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ВСТУП

Контрольні роботи з навчальної дисципліни «Криміналістика» виконуються

з  метою  закріплення  та  поглиблення  теоретичних  знань  і  вмінь  студента  з

навчального матеріалу, винесеного на самостійне опрацювання.

Досягнення  мети  сприятиме  засвоєнню  в  повному  обсязі  навчальної

програми,  формуванню  самостійності  як  особистісної  риси  та  важливої

професійної  якості  юриста,  сутність  якої  полягає  в  умінні  систематизувати,

планувати та контролювати свою діяльність.

Криміналістика  належить  до  навчальної  дисципліни,  засвоєння  якої

становить  фундамент  фахової  підготовки  спеціаліста-юриста.  Володіння

криміналістичними  знаннями  та  набуття  належних  практичних  навичок  є

обов'язковими для слідчого , прокурора, судді, адвоката, оскільки виконувані ними

функції  безпосередньо  пов’язані  із  застосуванням  саме  цих  знань.  Інші

представники юридичного фаху також не можуть обійтися у своїй діяльності без

знань криміналістики. Ця навчальна дисципліна має на меті засвоєння студентами

найбільш ефективних прийомів, методів і засобів боротьби зі злочинністю.

Предметом вивчення навчальної  дисципліни є коло основних питань про

предмет,  метод  і  систему  криміналістики,  її  принципи,  джерела,  об’єкти  та

суб’єкти.

Завдання контрольної  роботи  студентів  з  навчальної  дисципліни

«Криміналістика»  засвоєння, закріплення та систематизація відповідних знань, а‒

також застосування їх на практиці.

Для успішного виконання контрольної роботи студенти повинні 

знати:

– основні проблеми загальної теорії криміналістики; 

– зміст традиційних галузей криміналістичної техніки; загальні положення

криміналістичної тактики та її окремих елементів; 

– тактичні особливості проведення окремих слідчих дій; загальні положення

криміналістичної методики та специфіку розслідування окремих видів злочинів;
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      уміти: 

–  правильно  застосовувати  науково-технічні  засоби  та  техніко-

криміналістичні прийоми; 

– виконувати діяльність щодо виявлення, фіксації, вилучення та збереження

доказів; 

–  здійснювати  планування  розслідування  в  цілому  та  складати  плани

розслідування окремих слідчих дій; 

–  ставити та вирішувати розумові завдання, висувати слідчі версії;

–   використовувати тактичні прийоми проведення окремих слідчих дій. 
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1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Виконану  контрольну  роботу  студент  заочної  форми  навчання  здає  на

кафедру  галузевих  юридичних  наук  не  пізніше  ніж  за  місяць  до  початку

екзаменаційної сесії.

Студенти обирають, виконують і захищають контрольну роботу за однією із

запропонованих тем за останньою цифрою номера залікової книжки. Наприклад,

остання цифра вашої  залікової  книжки «0».  Отже,  ви вибираєте  варіант № 10.

Якщо  остання  цифра  вашої  залікової  книжки  «7»,  то  вибираєте  варіант

контрольної роботи № 7.

Мета виконання контрольної роботи

Студент  у  контрольній  роботі  показує  своє  уміння  творчо  і  самостійно

працювати  з  навчальною  літературою,  довідниками,  науково-допоміжними

матеріалами з вибраної проблеми. При цьому важливо не тільки проаналізувати

питання, але й визначити своє бачення проблеми, своє ставлення до її розв’язання.

Підготовка до написання контрольної роботи

При підготовці відповідей на питання контрольної роботи студент повинен

ознайомитись  з  основними  навчальними  посібниками,  які  перелічені  в  списку

літератури. У контрольній роботі потрібно викласти основний зміст відповідей на

поставлені питання. По кожному питанню необхідно зробити стислий висновок. 

Контрольна  робота  оцінюється  за  викладеним  змістом  і  вмінням  автора

аналізувати  та  систематизувати  навчальний матеріал.  Кожна контрольна робота

повинна мати таку структуру:

–  вступ  –  необхідний  елемент  кожної  роботи,  в  якому  обґрунтовується

актуальність та важливість теми, її місце в системі курсу та значення; 

–  основна  частина  –  містить  основні  положення  теми,  дає  переконливе

уявлення

– висновки – містять стислу інформацію про підсумки виконаної роботи;
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–  список  використаних  джерел  –  студент  має  обов’язково  посилатися  на

авторів і джерела, з яких запозичив матеріали або окремі результати.

Обсяг контрольної роботи – 15–20 сторінок друкованого тексту, відповідно

вдвічі більше – рукописного. Обов’язково на аркушах роботи мають бути поля:

верхнє,  нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве –15 мм; шрифт роботи Tіmes New

Roman – 14-го розміру та полуторний міжрядковий інтервал. 

Заголовки структурних частин роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ»,

«СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ  ДЖЕРЕЛ»,  «ДОДАТКИ»  друкують  великими

літерами по центру рядка. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами

(крім першої великої) з абзацного відступу, крапку в кінці заголовка не ставлять.

Наприкінці  роботи  потрібно  вказати  ті  навчальні  посібники,  які  були

використані при написанні контрольної роботи.
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2 ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант № 1

1.  Поняття  та  завдання  науки  криміналістики.  Історія  розвитку

криміналістики.

2.  Поняття  та  предмет  криміналістичної  тактики.  Тактичний  прийом  як

елемент криміналістичної тактики. Джерела та функції тактичних прийомів.

3.  Розслідування  вбивств  (криміналістична  характеристика  вбивств,

початковий етап, особливості розслідування деяких видів вбивств).

Задача:

Під  час  детального  огляду  об’єкта  місця  події  у  справі  про  квартирну

крадіжку слідчий розпочав огляд полірованої шафи, із якої були викрадені речі та

цінності.

Де і які сліди рук злочинця можуть бути знайдені на шафі? Які технічно-

криміналістичні засоби слід застосувати слідчому для їх пошуку?

Ситуаційні завдання:

1. Вбито 89-літнього чоловіка.  Перевірка його способу життя,  характеру і

зв’язків не дозволили виявити мотиви й осіб, що могли бути зацікавлені в його

смерті.

Які у зв’язку з цим які додаткові версії варто висунути?

2. На  місце  виявлення  трупу  з  ознаками  насильницької  смерті  прибули

вночі.  При  світлі  кишенькових  ліхтарів  зафіксували  місце  розташування,  позу

потерпілого,  стан  його одягу. Після  цього труп  відправили в  морг, встановили

охорону і до світанку покинули місце події.

Чи має бути в цьому випадку складений і підписаний протокол огляду? Що

собою  буде  представляти  наступний  огляд  місця  події  –  повторний  або

додатковий?

