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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Дисципліна «Криміналістика» належить до основних, фундаментальних
дисциплін, які забезпечують формування у студентів необхідних
криміналістичних знань, умінь, навичок у боротьбі зі злочинністю; опанування
науково-практичними знаннями про закономірність виникнення слідів злочину,
знання механізму утворення слідів злочину, засвоєння закономірності роботи
по збиранню речових доказів зі слідами злочину, вміння уміло аналізувати й
оцінювати інформацію, яка містить ознаки злочину, на професійному рівні
засвоїти науково-криміналістичні засоби при проведенні оперативнорозшукових та слідчих дій.
Завданнями
вивчення
навчальної
дисципліни
є
підготовка
висококваліфікованих юристів-правознавців з поглибленим профілем знань у
сфері цивільної авіації; оволодіння науково-технічними засобами та уміло їх
використовувати при розслідуванні злочинів.
У результаті вивчення дисципліни «Криміналістика» студент повинен:
Знати:
основні категорії й поняття криміналістики; основні положення теорії
криміналістичної
ідентифікації;
основні
питання
використання
криміналістичної техніки; тактику організації та проведення окремих слідчих
дій; сучасні можливості судово-експертних установ; методики розслідування
окремих видів злочинів.
Вміти:
аналізувати та оцінювати вихідні дані, що містять ознаки злочину;
володіти техніко-криміналістичними засобами, прийомами та методами роботи
зі слідами злочинів; визначати напрямки розслідування злочину; планувати
проведення слідчих дій та організаційних заходів; висувати версії,
встановлювати обставини, що підлягають доказуванню при допомозі слідчих
дій; призначати та оцінювати результати судових експертиз; взаємодіяти з
органами дізнання, оперативними підрозділами і посадовими особами різних
міністерств і відомств при розслідуванні й попередженні злочинів.
Знання та вміння, отримані студентом під час вивчення даної навчальної
дисципліни, використовуються в подальшому при вивченні багатьох наступних
дисциплін професійної підготовки фахівця з базовою та повною вищою
освітою.
Навчальна дисципліна «Криміналістика» базується на знаннях таких
дисциплін, як: «Кримінальний процес», «Теорія держави і права»
«Конституційне право України», «Кримінальне право», «Адміністративне
право», «Організації судових та правоохоронних органів», «Кримінологія».
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Тематичний план навчальної дисципліни
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Тема 1. Предмет, система і завдання науки криміналістики.
Методологічні основи науки криміналістики та тенденції їх розвитку
Історія виникнення й розвитку криміналістики. Предмет, об’єкти
криміналістики й механізм злочину. Закономірності роботи з речовими
доказами, які вивчаються криміналістикою. Загальні та спеціальні (окремі)
завдання криміналістики. Система криміналістики. Місце криміналістики в
системі інших наук.
Теорія
відображення
як
методологічна
основа
формування
криміналістичних знань. Особливості пізнання злочину в судочинстві.
Поняття методів криміналістики і їх класифікація. Формально-логічні,
загальнонаукові та спеціальні методи криміналістики. Узагальнення слідчої,
судової і експертної практики як джерело розробки і удосконалення методів,
прийомів, технічних засобів криміналістики.
Використання даних природничих і технічних наук в криміналістиці, їх
місце в системі методів цієї науки. Співвідношення методів науки
криміналістики і методів практичної діяльності в розслідуванні злочинів.
Тема 2. Криміналістична ідентифікація. Сутність і різновиди
ідентифікації та її співвідношення із групофікацією.
Поняття
науково-теоретичних основ криміналістичної ідентифікації.
Окремі криміналістичні вчення і теорії. Криміналістична ідентифікація –
спеціальний метод криміналістики. Види і форми криміналістичної
ідентифікації. Об’єкти і суб’єкти криміналістичної ідентифікації. Поняття
ідентифікаційного періоду. Загальні та власні ідентифікаційні ознаки в
криміналістиці. Криміналістична діагностика та її завдання. Відмінність
ідентифікаційних досліджень від діагностичних.
Ототожнення, установлення групової приналежності і загального джерела
походження об’єктів.
Методика
ідентифікаційного
дослідження.
