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Перелік питань, які виносяться для проведення заліку  

1. Поняття та предмет криміналістичного зброєзнавства.  

2. Система криміналістичного зброєзнавства.  

3. Об'єкти досліджень зброєзнавства.  

4. Сучасний стан законодавчого забезпечення обігу вогнепальної 

зброї в Україні.  

5. Поняття вогнепальної зброї та її будова.  

6. Класифікація вогнепальної зброї.  

7. Загальні відомості про виготовлення вогнепальної зброї  

8. Сліди вогнепальної зброї.  

9. Механізм утворення слідів на гільзі і кулі під час стрільби із 

нарізної вогнепальної зброї.  

10. Механізм утворення слідів на гільзах і різних снарядах під 

час стрільби із гладкоствольної вогнепальної зброї.  

11. Загальні положення до основних принципів застосування сили і 

вогнепальної зброї посадовими особами, що підтримують 

правопорядок .  

12. Правове регулювання обігу вогнестрільної зброї в США.  

13. Правове регулювання обігу вогнестрільної зброї в Канаді .  

14. Правове регулювання обігу вогнестрільної зброї західноєвропейських 

країнах. 

15. Правове регулювання обігу вогнестрільної зброї в країнах Центральної та 

Східної Європи. 

16. Проблеми регулювання обігу вогнестрільної зброї в Україні. 

17. Особливі умови придбання вогнестрільної зброї та користування нею 

окремими категоріями населення. 

18. Діяльність дозвільної системи в Україні. 

19. Дозвільний порядок регулювання обігу зброї в Україні. 

20. Організація контролю за об’єктами дозвільної системи. 

21. Відповідальність за порушення правил дозвільної системи. 

22. Кримінальна відповідальність за порушення законодавства про зброю. 



23. Інформаційно-аналітичне забезпечення зброєзнавчих досліджень. 

24. Основи методики дослідження вогнепальної зброї та слідів пострілу. 

25. Будова та різновиди унітарного набою для нарізної зброї. 

26. Будова та різновиди унітарного набою для гладкоствольної зброї різного 

призначення. 

27. Будова і різновиди унітарного патрона бойової та спеціальної 

гладкоствольної вогнепальної зброї. 

28. Поняття та класифікація вибухових речовин. 

29. Криміналістична характеристика вибухових речовин. 

30. Особливості призначення вибухо-технічних експертиз. 

31. Поняття холодної зброї та її кваліфікація. 

32. Будова клинкової холодної зброї, найменування окремих частин та їх 

призначення. 

33. Перероблена холодна зброя. 

34. Холодна зброя ударно-дроблячої дії. 

35. Маскована і комбінована холодна зброя. 

36. Огляд зброї на місці події, підготовка і направлення на судово-балістичну 

експертизу речових доказів. 

37. Огляд зброї на місці події. 

38. Огляд гільз і куль нарізної вогнепальної зброї на місці події.  

39.  Огляд дробу, картечі, куль, гладкоствольної зброї на місці події. 

40. Огляд слідів застосування вогнепальної зброї на предметах – перешкодах. 

41. Експертні установи міністерств і відомств України, в яких досліджується 

вогнепальна зброя, боєприпаси і вибухові речовини. 

42.  Завдання які вирішуються дослідженням об’єктів судового дослідження 

зброї та боєприпасів. 

43.  Найбільш розповсюджені об’єкти дослідження криміналістичної балістики  

44. Основні завдання судової балістики.  

45. Ознаки вогнепальної зброї та її криміналістична класифікація. 

46. Поняття вогнепальної зброї. 

47. Поняття спеціального призначення для враження і заподіяння ушкоджень 

живій силі і іншим об’єктам. 

48.  Наукові основи криміналістичних досліджень вибухотехніки. 



49. Завдання криміналістичної вибухотехніки. 

50.  Засоби підриву й пристроїв для збудження детонації. 

51. Методика визначення виду й кількості використаної вибухової речовини та 

потужності вибуху. 

52.  Методи отримання інформації про професійну підготовку осіб, які 

виготовили вибуховий пристрій та осіб, що привели його в дію. 

53.  Об’єкти вибухотехнічних досліджень та питання які ними вирішуються. 

54. Групи питань, які можуть бути поставленими перед експертами 

вибухотехніками. 

55.  Характерні ознаки і відмінності вхідного та вихідного отворів 

вогнепального пошкодження. 

56. Ідентифікаційні питання судово – балістичного дослідження. 

57.  За якими критеріями може бути класифікована ручна вогнепальна зброя.ї 

58. З якими галузями криміналістичної техніки пов’язане криміналістичне 

зброєзнавство. 

59. Які існують сліди вогнепальної зброї. 

60. Яких правил необхідно дотримуватись при огляді вогнепальної та холодної 

зброї (боєприпасів) на місці події. 

61. Якими методами та засобами визначають напрямок пострілу. 

62. Сліди дії вогнепальної зброї, що виникають при пострілі на гільзах, кулях, 

шроті, картечі, пижах і перешкодах. 

63.  Сліди відображення мікроструктури каналу ствола на оболонкових кулях. 

64. Основні та додаткові сліди, які утворюються на місці події при застосуванні 

вогнепальної зброї. 

65. Специфіка атипової вогнепальної зброї. На які групи вона поділяється. 

66. Характеристика етапів огляду вогнепальної зброї. 

67. Які розділи науки балістики входять до її системи і вивчаються судовою 

балістикою. 

68. Охарактеризуйте закономірності збирання речових доказів при огляді місця 

події із застосуванням вогнепальної зброї.   

 

 

 



 

 

 


