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1. Історичний аспект формування предмета криміналістики. 

Фундаментальні праці Г. Гросса, С.М. Трегубова, М. Якимова, Б.П. Шавера, 

С.С. Потапова, Р.С. Бєлкіна. Концепції визначення предмету криміналістики, 

сучасні погляди вчених – криміналістів на предмет науки криміналістики. 

2. Завдання криміналістики. Система криміналістики, поняття, розділи, їх 

характеристика.  

3. Поняття й класифікація методів криміналістики. Основні класифікації 

методів криміналістики. Матеріалістична діалектика як загальний метод 

дослідження. Загальнонаукові методи криміналістики: почуттєво-раціональні, 

логічні, математичні та ін. 

4. Сутність почуттєво-раціональних методів: спостереження, опис, 

порівняння, експеримент і моделювання. 

5. Використання в криміналістичній практиці логічних методів. Значення 

аналізу, синтезу, індукції, дедукції, гіпотези та аналогії у розробці 

криміналістичних засобів боротьби зі злочинами та іншими 

правопорушеннями. 

6. Можливості використання в криміналістичній науці математичних 

методів. Сутність вимірювання, обчислювання, математичного моделювання, 

метричних методів. 

7. Загальна характеристика й можливості використання в криміналістиці 

кібернетичних методів. 

8. Наукові основи, поняття й види ідентифікації. Відмінність ідентифікації 

від групофікації (установлення загальної групової, видової чи родової 

приналежності речових джерел інформації). 

9. Поняття об'єктів ідентифікації, їх види. Сутність ототожнюваного та 

ототожнюючого об'єктів. 

10. Класифікація ідентифікації за рівнем досягнутої індивідуалізації. 

Загальна характеристика індивідуальної і групової ідентифікації, 

співвідношення цих понять, критерії їх розмежування. 

11. Класифікація ідентифікаційного дослідження за характером 

ототожнюваного об'єкта. Оглядова характеристика ідентифікації за 

матеріально-фіксованими відображеннями, за уявними образами і за 

функціонально-динамічними особливостями людини. 

12. Класифікація ідентифікації за суб'єктом її проведення. Сутність 

ордистичної, слідчої, експертної і судової ідентифікації. 

13. Загальна методика ідентифікаційного дослідження. Ідентифікаційні 

ознаки, їх класифікація. 

14. Стадії ідентифікації. Основні положення огляду речових джерел 

інформації, роздільного дослідження, експериментального дослідження, 

порівняльного дослідження, оцінки результатів порівняльного дослідження й 

формулювання його висновків. 

15. Загальна характеристика процедури встановлення цілого за частиною із 

застосуванням методу ідентифікації та проведення інших спеціальних методів 

криміналістичного дослідження. Особливості ототожнюваного та 

ототожнюючого об'єктів у перебігу встановлення цілого за частинами методом 

ідентифікації. 



16. Загальні положення про методику проведення групофікації. 

Відмінність групофікації від вирішення класифікаційних задач 

криміналістичного дослідження. 

17. Поняття і загальні положення методики діагностичного і ситуаційного 

дослідження, значення їх, результатів. 

18. Встановлення загального джерела походження і вирішення деяких 

інших задач криміналістичного дослідження. 

19. Поняття, завдання, джерела та основні категорії техніки як третьої 

частини навчальної дисципліни криміналістики. 

20. Форми дослідження речових джерел інформації. Сутність, завдання і 

суб'єкти огляду, особистого та експертного дослідження речових джерел 

інформації. Обґрунтування необхідності визнання особистого дослідження як 

процесуальної дії, порядку її проведення. Співвідношення особистого і поза-

експертного дослідження за суб'єктами, завданнями і формою проведення, 

значенням їх, результатів. 

21. Концепція безперервного ланцюжка процесуального документування 

роботи з речовими джерелами інформації. Вимоги щодо проведення окремих 

елементів збирання речових джерел інформації. 

22. Система техніки як третьої частини криміналістики, її основні розділи, 

галузі й теми. Загальна характеристика основних галузей криміналістичної 

техніки, сутність їх статусу як часткового криміналістичного вчення. 

23. Поняття та основні різновиди технічних засобів роботи з особистими й 

речовими джерелами інформації. Класифікація цих технічних засобів за 

призначенням. Комплекти технічних засобів роботи з особистими й речовими 

джерелами інформації. 

24. Технічні засоби і методи знаходження, фіксації, вилучення, пакування, 

зберігання й транспортування речових джерел інформації. 

25. Основні технічні засоби й методи особистого дослідження речових 

джерел інформації. 

26. Сучасні експертні технічні засоби й методи дослідження речових 

джерел інформації. 

27. Загальні й спеціальні комплекти технічних засобів. Пересувна 

криміналістична лабораторія, її основні комплекти технічних засобів. 

28. Спеціальні комплекти технічних засобів збирання й особистого 

дослідження вибухових речовин, наркотичних речовин, біологічних об'єктів 

тощо. 

29. Технічні засоби збирання та особистого дослідження мікрооб'єктів, їх 

основні комплекти. 

30. Загальна характеристика технічних засобів збирання слідів та 

отримання зразків запаху людини. Склад одорологічної валізи. 

31. Найважливіші методи криміналістичного дослідження. Загальна 

характеристика фізичних методів: мікроскопія, люмінесценція, лазерна 

масспектроскопія, рентгеноструктурний, радіоактиваційний, нейтронно-

активаційний, атомно-абсорбційний, радіовуглеційний і газовий аналіз, 

фоноакустичні та деякі інші методи. 

32. Основні хімічні і фізико-хімічні методи: тонкошарова й газова 

хроматографія, полярографія, спектральний емісійний та абсорбційний аналіз. 