Значення
висновків
ідентифікаційних досліджень для розкриття і розслідування злочинів.
Криміналістичне вчення про механізм злочину.
Тема
3.
Криміналістична
техніка.
Загальні
положення
криміналістичної техніки. Криміналістична фотографія, відеозйомка та
звукозапис
Поняття і структура криміналістичної техніки. Джерела формування і
розвитку криміналістичної техніки. Класифікація криміналістичних методів,
прийомів і засобів. Поняття спеціальних криміналістичних знань. Форми
використання криміналістичної техніки.
Методи, прийоми і науково-технічні засоби виявлення, фіксації, вилучення
і дослідження слідів злочину. Комплекти науково-технічних засобів, що
використовуються в розкритті і розслідуванні злочинів. Технічні засоби і
методи лабораторного дослідження речових доказів.
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Можливості застосування вимірювальної, мікродослідної, аналітичної,
обчислювальної техніки. Критерії допустимості використання наукових
методів і технічних засобів у судочинстві. Доказове значення результатів
застосування криміналістичної техніки.
Перспективи і проблеми розвитку криміналістичної техніки.
Судова фотографія, її види, способи, прийоми.
Особливості фотографування окремих об’єктів: місця події, живих осіб,
трупа, речових доказів. Задачі, що вирішуються методами дослідної фотографії.
Кінозйомка і відеозапис. Види й способи їх здійснення в ході проведення
слідчих дій.
Правила оформлення фотознімків, матеріалів кінозйомки і
відеозапису, які додаються до матеріалів кримінальної справи. Використання
фотозйомки і відеозапису на попередньому слідстві і в суді.
Фототехніка і електроакустична експертиза: поняття, задачі і напрямки
розвитку.
Тема 4. Криміналістична трасологія. Вчення про сліди (трасологія)
Поняття, предмет і завдання судової трасології. Механізм утворення слідів.
Види слідів у трасології та їх класифікація. Основні правила виявлення, огляду,
фіксації та вилучення слідів. Основні положення методики трасологічної
експертизи. Методика криміналістичної ідентифікаційної експертизи. Стадії
ідентифікаційного процесу. Поняття огляду, фіксації слідів ніг, взуття, доріжки
слідів ніг людини та їх основних ознак. Слідоутворення слідів взуття та босих
ніг; слідів транспортних засобів; слідів зламу та інструментів. Процесуальне
оформлення речових доказів на експертизу з винесенням питань, необхідних
для вирішення експертом.
Тема 5. Криміналістична балістика. Дослідження вогнепальної і
холодної зброї та слідів їх застосування
Поняття судової балістики, її наукові основи. Об’єкти балістичного
дослідження: зброя, боєзапаси, вибухові пристрої, сліди пострілу і вибуху.
Наукові методи і технічні засоби виявлення, огляду, фіксації та вилучення
об’єктів судової балістики. Встановлення обставин використання зброї і
вибухових речовин: їх виду, способу виготовлення; направлення, місця й
дистанції пострілу. Ототожнення зброї за слідами на гільзах, кулях, шроті.
Підготовка матеріалів і призначення судово-балістичної та вибухово-технічної
експертизи. Поняття холодної зброї та вибухових речовин слідів її
застосування. Механізм утворення слідів від такого роду зброї і вибуху.
Характеристика вказаної зброї та її класифікація
за об’єктами
дослідження.
Характеристика ударно-роздроблювальної; клинкової; замаскованої та
комбінованої холодної зброї.
Засоби виявлення, огляду, фіксації і вилучення холодної зброї та слідів її
застосування. Експертиза холодної зброї та вибухових речовин та питання,
що вирішуються нею і виступають джерелом доказового значення.
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Тема 6. Техніко-криміналістичне дослідження документів
Поняття, види і наукові основи криміналістичного дослідження
документів. Поняття і класифікація документів. Правила поводження з
документами. Зміст і задачі криміналістичного дослідження документів.
Технічне дослідження документів: поняття, зміст і види. Задачі і методика
слідчого огляду документів. Види підробки документів. Ознаки зміни тексту
документа і способи їх виявлення. Встановлення способу виготовлення
документа і давнини тексту. Ідентифікація матеріалів і засобів, використаних
для виготовлення документа. Відтворення змісту пошкоджених документів.
