
ТЕСТИ З КРИМІНАЛІСТИКИ 
 

1. В якому столітті вперше був використаний термін «Криміналістика»: 
2. Предмет криміналістики  включає: 
3. Кого вважають засновником криміналістики, як самостійної науки? 

4. До якого з розділів криміналістики входить вчення про методи  
5. Вкажіть спеціальні методи, що розроблені криміналістикою: 
6. Що не входить в систему криміналістики: 
7. Методами науки криміналістики є: 
8. Методи криміналістики повинні відповідати наступним вимогам: 
9. Порівняльне дослідження являє собою: 
10. Основними стадіями ідентифікації є: 
11. Об’єктами ідентифікації в криміналістиці є: 
12. В системі наук, найбільш тісно криміналістика пов’язана з: 
13. До якого з розділів системи криміналістики входить вчення про версії: 
14. Хто запропонував метод антропометричної реєстрації злочинів? 

15. Механізм злочину, як система взаємодії реальних об’єктів матеріального 
світу охоплює: 
16. Криміналістична ідентифікація це: 
17. Способи порівняльного дослідження при здійсненні ідентифікації: 
18. Аналітична стадія ідентифікації являє собою: 
19. Синтетична стадія ідентифікації являє собою: 
20. Результати ідентифікації можуть бути виражені у наступних формах: 
21. Криміналістична техніка це: 
22. Система криміналістичної техніки: 
23. Вимоги, щодо застосування науково-технічних засобів під час 
розслідування злочинів: 
24. Види науково-технічних засобів: 
25. Законність застосування науково-технічних засобів в ході розслідування 
забезпечує: 
26. У яких комплектаціях, в ході розслідування, використовуються слідчі 
набори: 
27. Що не є розділом системи криміналістики: 
28. Які методи не відносяться до спеціальних методів криміналістики: 
29. В яких основних напрямках розвивається криміналістична техніка? 

30. При використанні технічних засобів необхідно процесуально оформити:  
31. Основними завданнями криміналістичної техніки є: 
32. До суб’єктів застосування криміналістичної техніки не відноситься: 
33. Який із вказаних розділів не входить у галузь криміналістичної техніки: 
34. Ідентифікаційні ознаки поділяються на : 
35. Ідентифікаційний період це: 
36. Універсальні комплекти науково-технічних засобів  призначені для 
вирішення: 
37.Судову фотографію поділяють на: 
38. До стадій ідентифікаційного дослідження не відноситься: 



39. Стадія, з якої починається ідентифікаційний процес це: 
40. Криміналістична фотографія це: 
41. Систему криміналістики становлять такі її складові частини: 
42. Розділ криміналістики, який становить систему наукових 

положень і рекомендацій щодо організації, планування досудово- 

го розслідування та судового розгляду, визначення оптимальної лінії 
поведінки  осіб, які здійснюють досудове розслідування, визначення най- 

більш ефективних прийомів проведення слідчих та судових дій, 
спрямованих на збирання і дослідження доказів, називається: 
43. У яких відповідях правильно названі об’єкти криміналістики? 

44. У яких відповідях правильно названі завдання криміналістики? 

45. Вкажіть наукову засаду криміналістичної ідентифікації: 
46. У якій відповіді правильно розкрито поняття «теорія криміналістичної 
діагностики»? 

47. Науковою основою становлення, формування і удосконалення 
Криміналістичної техніки як розділу криміналістики є: 
48. В якому із варіантів правильно вказаний принцип, що покладений в 
основу системи криміналістичної техніки? 

49. До науково-технічних засобів криміналістики не належать: 
50. В яких із наведених варіантів правильно названий метод 

збирання криміналістичної інформації за допомогою технічних 

засобів? 

51. В якій із запропонованих відповідей правильно вказане 

призначення пересувних криміналістичних лабораторій? 

52. Який із методів фотозйомки не відноситься до судово-оперативної 
фотографії? 

53. Судово-дослідницька фотографія це: 
54. Судова фотографія дозволяє швидко і точно зафіксувати: 
55. До об’єктів судово-слідчої (оперативної) фотографії не відносяться: 
56. Для фотографування ушкоджень на тілі трупа застосовується: 
57. Судова фотографія використовується при: 
58. Який вид судової фотографії має місце при фотографуванні ходу та 
результатів огляду місця події? 

59. Слідчий сфотографував загальний вигляд місця події 
з оточуючою його обстановкою. Який вид фото фіксації  виконав слідчий? 

60. Зйомка, яка виконується з метою відтворення загального виду власне 
місця події у визначених слідчим межах з найбільш важливими елементами 
обстановки це: 
61. Не є видами судово-оперативної фотографії: 
62. Судова фотографія використовується при: 
63. Зйомка, яка виконується з метою відтворення загального виду власне 
місця події у визначених слідчим межах з найбільш важливими елементами 
обстановки це: 
64. Процес збирання слідів на місці вчинення злочину включає: 



65. У трасології сліди за ступенем сприйняття класифікуються на: 
66. Залежно від механізму утворення сліди не бувають: 
67. В якому з наведених варіантів правильно вказано основні 
напрямки розвитку криміналістичної техніки? 

68.Яке завдання судової фотографії, як галузі Криміналістичної техніки 
зазначено неправильно? 

69.Вкажіть метод судово-оперативної фотографії? 

70. Вкажіть вид судово-оперативної зйомки? 

71. З використанням якого випромінювання виконується фотозйомка в 
променях невидимих зон спектра? 

72. Метод кольороподілу полягає у використанні? 

73. Що з переліченого не є методом судово-дослідницької фотографії? 

74. Зазначте призначення орієнтуючої фотозйомки місця події? 

75.Зазначте призначення оглядової фотозйомки місця події: 
76. Зазначте призначення вузлової фотозйомки місця події? 

77. Зазначте призначення детальної фотозйомки місця події?  

78. До фотофіксації місця події висуваються такі вимоги? 

79. Вкажіть правила детальної фотозйомки? 

80. Під час орієнтуючої фотозйомки місця події використовують? 

81. Які особи не є об’єктом впізнавальної фотозйомки? 

82. Які види знімків не виготовляються при сигналітичній зйомці живих 
осіб? 

83. Методика (правила) фотографування слідів на місці події включає? 

84. Вкажіть основні правила кругового панорамного фотографування? 

85. Вкажіть основні правила упізнавальної фотозйомки живих осіб? 

86. На місці виявлення трупа, у ході його загального і динамічного огляду, 
зазвичай фотографують: 
87. Фотозйомку трупа здійснюють: 
88. Зазначте суб’єкта застосування судової фотографії? 

88. Під час фотозйомки трупа не рекомендується робити наступні знімки: 
89. Обличчя трупа слід фоторгафувати: 
90. Поверхневі сліди за ступенем можливості їх візуального сприйняття 
можуть бути: 
91.Існує три типи папілярних узорів нігтьових фаланг пальців: 
92. Дактилоскопія - досліджує властивості та характеристики папілярних 
візерунків шкіри людини, в основному пальців рук, а також засоби і методи 
їх виявлення, фіксації, вилучення й дослідження з метою ідентифікації, 
розшуку, криміналістичної реєстрації особи є: 
93. Властивостями папілярних візерунків, які роблять їх придатними для 
ідентифікації, є: 
94. Яка властивість папілярних візерунків полягає в тому, що візерунок 

папілярних ліній формується ще в період внутрішньоутробного розвитку 
людини (до шести місяців вагітності) та майже не змінюється до повного 
розкладу тканини після її смерті? 



95. Галузь криміналістичної техніки, яка вивчає закономірності та механізм 
виникнення різноманітних видів матеріальних слідів, а також розробляє 
способи і засоби їх збирання й дослідження з метою розкриття, 
розслідування і попередження злочинів називається: 
96. Будь-які зміни навколишнього середовища, пов’язаного з учиненням 
кримінального правопорушення, у вигляді утворених матеріальних та 
ідеальних відображень цієї події - це: 
97. Як називаються сліди, утворені внаслідок змін, що відбуваються за 
межами контактуючих поверхонь? 

