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Підсумковий контроль - екзамен 
 
Змістовий модуль 1. Загальні засади криміналістики. 

 
Тема 1. Поняття, предмет,  система і методи криміналістики 

1. Поняття криміналістики. 
2. Історичний розвиток криміналістики як науки. 

3. Предмет криміналістики. 
4. Загальні завдання криміналістики. 

5. Спеціальні завдання криміналістики. 
6. Структура криміналістики. 

7. Криміналістика в системі юридичних наук. 
8. Взаємозв’язок криміналістики з природничими науками. 

9. Загальнонаукові методи криміналістики. 

10. Окремі (часткові) методи криміналістики. 

Тема 2. Криміналістична ідентифікація та діагностика. 

1. Загальні поняття теорії криміналістичної ідентифікації. 

2. Наукові основи криміналістичної ідентифікації. 

3. Види криміналістичної ідентифікації. 

4. Об’єкти криміналістичної ідентифікації. 

5. Суб’єкти криміналістичної ідентифікації. 

6. Вчення про криміналістичні ознаки. 

7. Співвідношення ідентифікації та групофікації. 

8. Методика ідентифікаційних досліджень. 

 

Змістовний модуль 2. Криміналістична техніка. 

 

Тема 3. Загальні положення криміналістичної техніки. 

1. Поняття криміналістичної техніки. 

2. Завдання криміналістичної техніки. 

3. Джерела криміналістичної техніки. 

4. Методи збирання криміналістичної інформації технічними засобами. 

5. Види основних засобів криміналістичної техніки. 

6. Структура криміналістичної техніки як розділу криміналістики. 

Тема 4. Судова фотографія та відеозапис. 

1. Поняття судової фотографії. 

2. Завдання судової фотографії. 

3. Суб’єкти застосування судової фотографії. 

4. Види судової фотографії. 



5. Методи судово-оперативної фотографії. 

6. Види судово-оперативної фотографії. 

7. Вимоги до фотофіксації місця події. 

8. Методи судово-дослідної фотографії. 

9. Криміналістичний відеозапис. 

Тема 5. Криміналістична трасологія. 

1. Поняття криміналістичної трасології. 

2. Поняття та класифікація слідів. 

3. Засоби фіксації слідів. 

4. Особливості та види папілярних узорів пальців рук людини. 

5. Методи виявлення та фіксації слідів пальців рук людини. 

6. Сліди ніг. Доріжка слідів ніг. 

7. Методи фіксації слідів ніг. 

8. Сліди знарядь вчинення злочину. 

9. Сліди транспортних засобів. 

10. Трасологічна експертиза. 

Тема 6. Розшук і ототожнення людини за ознаками її зовнішності 

(габітологія). 

1. Поняття габітології як напрямку криміналістичної техніки. 

2. Класифікація ознак зовнішності людини. 

3. Словесний портрет як метод опису людини з метою її ідентифікації.  

4. Вимоги до застосування словесного портрету. 

5. Методи і засоби фіксації ознак зовнішності людини. 

6. Види ідентифікації людини за ознаками зовнішності. 

7. Методи експертної ідентифікації людини за ознаками зовнішності. 

Тема 7. Криміналістичне дослідження документів та письма.  

1. Поняття документу як джерела доказової інформації. 

2. Класифікація документів. 

3. Найбільш поширені способи внесення змін до змісту документів. 

4. Основні способи та методи встановлення змін у документах. 

5. Правила поводження з документами як джерелами доказової інформації.  

6. Завдання, що вирішуються за допомогою техніко-криміналістичної 

експертизи документів. 

7. Поняття письмової мови та почерку як джерел доказової інформації. 

8. Класифікація ознак письмової мови. 

9. Класифікація ознак почерку. 

10. Основні способи приховання почерку. 

11. Судово-авторознавча та судово-почеркознавча експертизи. 

Тема 8. Судова балістика. 

1. Поняття судової балістики як галузі криміналістичної техніки. 

2. Завдання судової балістики. 



3. Об’єкти судово-балістичного дослідження. 

4. Поняття вогнепальної зброї як об’єкту судово-балістичного 

дослідження. 

5. Класифікація ручної вогнепальної зброї. 

6. Боєприпаси як об’єкти судово-балістичного дослідження. 

7. Механізм утворення слідів внаслідок застосування ручної вогнепальної 

зброї. 

8. Методи та засоби виявлення і фіксації слідів застосування ручної 

вогнепальної зброї. 

9. Порядок огляду ручної вогнепальної зброї. 

10. Судово-балістична експертиза. 

 

Змістовний модуль 3. Криміналістична тактика. 

 

Тема 9. Загальні положення криміналістичної тактики.  

1. Поняття та завдання криміналістичної тактики. 

2. Джерела криміналістичної тактики. 

3. Тактичний прийом: поняття та класифікація. 

4. Поняття та класифікація слідчих дій. 

5. Етапи проведення слідчої дії. 

6. Слідча ситуація: поняття та класифікація. 

7. Тактична операція як спосіб вирішення слідчої ситуації. 

Тема 10. Тактика слідчого огляду. 

1. Слідчий огляд: поняття та види. 

2. Завдання слідчого огляду. 

3. Принципи слідчого огляду. 

4. Етапи слідчого огляду. 

5. Методи проведення слідчого огляду. 

6. Основні прийоми фіксації результатів слідчого огляду. 