Ознаки підробки печаток і штампів.
Дослідження машинописних текстів. Дослідження поліграфічної
продукції. Встановлення виду і способу друку, особливостей засобів
(друкарських форм) з метою встановлення місця виготовлення друкарської
продукції. Техніко-криміналістична експертиза документів: поняття,
можливості, підготовка матеріалів для її призначення.
Тема 7. Криміналістичне дослідження письмової мови та почерку
Рукописні документи. Поняття письма і почерку. Навики письма та його
властивості. Ознаки письмової мови і почерку. Ідентифікаційні ознаки
письма і почерку, їх класифікація. Не ідентифікаційне дослідження
письма – мета дослідження. Можливості встановлення властивостей і стану
особи за її почерком.
Почеркознавча й авторознавча експертизи: поняття,
задачі, можливості. Підготовка матеріалів і призначення такого роду
експертиз.
Тема 8. Криміналістична ідентифікація людини за ознаками
зовнішності (габітоскопія)
Поняття і наукові основи ототожнення особи за зовнішніми ознаками.
Характеристика ознак зовнішності, їх класифікація та ідентифікаційне
значення. Функціональний портрет людини. Методика опису функціональних
(динамічних) та особливих ознак людини. Джерела інформації про ознаки
зовнішності людини. Засоби і методи фіксації зовнішніх ознак людини.
Співвідношення опису, впізнання та ідентифікації особи. Судово-портретна
експертиза: поняття, предмет, методи, підготовка матеріалів для її призначення.
Тема 9. Криміналістична інформатика (криміналістичний облік та
реєстрація)
Поняття, завдання та види кримінальної реєстрації. Наукові і правові
засади криміналістичного обліку. Об’єкти і форми криміналістичних обліків.
Система, принципи організації і функціонування криміналістичних
обліків. Способи реалізації даних обліків у розшуку осіб, предметів,
у розкритті злочинів. Допоміжні
інформаційні системи, що
використовуються правоохоронними органами в розшуковій діяльності.
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Тема 10. Загальні положення криміналістичної тактики.
Криміналістична тактика: поняття, система і завдання. Правові,
психологічні та етичні основи криміналістичної тактики. Принципи
криміналістичної тактики.
Поняття тактичних прийомів, їх джерела і класифікація. Критерії
допустимості та ефективності тактичних методів і засобів.
Поняття, сутність і види тактичних операцій (комбінацій), їх значення й
використання в розкритті та розслідуванні злочинів.
Слідчі ситуації: поняття і види. Фактори, що обумовлюють формування і
розвиток слідчої ситуації. Слідча ситуація як основа прийняття тактичних
рішень. Тактичне рішення слідчого. Тактичний ризик у діяльності слідчого.
Тема 11. Організація планування розслідування та слідчі версії
Характеристика і форми взаємодії правоохоронних органів. Фактори, що
впливають на ефективність взаємодії.
Криміналістична версія: поняття, логічна природа, види. Правила
побудови і перевірки версій.
Сутність планування розслідування, його принципи. Аналіз слідчої
ситуації як умова забезпечення ефективності планування розслідування.
Особливості окремих видів планування: слідчої дії, тактичної операції,
роботи у кримінальній справі в цілому, розслідування багатоепізодних справ,
групи справ, що знаходяться в переведенні слідчого, у бригадному методі
розслідування.
Тактика планування розслідування. Складові елементи плану, допоміжна
документація у плануванні.
Тема 12. Криміналістична тактика слідчого огляду місця події
Поняття, сутність і завдання слідчого огляду. Види слідчого огляду. Роль
слідчого огляду в розкритті і розслідуванні злочину. Загальні положення
тактики слідчого огляду.
Огляд місця події. Підготовка до огляду. Учасники огляду. Етапи огляду
місця події. Тактичні прийоми огляду. Дослідження слідів на місці події.
Поєднання огляду місця події з оперативно-розшуковими заходами. Негативні
обставини, їх значення і викриття інсценування злочинів.