98. Як називається слід, що утворюється внаслідок відокремлення частинок 
від поверхні слідосприймаючого об’єкта та нашарування їх на 
слідоутворюючий? 

99. Як називається слід, що утворюється внаслідок відокремлення частинок 
від поверхні слідоутворюючого об’єкта та нашарування їх на 
слідосприймаючий? 

100. Для виявлення маловидимих слідів пальців рук потрібно: 
101. Слід пальця на чистому склі - це слід: 
102. До способів вилучення слідів рук не відносяться: 
103. Судова балістика вивчає: 
104. Об’єктами дослідження судової балістики не є: 
105. Ручна вогнепальна зброя, замаскована під авторучку, називається: 
106. До слідів пострілу не належать: 
107. За призначенням вогнепальна зброя поділяється на: 
108. Пробоїна, яка має тільки вхідний отвір, називається: 
109. У якому з наведених варіантів правильно зазначено один з основних 
видів холодної зброї? 

110. Зброя, що призначена для тимчасового ураження живої цілі шляхом 
застосування сльозоточивих або подразнюючих людський організм газів, це: 
111. Галузь криміналістичної техніки, яка вивчає ознаки вогнепальної зброї і 
боєприпасів, закономірності виникнення слідів їх застосування, розробляє 
засоби і методи збирання і дослідження таких слідів для встановлення певних 
обставин розслідуваних злочинів, а також рекомендації щодо запобігання 
злочинам, пов’язаним із вогнепальною зброєю, називається: 
112. За будовою каналу ствола зброя може бути: 
113. Для чого слугують нарізи ствола в нарізній вогнепальній зброї: 
114. Калібр це -: 
115. До боєприпасів у судовій балістиці відносять: 
116. Пижем називають: 
117. Порохом називають: 
118. Сліди дії вогнепальної зброї бувають: 
119. Слідчий огляд вогнепальної зброї та слідів її дії має на меті: 
120. Систему судової балістики утворюють: 
121. Дослідження вогнепальної зброї включає в себе: 
122. За способом виготовлення холодна зброя класифікується на: 
123. Як класифікується вогнепальна зброя за будовою каналу ствола: 



124. Унітарний патрон складається з: 
125. До способів фіксації слідів пострілу відноситься: 
126. За способом дії холодна зброя поділяється на: 
127. У якій відповіді правильно названо предмет «криміналістичного 
дослідження документів»? 

128. У якій відповіді правильно названо мету техніко-криміналістичного 
дослідження документів: 
129. Матеріальний об’єкт, у якому зафіксовано відомості про які-небудь 
факти, що відбулися, чи які можна передбачити це: 
130. У судово-слідчій практиці розрізняють такі види документів: 

131.За процесуальною природою письмові документи можуть виступати: 
132. За юридичною природою документи поділяються на: 
133. Огляд документів це –  

134. Способами внесення змін в документ є: 
135. Складення та введення в обіг правильно оформленого документа, але із 
завідомо неправдивими відомостями для забезпечення вчинення або 
приховування злочину це: 
136. Ознаками підчистки є: 
137. Ознаками змивання як способу підробки документів не є: 
138. Ознаками кустарного виготовлення кліше є : 
139. Технічна підробка підпису передбачає: 
140. Способом підробки підписів є: 
142.Судова сфрагістика, як розділ техніко-криміналістичного дослідження 
документів, вивчає: 
143. Криміналістичне дослідження письма (судове почеркознавство) - це:  
145.Судове почеркознавство вивчає письмо з метою: 

146. Найбільшу стабільність має сформований почерк, який частіше за все є 
наявний у особи: 
147. Судово-почеркознавча експертиза це –:   

148. До властивостей почерку особи відноситься: 
149. Які ідентифікаційні ознаки виділяють при аналізі почерку? 

150. Зразки почерку, що написані до виявлення злочину називаються: 
151. Яку кількість експериментальних зразків підпису необхідно відібрати 
для проведення експертизи: 
152. Експериментальні зразки підпису відбираються: 
153. Авторознавча експертиза це - : 
154. Які завдання вирішує авторознавча експертиза: 
155. Експертним почеркознавчим дослідженням можна встановити: 
156. Якщо на бланку встановленого зразка, при наявності усіх реквізитів та з 
дотриманням регламентованих технологій його виготовлення, містяться 
завідомо неправдиві відомості, то має місце: 
157. Складення та введення в обіг завідомо не правильно оформленого 
документа, з правдивими відомостями для забезпечення вчинення або 
приховування злочину це: 



158. Яку помилку допустив слідчий під час отримання експериментальних 
зразків почерку? 

159. У яких відповідях правильно названо тактичні правила отримання 
експериментальних зразків почерку? 

160. Хто з вказаних вчених заклав наукові основи опису зовнішності особи за 
методом «словесного портрета»? 

161. Габітологія це: 

162. Науковою основою габітології є: 

163. Функціональною ознакою зовнішності людини є: 
164. До загальнофізичних ознак зовнішності людини не належать: 
165. В словесному портреті не описуються: 
166. Анатомічними ознаками зовнішності людини є: 
167. Розрізняють такі методи відтворення зовнішності розшукуваного за 
показаннями очевидців і потерпілих: 
168. Ідентифікація людини за ознаками зовнішності не здійснюється: 
169. Що із нижче наведеного належить до джерел інформації про зовнішність 
особи? 

170. Які з вказаних ознак відносяться до загально фізичних ознак зовнішності 
особи? 

171. Вкажіть правило, на якому ґрунтується метод «словесного портрета» 
(враховуючи загальноприйняту точку зору в науковій літературі)? 

172. Метод опису людини у формі «словесного портрета» застосовується в: 
173.Які принципи виступають головними при складанні словесного 
портрета?  
174. В чому полягає сутність принципу повноти, при складанні словесного 
портрета? 

175. В чому полягає сутність принципу систематичності, при складанні 
словесного портрета? 

176.  Вкажіть основну мету використання словесного портрета:  
177. На які групи поділяються ознаки зовнішності людини?  

178. Предметом дослідження портретно-криміналістичної експертизи є: 

179. Залежно від вирішуваних завдань криміналістичні обліки поділяються 
на: 
180. Кримінальна реєстрація - це: 
181. Криміналістичний облік – це: 

182. Криміналістичні обліки здійснюються:  

183. В практичній діяльності реєстраційні дані кримінальної реєстрації 
надають можливість: 
184. Залежно від особливостей облікових об’єктів та ознак, що їх 
характеризують обліки не поділяються на: 
185.В залежності від вирішуваних завдань криміналістичні обліки 
поділяються на: 
186. Оперативно-пошукові обліки включають в себе інформацію про: 

187. Інформаційно - довідкові обліки включають в себе інформацію про: 
188. Дактилоскопічний облік здійснюється за допомогою: 



189. Дактилоскопіювання трупа: 

190. Дактилоскопіювання живих осіб: 
191. Лінійне суміщення, як спосіб порівняльного дослідження, полягає в 
тому що: 
192. Ідентифікуючими об’єктами можуть бути: 
193. Що є найбільш значущим для встановлення тотожності об'єкта?  
194.Експерт провів дослідження машинописного документа,  порівняльних 
зразків і визначив, на якій друкарській машинці він виконаний. Який вид 
ідентифікації мав місце?  
195. Зазначте об'єкт, стосовно якого може бути встановлена тільки 

групова належність: 
196. У ході огляду місця події в справі про крадіжку зі зломом спеціаліст-

криміналіст одночасно провів фотозйомку зруйнованого запірного пристрою 
і навісного замка, що лежав на підлозі біля вхідних дверей. Зазначте, який 
вид фотозйомки проведено. 
197. Під час розслідування розбійного нападу, а саме під час огляду місця 
події, було виявлено різноманітні сліди. Вкажіть слід-відображення. 
198. Під час огляду місця дорожньо-транспортної пригоди на асфальті 
виявлено слід гальмування коліс автомобіля. Зазначте вид сліду.  
199. Що є ознакою пострілу з близької відстані?  
200. Під час огляду місця події було виявлено пробоїну в спинці стільця. 
Зазначте можливості судово-балістичної експертизи у зв'язку з цією 
обставиною.  
201. При огляді документа в окремих його реквізитах виявлено білуваті 
плями, зміну кольору паперу, обезбарвлення лінування і захисної сітки, 
розпливчастість барвника заново написаних штрихів. Зазначте, ознаки якого 
способу підробки документа виявлені. 
202. У кримінальному провадженні про розбій для проведення 
почеркознавчої експертизи експерту було направлено, як зразок почерку, 
письмове пояснення підозрюваного Бабича, дане ним оперативному 
працівнику міліції, який проводив дізнання. До якого виду зразків належить 
цей документ? 