3. Через  два  дні  після  перевірки  показань  на  місці  підозрюваний  заявив

слідчому, що при виході на місце дав неправдиві показання і  тепер бажає дати
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правдиві показання при повторному виході.  Слідчий провів повторну перевірку

показань на місці.

Чи правомірно  це?  Яким чином встановити  правдивість  різних показань,

даних  на  тому  самому  місці?  Де  гарантія  того,  що  особа,  чиї  показання

перевіряються, не скористалася першим виходом в ознайомлювальних цілях для

наступної дезорієнтації слідства?

4. У  процесі  розслідування  слідчий  встановив,  що  викрадене  може  бути

заховане в помешканні діючої церкви, і, на підставі ухвали слідчого судді, прибув

на обшук. Коли він ознайомив священика з ухвалою, той заявив, що проведення

обшуку є неправомірним, оскільки церква відділена від держави. Проте слідчий

провів обшук. Чи правильно він діяв?

Тестові завдання:

1. У  якій  відповіді  правильно  названо  представника  криміналістики,

відповідно  до  запропонованого  короткого  опису  його  бібліографічних  даних:

«__________» австрійський практик і науковець, професор університетів у Граці

та  Празі,  тривалий  час  викладав  у  Чернівецькому  університеті.  Першим

обґрунтував  самостійний  характер  криміналістики,  побудови  її  як  науки.

Запропонував термін «криміналістика»:

1) Едмон Локар;

2) Рудольф А. Рейсс;

3) Ганс Гросс;

4) Альфонсо Бертільон;

5) Вільям Гершель.

2. Сполучення  тактичних  прийомів  та  інших  заходів  з  метою  вирішення

конкретного завдання розслідування в межах окремої слідчої дії – це:

1) тактичний прийом;

2) тактична рекомендація;

3) тактична операція;

4) тактична комбінація;

5) вірної відповіді не запропоновано.
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3. У  якій  відповіді  правильно  наведено  одну  з  тактичних  операцій,

характерних для наступного (подальшого) етапу розслідування вбивств?:

1) установлення мотивів вбивства;

2) затримання підозрюваного на місці вчинення вбивства («з поличним»);

3) виявлення доказів обізнаності підозрюваного про обставини вбивства;

4) перевірка алібі підозрюваного;

5) розшук знарядь учинення злочину

Література: [1, 2, 3,11, 13, 20].

Варіант № 2

1.  Методи  криміналістики:  види  та  характеристика.  Взаємозв’язок

криміналістики  з  іншими  галузями  права,  правовими  науками,  природничими,

технічними та суспільними науками.

2. Класифікація тактичних прийомів. Система тактичних прийомів. Тактичні

комбінації  та  тактичні  операції.  Психологічні  основи  використання  тактичних

прийомів.

3.  Розслідування  вбивств  на  замовлення:  поняття  й  ознаки  вбивств  на

замовлення, криміналістична характеристика вбивств на замовлення, початковий

етап розслідування.

Задача:

У слідчій практиці описаний випадок, коли з водойми через місяць після

вчинення  злочину  був  вилучений  картонний  ящик  з  під  телевізора,  в  якому

знаходились частини розчленованого трупа.

Яким чином можна виявити можливі сліди на коробці?

Ситуаційні завдання:

1. У  хазяїна  квартири,  де  проводився  обшук,  на  руці  є  свіжа  гіпсова

перев’язка. Він пояснив, що вона накладена у зв’язку з переломом руки. Слідчий

подзвонив  у  зазначену  хазяїном квартири поліклініку, де  йому повідомили,  що

пов’язка була накладена даній особі 40 днів тому.
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Що  варто  зробити  слідчому  в  цій  ситуації,  якщо  він  припускає,  що

перев’язка може служити місцем приховання шуканого?

2. При  розслідуванні  квартирної  крадіжки  був  допитаний  К.  як

підозрюваний.  Він  повідомив,  що  нічого  не  знає  про  злочин,  бо  вже  місяць

знаходиться за містом, .у своєї тітки.

Які  тактичні  прийоми  доцільно  використовувати  в  процесі  допиту

підозрюваного?

3. У підозрюваного, якого потрібно пред’явити на упізнання, відсутнє одне

око.  Підібрати  для  пред’явлення  осіб,  що  мають  аналогічний  дефект,  не

представилося можливим.

Який може бути знайдений вихід із подібної ситуації?

4.Фабула . При огляді місця події по справі про вбивство В. була виявлена

стріляна гільза.  Під час  судово-медичного дослідження з  трупа була витягнута

куля.

У підозрюваного З. під час обшуку знайшли пістолет «ТТ». На допиті гр. З.

пояснив,  що пістолет  «ТТ» № 12341 він знайшов 10 років  тому на пустирі  за

будинком,  ніяких  пострілів  із  нього  ніколи  не  робив,  вважаючи,  що  він

несправний, зберігав у будинку як іграшку. Слідчий призначив експертизу.

Завдання: назвати  вид  експертизи;  сформулювати  питання  експерту;

визначити, які матеріали необхідно надати для вирішення питань.

Тестові завдання:

1. У яких відповідях правильно наведені види, так званих, загальнонаукових

(загальних) методів криміналістики?

1) техніко-криміналістичні методи;

2) логічні або методи формальної логіки;

3) чуттєво-раціональні;

4) математичні методи;

5) структурно-криміналістичні методи;

6) одорологічні методи;

7) фотографічні методи.
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2. На які види поділяються тактичні прийоми за характером інформації?:

1) тактичні прийоми, які ґрунтуються на словесній інформації;

2) прийоми підготовки до проведення слідчої дії;

3) тактичні прийоми, які використовуються у декількох (багатьох) слідчих

діях;

4) тактичні прийоми, що базуються на матеріалізованій інформації;

5) тактичні прийоми, що засновуються в ході огляду місця події;

6) прийоми перевірки й оцінки результатів слідчих дій.

3. Які існують види мовного впливу?

а) інформування, переконання, навіювання;

б) примушуючий, емоційно насичений, збуджуючий;

в) переконання, формування, стимулювання;

г) навіювання, коригування, збудження;

Література: [1, 2, 3, 11, 16, 18, 22, 33].

Варіант №3

1.  Поняття  та  види  криміналістичної  ідентифікації.  Суб’єкти  й  об’єкти

криміналістичної  ідентифікації.  Форми та  види криміналістичної  ідентифікації.

Зміст криміналістичної ідентифікації.

2.  Організація  та  планування  розслідування:  поняття  та  принципи

планування.  Техніка  планування.  Версія  як  логічна  основа  планування

розслідування злочинів.

