
КРИМІНАЛІСТИКА 

1. Які дії слідчого є типовими на початковому етапі розслідування злочинів, 

пов’язаних із службовим підробленням: 

2. Термін «криміналістика» уперше з'явився в роботі ... 

3. Предметом криміналістики є: 

4. До загальних завдань криміналістики можна віднести: 

5. Структуру криміналістики як науки складають: 

6. До окремих (часткових) методів криміналістики належать: 

7. Кінцевою метою криміналістичної ідентифікації є: 

8. До наукових основ криміналістичної ідентифікації відноситься: 

9. У залежності від галузі криміналістичної техніки криміналістичну 

ідентифікацію поділяють на: 

10. За природою ідентифікуючих об'єктів криміналістична ідентифікація 

поділяється на: 

11. Ідентифікуючі об'єкти – це: 

12. Групофікація встановлює: 

13. Методика ідентифікаційних досліджень включає в себе такі етапи: 

14. Висновок про тотожність об’єктів може бути: 

15. Що з перерахованого не є галуззю криміналістичної техніки? 

16. До завдань криміналістичної техніки можна віднести: 

17. Методи збирання криміналістичної інформації технічними засобами 

поділяють на: 

18. Технічні засоби захисту різних об'єктів від злочинних посягань відносяться 

до: 

19. Органолептичні методи дослідження – це: 

20. До завдань судової фотографії відноситься: 

21. Для фотозйомки невпізнаних трупів з метою встановлення особи 

застосовується: 

22. Судово-дослідницька фотографія застосовується: 

23. Видом фотозйомки місця події в цілому є: 

24. Який з перерахованих методів є методом судово-дослідної фотографії? 

25. До видів судово-оперативної фотографії належать: 

26. До методів судово-оперативної фотографії належать: 

27. Поняті під час проведення слідчої (розшукової) дії можуть бути відсутні: 

28. Детальна фотозйомка може виконуватися: 

29. Криміналістична трасологія вивчає: 

30. Не є об'єктами трасології: 

31. Сліди-відображення – це: 

32. Адгезія як метод виявлення слідів пальців рук використовується завдяки: 

33. Папілярні узори пальців рук поділяються на такі основні види: 

34. Гусеничний транспорт залишає сліди: 

35. Питання дослідження слідів холодної зброї відноситься до: 

36. Об’ємні сліди фіксуються шляхом: 

37. Габітологія вивчає: 

38. Власні ознаки – це: 

39. Власні ознаки зовнішності людини поділяються на: 



40. При експертній ідентифікації особи за ознаками зовнішності застосовують 

такий метод: 

41. До функціональних ознак зовнішності людини відноситься: 

42. До особливих прикмет відноситься: 

43. До завдань техніко-криміналістичного дослідження документів не 

відноситься: 

44. Заміна частини документа називається: 

45. Ознаками підчищення документів є: 

46. За джерелом походження документи поділяються на: 

47. Почерк – це: 

48. До ознак письмової мови відноситься: 

49. Не є окремою ознакою почерку: 

50. Експертиза з метою встановлення особи-виконавця рукописного тексту – це: 

51. Судова балістика вивчає: 

52. На стріляній кулі залишаються сліди: 

53. Завданнями судової балістики є: 

54. До об’єктів судово-балістичного дослідження відноситься: 

55. Досліджуючи вогнепальні ушкодження, можна встановити: 

56. За своїм призначенням зброя поділяється на: 

57. Перед початком огляду вогнепальної зброї, виявленої на місці події, 

необхідно: 

58. Штанцмарка – це: 

59. Судово-балістична експертиза вирішує такі завдання: 

60. Вибір мети впливу на слідчу ситуацію і прийомів її досягнення називається: 

61. Не є предметом криміналістичної тактики: 

62. Поєднання слідчих дій, які проводяться для вирішення конкретного 

проміжного завдання розслідування, називається: 

63. Які вимоги ставляться до тактичних прийомів? 

64. Слідчі дії по відношенню до етапів розслідування кримінального 

провадження поділяються на: 

65. Проведення слідчої дії, як правило, складається з таких етапів: 

66. Слідча ситуація — це: 

67. Типова ситуація складається за умови: 

68. Тактична операція – це: 

69. Не відноситься до методів слідчого огляду: 

70. Основний метод фіксації ходу і результатів слідчого огляду це: 

71. Сутність слідчого огляду полягає у: 

72. Огляд виявленого трупа починають з опису: 

73. Статичний та динамічний методи огляду співвідносяться між собою 

наступним чином: 

74. Негативні обставини, що виявляються в ході слідчого огляду – це: 

75. Повторний слідчий огляд – це огляд, що: 

76. Не входить до підготовчого етапу обшуку: 

77. До виду обшуку відноситься: 

78. У заключній частині протоколу обшуку вказують: 

79. У разі проведення обшуку в кімнаті гуртожитку слідчу дію рекомендовано 

починати з: 



80. Обшук транспортних засобів найбільш доречно проводити: 

81. При відмові особи допустити працівників правоохоронного органу до 

проведення обшуку у власності, яка йому належить, після оголошення 

ухвали слідчого судді про проведення обшуку, слідчий повинен: 

82. Обшук особи, яка знаходиться у приміщенні, яке зазначено в ухвалі слідчого 

судді про проведення обшуку: 

83. У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні: 

84. Основною метою одночасного допиту двох та більше осіб є: 

85. При допиті осіб, що страждають психічними захворюваннями, бажана 

присутність: 

86. Вкажіть етап допиту, у процесі якого слідчий, як правило, отримує 

найбільший масив показань від допитуваної особи про обставини 

розслідуваної події: 

87. Основні прийоми допиту в умовах конфліктної ситуації: 

88. Який вид допиту не регламентується чинним КПК? 