203. Зазначте об'єктивне джерело інформації про ознаки зовнішності 
розшукуваного злочинця. 
204. При затриманні групи рекетирів у салоні автомобіля було виявлено 
пістолет. Зазначте, до якого виду обліків у системі кримінальної реєстрації 
належить облік утраченої й викраденої вогнепальної зброї.  
205. За своєю природою криміналістика є: 
206. Що таке ідентифікований об’єкт? 

207. Що таке ідентифікуючий об’єкт? 

208.За процесуальною формою ідентифікація поділяється на: 
209. Спеціаліст сфотографував об’ємний слід ноги, залишений злочинцем в 
піску, з розташуванням біля сліду масштабної лінійки. Який прийом 
фотографування застосував спеціаліст? 

210. При фотографуванні живих осіб і трупів з метою їх наступного 



ототожнення чи криміналістичної реєстрації застосовують фотографування: 
211. Який вид судової фотографії застосовується при фотографуванні 
перебігу та результатів огляду місця події: 
212. Вкажіть, як повинен бути сфотографований труп на місці події при 
оглядовій фотозйомці? 

213. Що таке механізм слідоутворення? 

214. З урахуванням механізму і характеру слідоутворення матеріальні сліди 
поділяються: 
215. Поверхневі сліди, за ступенем можливості їх візуального сприйняття 
можуть бути: 
216. З урахуванням характеру та напряму руху сліди бувають: 
217. Як називаються сліди, які характеризуються двома вимірами (шириною і 
довжиною) і відображають лише поверхневу будову слідоутворюючого 
об’єкта? 

218.У якій послідовності відбувається робота зі слідами? 

219. Оглядаючи автомобіль, на його правому крилі виявлено потожировий 
слід пальця руки з чітким папілярними візерунком. Укажіть вид виявленого 
сліду? 

220. У кримінальному провадженні про крадіжку, під час огляду складу 
будівельних матеріалів у куті було виявлено слід у формі кола, утворений 
осипами по окружності. Укажіть вид виявленого сліду? 

221. Дослідження доказів - це: 
222. Спосіб зіставлення, при здійсненні порівняльного дослідження в процесі 
ідентифікації являє собою: 
223.Спосіб накладення відображень, при здійсненні порівняльного 
дослідження в процесі ідентифікації являє собою: 
224.Що вивчає криміналістична одорологія? 

225. Складна динамічна система, що включає в себе ряд компонентів щодо 
підготовки, вчинення та приховування злочину це: 
226. Що з нижчепереліченого не є галуззю криміналістичної техніки? 

227. Методи криміналістики застосовуються завжди: 
228. Як класифікують методи криміналістики? 

229. Загальні правові основи використання науково-технічних засобів під час 
розкриття та розслідування злочинів, а також судового розгляду 
визначаються: 
230. Використання науково-технічних засобів в ході провадження слідчої дії 
необхідно фіксувати в: 
231. До інших засобів фіксації, що використовуються поряд із судовою 
фотографією, належать: 
232. Фотозйомка місця події поділяється на наступні види: 
233. Сигналітичний метод судової фотографії є: 
234. Відеозапис в криміналістиці являє собою: 
235. Матеріальні об’єкти особистого, побутового, виробничого призначення, 
залишені або винесені з місця події,- це: 
236.Система компонентів процесу утворення слідів-відображень  



називається: 
237.Ділянки поверхні об’єктів, якими вони стикаються під час утворення 
сліду називаються: 
238. Узор на нігтьових фалангах пальців рук, утворений певними лініями це: 
239. Розділ трасології, що вивчає властивості і будову папілярних візерунків 
з метою використання їх відбитків для ототожнення особи і розкриття 
злочинів, називається: 
240. Різновидом трасологічної експертизи, основним завданням якої є 
ідентифікація особи за слідами рук, залишеними на місці події є: 
241. Група слідів ніг людини, яка складається з кількох (три і більше) 
послідовно розташованих відбитків босих ніг або взуття: 
242. За кількістю стволів вся ручна вогнепальна зброя поділяється на: 
243. Без чого не можна зробити постріл з вогнепальної зброї? 

244. Який вид зброї не виділяють за призначенням? 

245. Чи є УФ-освітлювачі технічними засобами, які не спричиняють 
пошкодження документа? 

246. При огляді документа вивчається: 
247. Що відноситься до об’єктів судово-почеркознавчої експертизи? 

248. Які види зміни почерку відносяться до навмисних? 

249. Що є теоретичною основою судового почеркознавства? 

250. Якою є система реєстрації при застосуванні дактилоскопічної формули? 

251. Загальне завдання криміналістичної тактики як розділу криміналістики 
полягає у: 
252. Система наукових положень і рекомендацій щодо організації та 
планування досудового і судового слідства, щодо визначення оптимальної 
лінії поведінки осіб, прийомів провадження слідчих і судових дій, 
спрямованих на збирання і дослідження доказів та встановлення обставин, 
що сприяли вчиненню кримінального правопорушення – це: 
253. До Загальних положень криміналістичної тактики входять: 
254. Науково обґрунтована і апробована практикою порада щодо вибору 
тактичних прийомів - це: 
255. Взаємопов’язану сукупність слідчих, оперативних, ревізійних та інших 
дій, розроблюваних і здійснюваних у процесі роз-слідування за єдиним 
планом під керівництвом слідчого з метою реалізації такого тактичного 
завдання, що не може бути вирішене провадженням окремої слідчої дії 
називають: 
256. Чим з точки зору засобів криміналістичної тактики є система тактичних 
прийомів обшуку, спрямована на пошук об’єктів, що зберігаються без 
спеціального маскування? 

257. Яким засобом криміналістичної тактики є система тактичних прийомів 
обшуку, спрямована на пошук об’єктів, схованих у спеціальних схованках 
або в інших суб’єктивно недоступних місцях? 

258. Який засіб криміналістичної тактики утворюватимуть оголошення 
допитуваному показань очевидців, свідків, співучасників; оголошення даних 
огляду, демонстрування намірів і можливостей слідства щодо збирання і 



дослідження доказів без участі допитуваного, пред’явлення речових доказів, 
постановка різного темпу запитань? 

259. Який засіб криміналістичної тактики утворюватимуть такі дії: 
докладний допит но всіх обставинах заявленого алібі і ретельна фіксація 
показань; з’ясування поінформованості допитувано-го про факти, які 
відповідно до алібі повинні бути йому відомі, а також про факти і обставини, 
які може знати тільки особа, що вчинила злочин; спростування логічних і 
хронологічних суперечностей у показаннях; оголошення висновків експерта, 
які свідчать про можливість перебування допитуваного на місці злочину; 
пред’явлення доказів, які підтверджують перебування допитуваного у місці 
вчинення злочину; оголошення показань інших осіб? 

260. Як називають тактичну операцію, яку з точки зору її змістовного 
наповнення утворює лише комплекс гласних слідчих (розшукових) дій? 