3. Розслідування зґвалтувань: криміналістична характеристика зґвалтувань,

початковий етап розслідування, особливості тактики проведення окремих слідчих

дій, профілактичні дії слідчого при розслідуванні зґвалтування.

Задача:

Для  проведення  дактилоскопічної  експертизи  слідчий  направив  експерту

дактилокарту  підозрюваного  Чанова  та  дактилоплівку  з  відкопійованим  на  ній

одиничним відбитком пальця, знайденого на місці злочину.

Які питання повинен поставити слідчий експертам?
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Ситуаційні завдання:

1. Слідчий  при  понятих  пред’явив  потерпілому  в  справі  про  шахрайство

альбом  із  фотографіями  осіб,  що  раніше  залучалися  до  відповідальності  за

шахрайство,  серед  яких  той  упізнав  злочинця,  що  було  відбито  в  протоколі

пред’явлення для упізнання.

Чи допущена слідчим помилка? Якщо так, то в чому вона полягає?

2. При допиті підозрюваного, слідчий, керуючись тактичними міркуваннями

(не бажаючи, щоб підозрюваний завчасно зорієнтувався в обсязі інформації, яку

має  слідство),  не  поставив  перед  ним  усі  запитання,  з’ясовування  яких  було

необхідним, залишивши ряд із них на наступний допит.

Чи правомірні такі  дії  слідчого? Чи не є це браком у роботі – неповнота

проведення допиту?

3. У ході обшуку дружина обшукуваного підійшла до ліжка і, узявши якійсь

невеличкий предмет, сховала його в себе в одязі.  Свій вчинок вона мотивувала

інтимністю даного об’єкта. На пропозицію слідчого видати його вона відповіла

відмовою. Тоді був проведений її особистий обшук.

Чи правомірні дії слідчого? Якщо ні, то як слід було діяти в цій ситуації?

4.Фабула . На місці події (крадіжка зі зломом) виявлено чіткий слід взуття.

Підозрюваний в учиненому злочині А. на допиті повідомив, що він не був на місці

події (був відсутнім у цей час у місті). Слідчий вилучив у підозрюваного дві пари

взуття і вирішив призначити експертизу.

Завдання: назвати  вид  експертизи,  сформулювати  питання  експерту;

визначити матеріали, необхідні для провадження експертизи.

Тестові завдання:

1. Укажіть наукову засаду криміналістичної ідентифікації:

1) індивідуальність об’єктів матеріального світу;

2) об’єктивність матеріального світу;

3) відносність об’єктів матеріального світу;

4) можливість правильного ототожнення об’єктів матеріального світу;

5) усі відповіді правильні.
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2. Що виступає логічною основою планування розслідування?:

1) слідча версія;

2) норми кримінально-процесуального закону про умови та порядок 

проведення слідчих дій, досудового розслідування в цілому та його строки;

3) положення НОП (наукової організації праці);

4) указівки прокурора, начальника слідчого відділу;

5) усі вище наведені відповіді правильні.

3. Суб’єктами криміналістичної ідентифікації можуть бути такі особи:

а) усі особи;

б) експерт, спеціаліст;

в)свідок, потерпілий;

г) підозрюваний, обвинувачений.

4.Назвіть принципи планування розслідування

а) законність, обґрунтованість, індивідуальність і динамічність;

б) територіальність, законність, цілеспрямованість;

в) припущення, пізнання, законність, змагальність;

г) індивідуальність і динамічність.

Література: [1, 2, 3,11, 12, 16, 19, 22, 30].

 Варіант №4

1.  Судова  фотографія:  поняття,  види.  Фотографування  місця  події.

Упізнавальне  фотографування живих осіб і трупів.

2. Поняття, види та принципи огляду місця події. Підготовка до огляду місця

події. Пізнавальна сутність огляду місця події.

3.  Розслідування  крадіжок:  криміналістична  характеристика  крадіжок,

початковий етап розслідування, особливості тактики проведення дій слідчого при

розслідуванні крадіжок.
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Задача:

При огляді місця події був виявлений «нечіткий» слід пальця руки, в якому

більша  частина  папілярних  ліній  не  проглядалась,  але  зберігся  невеликий

фрагмент візерунка.

Чи можна використати даний відбиток для ідентифікації особи, яка вчинила

злочин?

Ситуаційні завдання:

1. Під  час  обшуку  до  квартири  прийшов  громадянин  і  запитав,  чи  не

здається  тут  кімната.  Слідчий  запропонував  йому  ввійти  в  квартиру,

представитися,  пред’явити  документи  і  повідомити,  чи  знайомий  він  із

мешканцями цієї квартири або будь-ким із жителів даного будинку. Громадянин

назвав  себе,  повідомив,  що  приїхав  у  це  місто  вперше  і  нікого  тут  не  знає,

документів  при  собі  не  має.  У  зв’язку  з  цим  був  проведений  його особистий

обшук, і він був затриманий до закінчення обшуку для з’ясовування особистості.

Чи правильні дії слідчого?

2. Слідчий  запропонував  підозрюваному  під  час  проведення  слідчого

експерименту щодо ДТП, керуючи автомобілем, показати, яким чином він діяв у

момент ДТП. Обвинувачений відмовився і послався на страх, який відчуває після

ДТП. Обвинувачений також пояснив, що може відтворити механізм ДТП, керуючи

діями іншого водія.

Як повинен діяти слідчий у цьому випадку?

3. У  процесі  огляду  місця  події  здійснювалася  фотозйомка,  про  що  було

зазначено в протоколі. Після опрацювання фотоплівки з’ясувалося, що фотознімки

непридатні. Слідчий склав довідку про це і долучив її до матеріалів досудового

розслідування.

Чи вірні дії слідчого? Як варто було б поступити, якби подібний результат

настав при виконанні фотозйомки запрошеним спеціалістом?

4. Очевидцем скоєного злочину був чотирирічний хлопчик. Слідчий не став

його допитувати, щоб не травмувати психіку дитини та й у зв’язку із сумнівом у
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спроможності  малолітнього  правильно  сприйняти  й  оцінити  побачене  (скоєне

зґвалтування), а, отже, неможливістю використовувати ці дані в якості доказів.

Чи  згодні  Ви  з  позицією  слідчого?  Чи  є  віковий  ценз  для  свідків?

Починаючи з якого віку особа може бути допитана в якості свідка, потерпілого?

Тестові завдання:

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

ототожнення чи криміналістичної реєстрації застосовують фотографування:

1) сигналетичне;

2) орієнтуюче;

3) вимірювальне;

4) формалізоване;

5) детальне. 

2. Яких видів огляду як слідчої дії, виходячи із його класифікації за об’єктом

огляду, не існує (тобто не виділяється ні законодавцем, ні наукою, ні на практиці)?