33. Використання біологічних (ботанічні, ветеринарні, іхтіологічні, 

орнітологічні тощо) та інших спеціальних методів у перебігу 

криміналістичного дослідження речових джерел інформації. 

34. Слідознавство як часткове вчення криміналістики, її основні об'єкти –

сліди. Криміналістичні поняття "сліди події злочину" і "сліди незлочинної 

події", сутність останніх. Співвідношення словосполучень "сліди події 

кримінального правопорушення" і "сліди певного слідоутворюючого об'єкта". 

35. Поняття трас як матеріально зафіксованих відображень. Необхідність 

уточнення традиційного поняття трас. Класифікація трас за характером 

матеріально зафіксованих відображень. 

36. Стисла характеристика класифікації слідів транспортних засобів за 

слідоутворючим об'єктом: гужового транспорту й тварин; колісного транспорту 

(велосипедів, інвалідних колясок, мотоциклів, моторолерів, автомобілів та 

інших самохідних машин, тролейбусів тощо); гусеничного транспорту (танків, 

тракторів, екскаваторів та ін.); залізничного транспорту: міського (трамваї, 

поїзди метрополітену тощо), відомчого (вагонетки, дрезини, потяги та ін.), 

загального (поїзди тощо), розважального (атракціонні поїзди та ін.); водного 

транспорту (річкового, морського, змішаного); повітряного транспорту 

(вертольоти, літаки, повітряні шари тощо); ліфтоескалаторного транспорту; 

трубопровідного транспорту. 

37. Огляд класифікації за цією основою слідів застосування знарядь 

злочину: знарядь злому (розрізу, проколу, ріжучо-колючих знарядь, розрубу, 

розпилу, свердлення, розриву, розлому, зсуву), вогнепальної зброї і 

боєприпасів, холодної зброї, вибуху. 

38. Класифікація слідів за механізмом утворення в залежності від: 

просторової орієнтації змін на носії (поверхневі сліди, об'ємні сліди); 

локалізації змін на носії (локальні сліди, периферійні сліди); того, за рахунок 

субстанції якого саме об'єкта утворилися зміни на носії (сліди нашарування, 

сліди відшарування, комбіновані сліди); динаміки слідоутворення (статичні 

сліди, динамічні сліди, комбіновані сліди). 

39. Природа папілярних візерунків пальців рук та іншого шкіряного 

покрову людини, значення пор в утворенні цих слідів. 

40. Класифікація папілярних візерунків. Сутність дугових (петельні, 

шатрові, із невизначеною будовою), петельних (радіальні, ульнарні; прості з 

горизонтальним і вертикальним розташуванням ульнарної петлі, вигнуті, 

половинчаті, замкнуті) і завиткових візерунків (кругові, овальні, спіралеподібні, 

клубкоподібні, з іншою будовою петлі). 

41. Загальна характеристика будови папілярного візерунка та його 

мікродеталей: дельти, початку і закінчення папілярної лінії, її злиття і 

роздвоювання; розриву папілярної лінії, крапки і фрагмента, містка, гачка та 

острівця. 

42. Поняття дактилоскопії. Властивості папілярних візерунків. Сутність 

індивідуальності, відновлення і відносної незмінності папілярних візерунків. 

43. Технічні засоби і загальні положення методики збирання слідів 

людини: слідів шкіряного покрову рук, ступнів ніг, губ та іншого шкіряного 

покрову голови (кінчика носа, вуха, лоба тощо) та інших частин тіла людини 

(колін, ліктів та ін.). Огляд фізичних методів виявлення слідів папілярних 



візерунків пальців рук людини: адгезії, змочування, конденсації, гальваностегії 

та люмінесценції. 

44. Суть хімічних методів виявлення невидимих потожирових слідів 

пальців рук за допомогою розчину азотнокислого срібла і марганцевокислого 

калію із сірчаною кислотою, нінгідрида або алоксана в ацетоні. 

45. Загальна характеристика можливостей виявлення потожирових слідів 

кожного покрову людини за допомогою радіографічного методу. 

46. Огляд фактів та обставин, що можуть бути встановлені у перебігу 

особистого дослідження відбитків папілярного візерунку пальців рук людини: 

відмежування "потрібних" і "непотрібних" відбитків; встановлення характеру 

роботи володільця відбитків, його статі, орієнтовного віку та його інших 

особистих характеристик; встановлення долонних та пальцевих відбитків, 

відбитків із певного пальця та руки людини. 

47. Загальна характеристика слідів ніг людини, технічних засобів та 

методів їх збирання. Поняття доріжки слідів ніг людини, сутність кожного із її 

елементів: напрямок руху, лінія ходи, довжина правого та лівого кроку, ширина 

кроку й кут розвороту стопи. Особливості збирання об'ємних та поверхневих 

відбитків слідів ніг. 

48. Техніка виготовлення гіпсових зліпків з об'ємних відбитків слідів ніг на 

різних носіях, у тому числі на сипкому грунті, під водою і на снігу. 

49. Стислий огляд технічних засобів, методів і можливостей збирання 

слідів зубів і нігтів людини. 

50. Поняття знарядь злому та інструментів, звичайних предметів. Загальна 

характеристика слідів знарядь злому, механізму їх утворення шляхом 

прямолінійного, прямолінійно-поступального, зворотно-поступального та 

обертально-поступального руху, обертання-котіння. Механізм утворення слідів 

у перебігу прямолінійного руху шляхом формування, руйнування, залишкової 

деформації, нашарування, перерозподілу частин речовини, зміни та перебудови 

внутрішньої структури речового джерела. 