261. Наскрізними, тобто наявними на всіх етапах розслідування, бувають? 

262. Локальними тактичними засобами, тобто використовуваними лише на 
конкретному етапі розслідування, бувають? 

263. У якій відповіді подане правильне визначення поняття «слідча ситуація» 
у вузькому розумінні, яке показує практичне значення цієї наукової 
категорії? 

264. Як називається слідча ситуація, що характеризується наявністю доказів, 
можливістю їх додаткового отримання, безконфліктністю, відсутністю інших 
перешкод для успішного розслідування, а для її вирішення потрібно тільки 
забезпечити раціональну реалізацію можливостей слідчих, оперативно-

розшукових, організаційних дій? 

265. Як називається слідча ситуація, яка в ході розслідування конкретного 
злочину співпадає із однією з виділених на основі узагальнення практики 
розслідування даного виду злочинів ситуацій, а для її вирішення потрібно 
скористатись заздалегідь розробленим у відповідній окремій 
криміналістичній методиці алгоритмом? 

266. Яка слідча ситуація називається нетиповою? 

267. Яка слідча ситуація називається типовою? 

268. Виконання слідчим чи суддею діяльності в умовах можливого настання 
негативних наслідків, тобто допущення слідчим несприятливих (негативних) 
наслідків під час реалізації засобів криміналістичної тактики - це: 
269. Визначення слідчим методів, прийомів і засобів досягнення мети 
тактичного впливу на слідчу ситуацію загалом або на окремі її компоненти, 
на перебіг і результати розслідування та його елементи – це: 
270. Визначення слідчим мети тактичного впливу на слідчу ситуацію загалом 
або на окремі її компоненти, на перебіг і результати розслідування та його 
елементи - це: 
271. Розумовий процес, який полягає у визначенні напряму і завдань 
(окреслення обставин, які підлягають з’ясуванню) розслідування, а також 
способів, засобів і строків вирішення цих завдань в рамках закону 
називається: 
272. Засноване на зібраній розслідуванням у справі інформації припущення 



(ймовірне судження) слідчого, прокурора, суду про подію злочину і злочинця 
в цілому або окремі факти і осіб, причинні та інші зв’язки між обставинами, 
що підлягають доказуванню - це: 
273. За обсягом (колом пояснюваних фактів) криміналістичні версії бувають: 
274. Складний розумовий процес, який полягає у визначенні напряму і 
завдань розслідування, способів, засобів і строків їх вирішення в рамках 
закону, – це: 
275. Як називається принцип планування, який зобов’язує слідчого 
передбачати у плані розслідування тільки методи, прийоми і засоби 
досягнення мети розслідування, які відповідають нормам КПК України? 

276. Як називається принцип планування розслідування, який зобов’язує 
слідчого, оперативного працівника при плануванні виходити з об’єктивних 
закономірностей процесу пізнання, рекомендацій криміналістики щодо 
механізму утворення і збереження слідів, прийомів і засобів їх виявлення; 
вимагає широкого використання при плануванні даних інших наук? 

277. Як називається принцип планування, який зобов’язує враховувати 
особливості розслідування конкретного злочину, не допускати шаблону, 
схематичності? 

278. Який принцип планування розслідування зумовлює безперервність 
планування, тобто, що план повинен змінюватись і доповнюватись в міру 
надходження доказової інформації, яка спростовує або підтверджує 
обставини, що доказуються? 

279. Який принцип планування розслідування забороняє розглядати план 
розслідування як щось постійне, незмінне, застиглу схему, що раз і назавжди 
була складена на початку розслідування? 

280. Зовнішній вираз, який отримує розумова діяльність слід-чого з 
планування - це: 
281. Який принцип планування розслідування означає гнучкість плану, його 
рухливість, необхідність пристосовувати планування до обстановки слідства, 
що постійно змінюється? 

282. З якого моменту починається (повинно починатись) планування 
розслідування? 

283. Чим за логічною природою є криміналістична версія? 

284. Яка логічна операція процесу конструювання версії безпосередньо 
передує перевірці версії? 

285. Що із нижче приведеного НЕ є безпосереднім завданням огляду місця 
події? 

286. Що НЕ належить до безпосередніх завдань огляду місця події? 

287. У якому варіанті відповіді вказано вид слідчого огляду за послідовністю 
виконання (за часом провадження)? 

288. Вкажіть вид слідчого огляду за обсягом його здійснення? 

289. Як у криміналістиці класифікують власне криміналістичні принципи 
огляду місця події? 

290. Який організаційно-тактичний принцип (правило) огляду зобов’язує 
слідчого дотримуватись криміналістичних рекомендацій щодо визначення 



меж, вихідної точки, послідовності пересування територією або 
приміщенням, що оглядається, обрання найдоцільнішого методу і способу 
огляду? 

291. Який тактичний принцип слідчого огляду має на меті забезпечення 
максимального збереження обстановки та об’єктів до моменту огляду, що 
безпосередньо впливає на ефективність і результативність цієї слідчої дії? 

292. Який тактичний принцип слідчого огляду буде порушено у випадку 
мимовільного (ненавмисного) невідображення у протоколі факту виявлення 
негативних обставин? 

293. Який тактичний принцип слідчого огляду буде порушено у випадку 
навмисного невідображення у протоколі факту ви-явлення слідів (ознак), 
яких не повинно було бути на місці події за закономірно типового розвитку 
даної події кримінального правопорушення? 

294. У якій відповіді правильно та повно вказано, чи має якесь практичне 
значення виділення і розроблення у криміналістиці тактичних принципів 
слідчого огляду? 

295. Яке положення розкриває принцип повноти огляду? 

296. Який тактичний принцип огляду місця події зобов’язує слідчого 
провести огляд одразу після надходження повідомлення про подію в будь-

який час доби, і лише за несприятливих умов допускається його перенесення 
на певний час, але з обов’язковим розпорядженням про охорону місця події? 

297. Яке з нижче приведених положень-вимог до проведення слідчого огляду 
випливає з принципу його безпечності: 
298. Яка слідча дія полягає в установленні, фіксації та дослідженні 
обстановки місця події, слідів кримінального правопорушення та його 
суб’єктів, інших (фактичних) даних, на підставі яких у сукупності з рештою 
доказів можна робити висновок про механізм події та інші обставини 
розслідуваної події? 

299. Наявність чи відсутність на місці події матеріальних відображень, які за 
своїм розміщенням, локалізацією або іншими суттєвими ознаками не 
відповідають установленим фактичним даним, суперечать механізмові 
розвитку події - це: 
300. Що означає «зорієнтуватись» на місці події, розпочинаючи робочий етап 
огляду місця події? 

301. Який спосіб дослідження (огляду) місця події найоптимальніше 
застосовувати для обстеження видовжених в просторі або великих ділянок 
місцевості при відшуканні захованих трупів, викрадених речей та інших 
слідів кримінального правопорушення? 

302. Який спосіб дослідження обстановки місця події є найбільш зручним 
для обстеження великих ділянок місцевості, коли необхідно виявити сліди 
підходу і відходу кримінального правопорушника? 

303. Який спосіб дослідження обстановки місця події є найбільш зручним, 
якщо на місці події є об’єкт, де можна виявити найбільшу кількість слідів 
(труп, зламаний сейф, з якого злочинці виймали речі, зіткненні лоб-в-лоб 
автомобілі тощо)? 



304. Який спосіб дослідження обстановки місця події є найбільш зручним, 
якщо на місці події не існує об’єкта, де можна ви-явити найбільшу кількість 
слідів? 

305. Який спосіб дослідження обстановки місця події є найбільш зручним, 
оптимальним і рекомендованим криміналістикою для пошуку дрібних слідів, 
куль, гільз, схованок у предметах тощо? 

306. Як називається метод огляду місця події, за якого рекомендується 
досліджувати об’єкт тільки в місцях ймовірного розташування слідів 
кримінального правопорушення? 