Використання спеціальних знань і науково-технічних засобів у слідчому
огляді. Фіксація огляду місця події і його результатів. Зміст і форма протоколу
огляду місця події. Додатки до проколу огляду: плани, схеми, фотознімки, кіноі відеострічки, зліпки слідів. Оцінка результатів огляду місця події. Особливості
огляду трупа на місці його знаходження. Участь судового медика у огляді
трупа. Ексгумація трупа. Тактика огляду предметів і документів. Особливості
огляду поштово-телеграфної кореспонденції. Особливості огляду тварин та їх
трупів. Освідування, його види.
Тема 13. Криміналістична тактика обшуку
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Поняття, сутність і види обшуку. Правові і фактичні підстави обшуку.
Відмінність обшуку від догляду і оперативного обстеження приміщень,
транспортних засобів, багажу. Психологічні і етичні основи обшуку.
Підготовка до обшуку. Технічні засоби обшуку. Особливості тактики
обшуку в приміщенні і на місцевості. Види тайників і прийоми їх виявлення.
Особистий обшук. Раптовість як умова ефективності обшуку.
Тема 14. Тактика пред’явлення для впізнання. Тактика проведення
слідчого експерименту. Тактика призначення та проведення експертиз
Поняття, сутність і види пред’явлення для впізнання. Психологічні основи
пред’явлення для впізнання.
Підготовка до пред’явлення для впізнання осіб, предметів, ділянок
місцевості, тварин, трупів. Проведення впізнання за фотознімками, кіно- і
відеострічками. Можливості повторного впізнання. Зустрічне впізнання.
Фіксація ходу і результатів пред’явлення для впізнання у розслідуванні
злочинів. Поняття, сутність та значення слідчого експерименту. Підготовка до
слідчого експерименту. Тактичні прийоми, які необхідно використовувати.
Фіксація ходу і результатів слідчого експерименту.
Поняття та види експертиз. Система установ, які мають право проводити
експертизи. Правові основи тактики підготовки, призначення і проведення
судової експертизи. Способи оцінки наукової достовірності висновку експерта.
Плани лекцій
Тема 1. Предмет, система і завдання науки криміналістики.
Методологічні основи науки криміналістики та тенденції їх розвитку
План
1. Історія та тенденції розвитку криміналістики.
2. Предмет, система і завдання науки криміналістики.
3. Методологія науки криміналістики.
Тема 2. Криміналістична ідентифікація
План
1. Зародження вчення про ідентифікацію.
2. Встановлення групової належності об’єкта і його доказове значення.
3. Поняття криміналістичної діагностики та її значення в розслідуванні
злочинів.
Тема 3. Криміналістична техніка. Загальні положення криміналістичної
техніки. Криміналістична фотографія, відеозйомка та звукозапис
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План
1. Класифікація технічних засобів.
2. Особливості фотографування трупа на місці події.
3. Правила оформлення фотознімків, відеозйомки та звукозапису, які
додаються до матеріалів кримінальної справи.
Тема 4. Криміналістична трасологія. Вчення про сліди (трасологія).
Основи ордології.
План
1. Предмет та наукові основи трасології. Сутність, значення та
характеристика мікродеталей папілярних візерунків.
2. Поняття та значення еджескопії та піроскопії.
3. Загальні правила виявлення, огляду, фіксації і вилучення трасологічних
слідів.
Тема 5. Криміналістична балістика. Дослідження вогнепальної і
холодної зброї
та слідів їх застосування
План
1. Поняття, загальні положення та значення криміналістичної балістики
2. Механізм утворення слідів вогнепальної зброї на стріляних гільзах.
3. Ознаки пострілу з середньої та дальньої відстані на тілі та одязі людини та
інших перешкодах.
4. Сутність механічної (холодної) зброї та слідів її застосування.
Тема 6. Техніко-криміналістичне дослідження документів
План
1. Загальні положення криміналістичного дослідження документів.
1. Встановлення змісту знищених текстів.
2. Встановлення тайнописних текстів і шифрувальної переписки.
Тема 7. Криміналістичне дослідження письмової мови та почерку
План
1. Можливості встановлення за почерком умов виконання тексту.