1) огляд ділянок місцевості та приміщень поза місцем події;

2) огляд місця події;

3) огляд висновку експерта;

4) огляд трупа;

5) огляд тварин та їхніх трупів;

6) огляд наркотичних засобів і прекурсорів;

7) освідування;

8) огляд речей (предметів);

3. У  якій  відповіді  правильно  вказано,  який  вид  розкрадання

характеризується  добровільною передачею потерпілим майна  чи прав на  нього

злочинцеві?

1) вимагання;

2) грабіж;

3) розбій;

4) шахрайство;

5) давання хабара.
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Література: [1, 2, 3, 11, 12, 13, 18, 21, 32].

Варіант № 5

1.  Поняття  трасології  та  її  наукові  основи.  Види  (класифікація)  слідів  у

трасології. Способи виявлення, фіксації та вилучення слідів у трасології.

2.  Тактика  огляду  місця  події.  Огляд  трупа.  Фіксація  результатів  огляду

місця події.

3.  Розслідування  грабежів  і  розбоїв:  криміналістична  характеристика

грабежів  і  розбоїв,  початковий  етап  розслідування,  особливості  тактики

проведення окремих слідчих дій.

Задача:

Під час розслідування злочину слідчий здійснив виїмку (вилучив) з місця

події знаряддя зламу – цвяходер і частину зламаної  з його допомогою перепони -

одвірок дверної рами складського приміщення. З метою проведення ідентифікації

цих досліджень він направив їх до експертної установи, не ізолювавши один від

одного, упакував до однієї картонної коробки.

Чи правильно слідчий провів упакування слідів і знарядь злочину? Якщо ні,

то чому?

Ситуаційні завдання:

1. У процесі огляду місця події протокол був написаний одним із понятих

під диктовку слідчого.

Чи припустимо це?

2. Прибувши на місце,  зазначене особою,  яка заявила про зґвалтування,  і

оглянувши його, слідчий не виявив ніяких слідів, що свідчать про дану подію. З

урахуванням цього він не став складати протокол огляду місця події.

Чи правильно поступив слідчий?

3. Жінка вбитого показала, що коли вона ввійшла до кімнати, то побачила,

що з його колото-різаної рани на грудині фонтаном била кров. Обсяг крові біля

трупа підтверджував її свідчення про фонтануючу кровотечу.
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Слідчий  засумнівався  в  правдивості  її  заяви  про  те,  що  вона  не  бачила

вбивцю в момент нанесення поранення.

Що стало підставою для цього?

4. Після  початку  досудового  розслідування  за  ознаками  злочину,

передбаченого ч. 2 ст. 286 КК, що призвів до зіткнення двох автомобілів і загибелі

одного пасажира, слідчий з  метою перевірки показань одного з  водіїв  вирішив

провести слідчий експеримент за участю тих же автомобілів, які було відновлено.

Експеримент знову призвів до зіткнення автомашин, унаслідок якого дістав

легких тілесних ушкоджень понятий (який сидів в одній з машин і спостерігав за

розвитком подій), але підтвердив правдивість показань водія, який брав участь у

відтворенні.

Оцініть дії слідчого. Чи мають доказове значення результати цієї слідчої дії?

Тестові завдання:

1. Існує три типи папілярних узорів нігтьових фаланг пальців:

1) дугоподібні, петлеві, кругові;

2) дугоподібні, спіральні, еліпсоподібні;

3) дугові, радіальні, спіралевидні;

4) дугові, петлеві, завиткові;

5) дугові, спіралеподібні, еліпсоподібні.

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

1) камера схову, у якій труп з ознаками насильницької смерті зберігається в 

холоді до його захоронення;

2) місце під трупом, де його виявлено, характер поверхні якого (підлога, 

тротуарна плитка, земля, газон тощо),  наявність плям крові (їх обсяг, давність), 

інших виділень, забруднень, речовин, які слід оглянути й описати в протоколі;

3) це різновид трупних явищ – а саме задубіння тіла на місці події у певному

положенні;

4) поза та положення трупа у місці його захоронення, виявленні на момент 

його ексгумації, які слід зафіксувати в протоколі подальшого за ексгумацією 

огляду трупа.
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3. Ділянки поверхні об’єктів, якими вони стикаються під час утворення 

сліду, називаються:

а) механізм слідоутворення;

б) слідовий контакт;

в) слідоутворення;

г) контактні поверхні

Література: [1, 2, 3, 11, 16, 18, 22].

Варіант № 6

1.  Сліди  пальців  рук  та  їх  властивості.  Сліди  ніг  (взуття)  людини  та  їх

криміналістичне значення.  «Доріжка» слідів ніг та її  криміналістичне значення.

Сліди  знарядь  зламу,  інструментів  і  засобів.  Сліди  транспортних  засобів,  їх

класифікація. Дактилоскопічна експертиза: об’єкти, завдання та компетенція.

2. Поняття та види допиту. Тактика проведення одночасного допиту двох і

більше вже допитаних осіб . 

3. Розслідування шахрайства: криміналістична характеристика шахрайства,

початковий і наступний етап розслідування.

Задача:

По  вулиці  Лісовій,  у  дворі  будинку  №  11,  який  належить  Коваленку,

виявлений труп  гр.  Прокопенко з  колото-різаною раною грудної  клітини.  При

огляді трупа в грудній клітині знайдено уламок клинка ножа.

На  допиті  Коваленко заперечував  свою причетність  до  вбивства.  Під час

обшуку, проведеного в будинку Коваленка, виявлено ніж з відламаним клинком.

Які дії необхідно провести слідчому? Чи можна провести ідентифікацію?

Ситуаційні завдання:

1. Під час вчинення крадіжки злочинець спочатку пройшов по підлозі, що

була забруднена  розсипаною побілкою, а  потім пройшов по чистій підлозі,  що

була забарвлена коричневою фарбою, залишивши поодинокі сліди ніг, взутих у

чоботи. Які види слідів утворилися в даному випадку?
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2. На шматку вершкового масла виявлені сліди зубів людини. Як необхідно

їх зафіксувати?

3.Фабула . При огляді місця автотранспортної події слідчий виявив частки

скла.  Автомобіль,  який  був  затриманий,  мав  розбиту  фару. Слідчий призначив

експертизу.

Завдання: назвати  вид  експертизи;  сформулювати  питання  експерту;

визначити матеріали, необхідні для провадження експертизи

4. При  відвідуванні  разом  із  працівниками  поліції  місць  відпочинку

потерпіла  впізнала  особу,  що  вчинила  на  неї  напад,  яку  було  затримано  і

доставлено до райвідділу поліції.

Чи  є  це  упізнанням  і  як  варто  оформити  факт  узнавання  злочинця

потерпілою.