307. Як називається метод огляду місця події, за якого рекомендується 
досліджувати лише ті сегменти об’єкта огляду, які були на уявному шляху 
руху злочинця, яких він, можливо, торкався, та лише ті ділянки місцевості 
(приміщення), де виявлення слідів і речових доказів є найбільш імовірним? 

308. Як називається метод огляду місця події, при якому з однаковою 
скрупульозністю досліджуються (обстежуються) уся територія, усі частини, 
сегменти, деталі об’єкта? 

309. Який із додаткових (факультативних) способів фіксації зазвичай НЕ 

використовується і є недоцільним щодо будь-якого виду слідчого огляду? 

310. Який із додаткових (факультативних) способів фіксації зазвичай НЕ 

використовується, оскільки є мало інформативним та недоцільним щодо 
будь-якого виду слідчого огляду? 

311. Які відомості повинні знайти своє відображення у заключній частині 
протоколу огляду місця події? 

312. Що із нижче переліченого повинно бути відображено у заключній 
частині протоколу огляду місця події? 

313. Які відомості повинні міститися у заключній частині протоколу огляду 
місця події? 

314. Як називатиметься Додаток до протоколу огляду місця події, який 
становить собою графічне площинне зображення (креслення) місця події, 
виконане у масштабі? 

315. Як називатиметься Додаток до протоколу огляду місця події, який має 
вигляд графічного площинного зображення (креслення) місця події, яке 
виконано без масштабу, орієнтовно, із зазначенням розмірів об’єктів, їхньої 
форми та відстаней між ними? 

316. Як називатиметься Додаток до протоколу огляду місця події – графічне 
об’ємне (трьохвимірне) зображення (креслення) місця події, на якому 
зображено не тільки підлогу кімнати з розташованими на ній об’єктами, а й 
стіни з усіма предметами і слідами, що на них є, а також стелю, коли на ній є 
якісь ознаки, що підлягають фіксації, виконане у масштабі? 

317. Як називається Додаток до протоколу огляду місця події – графічне 
об’ємне (трьохвимірне) зображення (креслення) місця події, на якому 
зображено не тільки підлогу кімнати з розташованими на ній об’єктами, а й 
стіни з усіма предметами і слідами, що на них є, а також стелю, коли на ній є 
якісь ознаки, що підлягають фіксації; яке виконано без масштабу, орієнтовно, 
із зазначенням розмірів об’єктів, їхньої форми та відстаней між ними? 



318. Як називатиметься Додаток до протоколу огляду місця події – графічне 
площинне зображення (креслення) місця події, на якому зображено не усе 
приміщення чи ділянка місцевості, а лише безпосередньо найважливіша його 
частина – епіцентр слідів; яке виконано без масштабу, орієнтовно, із 
зазначенням розмірів об’єктів, їхньої форми та відстаней між ними? 

319. Як називатиметься Додаток до протоколу огляду місця події – графічне 
площинне зображення (креслення), на якому зображено усе приміщення чи 
значна ділянка місцевості - місця події, виконане у масштабі? 

320. Що у криміналістиці розуміють під поняттям «ложе трупа»? 

321. Що слід розуміти під поняттям «ложе трупа»? 

322. Що НЕ підлягає виявленню і фіксації в ході огляду тварини? 

323. Якщо в ході слідчого огляду НЕ залучався спеціаліст відповідного 
профілю, спеціальні знання профілю котрого були необхідними, то потрібно 
провести ще один огляд, а саме: 
324. Якщо огляд проведено неякісно в силу недосвідченості слідчого, то слід 
провести ще один огляд, а саме: 
325. Яке тактичне рішення необхідно прийняти слідчому у випадках, якщо у 
нього з’явились точні дані про те, що у лісі у конкретному місці заховано 
(закопано) пістолет – знаряддя вбивства? 

326. Яке тактичне рішення необхідно прийняти слідчому у випадках, якщо у 
нього з’явились дані, що дають підстави вважати, що пістолет – знаряддя 
вбивства, заховано (закопано) на засадженій капустою земельній ділянці, 
належній матері підозрюваної, для його виявлення і вилучення? 

327. У якій відповіді правильно названо рекомендації криміналістичної 
тактики щодо найкращої пози обшукуваного під час проведення особистого 
обшуку? 

328. У якій тактичній послідовності рекомендується здійснювати обстеження 
(дослідження) особи при її особистому обшуку? 

329. Що слід здійснити слідчому у ході провадження особистого обшуку 
відразу по завершенні обстеження тіла та одягу особи? 

330. Як називається стадія обшуку, яка завершується пропозицією 
обшукуваному добровільно видати речі та цінності, що під-лягають 
вилученню, а також предмети, заборонені до цивільного обігу: 
331. У якому документі треба задокументовати факт, що в ході обшуку 
обшукуваний намагався знищити або переховати речі чи документи, що 
підлягають вилученню, а також вжиті слідчим заходи до нього? 

332. У якому випадку для проведення особистого обшуку рекомендовано 
залучати судмедексперта або лікаря? 

333. У якій відповіді правильно та повно вказано чи підлягають вилученню 
виявлені в ході проведення обшуку речі, заборонені законом до обігу, які НЕ 

мають відношення до провадження за матеріалами, що розслідуються? 

334. Які методи обшуку виділяються криміналістичною тактикою  
335. У якій відповіді вказано правило опису у протоколі про проведення 
обшуку вилучених грошових знаків? 

336. У якій відповіді розкрито специфіку опису у протоколі про проведення 



обшуку чи огляду вилученої зброї? 

337. Вкажіть види обшуку залежно від послідовності його проведення? 

338. У якій відповіді вірно вказано порядок проведення та фіксації 
результатів особистого обшуку особи у випадках, якщо під час обшуку житла 
у слідчого з’явились достатні підстави вважати, що особа, яка знаходиться в 
цьому приміщенні, приховує при собі предмети або документи, які мають 
значення для розслідування? 

339. Як і де потрібно зафіксувати факт залучення до участі у проведенні 
обшуку кінолога зі службово-розшуковою собакою з метою надання 
допомоги для пошуку наркотичних засобів, живих осіб чи їх трупів тощо? 

340. Що слідчий зобов’язаний вручити особі, у якої проводився обшук? 

341. Яка слідча (судова) дія є формою реалізації тактичних, психологічних та 
інших прийомів і засобів для одержання, дослідження, фіксації і перевірки 
ідеальних психічних відображень (слідів пам’яті), джерелом яких є людина? 

342. Система наукових положень і розроблених на їх основі рекомендацій 
про специфічні криміналістичні, психологічні, морально-етичні прийоми і 
засоби спілкування, що застосовуються у кримінальному судочинстві для 
одержання інформації від людей, – це: 
343. Що є метою будь-якого виду допиту? 

344. Предмет допиту – це: 
345. З чого розпочинається (зазвичай, повинен розпочинатись) допит свідка 
по суті провадження? 

346. З чого розпочинається допит обвинуваченого по суті провадження? 

347. Уся непроцесуальна організаційно-управлінська робота слідчого, 
спрямована на те, щоб у майбутньому отримати від допитуваної особи 
правдиві усні показання, які мають значення для кримінального 
провадження, і зафіксувати їх у протоколі – це: 
348. Як називається критерій для класифікації допиту, за яким тактичні 
особливості кожного різновиду допиту обумовлюються окресленими у законі 
предметом допиту, процесуальними правами, обов’язками та інтересами 
допитуваного? 

349. Обов’язковим етапом стадії проведення допиту є: 
350. Учасник організованої злочинної групи, якого доцільно допитувати у 
першу чергу – це? 

351. Як називається елемент стадії підготовки до допиту, який проявляється в 
окресленні слідчим переліку епізодів, обставин або питань, що підлягають 
встановленню, а в низці випадків – у формулюванні розгорнутої програми 
дій слідчого (питання, що будуть поставлені, їх послідовність; докази для 
пред’явлення допитуваному в разі виникнення конфліктної ситуації тощо)? 