2. Можливості діагностичних та авторознавчих досліджень.
3. Встановлення виконавця і засобів виготовлення письмодокументів.
Тема 8. Криміналістична ідентифікація людини за ознаками
зовнішності (габітоскопія)
План
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1. Види відображень зовнішності людини.
2. Можливості реконструкції обличчя людини за черепом.
3. Можливості ідентифікації людини за наявності черепу та фото-, кіно- чи
відеозображення обличчя певної людини.
Тема 9. Криміналістична інформатика (криміналістичний облік та
реєстрація)
План
1. Поняття, завдання та види кримінальної реєстрації. Наукові і правові
засади криміналістичного обліку.
2. Об’єкти і форми криміналістичних обліків. Система, принципи
організації і функціонування криміналістичних обліків.
3. Способи реалізації даних обліків у розшуку осіб, предметів, у
розкритті злочинів.
4. Допоміжні
інформаційні системи, що використовуються
правоохоронними органами в розшуковій діяльності.
Тема 10. Загальні положення криміналістичної тактики.
План
1. Поняття, система та завдання тактики. Тактичне рішення слідчого,
тактичний ризик.
2. Поняття тактичної операції.
3. Поняття і класифікація слідчих ситуацій.
Тема 11. Поняття, система, структура та елементи методики протидії
злочинам
План
1. Поняття огляду, його сутність та види. Координація як завдання
організаційної функції управління в слідчій тактиці.
2. Основи планування розслідування. Види та форми планування
розслідування.
3. Особливості взаємодії слідчого з іншими державними органами, які ведуть
протидію злочинам.
Тема 12. Криміналістична тактика слідчого огляду місця події
План
1. Особливості тактики збирання мікрооб’єктів при проведенні різних видів
огляду.
2. Огляд трупа на місці його виявлення.
3. Поняття та зміст освідування. Правила проведення освідування.
Тема 13. Криміналістична тактика обшуку
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План
1. Поняття і правові основи проведення обшуку та виїмки. Особливості
тактики збирання мікрооб’єктів при проведенні різних видів обшуку та виїмки
(тимчасового доступу та вилучення речей і документів).
2. Обшук транспортних засобів.
3. Фіксація результатів обшуку.
Тема 14. Тактика пред’явлення для впізнання
План
1. Тактичні прийоми пред'явлення для впізнання.
2. Тактичні особливості пред’явлення для впізнання особи за динамічними
(функціональними) ознаками.
3. Тактичні особливості симультанного (спонтанного) впізнання.
4. Поняття і класифікація судових експертиз.
5. Процесуальні питання призначення судових експертиз.
6. Система експертних і позаекспертних установ.
7.Загальні положення тактики призначення і проведення експертиз.

ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Історія виникнення та розвитку криміналістики.
Система криміналістики та її характеристика.
Поняття предмета, об’єкта та механізму вчинення злочину.
Види і форми криміналістичної ідентифікації.
Завдання криміналістики та її місце в системі правових наук.
Поняття ідентифікаційних ознак та властивостей об’єктів.
Поняття та характеристики методів криміналістики.
Групофікація як окремий криміналістичний метод.
Принципи криміналістики, закони розвитку науки криміналістики.
Криміналістична ідентифікація, поняття та характеристика.
Предмет криміналістики та закономірності об’єктивної дійсності, що
вивчається криміналістикою.
Значення криміналістичної ідентифікації в слідчій, судовій та експертній
практиці.
Ототожнення і встановлення групової належності.
Криміналістика в системі наук – сутність і значення.
Поняття і завдання криміналістичної техніки.
Методи і прийоми криміналістичної фотографії.
Система і структура криміналістичної техніки.
Типи папілярних візерунків пальців рук людини, їх властивості та
ідентифікаційні значення в експертології.
Поняття та наукові основи криміналістичної баліститики.
Технічні засоби виявлення, фіксації та вилучення слідів рук.
Класифікація слідів відображень в трасології.
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Основні види підробок документів та їх характеристика.
Класифікація слідів відображень вогнепальної зброї.
Ідентифікаційні ознаки почерку.
Прийоми фотографічної зйомки та їх характеристика.