Тестові завдання:

1. За об’ємними слідами ніг людини можна приблизно встановити:

1) напрям руху, вид і розмір взуття;

2) кількість злочинців, характер їх руху (крок, біг), напрям руху, вид і розмір

взуття;

3) стать і вік;

4) фізичний стан людини, яка залишила слід;

5) усі запропоновані відповіді правильні.

2. Допит не може тривати:

1) дорослої особи без перерви понад 1 годину;

2) дорослої особи без перерви понад 2 години;

3) дорослої особи без перерви понад 3 години;

4) дорослого підозрюваного без перерви понад 4 години;

5) дорослої особи понад 8 годин на день;

6) малолітньої  або неповнолітньої  особи – без  перерви понад 1 годину, а

загалом – понад 2 години на день;

7) малолітньої особи – без перерви понад 20 хвилин, а загалом – понад 1

годину на день.
20



3.  Сліди,  які виникають  у  результаті  змін,  що  відбуваються  на  поверхні

слідосприймаючого  об’єкта  (за  двома  вимірами – довжиною  і  шириною),

називаються:

а) об’ємні;

б) поверхневі;

в) статичні;

г) динамічні.

4. Сліди,  що  формуються  з  речовини,  частки  якої  відокремлюються  від

слідосприймаючого  об’єкта  і  залишаються  на  слідоутворюючому  об’єкті,

називаються:

а) сліди нашарування;

б) вдавлені сліди;

в) сліди відшарування;

г) сліди натискання.

Література: [1, 2, 3, 11, 12, 16, 18, 21, 31].

Варіант № 7

1.  Поняття  й  основні  об’єкти   вивчення  судової  балістики.  Види

(класифікація)  ручної  вогнепальної  зброї.  Боєприпаси до вогнепальної  зброї  як

об’єкт судової балістики.

2. Підготовка до огляду місця події. Тактика огляду місця події. Огляд трупа.

Фіксація результатів огляду місця події.

3.  Розслідування  службових  злочинів:  криміналістична  характеристика

хабарництва.  Обставини,  що  підлягають  з’ясуванню.   Початковий  етап

розслідування.

Задача:

На  місці  події  слідчий  знайшов  багаточисельні  сліди   відтиску  вхідних

дверей. З метою встановлення засобів вчинення злочину він випиляв і  вилучив

брус  дверей  з  двома  найчіткішими  слідами  та  направив  їх  на  експертизу

дослідження. 
21



Чи достатньо матеріалів надав слідчий експерту?

Ситуаційні завдання:

1. При огляді місця події слідчий виявив сліди пальців рук на пляшці. Які

засоби фіксації необхідно застосувати?

2.Фабула . На частинці скла з місця крадіжки виявлено чіткі сліди пальців

рук.  У  ході  розслідування  було  затримано  підозрюваних  І.,  Л.,  К.  Слідчий

призначив експертизу.

Завдання: назвати  вид  експертизи;  сформулювати  питання  експерту;

визначити матеріали, необхідні для провадження експертизи

3. Слідчий  пред’явив  потерпілому  фотознімок  підозрюваного,  що

знаходиться в розшуку, якого він не впізнав. Через три тижні після затримання

підозрюваного він був пред’явлений потерпілому і ним упізнаний.

Чи  правильно  поступив  слідчий?  У  яких  випадках  припустимо повторне

пред’явлення для упізнання?

4. Ознайомившись  із  протоколом  допиту,  підозрюваний  підтвердив  його

правильність,  але  підписувати  відмовився.  Слідчий  запропонував  йому  в

письмовій формі викласти причину відмови від підпису. Допитуваний не побажав

зробити і це.

Як необхідно діяти слідчому?

Тестові завдання:

1. У яких з наведених варіантів правильно названі види зброї за способом

виготовлення або походження?:

1) стандартна;

2) саморобна;

3) перероблена;

4) нарізна;

5) комбінована;

6) кустарна;

7) шомпольна;

8) заводська;
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9) мисливська.

2. Якщо  огляд  проведено  неякісно  через  необізнаність  слідчого,  то  слід

провести ще один огляд, а саме:

1) основний;

2) додатковий;

3) повторний;

4) слідчо-оперативною групою;

5) з участю спеціаліста.

3. Малокаліберною є зброя калібром до:

а) 5,3 мм;

б) 6,2 мм;

в) 6.5 мм;

г) 7,1 мм.

4. Яка стадія огляду передбачає огляд без порушення обстановки, окремих 

слідів та речових доказів:

а) статична стадія;

б) оглядова стадія;

в) динамічна стадія;

г) фронтальна стадія.

Література: [1, 2, 3,11, 12, 18, 19, 28].

Варіант № 8

1.  Сліди  застосування  вогнепальної  зброї.  Судово-балістична  експертиза:

об’єкти, компетенція.

2.  Процес  формування  показань.  Підготовка  до  допиту.  Зміст  тактики

допиту. Встановлення психологічного контакту.

3.  Розслідування  привласнення,  розтрати  майна  або  заволодіння  ним

шляхом   зловживання  службовим  становищем  (розкрадання):  криміналістична

характеристика розкрадань,  обставини,  що  підлягають з’ясуванню, початковий

етап розслідування.
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Задача:

Розслідуючи  злочин  про  крадіжку  з  магазину, слідчий  встановив,  що  на

підлозі  внутрішнього  тамбура  за  зламаними  дверима  є  металева  стружка  та

частина  ножівкового полотна  пилки по  металу. Слід  розпилювання  металевого

засува дверей  у  вигляді  металевої  стружки,  але  в  меншій кількості,  знайдений

також і на вході перед дверима. Які висновки може зробити слідчий про механізм

злому дверей, про засоби злому та про інші обставини?

Ситуаційні завдання

1. Після ознайомлення зі складеним слідчим протоколом обвинувачуваний

заявив, що ним дані неправдиві показання, а тепер він готовий розповісти правду,

якщо  слідчий  знищить  перший  протокол.  Слідчий  виконав  його  прохання,

вислухав нові показання, і склав інший протокол допиту.

Чи  правильно  діяв  слідчий?  Якими  були  б  рішення  слідчого,  якщо:

а) початкові показання підозрюваного, на думку слідчого, відповідають дійсності;

б) не відповідають дійсності?

2. У  квартирі,  де  проводився  обшук,  на  ліжку  лежала  стара  мати

підозрюваного. На пропозицію надати можливість оглянути ліжко вона заявила,

що хвора і підвестися не може. Її хворобу підтвердили мешканці того ж будинку.

У  зв’язку  з  цим  слідчий  запросив  дільничного  лікаря,  у  якого  з’ясував  стан

здоров’я  жінки  і,  отримавши  його  згоду  на  переміщення  на  інше  ліжко,

організував його і зробив обшук даного ліжка.