352. Яким за своєю спрямованістю буде запитання свідку-очевидцю про 
обстановку приміщення (кількість вікон, дверей, абажури, їх локалізацію, 
вид, колір, покриття підлоги тощо) – місце передачі неправомірної вигоди, 
про місце, звідки свідок бачив подію тощо? 

353. Яким за своєю спрямованістю буде запитання свідку-очевидцю про 
погоду в день події, яку він сприймав, про те, що він робив в даному місці (у 



зв’язку з чим там перебував), о котрій годині він повинен був би бути на 
даному місці, що робив після події, що цікавить слідство? 

354. Яким за своєю спрямованістю буде запитання допитуваному про: 
розміри, відстані, проміжок часу, ознаки особи і предметів, суму, вагу і 
кількість, колір, форму сприйманого? 

355. Як називається різновид запитань (за їх спрямованістю), які ставляться 
допитуваному для з’ясування фактів, упущених ним у вільній розповіді, 
передбачити які заздалегідь неможливо? 

356. Як називається різновид запитань, що спрямовані на з’ясування 
предмета допиту, а їх постановка визначається наперед конкретними 
обставинами справи та відповідно планом допиту? 

357. Яким за своєю спрямованістю буде запитання допитуваному про те, на 
підставі чого він стверджує (переконаний) що подія, яку він спостерігав, 
відбувалась о 16-тій годині? 

358. Що у тактиці і психології допиту розуміють під «ремінісценцією»? 

359. Цілеспрямована, планована діяльність слідчого щодо управління 
спілкуванням в ході допиту, спрямована на створення умов, відповідного 
настрою на спілкування, що забезпечують розвиток спілкування в 
потрібному напрямку, яка здійснюється протягом всього розслідування – це: 
360. Як називається етап допиту, що включає в себе вихід із спілкування, 
закріплення його результатів та їх аналіз? 

361. Вкажіть тактичні відмінності допиту підозрюваного і обвинуваченого? 

362. Як називають тактичний прийом актуалізації (пожвавлення, 
відновлення) в пам’яті забутого, який полягає у постановці запитань у 
хронологічній або логічній послідовності про попередні, супровідні та 
наступні за подією злочину обставини (наприклад, при встановленні часу 
події слід допитати про дії свідка до появи на місці події)? 

363. Як називають тактичний прийом актуалізації (пожвавлення, 
відновлення) в пам’яті забутого, який полягає у показі допитуваному 
предмета (речових або письмових доказів), подібного з тим, що раніше ним 
спостерігався, коли пригадування ґрунтується не тільки на розумових 
асоціаціях, а й на безпосередніх зорових відчуттях? 

364. Як називають тактичний прийом виявлення і викриття неправдивих 
показань, який полягає у вислуховуванні всього неправдивого повідомлення 
без виказування сумнівів та недовіри, щоб, по-перше, створити враження, що 
показання прийняте, а, по-друге, отримати досить широку базу для наступної 
його перевірки та викриття? 

365. Вкажіть тактичний прийом відновлення в пам’яті забутого і 
«приведення в порядок» показань допитуваного про обставини події 
(розташування осіб і предметів в обстановці певного місця, їх переміщення 
тощо), щоб допитуваний згадав «загублені деталі» або упевнився в 
неспівпадінні повідомлюваного? 

366. Допит малолітньої або неповнолітньої особи НЕ може продовжуватися: 
367. Який тактичний прийом переслідує ту ж мету, але є протилежним за 
суттю («антонімом») тактичному прийому «присікання брехні на початку 



допиту»? 

368. Як у тактиці і психології допиту називають явище пізнавальних 
психічних процесів, коли майже вся сприйнята інформація фіксується в 
мозку, але відтворюється лише невелика її частина, інше зберігається як би 
забутим, однак при збігу сприятливих обставин назавжди втрачене в пам’яті 
може бути оживлене в повторних показаннях? 

369. Спільний (навперемінний) допит двох раніше допитаних осіб про 
обставини справи, щодо яких на попередніх допитах ними були дані 
суперечливі показання – це? 

370. Що є предметом очної ставки? 

371. У якій відповіді правильно визначено, хто може бути впізнаючим 
суб’єктом – учасником пред’явлення для впізнання? 

372. У якій відповіді правильно та найбільш повно названо, що виступає 
засобом ідентифікації або групофікації об’єктів, що пред’являються для 
впізнання? 

373. Хто може бути впізнаючим суб’єктом при пред’явленні для впізнання? 

374. Хто із нижче перелічених може бути впізнаючим суб’єктом при 
пред’явленні для впізнання? 

375. Визначте, хто може бути впізнаючим суб’єктом при пред’явленні для 
впізнання? 

376. Як зазвичай поділяють детермінуючі акт узнавання (впізнання) фактори? 

377. Яка слідча дія є процесуальною формою ототожнення людей, 
матеріальних об’єктів, що потрапили в орбіту кримінального судочинства, за 
мисленним образом (ідеальним відображенням, уявним образом), що зберігся 
в пам’яті учасника розслідуваної події? 

378. В ході якої слідчої дії неможливе використання тактичних прийомів, 
спрямованих на узнавання учасником розслідуваної події людей, речей, які 
він сприймав у її ході і запам’ятав їх? 

379. У якому документі слід зафіксувати факт узнавання трупа невідомої 
особи на місці його виявлення мешканцями навколишніх будинків за місцем 
його виявлення чи особами, які за характером своєї діяльності вимушені 
спілкуватися з населенням даної місцевості? 

380. Хто під час пред’явлення для впізнання є суб’єктом встановлення 
тотожності (чи відсутності тотожності) упізнаваного об’єкта із тим, що 
сприймався учасником розслідуваної події? 

381. Вкажіть імперативне правило пред’явлення для впізнання живих осіб: 
382. Яку слідчу дію необхідно обрати у ситуації, коли виникла потреба в 
ідентифікації будівлі (приміщення чи ділянки місцевості), яку раніше 
спостерігав потерпілий у зв’язку з розслідуваною подією і заявив, що хоч і не 
знає адреси об’єкта нерухомості, але знає як до нього дістатись, пам’ятає чи 
пригадав би дорогу до нього і показав би його слідству? 

383. Яке тактичне рішення найдоцільніше обрати в ситуації, коли потрібно 
ідентифікувати виявлену слідством будівлю (приміщення чи ділянку 
місцевості), яку раніше спостерігав потерпілий у зв’язку зі злочинною подією 
й описав її індивідуалізуючі ознаки на допиті, однак заявив, що не знає ні 



адреси нерухомого об’єкта, ні його точного місця знаходження? 

384. Яке тактичне рішення найдоцільніше прийняти слідчому в ситуації, коли 
потрібно ідентифікувати будівлю (приміщення чи ділянку місцевості), у якій 
утримувався викрадений потерпілий та описав її індивідуалізуючі ознаки на 
допиті, однак заявив, що не знає ні адреси нерухомого об’єкта, ні його 
точного місця знаходження, а інші засоби доказування встановити 
(розшукати) об’єкт, що підлягає впізнанню, результатів не дали? 

385. Комплекс яких слідчих дій необхідно і достатньо провести для 
встановлення факту тотожності (ідентифікації) викраденого ювелірного 
виробу авторської роботи з дарчим гравіруванням із виробом, вилученим у 
ході обшуку в підозрюваного? 

386. У якій відповіді названа рекомендація криміналістичної тактики, 
спрямована на об’єктивне і результативне узнавання об’єкта, що 
пред’являється для впізнання? 

387. У якій відповіді викладено суть «реставрації» або «туалету» трупа перед 
його пред’явленням для впізнання чи сигналетичною фотозйомкою? 

388. Вкажіть завдання (очікуваний результат) «реставрації» або «туалету» 
трупа перед його пред’явленням для впізнання або сигналетичною 
фотозйомкою? 