Ідентифікаційні ознаки письмової мови.
Класифікація ідентифікаційних ознак зовнішнього вигляду особи.
Поняття та наукові основи криміналістичного дослідження документів.
Поняття та наукові основи трасології.
Ідентифікаційні ознаки папілярних узорів пальців рук особи.
Поняття та значення криміналістичної фотографії.
Система та структура криміналістичної техніки.
Поняття та наукові основи «словесного» портрету та портретної
експертизи.
3.1.2. Перелік питань до екзамену:
1.
Предмет криміналістики. Закономірності об’єктивної дійсності, що
вивчаються криміналістикою.
2. Поняття, завдання та види кримінальної реєстрації. Наукові і правові засади
криміналістичного обліку.
3. Особливості пред'явлення для впізнання осіб, предметів, трупів.
4. Система криміналістики. Загальне та окремі завдання криміналістики.
5. Поняття та класифікація судових експертиз. Система судово-експертних
закладів України.
6. Особливості початкового етапу розслідування злочинів проти безпеки руху
та експлуатації транспорту.
7. Закони розвитку науки криміналістики.
8. Обставини, що підлягають встановленню в справах про вбивства.
9. Особливості початкового етапу розслідування грабежів.
10. Місце криміналістики в системі юридичних наук.
11. Поняття спеціальних знань, завдання їх використання у кримінальному
судочинстві. Форми використання спеціальних знань у кримінальному
судочинстві.
12. Криміналістична характеристика грабежів.
13. Види та характеристика методів науки криміналістики.
14. Поняття і види зразків для порівняльного дослідження, вимоги до них.
15. Особливості початкового етапу розслідування розбійних нападів.
16. Критерії
допустимості
спеціальних
методів
криміналістики
у
кримінальному судочинстві.
17. Поняття криміналістичної одорології. Способи збирання та напрями
використання одорологічної інформації в розкритті та розслідуванні
злочинів.
18. Поняття слідчого експерименту, значення та підготовка до проведення.
Фіксація ходу та результатів.
19. Поняття та наукові засади криміналістичної ідентифікації.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
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20. Ідентифікація особи по голосу (фоноскопічна експертиза): сутність, коло
питань, що вирішуються, особливості підготовки матеріалів для призначення
експертизи.
21. Тактика огляду місця події.
22. Поняття і наукові засади криміналістичної ідентифікації, її значення у
слідчій, експертній і судовій діяльності.
23. Метод словесного портрету. Загальні вимоги та методика складання.
24. Поняття тактичних прийомів, їх джерела та класифікація.
25. Поняття, види та форми криміналістичної ідентифікації.
26. Огляд місця події: підготовка, учасники, етапи огляду місця події, прийоми
огляду.
27. Поняття, сутність і завдання одночасного допиту двох чи більше вже
допитаних осіб. Підготовка до такого допиту. Тактика проведення.
28. Об’єкти криміналістичної ідентифікації. Процес ідентифікаційного
дослідження.
29. Особливості підготовки матеріалів до призначення почеркознавчої та
авторознавчої експертиз.
30. Види та форми взаємодії слідчого з оперативними підрозділами.
31. Поняття і сутність криміналістичної діагностики.
32. Поняття письмової мови та почерку. Ознаки письмової мови і почерку, їх
класифікація та ідентифікаційне значення.
33. Криміналістична характеристика розбійних нападів.
34. Особливості використання спеціальних знань при розслідуванні вбивств.
35. Види підробки документів. Ознаки зміни тексту документу та способи їх
виявлення.
36. Поняття, завдання та об’єкти пред’явлення для впізнання.
37. Поняття та сутність тактичного рішення слідчого. Умови, що визначають
прийняття і реалізацію тактичних рішень.
38. Правила поводження з предметами та документами, що є речовими
доказами.
39. Поняття криміналістичної характеристики злочинів. Співвідношення
криміналістичної характеристики злочинів з кримінально-правовою та
кримінологічною характеристиками.
40. Техніко-криміналістична експертиза документів: поняття, види, коло
питань, що вирішуються, підготовка матеріалів для призначення.
41. Поняття, сутність, завдання та види огляду.