51. Стислий огляд технічних засобів і методів збирання та особистого 

дослідження слідів фізичного, хімічного, фізико-хімічного та біологічного 

діяння. 

52. Загальна характеристика і методика трасологічного дослідження та 

кожної із його частин: роздільне й порівняльне дослідження, оцінка результатів 

і формулювання висновків. 

53. Поняття криміналістичного зброєзнавства як часткового вчення 

криміналістики. Система та об'єкти дослідження. Основні підрозділи 

криміналістичного зброєзнавства: вогнепальна зброя і боєприпаси, холодна 

зброя, вибухові пристрої та речовини. 

54. Поняття вогнепальної зброї і боєприпасів. Класифікація вогнепальної 

зброї за призначенням. Сутність бойової, мисливської, навчальної, спортивної і 

поліцейської вогнепальної зброї. 

55. Класифікація вогнепальної зброї за дією ударно-спускового механізму. 

Поняття автоматичної, напівавтоматичної, неавтоматичної та комбінованої 

вогнепальної зброї. 



56. Загальна характеристика класифікації вогнепальної зброї за 

конструкцією ствола, кількістю і направленням нарізів. Сутність нарізної, 

гладкоствольної і комбінованої вогнепальної зброї. 

57. Класифікація вогнепальної зброї за способом і місцем виготовлення. 

Поняття заводської, кустарної, саморобної та атипічної вогнепальної зброї. 

58. Стислий огляд класифікації вогнепальної зброї за довжиною, кількістю 

і калібром стволів. Класифікація боєприпасів (патронів, гільз, куль) і слідів їх 

використання. 

59. Механізм пострілу та утворення слідів використання вогнепальної 

зброї. Поняття та ознаки слідів близького пострілу. 

60. Загальні положення збирання, особистого та експертного дослідження 

слідів вогнепальної зброї. Криміналістичне значення вказаних слідів. 

61. Можливості використання позалабораторної собаки-детектора для 

пошуку по слідах запаху куль, гільз та інших продуктів пострілу і застосування 

вогнепальної зброї та боєприпасів. 

62. Факти та обставини, що можуть бути встановлені у перебігу 

розслідування злочинів, що пов'язані із використанням вогнепальної зброї. 

Значення мікрооб'єктів у встановленні фактів та обставин використання 

вогнепальної зброї та боєприпасів. 

63. Дослідження змін змісту та обставин виготовлення документів як 

часткове вчення криміналістики, розподіл його положень у системі навчального 

курсу криміналістики. Основні завдання дослідження змін змісту і деяких 

інших обставин виготовлення письмодокументів. 

64. Встановлення загальних обставин виготовлення письмодокументів, 

факту здійснення зміни змісту документів і способів його внесення, часу і 

засобів виготовлення письмодокументів або внесення в них змістових змін, 

групової приналежності матеріалів письму. 

65. Поняття матеріальної підробки рукописних та інших 

письмодокументів. Основні способи матеріальної підробки. Сутність дописки, 

підчистки, витравлення, змиву, переклейки фотокарток, заміни сторінок та 

інших способів матеріальної підробки письмодокументів. 

66. Ознаки кожного із видів матеріальної підробки письмодокументів, 

можливості і методика їх виявлення, особистого та експертного дослідження. 

Криміналістичне значення ознак матеріальної підробки для встановлення 

різних обставин події злочину. 

67. Загальні відомості про сучасні можливості особистого та експертного 

дослідження фотодокументів, кінодокументів, відеодокументів, 

голографодокументів і пластикодокументів. 

68. Роль мікрооб'єктів у встановленні засобів та обставин виготовлення 

фотокарток, слайдів, фотоплівок, кіноплівок, відеозапису та інших різновидів 

фотодокументів, кінодокументів і відеодокументів. 

69. Загальна характеристика можливостей встановлення обставин і засобів 

виготовлення та зміни змісту образодокументів, фотодокументів, 

кінодокументів, пластикодокументів. електрографодокументів, 

електроннодокументів і комп'ютеродокументів. 



70. Почеркознавство як сукупність знань про встановлення виконавця 

рукописного тексту та підписів людини, галузь криміналістичної техніки. 

Наукові основи дослідження рукописів і підписів людини. 

71. Поняття письма і почерку, співвідношення цих понять. Сутність 

відносної стійкості почерку людини та її значення для встановлення виконавця 

рукописного тексту і підпису. 

72. Сутність і класифікація ознак писемної мови. Загальна характеристика 

граматичних, лексичних, фразеологічних і стилістичних ознак писемної мови, 

їх значення в експертному встановленні виконавця тексту. Сутність і значення 

топографічних ознак письма. 

73. Поняття ознак почерку людини, їх класифікація. Сутність загальних 

ознак почерку: ступеня виробленості, типу, загального напрямку, розміру, 

нахилу, розгину і ступеня зв'язності почерку. 

74. Часткові ознаки почерку. Загальна характеристика форми, напрямку, 

тривалості, кількості, безперервності, послідовності і відносного розміщення 

рухів як часткових ознак почерку, їх значення для встановлення виконавця 

рукописного тексту чи підпису. 

75. Можливості встановлення засобів виконання рукописних письмо 

документів: пір'яної та кулькової авторучок, олівців тощо, матеріалів письма 

(паперу, фарбової речовини тощо). 

76. Сучасні можливості встановлення виконавця і засобів виконання 

машинописних, друкарських та виконаних іншим способом письмодокументів. 

77. Габітоскопія як часткове вчення і галузь техніки, розподіл його 

положень у системі навчального курсу криміналістики. Стислий огляд 

наукових основ встановлення людини за ознаками зовнішності. 