389. В рамках якої слідчої дії криміналістична тактика рекомендує 
здійснювати впізнання одягу та супутніх предметів (окуляри, годинник, 
протези, каблучки, сережки тощо), у якому був виявлений труп 
невстановленої особи? 

390. Що належить до об’єктивних факторів, за яких відбувалось сприйняття 
впізнаючим упізнаваного об’єкта у зв’язку з розслідуваною подією? 

391. У якому випадку доцільно проводити слідчу дію «пред’явлення для 
впізнання»? 

392. У якому випадку доцільно проводити слідчу дію «пред’явлення для 
впізнання» при потребі ідентифікувати виявлений викрадений автомобіль? 

393. У якому випадку з метою одержання даних про перебування 
підозрюваного на місці події доцільно пред’явити його для впізнання 
потерпілому? 

394. У якій відповіді вірно названо, у яких випадках доцільно проводити 
слідчу дію пред’явлення для впізнання з точки зору достовірності його 
результатів? 

395. Як називається вид впізнання, при якому впізнаючий бачить особу, яка 
впізнається, а остання не бачить впізнаючого? 

396. У якій відповіді вірно названо, який акт узнавання проводиться за 
процесуальними та тактичними правилами пред’явлення для впізнання? 

397. Що НЕ вважається (НЕ трактується) підказкою, навідною дією 
(обставиною) при пред’явленні для впізнання: 
398. Особливістю якого виду пред’явлення для впізнання є умова, що воно 
повинно проводитися так, щоб впізнаючий НЕ бачив того, хто (що) 
впізнається, тобто поза візуальним сприйняттям впізнаючим пред’явлених 
для впізнання об’єктів? 



399. Як чинний КПК України називає слідчу дію, яка полягає у здійсненні 
дослідів з метою перевірки факту можливості існування і перебігу за певних 
умов тих чи інших подій, явищ, процесів, а також у зіставленні показань 
раніше допитаних у кримінальному провадженні осіб з фактичною 
обстановкою конкретного місця події? 

400. У який відповіді неправильно названо вид слідчого експерименту 
залежно від його мети (характеру завдань)? 

401. Проведення будь-якого різновиду слідчого експерименту НЕ 

допускається у випадку? 

402. Який метод пізнання використовується і реалізується у ході слідчого 
експерименту і підготовки до нього? 

403. У якій відповіді правильно вказано назву протоколу слідчої дії, у якому, 
відповідно до чинного КПК України, потрібно фіксувати перебіг і результати 
здійсненних слідчим дослідів з метою перевірки факту можливості існування 
і перебігу за певних умов тих чи інших подій, явищ, процесів? 

404. У якій відповіді правильно вказано процесуальну форму слідчого 
експерименту, виходячи з чинного КПК, а де-факто самостійну слідчу дію, 
яка полягає у зіставленні показань раніше допитаних у кримінальному 
провадженні осіб з фактичною обстановкою конкретного місця події, щодо 
обставин якої ці особи свідчили? 

405. У якій відповіді правильно вказано слідчу дію, яка полягає в проведенні 
слідчим спеціальних дослідів з метою перевірки зібраних доказів, отримання 
нових доказів, перевірки і оцінки слідчих версій щодо можливості існування 
тих чи інших фактів, що мають значення для правильного вирішення 
кримінального провадження? 

406. Як, відповідно до чинного КПК України називається слідча дія, яка 
полягає у здійсненні слідчим дослідів з метою перевірки факту можливості 
існування та (чи) перебігу за певних умов тих чи інших подій, явищ, 
процесів, а також (чи) у зіставленні показань раніше допитаних у 
кримінальній справі осіб з фактичною обстановкою конкретного місця події, 
щодо обставин якої ці особи свідчили? 

407. У якій відповіді вказано назву слідчої дії відповідно до чинного КПК, 
яка полягає у здійсненні слідчим дослідів з метою перевірки факту 

можливості існування та (чи) перебігу за певних умов тих чи інших подій, 
явищ, процесів? 

408. У якій відповіді правильно вказано назву протоколу слідчої дії, у якому, 
відповідно до чинного КПК України, потрібно фіксувати перебіг і результати 
виїзду на місце з попередньо допитаним і співставлення його раніше даних 
показань з фактичною обстановкою конкретного місця події, щодо обставин 
якої цей допитуваний свідчив? 

409. Оберіть відповідь, у якій приведена слідча дія, яка НЕ має схожих ознак 
(елементів) із перевіркою показань на місці? 

410. У якій відповіді приведена слідча дія, яка НЕ має схожих ознак 
(елементів) зі слідчим експериментом? 

411. У якій відповіді приведена слідча дія, яка НЕ має схожих ознак 



(елементів) із перевіркою показань на місці? 

412. У якій відповіді приведено неправильне тактичне положення щодо 
добору та участі понятих у слідчому експерименті? 

413. У якій відповіді зазначена неправильна тактична рекомендація щодо 
підготовки до слідчого експерименту? 

414. У якій відповіді приведена неправильна тактична рекомендація 
(правило) щодо підготовки об’єктів, необхідних для постановки дослідів в 
ході слідчого експерименту? 

415. У якій відповіді НЕ приведене правило про вибір місця проведення 
слідчого експерименту? 

416. Яким спеціальним терміном у криміналістичній тактиці називають 
рекомендацію слідчому перед слідчим експериментом обов’язково побувати 
на місці експерименту, ознайомитися з обстановкою, що дозволить внести 
корективи до плану, уточнити кількість учасників і роль кожного з них, 
провести додаткові допити свідків чи інших осіб, вирішити питання щодо 
його реконструкції? 

417. Який факультативний спосіб фіксації слідчого експерименту є 
найінформативнішим для наочного відображення його ходу і результатів? 

418. У якій відповіді названо складові криміналістичної методики як розділу 
криміналістики: 
419. Оберіть відповідь, у якій названо складову криміналістичної методики 
як розділу криміналістики: 
420. У якій відповіді названо складову криміналістичної методики як розділу 
криміналістики: 
421. Вкажіть елемент, що входить у структуру загальних положень 
криміналістичної методики як розділу криміналістики: 
422. Назвіть елемент, який НЕ входить у структуру загальних положень 
криміналістичної методики як розділу криміналістики: 
423. Оберіть з нижче переліченого елемент, який входить у структуру 
загальних положень криміналістичної методики як розділу криміналістики: 
424. Назвіть елемент, який входить у структуру загальних положень 
криміналістичної методики як розділу криміналістики: 
425. Оберіть з нижче переліченого елемент, який входить у структуру 
загальних положень криміналістичної методики як розділу криміналістики: 
426. Назвіть елемент типової структури окремої криміналістичної методики: 
427. Оберіть з переліку елемент типової структури окремої криміналістичної 
методики: 
428. Назвіть елемент окремої методики розслідування злочинів: 
429. Оберіть з нижче переліченого елемент окремих методик розслідування 
злочинів: 
430. Встановіть елемент окремих методик розслідування злочинів: 
431. Науково розроблена і практично перевірена порада щодо організації та 
здійснення кримінального судочинства на відповідних його стадіях, залежно 
від категорії кримінального провадження – це? 

432. Що із вищеперерахованого НЕ є джерелом криміналістичної методики: 



433. Вкажіть етапи розслідування за трьох етапним підходом до їх 
класифікації: 
434. У якому положенні правильно названо етапи розслідування за 
двоетапного підходу до їх класифікацій: 
435. Вкажіть вид окремої криміналістичної методики залежно від виду 
(групи) кримінальних правопорушень (злочинів і проступків)? 

436. Вкажіть вид окремої методики розслідування, яка включає кримінальні 
правопорушення з різних глав Особливої частини КК України, які об’єднані 
за певним криміналістичним критерієм? 

437. Що із нижче перерахованого є принципом побудови окремих 
криміналістичних методик? 

438. Визначте, що із нижче перерахованого є принципом побудови окремих 
криміналістичних методик? 

439. Оберіть, що із нижче перерахованого є принципом побудови окремих 
криміналістичних методик? 

