
ПЕРЕЛІК ПИТАННЬ ДО СКЛАДАННЯ ІСПИТУ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “КРИМІНАЛІСТИКА” 
 

1. Основні етапи розвитку вчення про предмет криміналістики. 

2. Криміналістична діагностика в процесі розкриття та 

розслідування злочинів. 

3. Відеозапис як документ або речовий доказ. 

4. Загальні та окремі криміналістичні теорії, їх сутність та 

практичне значення. 

5. Поняття і класифікація слідів злочину в криміналістиці. 

6. Поняття, система та правові засади використання засобів 

криміналістичної техніки. 

7. Історія розвитку криміналістики в Україні. 

8. Техніко-криміналістичні засоби і методи, що використовуються 

при збиранні речових доказів. 

9. Трасологічні сліді: їх класифікація та практичне значення. 

10. Теорія та методологія як окрема частина криміналістики. 

11. Методи та засоби попереднього та експертного дослідження 

речових доказів. 

12. Класифікація папілярних візерунків рук людини в 

криміналістиці. 

13. Метод моделювання в криміналістичній діяльності. 

14. Попереднє дослідження слідів на місці їх знаходження: цілі та 

можливості. 

15. Система криміналістичної фотографії. 

16. Поняття, значення та наукові основи криміналістичної 

ідентифікації. 

17. Наукові основи криміналістичної фотографії, її значення в 

слідчій та експертній діяльності. 

18. Прийоми огляду, фіксації і вилучення знарядь зламу та слідів їх 

застосування. 

19. Об'єкти, види і форми криміналістичної ідентифікації. 

20. Правила і техніка дактилоскопіювання затриманих осіб. 

21. Поняття писемної мови та почерку. 

22. Методи криміналістичної фотографії, прийоми та види зйомки. 

23. Яку інформацію про сліди знарядь зламу та інструментів повинен 

відобразити слідчий при опису їх в протоколі огляду? 

24. Механізм пострілу та сліди частин зброї на стріляних кулях та 

гільзах. 

25. Відеозйомка як засіб фіксації криміналістичної інформації. 

26. Поняття ознак зовнішності людини та їх класифікація, наукові 

основи та види ототожнення особи за ознаками зовнішності. 



27. Можливості використання криміналістичних обліків з метою 

виявлення ознак злочинців в процесі розслідування та попередження 

злочинів. 

28. Загальна методика криміналістичної ідентифікації. 

29. Правила застосування відеозйомки при провадженні слідчих дій. 

30. Поняття і зміст механоскопії як складової частини трасології. 

31. Основи криміналістичної профілактики. 

32. Оформлення використання відеозйомки при проведенні слідчих 

дій. 

33. Які види слідів знарядь зламу за механізмом їх відтворення? 

34. Загальні положення криміналістичного прогнозування. 

35. Яку інформацію про сліди рук повинні відобразити слідчі при їх 

описанні в протоколі? 

36. Класифікація знарядь, які використовуються злочинцями для 

подолання перешкод. 

37. Правила опису зовнішності за методом "словесного портрету". 

38. Класифікація загальних ознак почерку. 

39. Загальні положення тактики проведення окремих слідчих 

(розшукових) дій. 

40. Джерела інформації про ознаки зовнішності людини та 

використання цих ознак в слідчій та оперативній практиці. 

41. Поняття, система і завдання криміналістичної тактики. 

42. Методи криміналістичного вивчення особи. 

43. Сутність, значення, принципи, види та форми планування 

розслідування кримінальних правопорушень. 

44. Слідчий експеримент, його різновидності, умови та тактика 

проведення. 

45. Відкриття кримінального провадження та обставини, які 

підлягають доказуванню при розслідуванні вбивств. 

46. Криміналістична характеристика слідчого огляду та освідування. 

47. Поняття, цілі і завдання криміналістичного обліку. 

48. Криміналістичне зброєзнавство, як галузь науки криміналістики, 

предмет, система та завдання в боротьбі зі злочинністю. 

49. Поняття криміналістичного моделювання, криміналістичної 

версії як методів пізнання при розслідуванні злочинів. Види моделей і версій. 

50. Фіксація результатів обшуку. 

51. Види і структура окремих криміналістичних методик. 

52. Поняття та види пред'явлення для впізнання. 

53. Класифікація окремих ознак почерку. 

54. Поняття і види обшуку, його значення в розслідуванні злочинів. 

55. Етапи огляду місця події. 

56. Фіксація відтворення обстановки і обставин події. 

57. Система та правові підстави ведення криміналістичного обліку в 

Україні. 



58. Техніка планування розслідування та особливості планування 

окремих слідчих дій. 

59. Науково-технічні засоби, що застосовуються при огляді місця 

події. 

60. Експертно-криміналістичні підрозділи ОВС, їх завдання, 

структура і функції. 

61. Поняття і види допиту. Тактичні засади допиту і підготовка до 

нього. 

62. Поняття та види документів в криміналістиці. 

63. Характеристика ознак писемної мови. 

64. Криміналістичні правила слідчого огляду зброї, боєприпасів, куль 

та гільз. 

65. Які відомості про документ включаються в протокол його 

огляду? 

66. Побудова, аналіз, організація перевірки версій. 

67. Правила поводження з документами — речовими доказами. 

68. Поняття засобів криміналістичної тактики: тактичний прийом, 

тактичне рішення, тактична операція, тактична комбінація, слідча дія та їх 

роль в розслідуванні злочинів. 

69. Поняття та завдання криміналістичного вивчення особи. 

70. Поняття слідчої ситуації та її значення в діяльності по 

розслідуванню злочинів. 

71. Особливості криміналістичного вивчення осіб учасників процесу 

розслідування. 

72. Поняття спеціальних знань і форми їх використання в 

розслідуванні злочинів. 

73. Тактичні прийоми допиту потерпілого та свідків. 

74. Криміналістична характеристика крадіжки. 

75. Основні завдання, методика огляду та попереднього дослідження 

документів – речових доказів. 

76. Тактика огляду місця події. 

77. Фіксація ходу та наслідків пред'явлення для впізнання. 

78. Поняття експертизи та її види. 

79. Система експертних установ в Україні. 

80. Тактичні прийоми пред'явлення для впізнання живих осіб. 

81. Планування розслідування крадіжки на початковому етапі. 

82. Тактичні особливості проведення різних видів огляду. 

83. Фіксація результатів огляду місця події. 

84. Тактичні особливості допиту неповнолітніх свідків та потерпілих. 

85. Поняття, об'єкти та тактичні особливості огляду місця події в 

приміщені. 

86. Поняття, система та завдання криміналістичної методики в 

розслідуванні злочинів. 

87. Поняття, правила та тактика проведення слідчого експерименту. 

88. Сутність перевірки показань на місці і тактика її проведення. 



89. Поняття, структура та значення криміналістичної характеристики 

в розслідуванні злочинів. 

90. Тактика проведення обшуку. Науково-технічні засоби, які 

застосовуються при обшуку. 