78. Поняття і властивості ознак зовнішності людини. Загальна 

характеристика індивідуальності, відносної стійкості, рефлективності і 

наочності ознак зовнішності людини. Сутність об'єктивних і суб'єктивних 

відображень ознак зовнішності людини. 

79. Значення відображення ознак зовнішності людини у вигляді уявних 

образів, фотознімків, кінозапису, відеозапису, рентгенівських знімків, залишок 

кісток (перш за все лицевої частини черепу), післясмертних масок і зліпків із 

обличчя у перебігу проведення різних форм ідентифікації особи за цими 

ознаками. 

80. Загальні відомості про сучасні можливості встановлення людини за 

ознаками зовнішності методами словесного портрета і суб'єктивного портрета, 

пластичної і графічної реконструкції обличчя загиблої людини по черепу і за 

допомогою фотопортретного методу із використанням фотокарток обличчя 

людини. 

81. Поняття ознак зовнішності людини, їх класифікація за характером 

прояву. Сутність та огляд загально фізичних ознак зовнішності людини. 

Значення статі, віку та антропологічного типу людини для її встановлення. 

82. Анатомічні ознаки зовнішності людини. Методика опису будови тіла, 

голови, лоба, брів, очей, вій, носа, губ, зубів, вушних раковин, шиї, плечей, 

грудної клітки, спини, рук і ніг, волосяного покриву, зморшок та інших 

анатомічних ознак зовнішності. Значення вказаних ознак для встановлення 

людини за методом словесного портрета. 



83. Функціональні ознаки зовнішності людини. Значення звичайної пози 

людини, її ходи, міміки, артикуляції, жестикуляції, побутових звичок, 

професійних навичок, голосу і мови для встановлення людини за ознаками 

зовнішності. 

84. Особливі прикмети людини: анатомічні дефекти, локальна пігментація 

шкіри, шрами, операційні шви, татуювання та ін. Значення особливих прикмет 

у встановленні людини. 

85. Основні положення методики складення словесного портрета і 

суб'єктивного портрета на підставі анатомічних, функціональних та інших 

ознак зовнішності людини. 

86. Загальні положення експертного встановлення людини за методом 

пластичної і графічної реконструкції її обличчя по черепу та іншим залишках 

кісток. 

87. Інформатика (інформаційне забезпечення боротьбі зі злочинами) як 

часткове вчення і галузь техніки із інформаційно-довідкового забезпечення 

боротьби із кримінальними правопорушеннями. Система інформатики: 

криміналістична реєстрація та облік, ордистично-довідкові та довідково-

допоміжні обліки. Розподіл положень інформатики у системі курсу 

криміналістики 

88. Поняття криміналістичної реєстрації, її види в залежності від характеру 

та ознак об'єктів, що підлягають реєстрації. Сутність ордистично-довідкових, 

криміналістичних і довідково-допоміжних обліків, їх співвідношення та 

можливості паралельного функціонування. 

89. Види криміналістичної реєстрації в залежності від рівня її 

централізації. Сутність місцевих, регіональних і централізованих обліків. 

Об'єкти криміналістичної реєстрації та окремих видів обліків, можливості 

автоматизації їх пошуку. 

90. Органи, що ведуть ордистично-довідкові обліки на місцевому, 

регіональному і централізованому рівні, їх система. 

91. Основні форми ордистично-довідкового обліку певних категорій осіб. 

Сутність алфавітної, дактилоскопічної і алфавітно-дактилоскопічної картотеки; 

обліку осіб за ознаками зовнішності на підставі фототек чи відеотек; обліку осіб 

за допомогою автоматизованого банку даних (АБД) чи автоматизованої 

інформаційної системи (АІС). 

92. Загальні положення про організацію дактилоскопічного обліку, 

методику складання основної і додаткової дактилоскопічної формули, 

підготовки інших матеріалів на цей облік. 

93. Сучасні можливості автоматизації дактилоскопічних обліків за 

допомогою АДІШС (автоматизована дактилоскопічна інформаційно-пошукова 

система) - "Папілон 7", АДІС (автоматизована дактилоскопічна ідентифікаційна 

система) "Сонда 7" і "ДАКТО 2000". 

94. Сучасні можливості автоматизації обліку та ідентифікації куль і гільз 

вогнепальної зброї за допомогою системи Арсенал (створення регіональної БД 

по кулях і гільзах вогнепальної зброї, які знаходиться на обліку в ОВС, 

створення регіональної бази даних куль та гільз з місць пригод; 

автоматизований ввід розверсток всієї бокової поверхні куль, всієї поверхні дна 

гільзи, відбитків із фрагментів і деформованих куль і гільз; автоматизоване 



кодування ідентифікаційно-значущих ознак у відбитках на кулях і гільзах та 

автоматизований пошук по БД: автоматизація обробки та ідентифікації 

відбитків на кулях і гільзах; автоматизація процесу оформлення експертного 

висновку та інших відповідей по результатам перевірки по обліках; візуальне 

порівняння експертом шляхом суміщення і накладення поверхневих розверсток 

куль і гільз, окремих відбитків на них; інтеграція в інші пошукові і 

вичислювальні системи). 

95. Порядок функціонування, поповнення і значення АБД та АІС на 

регіональному і централізованому рівнях. 

96. Ордистично-довідковий облік об'єктів. Загальні положення обліку 

викрадених речей антикваріату і культурних коштовностей на підставі їх 

фотознімку чи ескізного малюнку. 

97. Основні положення про організацію ордистично-довідкового обліку 

викраденої, загубленої, вилученої чи добровільно зданої нарізної вогнепальної 

зброї на підставі її реєстраційної картки; обліку викрадених і вилучених 

документів загальнодержавного обігу і номерних речей. 