440. Що із нижче перерахованого є принципом побудови окремих 
криміналістичних методик? 

441. Оберіть, що із нижче перерахованого є принципом побудови окремих 
криміналістичних методик? 

442. Що із нижче перерахованого є принципом побудови окремих 
криміналістичних методик? 

443. Визначте, що із нижче перерахованого є принципом побудови окремих 
криміналістичних методик? 

444. Що із нижче перерахованого є принципом побудови окремих 
криміналістичних методик? 

445. На якому принципі будуються окремі криміналістичні методики: 
446. Визначте, на якому принципі будуються окремі криміналістичні 
методики: 
447. Система узагальнених теоретичних даних (науково узагальненої 
інформації) щодо найважливіших криміналістично значущих ознак 
злочинної (кримінально караної) діяльності певного виду – це... 
448. Вкажіть елемент криміналістичної характеристики злочинів: 
449. Встановіть елемент криміналістичної характеристики злочинів: 
450. Вкажіть елемент криміналістичної характеристики злочинів: 
451. Встановіть елемент криміналістичної характеристики злочинів: 
452. Визначте елемент криміналістичної характеристики злочинів: 
453. Вкажіть елемент криміналістичної характеристики злочинів: 
454. Зміст якого елемента криміналістичної характеристики злочинів 
розкриває наступне положення «... – це частина матеріального середовища, 
що включає, крім ділянки території, сукупність різних предметів, поведінку 
учасників події, психологічні стосунки між ними»? 

455. Зміст якого елемента криміналістичної характеристики злочинів 
розкриває наступне положення «... – це будь-які зміни середовища, що 
виникли внаслідок учинення в ньому злочину»? 

456. У якій відповіді правильно вказано словосполучення, пропущене у 



наведеному теоретичному визначенні щодо одного з понять криміналістичної 
науки: «________ – система взаємопов’язаних узагальнених даних про 
найбільш типові ознаки, які проявляються у способі та механізмі вбивства, 
обстановці його вчинення, особі вбивці й жертви та в інших аспектах цього 
злочину, відомості про які є важливими для практичного вирішення завдань 
кримінального судочинства під час провадження у кримінальних справах цієї 
категорії»? 

457. У якій відповіді неправильно названо типовий елемент криміналістичної 
характеристики вбивств? 

щодо практичного значення обізнаності слідчого типовим способам 
вчинення вбивств? 

459. У відповіді під котрим номером неправильно наведено слідчі дії, 
характерні для слідчої ситуації: вбивство вчинено в умовах очевидності, труп 
жертви знайдено, особу потерпілого встановлено, вбивцю затримано? 

460. У відповіді під котрим номером неправильно наведено процесуальні та 
інші перевірочні дії, характерні для слідчої ситуації: має місце заява про 
зникнення людини і наявні підстави вважати, що це результат вбивства і 
заховання трупа? 

461. У відповіді під котрим номером неправильно названо ознаку (негативну 
обставину), яка за певних умов є закономірно характерною вбивству, 
інсценованому під самогубство з використанням холодної зброї? 

462. У відповіді під котрим номером правильно вказано словосполучення, 

пропущене у наведеному теоретичному визначенні щодо одного з понять 
криміналістичної методики: «__________ – діяльність (елемент злочинної 
діяльності), що має за мету перешкодити розслідуванню шляхом 
заховування, знищення, маскування або фальсифікації слідів злочину і 
злочинця та їх носіїв»? 

463. У відповіді під котрим номером неправильно названо значення слідової 
картини як елемента криміналістичної характеристики вбивства, а саме, що 
вона дозволяє...? 

464. У відповіді під котрим номером правильно наведено гласну слідчу 

(розшукову) дію (їх обсяг чи черговість), нехарактерну для ситуації, а саме, 
коли вбивство вчинено в умовах очевидності (відкрите), труп жертви 
знайдено, особу потерпілого встановлено, вбивцю затримано? 

465. У якій відповіді правильно наведено одну з тактичних операцій, 
характерних для наступного (подальшого) етапу розслідування вбивств? 

466. У якій відповіді вірно вказано, які види крадіжок виділяються у 
криміналістиці залежно від способу проникнення до предмета посягання?  

467. Які види крадіжок виділяються криміналістикою залежно від 
взаємозв’язку властивостей особи злочинця (кримінального 
правопорушника) з іншими елементами криміналістичної характеристики 
крадіжок?  

468. У чому полягає метод «царської горілки» як спосіб проникнення у 
закриті приміщення з метою крадіжки? 

469. У якій відповіді вірно вказано, які за характером види слідів властиві для 



слідової картини крадіжок? 

470. У якій відповіді вірно вказано, які за характером види слідів властиві для 
слідової картини грабежів та розбоїв? 

471. Які за характером види слідів властиві для слідової картини шахрайства? 

472. У якій відповіді вірно вказано, які об’єкти НЕ підлягають обстеженню 
під час проведення огляду місця події при розслідування грабежів чи 
розбоїв? 

473. У якій відповіді вірно вказано, які об’єкти рекомендовано пред’явити 
потерпілому для впізнання при розслідуванні крадіжок? 

474. У якій відповіді вірно вказано, який вид розкрадання характеризується 
добровільною передачею потерпілим майна чи правна нього злочинцеві? 

475. Розслідування якого виду злочинів НЕ охоплюється груповою 
криміналістичною методикою розслідування кримінальних порушень правил 
безпеки дорожнього руху? 

476. Залежно від механізму дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) 
вирізняють такі її види: 
477. Які види дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) вирізняють залежно від 
її механізму? 

478. Які фази виділяють в дорожньо-транспортній пригоді? 

479. Який елемент входить до механізму дорожньо-транспортної пригоди 
(ДТП)? 

480. Визначте, який елемент входить до механізму дорожньо-транспортної 
пригоди (ДТП)? 

481. Встановіть, який елемент входить до механізму дорожньо-транспортної 
пригоди (ДТП)? 

482. Який елемент криміналістичної характеристики злочинних порушень 
правил безпеки дорожнього руху становить собою узагальнені дані про 
просторово-часові, дорожні, погодні та інші умови за яких відбувається рух 
на певній ділянці дороги чи вулиці і за яких, або з неврахуванням яких 
вчиняються ДТП? 

483. Початкову фазу дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) характеризують: 
484. Кульмінаційну фазу дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) 
характеризують: 
485. До суб’єктивних причин дорожньо-транспортних пригод (ДТП) можуть 
бути віднесені: 
486. До об’єктивних причин дорожньо-транспортних пригод (ДТП) можуть 
бути віднесені: 
487. Вкажіть особливість елемента криміналістичної характеристики 
кримінальних порушень правил безпеки дорожнього руху – особа злочинця: 
488. У справах про дорожньо-транспортні пригоди (ДТП) встановленню 
розслідуванням підлягає обставина: 
489. Встановіть, що характерно для початкового етапу розслідування 
злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху? 

490. Для початкового етапу розслідування злочинних порушень правил 
безпеки дорожнього руху характерно? 



491. Визначте, що характерно для початкового етапу розслідування 
кримінальних порушень правил безпеки дорожнього руху? 

492. Для початкового етапу розслідування злочинних порушень правил 
безпеки дорожнього руху характерно? 

493. Для наступного етапу розслідування кримінально караних порушень 
правил безпеки дорожнього руху характерно? 

494. Для наступного етапу розслідування кримінальних порушень правил 
безпеки дорожнього руху характерний? 

495. Для наступного етапу розслідування кримінально караних порушень 
правил безпеки дорожнього руху характерно? 

496. Для наступного етапу розслідування кримінальних порушень правил 
безпеки дорожнього руху характерно? 

497. Допит повнолітньої особи НЕ може продовжуватися: 
498. Планування розслідування – це: 
499. Слідчі ситуації НЕ бувають: 
500. Методика розслідування злочинів вивчає: 
 

 


