким притаманні цільова спрямованість та вибірковість у процесі їх реалізації; 

Г) розділ криміналістики, який являє собою систему наукових положень і рекомендацій 

щодо організації і здійснення розслідування та запобігання окремим видам злочинів, 

розроблених на їх основі. 

29.4. Слідча дія, змістом якої є примусове обстеження приміщень і споруд, ділянок 

місцевості, окремих громадян з метою відшукання і вилучення предметів, що мають 

значення у справі, а також виявлення розшукуваних осіб – це: 

А) освідування; 

Б) огляд;  

В) слідчий експеримент; 

Г) обшук.  

29.5. У кримінальних провадженнях про зґвалтування обов’язковою і невідкладною 

слідчою дією є: 

А) призначення судово-медичної експертизи; 

Б) слідчий експеримент; 

В) допит свідків; 

Г) огляд місця події. 

Провідний викладач ___________ Іщенко Т.В. 
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Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Комплексна контрольна робота  

з навчальної дисципліни «Криміналістика» 

Варіант № 30 

Теоретичні питання 

30.1. Сліди ніг та взуття людини, способи їх виявлення та фіксації. 

30.2. Тактика одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб. 

Тестові завдання 

30.1. Судова фотографія – це: 

А) розділ криміналістики, який розробляє фотографічні засоби, прийоми і методи 

виявлення, фіксації та дослідження доказів; 

Б) галузь криміналістичної техніки, яка розробляє фотографічні засоби, прийоми і методи 

виявлення, фіксації та дослідження доказів; 

В) система видів, методів і прийомів знімання, які застосовуються у проведенні слідчих і 

судових дій, оперативно-розшукових заходів і судових експертиз з метою розслідування 

злочинів і надання суду наочного доказового матеріалу; 

Г) сукупність методів і способів (прийомів) зйомки щодо особливостей криміналістичних 

об’єктів. 

30.2. Призначенням ствола є: 

А) викидання відстріляної кулі; 

Б) спрямування польоту кулі; 

В) заряджання снаряда; 

Г) надання кулі обертального руху. 

30.3. Основним елементом криміналістичної тактики є: 

А) тактичний ризик; 

Б) тактична операція; 

В) тактичний прийом; 

Г) тактична комбінація. 

30.4. Предмет допиту – це: 

А) речі (предмети), які пред’являються слідчим під час допиту з метою актуалізації 

забутого, викриття неправдивих показань чи спонукання допитуваного до дачі правдивих 

показань; 

Б) коло обставин, які слідчий має намір з’ясувати шляхом допиту; 

В) спілкування слідчого з допитуваним;  

Г) спілкування слідчого з допитуваним у передбаченій КПК процесуальній формі і 

порядку. 

30.5. Типовим мотивом зґвалтування є: 

А) помста; 

Б) задоволення статевої пристрасті; 

В) хуліганські спонукання; 

Г) залякування потерпілої особи для задоволення вимоги передачі належного їм майна чи 

права на майно або вчинення будь-яких дій майнового характеру на користь вимагачів. 

Провідний викладач ___________ Іщенко Т.В. 