98. Загальна характеристика криміналістичного обліку злочинів за 

способом скоєння їх відомими і невідомими особами; осіб, що зникли невідомо; 

невпізнаних трупів людини; невідомих хворих осіб і дітей; слідів пальців рук з 

місць нерозкритих злочинів і слідів пальців рук осіб, взятих на ордистичний 

облік. 

99. Організація криміналістичного обліку стріляних гільз, куль і 

боєприпасів із слідами зброї (кульогільзотеки); підроблених грошей і 

письмодокументів, що виготовлені поліграфічним способом; підроблених 

рецептів на одержання наркотичних речовин; зразків голосу певних осіб 

(фонотеки) тощо. 

100. Сутність довідково-допоміжних обліків: колекцій слідів знарядь 

злому; вогнепальної і холодної зброї, натурних колекцій чи атласів 

наркотичних речовин, текстильних волокон, мікрооб’єктів та слідів запаху. 

101. Поняття тактики як третьої частини навчальної дисципліни 

криміналістики. Загальна характеристика слідчої, адвокатської, прокурорської, 

експертної і судової тактики боротьби зі злочинами, співвідношення між цими 

поняттями. 

102. Джерела криміналістичної тактики. Зв'язок криміналістичної тактики 

із наукою кримінального судочинства. Співвідношення слідчих (розшукових) 

дій та негласних слідчих (розшукових) дій. 

103. Роль судової психології, кримінології, логіки, науки організації 

управління і праці та інших наукових галузей знань у розробці тактичних 

прийомів і рекомендацій по боротьбі з окремими видами і групами злочинів. 

104. Значення узагальнення практики боротьби зі злочинами для розробки 

тактичних прийомів і рекомендацій. 

105. Система тактики, її основні розділи і теми. Взаємозв'язок між 

структурними складовими тактики та перспективи вдосконалення системи цієї 

частини криміналістики. 

106. Зв'язок тактики з іншими частинами криміналістики, її вплив на 

розробку криміналістичної техніки і методичних рекомендацій боротьбі з 

окремими видами і групами злочинів. 



107. Поняття тактичного прийому, вимоги, що пред'являються до нього. 

Сутність допустимості, наукової обґрунтованості, доцільності, ефективності, 

економічності, простоти, доступності та етичності тактичного прийому. 

108. Класифікація тактичних прийомів за особою і сферою його 

здійснення. Сутність слідчих, прокурорських, адвокатських, експертних і 

судових тактичних прийомів, їх співвідношення. 

109. Класифікація тактичних прийомів за складністю. Поняття простого 

тактичного прийому і тактичної комбінації. Сутність криміналістично-

ордистичної комбінації. Співвідношення слідчої дії, тактичного прийому та 

ордистичних заходів. 

110. Поняття тактичного рішення. Загальні положення прийняття 

тактичного рішення у ситуації тактичного ризику. 

111. Поняття криміналістичної ситуації, її класифікація за сферою 

виникнення. Поняття ордистичної, слідчої, експертної, судової, адвокатської і 

прокурорської ситуації, їх співвідношення. 

112. Класифікація криміналістичних ситуацій за характером 

взаємовідношень її учасників. Сутність неконфліктної, конфліктної і гостро 

конфліктної криміналістичної ситуації. 

113. Класифікація криміналістичних ситуацій за часом їх виникнення. 

Поняття початкових, проміжних і кінцевих криміналістичних ситуацій, їх 

співвідношення і спадкоємність. 

114. Класифікація криміналістичних ситуацій за можливістю досягнення 

мети. Сутність сприятливих і несприятливих криміналістичних ситуацій. 

115. Поняття і види огляду. Слідчий, експертний і судовий огляд. Завдання 

слідчого огляду. Сутність документування стану і взаємно розташування 

речових джерел інформації на момент проведення слідчого огляду; збирання 

слідів події кримінального правопорушення та інших речових джерел 

інформації на різних об'єктах слідчого огляду. Поєднання завдань слідчого 

огляду і позаекспертного дослідження речових джерел інформації на місці 

пригоди. 

116. Учасники здійснення слідчого огляду місця пригоди. Обов'язкові і 

факультативні учасники слідчого огляду. 

117. Принципи здійснення слідчого огляду місця пригоди. Сутність 

першопочатковості, невідкладності, об'єктивності, повноти, системності і 

пошуковості характеру огляду місця події, принципу можливо повнішого 

використання у перебігу огляду науково-технічних засобів і допомоги 

спеціалістів, забезпечення збереження обстановки місця пригоди, єдиного 

керівництва оглядом місця пригоди, постійного взаємозв'язку з ордистами. 

118. Етапи слідчого огляду місця пригоди. Поняття підготовчого, робочого 

і заключного етапу слідчого огляду місця пригоди. 

119. Підготовчі дії слідчого до виїзду на місце пригоди. Сутність 

забезпечення охорони місця пригоди; прийняття заходів по запобіганню чи 

послабленню шкідливих наслідків злочину; забезпечення участі в огляді 

відповідних осіб; підготовки відповідних технічних засобів. 

120. Підготовчі дії слідчого на місці пригоди. Сутність прийняття заходів з 

надання медичної допомоги потерпілим; виведення сторонніх осіб з місця 

пригоди, документування їх одягу і дій на місці пригоди за весь час їх 



знаходження на ньому; допиту свідків щодо обставин події злочину і з приводу 

можливих змін на місці пригоди; розподілу обов'язків між учасниками огляду; 

прийняття заходів по затриманню злочинця по "гарячих слідах" та поліпшенню 

умов проведення огляду. 

121. Поняття оглядового, загального і детального етапів слідчого огляду 

місця пригоди. 