7. Основні засоби фіксації, що застосовуються під час слідчого огляду.  

8. Особливості огляду місця події. 

9. Особливості слідчого огляду трупа. 

Тема 11. Тактика обшуку. 

1. Обшук: поняття, завдання та види. 

2. Вимоги до проведення обшуку. 

3. Порядок підготовки до проведення обшуку. 

4. Загальні тактичні прийоми проведення обшуку. 

5. Тактичні особливості обшуку приміщень. 

6. Тактичні особливості обшуку ділянок місцевості. 

7. Тактичні особливості обшуку транспортних засобів. 

8. Основні технічні засоби, що використовуються під час обшуку. 



9. Основні прийоми фіксації результатів обшуку.  

Тема 12. Тактика допиту. 

1. Поняття, суть та завдання допиту як слідчої дії. 

2. Залежність об’єктивності інформації, отриманої під час допиту, від 

об’єктивних та суб’єктивних чинників. 

3. Види допиту. 

4. Підготовка до проведення допиту. 

5. Загальні тактичні прийоми проведення допиту. 

6. Тактичні особливості допиту осіб з різним процесуальним статусом.  

7. Тактичні особливості допиту різних категорій осіб. 

8. Тактичні особливості допиту двох і більше осіб. 

9. Основні методи та засоби фіксації результатів допиту. 

Тема 13. Тактика слідчого експерименту. 

1. Поняття та суть слідчого експерименту як слідчої дії. 

2. Завдання слідчого експерименту. 

3. Види слідчого експерименту. 

4. Вимоги до проведення слідчого експерименту. 

5. Порядок підготовки до проведення слідчого експерименту.  

6. Загальні тактичні прийоми проведення слідчого експерименту.  

7. Тактичні особливості відтворення дій, обставин певної події.  

8. Основні методи фіксації ходу та результатів слідчого експерименту. 

9. Основні засоби фіксації ходу та результатів слідчого експерименту.  

Тема 14. Тактика пред’явлення для впізнання. 

1. Поняття, суть та завдання пред’явлення до впізнання як слідчої дії. 

2. Види пред’явлення до впізнання. 

3. Порядок підготовки до пред’явлення до впізнання. 

4. Загальні тактичні прийоми та вимоги до пред’явлення до впізнання.  

5. Тактичні особливості пред’явлення до впізнання живих осіб.  

6. Тактичні особливості пред’явлення до впізнання предметів.  

7. Тактичні особливості пред’явлення до впізнання трупа. 

8. Основні засоби фіксації ходу та результатів пред’явлення до впізнання. 

9. Основні методи фіксації ходу та результатів пред’явлення до впізнання.  

Тема 15. Призначення та проведення судових експертиз. 

1. Поняття та завдання судової експертизи. 

2. Випадки обов’язкового проведення судової експертизи. 

3. Експерт як суб’єкт проведення судової експертизи. 

4. Порядок підготовки до проведення судової експертизи.  

5. Вимоги до формулювання питань, які ставляться перед експертом.  

Змістовний модуль 4. Криміналістична методика . 

 



Тема 16. Загальні положення криміналістичної методики 

розслідування окремих видів злочинів. 

1. Поняття та завдання криміналістичної методики як розділу 

криміналістики. 

2. Джерела криміналістичної методики. 

3. Класифікація окремих методик розслідування злочинів. 

4. Структура окремих методик розслідування злочинів. 

5. Криміналістична характеристика як елемент криміналістичної методики 

розслідування окремих видів злочинів. 

Тема 17. Методика розслідування вбивств. 

1. Криміналістична характеристика вбивств. 

2. Початковий етап розслідування вбивств. 

3. Тактичні особливості проведення слідчих дій в разі вчинення вбивства.  

4. Особливості розслідування вбивств на побутовому ґрунті. 

5. Особливості розслідування вбивств на замовлення. 

6. Особливості розслідування вбивств, пов’язаних із розчленуванням 

трупа. 

7. Особливості розслідування вбивств, замаскованих під самогубство.  

Тема 18. Методика розслідування крадіжок, грабежів та розбоїв.  

1. Криміналістична характеристика крадіжок. 

2. Початковий етап розслідування крадіжок. 

3. Тактичні особливості проведення слідчих дій в разі вчинення крадіжки. 

4. Особливості розслідування різних видів крадіжок (з проникненням, 

кишенькових тощо). 

5. Криміналістична характеристика грабежів та розбоїв. 

6. Початковий етап розслідування грабежів та розбоїв. 

7. Тактичні особливості проведення слідчих дій в разі вчинення грабежу 

або розбою. 

Тема 19. Методика розслідування злочинів у сфері злочинів у сфері 

службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням 

публічних послуг. 

1. Криміналістична характеристика злочинів, що вчиняються у сфері 

службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням 

публічних послуг. 

2. Початковий етап розслідування злочинів, що вчиняються у сфері 

службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням 

публічних послуг. 

3. Тактичні особливості проведення слідчих дій в разі вчинення злочинів у 

сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням 

публічних послуг. 



4. Особливості розслідування злочинів, пов’язаних із зловживанням 

владою, повноваженнями та службовими повноваженнями. 

5. Особливості розслідування злочинів, пов’язаних із неправомірною 

вигодою. 

6. Особливості розслідування службового підроблення.  