89. Перед допитом підозрюваного необхідно попередити про: 

90. Основним методом фіксації результатів допиту є: 

91. Допит неповнолітніх може тривати не більше: 

92. Допит в режимі відеоконференції під час досудового слідства проводиться: 

93. Складають зміст слідчого експерименту елементи: 

94. Підготовка до проведення слідчого експерименту включає в себе такі етапи: 

95. До обов'язкових  учасників  слідчого  експерименту відносяться: 

96. Тактична вимога до проведення слідчого експерименту: 

97. Що не відноситься до прийомів слідчого експерименту? 

98. У підготовку до слідчого експерименту не входить: 

99. До дій слідчого при підготовці до слідчого експерименту після прибуття на 

місце проведення слідчої дії відноситься: 

100. До дій слідчого при підготовці до слідчого експерименту до виїзду на 

місце проведення слідчої дії відноситься: 

101. Вкажіть важливі елементи підготовки до пред'явлення для впізнання є: 

102. При пред'явленні для впізнання кількох осіб кільком окремим особам 

слідча дія проводиться таким способом: проводиться пред'явлення для 

впізнання: 

103. Назвіть правильний порядок запрошення учасників пред'явлення для 

впізнання живої особи: 

104. Тактика пред'явлення для впізнання по зовнішності і голосу передбачає: 

105. При підборі статистів для пред'явлення особи для впізнання необхідно 

враховувати наступне: 

106. При пред’явленні для впізнання речей їх розставляє: 

107. При підготовці до пред’явлення для впізнання особі, яка буде впізнавати, 

об’єкт впізнання попередньо показувати: 

108. При пред’явленні для впізнання трупа: 

109. Судові експертизи за кількістю експертів, що її проводять, поділяються 

на: 

110. Які судові експертизи не типові для розслідування вимагань? 

111. Судово-медична експертиза вирішує питання: 



112. Для вирішення питання про забруднення водойм, ґрунту і повітря 

призначається така судова експертиза: 

113. Сутність судової експертизи полягає: 

114. При заподіянні шкоди здоров'ю необхідно провести таку судову 

експертизу: 

115. Судово-медичний експерт не визначає: 

116. До підготовки судової експертизи відносяться: 

117. Яке питання не вирішується судовою автотехнічною експертизою 

питання? 

118. Криміналістична методика вивчає: 

119. До завдань криміналістичної методики можна віднести: 

120. За рівнем конкретизації методичних рекомендацій криміналістичні 

методики поділяються: 

121. Залежно від кількості видів злочинів, що охоплюються криміналістичною 

методикою, вони поділяються на: 

122. До структури криміналістичної методики не входить: 

123. Криміналістична характеристика злочинів – це: 

124. Для початкового етапу розслідування характерні такі дії: 

125. Для наступного етапу розслідування характерні такі дії: 

126. Не є підставою для висунення версії про вбивство на замовлення: 

127. Яке з питань, поставлених перед судово-медичною експертизою трупа, є 

неприпустимим? 

128. Яка ознака не сприяє встановленню часу настання смерті? 

129. У ході допиту свідків, які останніми бачили вбитого живим, з'ясовують: 

130. Для слідчої ситуації, коли вбивство вчинено в умовах очевидності, труп 

жертви знайдено, особу потерпілого встановлено, вбивцю затримано, 

характерні такі слідчі дії: 

131. Завданням обшуку, який проводиться за місцем проживання особи, 

підозрюваної у вчиненні грабежу або розбійного нападу, є: 

132. Не є типовою ситуацією на початковому етапі розслідування крадіжок: 

133. Вкажіть судові експертизи, що найчастіше проводяться при розслідуванні 

крадіжок: 

134. Які слідчі дії, як правило, не проводяться на початковому етапі 

розслідування крадіжок, коли злочинець був затриманий на гарячому? 

135. Не відноситься до ознак інсценування крадіжки: 

136. Не відносяться до основних способів вчинення грабежів і розбійних 

нападів: 

137. Яка судова експертиза не є типовою по справах про грабежі і розбійні 

напади? 

138. Яка слідча дія не є типовою в ситуації розслідування, коли особа, яка 

вчинила розбій або грабіж, невідома: 

139. Яка слідча дія не є характерною для наступного етапу розслідування 

грабежів і розбійних нападів? 

140. Не є підставою для висунення версії про інсценування розбою або 

грабежу… 

141. Слідча дія, яка є нетиповою для наступного етапу розслідування 

отримання неправомірної вигоди: 



142. До обставин, що підлягають обов’язковому встановленню при 

розслідуванні фактів отримання неправомірної вигоди, належать: 

143. Які дії слідчого є типовими на початковому етапі розслідування 

отримання неправомірної вигоди, коли є заява особи, у якої вимагають таку 

вигоду? 

144. Типовою для злочинів, пов’язаних із службовим підробленням, є: 

145. Злочини, пов’язані із зловживанням владою та службовими 

повноваженнями, вчиняють: 

146. Негласні слідчі дії, як правило, проводять в ході розслідування: 

147. До обставин, що підлягають обов’язковому встановленню при 

розслідуванні фактів зловживанням владою та службовими 

повноваженнями, належать: 

148. Які дії слідчого є типовими на початковому етапі розслідування злочинів, 

пов’язаних із зловживанням владою та службовими повноваженнями: 

149. Криміналістика – це: 

 