122. Способи проведення слідчого огляду місця пригоди. Сутність 

статичного і динамічного огляду. Методика проведення концентричного (від 

периферії до центру), ексцентричного (від центру до периферії), фронтального 

(суцільного, об'єктивного), вузлового (вибіркового, суб'єктивного), за 

секторами і комбінованого способів проведення слідчого огляду місця пригоди. 

123. Методи фотографічної фіксації,  результатів слідчого огляду місця 

пригоди. Сутність і методика здійснення орієнтовної, оглядової, вузлової і 

детальної фотофіксації, кінозйомки чи відеозапису місця пригоди. 

124. Черговість збирання слідів події злочину та інших речових джерел 

інформації у перебігу огляду місця пригоди. 

125. Поняття, мета і підстави обшуку.  Сутність пошуку і вилучення 

вірогідних речових джерел інформації і майна, на яке повинно бути накладено 

арешт; затримання певних осіб, пошуку і вилученні документів, що сприяють їх 

встановленню; вилучення об'єктів, цивільний товарообіг яких заборонено  

126. Класифікація обшуків за об'єктом проведення (особистий обшук, 

обшук приміщень, обшук ділянок місцевості, обшук транспортних засобів); за 

об'ємом дослідження об'єктів (основний, додатковий); за черговістю 

проведення (первісний, повторний); за кількістю об'єктів, що піддаються 

одночасному обшуку (поодинокий, груповий). 

127. Загальна характеристика підготовчих заходів до проведення обшуку. 

Сутність отримання відповідної інформації про місце, об'єкти та інші обставини 

проведення обшуку; визначення часу і місця проведення обшуку; вивчення 

характеристики об'єктів, які планується піддати обшуку, а також знайти і 

вилучити; визначення учасників і матеріального забезпечення даної слідчої дії; 

складання плану проведення обшуку 

128. Загальні положення здійснення тактичних прийомів обшуку 

приміщення. Сутність суцільного (об'єктивного) і вибіркового (суб'єктивного) 

пошуку; поодинокого і групового пошуку; сумісного і окремого пошуку; 

паралельного і зустрічного пошуку; пошуку із пошкодженням і без 

пошкодження майна, що піддається обшуку; методу порівняння однорідних 

об'єктів. 

129. Стадії проведення обшуку. Загальні положення підготовчої, 

оглядової, детальної і заключної стадії обшуку приміщень, ділянок місцевості 

та інших об'єктів. 

130. Особливості тактичних прийомів проведення обшуку ділянок 

місцевості, транспортних засобів, тіла та одягу особи і речей, що знаходяться з 

нею (особистий обшук). 

131. Методика документування результатів проведення різних видів 

обшуків, виготовлення фототаблиці, схем і планів, застосування відеозапису. 

132. Поняття і завдання слідчого допиту, його психологічна і 

комунікативна сутність. 



133. Класифікація слідчого допиту за процесуальним статусом допитуваної 

особи; за часом допиту (первісний, додатковий); за характером слідчої ситуації 

на час проведення допиту (безконфліктний, конфліктний, гостро конфліктний); 

за складом учасників (без участі і за участю третіх осіб). 

134. Складові підготовчої стадії допиту. Сутність криміналістичної 

(вивчення матеріалів кримінального провадження), проведення слідчих дій, що 

повинні передувати допиту; підготовка доказів та інших матеріалів, які 

планується демонструвати у перебігу допиту; визначення черговості допиту і 

способів виклику осіб на допит; запрошення відповідних учасників допиту; 

підготовка місця, технічних засобів та іншого матеріального забезпечення 

проведення допиту; складання плану допиту і формулювання запитань); 

спеціальної (ознайомлення із довідковими джерелами та одержання 

консультацій спеціаліста з предмета допиту) і психологічної (вибір 

послідовності, тону та інших тактичних прийомів постановки запитань та 

проведення інших дій по допиту особи) складової частини підготовки до 

допиту. 

135. Стадії проведення допиту. Загальні положення попередньої стадії, 

стадії вільної розповіді, стадії запитань і заключної стадії допиту. 

136. Тактичні прийоми проведення допиту у безконфліктній слідчій 

ситуації. Сутність ознайомлення особи із фрагментами свідчень осіб, що були 

допитані раніше, та з іншими матеріалами провадження; пропозиції викласти 

інформацію у чіткій послідовності подій; допиту особи на місці пригоди; 

формування розумового завдання; нагадування, деталізації і співставлення 

фактів та обставин та інших тактичних прийомів. 

137. Тактичні прийоми проведення допиту у конфліктній і гостро 

конфліктній слідчій ситуації. Сутність переконання особи в об'єктивності 

слідчого, навіювання йому поваги до слідчого; виклику у особи зацікавленості 

до допиту і до процесу спілкування зі слідчим; прояву клопотання про законні 

права та інтереси особи; створення і підтримки у перебігу допиту спокійної і 

доброзичливої атмосфери; роз'яснення особі значення щиросердечного 

покаяння і давання правдивих свідчень; переконання за допомогою логічного 

аналізу у безглуздості давання неправдивих свідчень; максимальної деталізації і 

конкретизації запитань; демонстрації і стимулювання позитивних якостей 

особи; пред'явлення доказів у певній послідовності чи обстановці; запрошення 

на допит осіб, у присутності яких неправдиві свідчення менш можливі, 

додаткового допиту та проведення інших тактичних прийомів. 

138. Поняття, психологічна основа і завдання пред'явлення різних об'єктів 

для впізнання. Пред’явлення особи для впізнання. 

139. Класифікація впізнання за об'єктами, що пред'являються. Загальна 

характеристика пред'явлення для впізнання живих осіб, трупа людини, речових 

джерел доказів, тварин, натурних об'єктів чи їх ескізних або натурних 

малюнків, фотокарток, кінозйомок, відеозапису та інших копій. 