Чи правильні дії слідчого?

3. У  зв’язку  з  перебуванням  районного  судово-медичного  експерта  у

відпустці і  відсутністю в селі  лікаря слідчий запросив у якості  спеціаліста  для

участі в огляді трупа місцевого фельдшера.

Чи припустимо це?

4. Частини розчленованого трупа виявлені в різних місцях міста.

Як  цю  обставину  використовувати  для  встановлення  місця  вчинення

убивства?
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Тестові завдання:

1. Ручна вогнепальна зброя, замаскована під авторучну, називається:

1) заводською;

2) унікальною;

3) атиповою;

4) любительською;

5) конспіративною.

2. Ознакою вхідного отвору при дальному пострілі є наявність:

1) пояска осідання;

2) відкладання частинок пороху, що не згорів;

3) пояска обтирання;

4) надривів країв, вивернутих назовні;

5) зони обпалення.

3. Пробоїна, яка має тільки вхідний отвір, називається:

1) сліпою;

2) одноокою;

3) наскрізною;

4) одинарною;

5) монопробоїною.

4. Відповідно до цільового призначення запитання при допиті можуть бути :

1) основними, уточнюючими, котрольними;

2) нагадуючими, уточнюючими, контрольними;

3) основними, доповнюючими, контрольними;

4) уточнюючими, нагадуючими, контрольними;

5.  Система  тактичних  прийомів,  спрямована  на  актуалізацію  забутих

матеріалів у пам’яті свідків (потерпілих) або обвинувачених (підозрюваних), може

включати:

1) постановку нагадуючих запитань;

2) демонстрування доказів та іншої матеріалізованої інформації;

3) допит на місці події, оголошення показань інших осіб;
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4) усі відповіді вірні;

Література: [1, 2, 3, 11, 12, 16, 18, 22, 28, 31].

Варіант № 9

1.  Загальні  й  окремі  ознаки  почерку.  Методика  криміналістичного

дослідження письма, письмової мови та почерку. Підготовка матеріалів до судово–

почеркознавчої експертизи. Особливості авторознавчого дослідження.

2.  Актуалізація  забутого  в  пам’яті  допитуваного.  Викриття  неправди  в

показаннях. Допит неповнолітніх. Фіксація результатів допиту.

3. Розслідування злочинів проти довкілля: криміналістична характеристика

злочинів проти довкілля, обставини, що підлягають з’ясуванню, початковий етап

розслідування,  особливості  тактики  проведення  окремих  слідчих  дій,

профілактичні дії слідчого при розслідуванні злочинів проти довкілля.

Задача:

 При огляді квартири, де була вбита громадянка Білецька, на лаковій кришці

столу був знайдений слід лівої долоні руки. Слідчий дав доручення спеціалісту

закріпити  відбиток  та  відкопіювати  його  на  дактилоплівку.  Як  і  в  якій

послідовності слідчий повинен зафіксувати факт виявлення сліду в протоколі?

Ситуаційні завдання:

1. При розслідуванні вбивства Л. було встановлено, що перед зникненням

його останній раз бачили в таксі. Пред’явлення його фотографії всім водіям таксі

цього невеличкого міста позитивних результатів не дало.

Які версії можуть бути висунуті у зв’язку з цим?

2. Після провадження обшуку на садовій ділянці підозрюваного в слідчого

виникло припущення, що шукане може бути заховане на сусідній ділянці, куди є

доступ через розсувні дошки в паркані, хазяїн якого помер декілька місяців тому, а

його родичі,  що мешкають в іншому районі,  не вступили в права спадкування.

Слідчий  провів  пошук  на  даній  ділянці,  у  результаті  чого  розшукуване  було

виявлене.
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Чи припустимо обстеження другої ділянки при даній ситуації без винесення

нової ухвали про дозвіл на обшук?

3. Сліпа потерпіла, даючи показання про викрадені в неї речі, сказала, що

зможе пізнати їх за допомогою обмацування. Слідчий пред’явив їй ряд вилучених

речей  серед  аналогічних.  Потерпіла  чітко  виділила  всі  свої  речі,  указавши

характерні ознаки, що індивідуалізують їх.

Чи є таке впізнання правомірним і таким, що має доказове значення?

4. При огляді місця події виявлено доріжку слідів взутих ніг людини. Які

параметри доріжки повинні бути зафіксовані в протоколі огляду?

Тестові завдання:

1. Властивістю почерку не є:

1) індивідуальність;

2) динамічна стабільність;

3) варіантність;

4) відновлюваність;

5) вибіркова мінливість.

2. Яке  слово  (словосполучення)  пропущене  у  наведеному  теоретичному

визначенні  щодо  одного  з  понять  криміналістичної  науки:  «__________»  –  це

система автоматизованих рухів, які використовуються для виконання письма»?

1) окремі (індивідуальні) ознаки письмової мови;

2) рівень володіння письмовою мовою або ступінь грамотності;

3) загальні ознаки письмової мови;

4) письмова мова;

5) почерк.

3.Старший шкільний вік:

1) від 7-12 років;

2) від 11-14 років;

3) від 14-18 років;

4) від 16-18 років.

4. Підлітковий вік:
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1) 8-12 років;

2) 11-14(15) років;

3) 14-18 років;

4) 16-18 років.

Література: [1, 2, 3, 11, 12, 16, 18, 22, 25, 26].

Варіант № 10

1. Поняття документа у криміналістиці. Слідчий огляд документів. Сутність

техніко-криміналістичного дослідження.  Види та  способи  підробки документів.

Ознаки  зміни  тексту  документа  шляхом  підчистки,  виправлення,  змивання,

дописування.  Дослідження  закреслених  і  залитих  документів.  Встановлення

тексту спалених документів.

2. Поняття й ознаки обшуку. Об’єкти  пошукової діяльності. Підготовка до

обшуку та тактика обшуку. Фіксація результатів обшуку.

3.Криміналістична характеристика злочинів, що вчиняються організованими

злочинними  групами.  Обставини,  що  підлягають  з’ясуванню.  Початковий  етап

розслідування.

Задача:

Під  час  огляду  місця  події  слідчий  вилучив  частини  склянки  та  ніж  з

набірною  ебонітовою  ручкою.  Для  перевірки  причетності  до  злочину

підозрюваного  Олейникова  слідчий  призначив  дактилоскопічну  експертизу. Які

зразки для попереднього дослідження необхідно надати слідчому для проведення

експертизи? 

Ситуаційні завдання:

1. При огляді трупа, виявленого висячим у петлі, установили чітко виражене

розташування трупних плям від шиї до нижніх кінцівок.

Про що це свідчить?