42. Особливості провадження слідчих дій при розслідуванні грабежів.
43. Особливості призначення додаткової, повторної, комісійної і комплексної
експертиз.
44. Поняття криміналістичної тактики, її система та завдання. Взаємозв'язок
криміналістичної тактики з криміналістичною технікою і методикою.
45. Поняття, функції та елементи криміналістичної характеристики злочинів.
46. Особливості провадження слідчих дій при розслідуванні вбивств.
47. Особливості окремих видів планування розслідування.
48. Особливості провадження слідчих дій при розслідуванні розбійних нападів.
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49. Поняття, ознаки та класифікація холодної зброї.
50. Особливості використання спеціальних знань при розслідуванні грабежів.
51. Особливості використання спеціальних знань при розслідуванні розбійних
нападів.
52. Використання науково-технічних засобів при огляді; фіксація результатів
огляду; зміст та форма протоколу огляду місця події.
53. Поняття та класифікація криміналістичних версій, методи та етапи їх
побудови й перевірки.
54. Криміналістична характеристика вбивств.
55. Система опису ознак зовнішності людини. Засоби та методи фіксації
зовнішніх ознак людини. Джерела інформації про ознаки зовнішності
людини.
56. Поняття і сутність планування розслідування. Принципи планування
розслідування.
57. Криміналістична характеристика злочинів проти статевої свободи і статевої
недоторканості особи.
58. Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування злочинів
проти статевої свободи і статевої недоторканості особи.
59. Поняття, сутність і види пред'явлення для впізнання. Підготовка до
пред'явлення для впізнання.
60. Основні елементи криміналістичної характеристики злочинів.
61. Особливості огляду трупа; значення і використання даних огляду трупа для
встановлення особи загиблого та з'ясування інших обставин розслідуваної
справи.
62. Характеристика основних тактичних прийомів проведення допиту.
63. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування і слідчі версії у
справах про вбивства.
64. Особливості виявлення, фіксації та вилучення слідів людини.
65. Поняття, значення та види допиту. Етапи проведення допиту та їх
характеристика.
66. Особливості використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів
проти статевої свободи і статевої недоторканості особи.
67. Види та характеристика слідів пострілу.
68. Особливості тактики обшуку в приміщенні і на місцевості.
69. Типові слідчі ситуації і напрямки розслідування злочинів проти статевої
свободи і статевої недоторканості особи.
70. Види та характеристика слідів людини.
71. Поняття, сутність і види тактичних операцій (комбінацій), їх використання у
розкритті та розслідуванні злочинів.
72. Поняття, джерела, завдання та структура криміналістичної методики
розслідування.
73. Підготовка до допиту. Визначення предмету допиту. Прийоми встановлення
психологічного контакту з допитуваним.
74. Поняття, сутність та види слідчих ситуацій. Компоненти слідчої ситуації.
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75. Особливості провадження окремих слідчих дій при розслідуванні злочинів
проти статевої свободи і статевої недоторканості особи.
76. Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування розбійних
нападів.
77. Поняття, сутність та види освідування. Мета і правила освідування.
78. Структура видової методики розслідування злочинів.
79. Особливості застосування судової фотографії для фіксації окремих об'єктів:
місця події, трупа, живих осіб.
80. Поняття, завдання та види слідчого експерименту.
81. Криміналістична характеристика грабежів.
82. Судова фотографія: види, методи, прийоми.
83. Поняття, сутність та види обшуку. Підготовка до обшуку. Технічні засоби
пошуку.
84. Типові слідчі ситуації, що виникають на початковому етапі розслідування
вбивств та їх характеристика.
85. Поняття криміналістичної техніки як розділу науки криміналістики. Галузі
криміналістичної техніки.
86. Тактика слідчого експерименту. Сутність, задачі та види.
87. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування та слідчі версії при
розслідуванні розбійних нападів.
88. Особистий обшук: підстави, тактичні особливості проведення.
89. Поняття і завдання освідування особи. Порядок проведення освідування
особи. Фіксація ходу та результатів освідування особи.
90. Призначення судових експертиз при розслідуванні злочинів проти статевої
свободи і статевої недоторканості особи.
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