140. Загальні тактичні прийоми пред'явлення для впізнання. Сутність 

підбору об'єктів чи їх копій (за виключенням трупа людини) які б зовні 

походили на об'єкт, який має бути пред'явлено до впізнання; вільного вибору 

особою, яку будуть впізнавати, пози і місця серед інших пред'явлених для 

впізнання осіб; попередження свідка і потерпілого про відповідальність за 



відмову від свідчень і за давання свідомо неправдивих свідчень; опису після 

впізнання тих ознак, за якими об'єкт було впізнано; присутності у перебігу 

впізнання не менше двох понятих та інших тактичних прийомів проведення 

даної слідчої дії. 

141. Загальні положення підготовки і проведення впізнання речових та 

мікроречових доказів. 

142. Загальні положення тактики проведення впізнання унікальних речей 

старовини чи мистецтва. 

143. Загальні положення документування процесу пред'явлення для 

впізнання різних видів об'єктів. Тактика виготовлення схеми, плану, 

фототаблиці, застосування кінозйомки і відеозапису у перебігу даної слідчої дії. 

144. Сутність завдання встановлення можливості сприйняття певного 

факту, можливості здійснення певних дій, можливості існування певного факту, 

а також перевірки на місці події свідчень певних осіб. 

145. Підготовчі дії слідчого до виїзду на місце проведення даної слідчої дії. 

Загальні положення визначення завдань, умов, змісту та способу проведення 

дослідів (експериментів) чи перевірки свідчень на місці пригоди; встановлення 

місця, часу і черговості проведення дослідів чи перевірки свідчень; 

попереднього ознайомлення з місцем та обстановкою проведення дослідів чи 

перевірки свідчень; визначення учасників слідчої дії та осіб, що будуть 

допомагати її проведенню; підготовки відповідних технічних засобів та іншого 

матеріального забезпечення; проведення реконструкції обстановки на місці 

проведення дослідів чи перевірки свідчень; складання плану проведення даної 

слідчої дії. 

146. Підготовчі дії слідчого на місці проведення дослідів чи перевірки 

свідчень. Сутність перевірки відповідності обстановки та умов проведення 

слідчої дії тим, що піддаються перевірці; прийняття заходів до охорони місця 

проведення слідчої дії; роз'яснення учасникам характеру дій, що мають бути 

здійснені, прав та обов'язків кожного з них, порядку їх дій у перебігу досліду чи 

перевірки; розподілення і підготовка матеріального забезпеченя Сутність 

безпечності та етичності дослідів чи перевірки свідчень; виключення 

невиправданого пошкодження майна; проведення досліду (експерименту) в 

певних умовах та у певному темпі; багаторазовості проведення дослідів; 

поетапності у напрямку погіршення умов проведення дослідів; проведення 

дослідів в обстановці, що максимально походить на ту, у якій здійснювалися 

дії, котрі піддаються перевірці; необхідності врахування умов, що з того часу 

змінилися і не піддаються реконструкції; запрошення лише необхідних 

учасників. 

147. Поняття, предмет та об'єкти судової експертизи, різновиди 

спеціальних знань, що можуть бути використані у перебігу експертного 

дослідження.  

148. Класифікація судових експертиз у залежності від предмета, об'єкта і 

галузі знань. Сутність криміналістичної експертизи та визначення її окремих 

різновидів: експертизи вогнепальної і холодної зброї; експертизи речовин, 

матеріалів і виробів з них; експертизи відновлення знищених текстів і 

маркірованих позначень; трасологічної; фоноскопічної; одорологічної; 

почеркознавчої, авторознавчої, портретної, технічної, технологічної, 



товарознавчої, бухгалтерської; фінансово-економічної; біологічної експертизи 

тощо. 

149. Класифікація експертиз у залежності від послідовності проведення 

(первісна, повторна), за об'ємом дослідження (основна, додаткова), за складом і 

характером спеціальних знань (однопредметна, комплексна), за кількістю 

експертів (проста, комісійна), за місцем проведення (в експертній установі, в 

позаекспертній установі). 

150. Тактика підготовки матеріалів і призначення експертизи. Поняття 

вихідних даних експертизи; документи, в яких вони викладаються. Значення 

постанови слідчого чи ухвали суду про призначення експертизи, копій 

протоколів слідчих дій, у перебігу яких були зібрані речові джерела інформації 

або експертні зразки, матеріали кримінального провадження повністю чи у 

вигляді копій і витягів з її окремих процесуальних документів тощо. 

151. Поняття і види експертних зразків. Класифікація експертних зразків за 

часом та умовами виникнення. Сутність вільних, умовно вільних, 

експериментальних і контрольних зразків. 

152. Класифікація експертних зразків за характером відображення ознак. 

Загальна характеристика індивідуальних і родових (видових) експертних 

зразків, їх співвідношення. 

153. Поняття методики як четвертої частини криміналістики, її система. 

Сутність загальних положень методики боротьби із правопорушеннями  Місце і 

спадкоємність методики проведення кожної із стадій процесу боротьби із 

правопорушеннями. 

154. Теорологія, техніка і тактика як джерела криміналістичної методики. 

Значення кримінального права, кримінального процесу, інших процедурних 

галузей юридичної науки у розробці криміналістичної методики. Роль 

узагальнень практики боротьби зі правопорушеннями для розробки методичних 

рекомендацій щодо здійснення цієї процедури. 