2. Після виявлення частин розчленованого трупа провели огляд квартири за

місцем проживання загиблого, тому що були дані про вчинення убивства саме там.
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Проте  слідів  крові  на  підлозі  і  стінах  помешкання,  а  також  слідів  їхнього

маскування (заміна шпалер, фарбування підлоги і т.п. ) не виявили.

Яким чином могло бути здійснене розчленовування трупа в цих умовах і де

варто шукати його сліди?

3. При  провадженні  обшуку  в  підозрюваного  у  вчиненні  квартирних

крадіжок,  що  мешкає  в  гуртожитку,  слідчий  запросив  для  участі  в  обшуку

потерпілих,  щоб  полегшити  пошук  викрадених  у  них  речей.  У  ході  обшуку

потерпілі  пізнали  ряд  своїх  речей.  Слідчий  зафіксував  цей  факт  у  протоколі

обшуку, вказавши ознаки, по яких потерпілі впізнали знайдені речі.

Чи  припустимо  залучення  потерпілих  до  участі  в  обшуку  в  зазначених

цілях? Чи варто відображати факт упізнання ними своїх речей у протоколі обшуку

4. При  формі  допиту  запитання-відповідь  слідчий  просив  допитуваного

завіряти  кожну відповідь  підписом.  Допитуваний висловив незадоволення  цим,

оскільки він буде підписувати його загалом.

Чи  правильна  вимога  слідчого?  Процесуальними  або  тактичними

міркуваннями воно обґрунтовується?

Тестові завдання:

1. У  якій  відповіді  правильно  названо  рекомендації  криміналістичної

тактики щодо найкращої пози людини під час проведення особистого обшуку:

1) лежачи;

2) стоячи;

3) стоячи  під  кутом  45°до  вертикальної  поверхні  з  піднятими  широко

розставленими до цієї поверхні руками;

4) стоячи з піднятими догори руками та надітими на руки наручниками;

5) поза людини, яку обшукують, тактичного значення не має.

2. Укажіть види обшуку залежно від послідовності його проведення:

1) первинний і додатковий;

2) основний і додатковий;

3) основний і повторний;

4) одночасний і різночасний;
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5) первинний і повторний.

3.Огляд документа для виявлення слідів підчистки необхідно здійснювати

при:

а) косо падаючому світлі;

б) прямо падаючому світлі;

в) будь-якому направленні джерела світла;

г) світлі, що падає під кутом 45 градусів.

Література: [1, 2, 3, 11, 12, 13, 16, 18, 21, 22, 25, 26].

Варіант № 11

1.  Поняття  ідентифікації  людини  за  ознаками  зовнішності.  Ознаки

зовнішності та їх класифікація. Методика опису ознак і властивостей зовнішності

людини  за  методом  «словесного  портрета».  Експертне  ототожнення   особи  за

фотозображенням ( портретно - криміналістична експертиза).

2. Пред’явлення для впізнання, підготовка до пред’явлення для впізнання,

порядок  пред’явлення  для  впізнання  живих  осіб,  трупів,  предметів  і  тварин,

фіксація результатів пред’явлення для впізнання.

3.  Криміналістична  характеристика  злочинних  порушень  правил  безпеки

дорожнього руху. Початковий етап розслідування.

Задача:

Під час  здійснення  крадіжки злочинець  пройшов по  підлозі,  забрудненій

розпиленим  білилом,  а  потім  по  чистій,  пофарбованій  коричневою  фарбою

підлозі,де  залишив  одиничні  сліди  ніг,  взутих  у  чоботи.  Які  види  слідів

утворились у даному випадку?

Ситуаційні завдання:

1.Труп Р. був виявлений на канапі. В області ліктьових згинів обох рук були

глибокі  різані  рани.  Поруч  із  трупом  знаходилося  лезо  безпечної  бритви  і

передсмертна записка, виконана Р. Ліва рука звисала з канапи униз, торкаючись

підлоги. Патьоки крові на ній йшли від рани тільки униз у напрямку до підлоги,

що  свідчило,  що  після  поранення  положення  лівої  руки  не  змінювалося.  При
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судово-медичному дослідженні встановили, що на правій руці ушкоджений нерв,

що виключає її рух нижче ліктьового суглоба.

Які висновки випливають із цього?

2. Прибувши  на  місце  події,  де  був  виявлений  труп,  слідчий  відзначив

наявність специфічного запаху. Це ж підтвердили інші учасники огляду. У зв’язку

з  цим слідчий вилучив пробу повітря і  зафіксував  у  протоколі  характеристику

виявленого запаху.

Чи припустима фіксація в протоколі огляду наявності запаху? Якщо так, то

як це варто здійснити?

3. Л.  була  зґвалтована  групою юнаків  за  таких обставин:  біля  кінотеатру

«Зірка» до Л. підійшли незнайомі хлопці, які попросили, щоб вона покликала їх

знайому з сусіднього будинку. Л. погодилася їм допомогти. Біля під’їзду юнаки

схопили  Л.  за  руки,  завели  до  під’їзду,  а  потім  на  горище  будинку,  де  й

зґвалтували. На допиті потерпіла Л. повідомила, що вона нічого не пам’ятає.

Які тактичні прийоми необхідно застосувати слідчому?

4. Ознайомившись із протоколом допиту і підписавши його, свідок покинув

кабінет слідчого, проте через кілька хвилин повернувся і повідомив, що пригадав

про  одну  важливу  обставину.  Слідчий  відобразив  цю  інформацію  в  іншому

протоколі допиту.

Чи була в цьому необхідність або треба просто доповнити перший протокол

допиту?

Тестові завдання:

1. Укажіть особливі ознаки зовнішності:

а) артикуляція;

б) жестикуляція;

в) хворобливі рухи;

г) татуювання;

д) шрами (рубці) ;

є) кульгавість;

ж) міміка;
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з) національність.

2. Укажіть супутні ознаки зовнішності:

а) татуювання;

б) одяг;

в) прикраси;

г) макіяж;

д) вік;

є) хода;

ж) носіння окулярів;

з) міміка;

к) використання ціпка під час ходи.

3. Хто з указаних учених заклав наукові основи опису зовнішності особи за

методом «словесного портрета»?

а) Г. Гросс;

б) А. Бертильон;

в) М. Бокаріус;

г) М. Герасимов.

Література: [1, 2, 3, 11, 12,14, 20, 21, 29, 31].

Варіант № 12

1.  Поняття та  значення   кримінальної  реєстрації.  Види криміналістичних

обліків. Дактилоскопічний  облік.

2.  Поняття  та  види   слідчого  експерименту.  Підготовка  до  слідчого

експерименту та його тактика. Особливості перевірки показань на місці. Фіксація

результатів відтворення обстановки й обставин подій.