155. Структура методики розслідування окремих видів і груп  

правопорушень Значення криміналістичної характеристики; типових ситуацій і 

версій; обставин, що підлягають доказу по даній категорії кримінальних 

проваджень; загальних положень взаємодії суб'єктів процесу боротьби із 

правопорушень даного виду чи групи, між собою, з населенням і різними 

громадськими установами; особливостей використання спеціальних знань; 

планування і методичних рекомендацій по здійсненню кожної із стадій процесу 

боротьби із правопорушенням  даного виду чи групи, у тому числі й 

особливостей подолання протидії цьому процесу, як окремих елементів 

структури методики боротьби з окремими видами чи групами правопорушень. 

156. Поняття криміналістичної характеристики злочинів та її 

співвідношення із кримінально-правовою, кримінологічною, ордистичною та 

іншими характеристиками правопорушень. Елементи криміналістичної 

характеристики окремих видів правопорушень. 

157. Значення поширеності правопорушень.; типових способів вчинення 

правопорушень.; характеристики об'єкту правопорушень.; узагальненої 

характеристики правопорушника, потерпілих, часу, місця, обстановки та інших 

обставин підготовки до правопорушення, вчинення протиправних дій і 

приховування слідів правопорушення.; і типового механізму слідоутворення у 



структурі типової криміналістичної характеристики і методики боротьби із 

правопорушеннями. 

158. Криміналістична характеристика вбивств, її співвідношення з 

кримінально-правовою класифікацією вбивств (навмисні вбивства, вбивства з 

необережності, просте вбивство, вбивство при обтяжуючих обставинах тощо). 

159. Типові слідчі ситуації та версії на момент порушення кримінального 

провадження. Значення наявності чи відсутності трупа чи його частин, 

очевидності і неочевидності вбивства та інших типових слідчих ситуацій для 

розробки методики боротьби з цим видом правопорушень. 

160. Найбільш поширені способи та особливості скоєння вбивств. 

Обставини, що підлягають доказуванню по даній категорії проваджень. 

Узагальнена характеристика особи правопорушника, потерпілого та інших 

обставин скоєння вбивства. 

161. Стисла криміналістична характеристика і методичні рекомендації по 

здійсненню кожної із стадій боротьби із заподіянням тілесних пошкоджень. 

162. Аналіз і поняття правопорушень та організованого правопорушення. 

Порівняльний аналіз літературних джерел, діючих нормативно-правових актів 

України. Правопорушення, як множинне антисоціальне явище. 

163. Криміналістична характеристика  кримінальних правопорушень. 

Типові слідчі ситуації; спосіб підготовки вчинення правопорушень.; спосіб 

приховання правопорушень; типові матеріальні сліди правопорушень; предмет 

протиправного посягання; характеристика особистості правопорушника; 

обстановка правопорушення. 

164. Способи вчинення і приховування правопорушень учасниками 

організованих протиправних утворень. Вчинення серій загальнокримінальних 

правопорушень. Легалізація протиправних доходів. Комп’ютерні кримінальні 

операції з грошима на рахунках вітчизняних і закордонних банків. 

Проникнення бази даних конфіденційної інформації. Підробка грошей і 

документів. Міжнародні економічні шахрайства. Ухилення від сплати податків. 

Вимагання вчинене транснаціональними протиправними угрупуваннями. 

165. Криміналістична і кримінально-правова характеристика 

автотранспортних правопорушень (порушення правил безпеки руху 

автотранспорту, порушення правил експлуатації автотранспорту, угон 

автотранспортних засобів, тощо). 

166. Загальна характеристика основних видів автотранспортних 

правопорушень: зіткнення автотранспортних засобів, наїзд на пішохода, переїзд 

пішохода, наїзд на іншу перешкоду, випадіння пасажирів з автотранспортного 

засобу, угон автотранспортного засобу. 

167. Основні типові слідчі ситуації. Характеристика типових версій. 

Загальна характеристика обставин, що підлягають доказу по даному 

провадженню. 

168. Узагальнена характеристика особи правопорушника, потерпілого, 

способів та інших обставин скоєння автотранспортних правопорушень. 

169. Особливості тактики огляду місця автотранспортної пригоди (у тому 

числі за участю спеціалістів ДАТ, судово-медичного експерта та інших 

спеціалістів), огляду транспортного засобу в іншому місці, слідчого і судово-

медичного огляду водія і потерпілих, огляду їх одягу та інших речових джерел 



інформації, особистого обшуку і допиту підозрюваного і потерпілого та очної 

ставки між ними, підготовки і призначення різних видів експертизи матеріалів, 

вречовин та виробів з них, товарознавчої експертизи транспортного засобу та 

одягу потерпілого, авто-технічної, трасологічної, різних видів судово-медичної 

(живих осіб, трупу, речових джерел доказів, медико-криміналістичної, 

біологічної, імунологічної тощо) та інших судових експертиз у процесі 

боротьби з різними видами автотранспортних правопорушень. 

170. Тактичні особливості допиту свідків, слідчого експерименту пригоди і 

проведення інших процесуальних дій для розкриття і досудового розслідування 

автотранспортних правопорушень у залежності від їх виду, основних слідчих 

ситуацій, способу та інших обставин їх скоєння. 

171. Поняття тероризму. Міжнародний тероризм. Терористичний акт. 

Елементи тероризму. Криміналістична характеристика правопорушень 

терористичного спрямування. Система елементів тероризму та їх взаємозв’язок 

із загальними правопорушеннями Джерела інформації про елементи тероризму. 

Слідчі ситуації, які виникають при розслідуванні терористичних актів. Чинники 

які впливають на слідчі ситуації по тероризму. Рівні терористичних організацій. 

Особливості методики розслідування терористичних актів. 

172. Повноваження суб’єктів які безпосередньо здійснюють боротьбу з 

тероризмом та їх характеристика. 