3. Криміналістична характеристика підпалів та інших злочинів, пов’язаних з

виникненням  пожеж.  Обставини,  що  підлягають  з’ясуванню.  Початковий  етап

розслідування.  Особливості  тактики  проведення  окремих  слідчих  дій.

Профілактичні дії слідчого при розслідуванні.

32



Задача:

Під  час  огляду  місця  події  виявлена  доріжка  слідів  взуття  людини.  Які

параметри доріжки повинні бути зафіксовані в протоколі огляду?

Ситуаційні завдання:

1. Виявлений ранком у кар’єрі труп запорошений снігом, що вперше випав

попередньої ночі. Під трупом також є невеличкий прошарок снігу, сліди танення

якого відсутні.

Про  що  свідчать  виявлені  обставини?  Яким  чином  вони  можуть  бути

використані для розкриття злочину?

2. Відкіля доцільно почати огляд місця події – із центру або з периферії – у

наведених ситуаціях:

а) множинність однотипних слідів у великому по площі помешканні або на

місцевості (наприклад, численні сліди бійки в їдальні);

б) наявність  слідів  у  приміщенні  магазину, де  була  скоєна  крадіжка,  і  на

підходах до нього – сліди ніг, транспорту, загублені злочинцями речі і т.п.;

в) в умовах утрудненого підходу до місця дислокації основних слідів події

(наприклад, вузький коридор, що веде до осередку пожежі);

г) при  необхідності  термінового  усунення  наслідків  події  (наприклад,

автомобільна аварія на залізничному переїзді)?

3. Запросивши на допит потенційного підозрюваного в заподіянні тілесних

ушкоджень  у  бійці,  що  відбулася  на  танцях,  слідчий,  не  пояснивши  причини

виклику, став  розпитувати  його  про  спосіб  життя,  знайомих,  їхніх  заняттях  і

розвагах  в  останні  дні.  Допитуваний  заявив,  що перед  тим,  як  відповідати  на

подібні запитання, він хотів би дізнатися, у зв’язку з чим викликаний у поліцію.

На це слідчий сказав, що після відповіді на поставлені запитання він роз’яснить

причину виклику.

Чи  правомірні  дії  слідчого?  Чи  припустимо,  виходячи  з  тактичних

міркувань, не вказувати дійсну причину запрошення на допит? Чим тоді можна

пояснити причину виклику?
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4. Після вчинення злочину підозрюваний одержав травму, що змінила його

зовнішність  (опік  обличчя).  З  урахуванням  цього  слідчий  доручив  спеціалісту

виготовити  його фотографію:  а)  у  такому  ракурсі,  щоб  на  фотознімку  не  була

видна обпалена частина обличчя, б) із наступним ретушуванням ураженої частини

обличчя.  Потім  пред’явив  фотознімок  підозрюваного  разом  з  аналогічними

фотографіями потерпілому.

У  якій  із  ситуацій  дії  слідчого  правильні?  Коли  доцільно  пред’явлення

об’єктів за фотозображеннями, а не в натурі?

Тестові завдання:

1. У яких відповідях правильно вказано, які види обліків функціонують в

Україні?

а) облік записів голосів і мовлення осіб;

б) дактилоскопічний;

в) облік грошових знаків і пластикових платіжних карток;

г) облік генетичних ознак людини;

д) усі варіанти є правильними.

2.  У  яких  відповідях  неправильно  вказано  рівні,  на  яких  функціонують

криміналістичні обліки експертної служби?

а) центральному;

б) міждержавному;

в) обласному;

г) місцевому кущовому;

д) місцевому;

є) президентському;

ж) міжнаціональному.

3. У якій відповіді приведена слідча дія, яка не має схожих ознак (елементів)

зі слідчим експериментом?

а) допит особи на місці події;

б) обшук;

в) пред’явлення для впізнання;
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г) перевірка показань на місці;

д) призначення та проведення судової експертизи.

Література: [1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 30].

Варіант № 13

1. Виникнення та розвиток криміналістики. Криміналістика України в ХІХ–

поч. ХХ століття. Розвиток криміналістики України в ХХ столітті. Сучасний стан

криміналістики в Україні. Становлення експертних і криміналістичних установ в

Україні.

2.  Поняття  судової  експертизи,  її  види  та  значення.  Процесуальні  й

організаційні  питання  призначення  судових  експертиз.  Система  судово-

експертних  установ  в  Україні.  Основи  підготовки,  призначення  та  проведення

судових експертиз. Оцінка та використання висновку експерта у кримінальному

процесі. 

3.  Криміналістична  характеристика  хуліганства.  Початковий  і  наступний

етап розслідування.

Задача:

Особливістю  виявленої  доріжки  слідів  ніг   є  різниця  в  довжині  кроків.

Довжина кроку лівої ноги більша довжини кроку правої ноги на 6 см. і складає 52

см. Сліди правої ноги вдавлені в ґрунт більше, особливо  частина підбору. Кут

розгортання стопи позитивний у межах 13-15º. 

Що можна сказати про фізичні дані особи, яка залишила сліди?

Ситуаційні завдання:

1. При обшуку в  особи,  підозрюваної  у  вчиненні  квартирної  крадіжки,  у

числі  інших  речей  виявили  штани  невідповідного  їй  розміру,  у  яких  була

потертість в області лівої кишені з відсутністю аналогічної в правій.

Основою для яких висновків служить ця обставина?

2. На  місце  виявлення  трупу  з  ознаками  насильницької  смерті  прибули

вночі.  При  світлі  кишенькових  ліхтарів  зафіксували  місце  розташування,  позу
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потерпілого,  стан  його одягу. Після  цього труп  відправили в  морг, встановили

охорону і до світанку покинули місце події.

Чи має бути в цьому випадку складений і підписаний протокол огляду? Що

собою  буде  представляти  наступний  огляд  місця  події  –  повторний  або

додатковий?

3. У  ході  допиту  підозрюваного,  коли  слідчий  для  викриття  його  в  дачі

неправдивих показань подав докази, той заявив, що хворий і просить припинити

допит. Слідчий зазначив, що якби допитуваний був дійсно хворий, то сказав би

про це,  прийшовши на допит, а  в  даний момент  його заява  про нездужання є

спробою піти від розмови, зміст якої став для нього несподіваним, і продовжив

допит.

Чи правильне рішення слідчого? Якщо ні,  то як слідувало поступити при

наявності такої заяви допитуваного?

4. При огляді частин розчленованого трупа з цілком спотвореним обличчям

слідчий звернув  увагу  на  зубний протез  і  специфічний шрам на  лівому стегні

загиблого, які й були пред’явлені родичам зниклої особи, що впізнали її.

Чи припустимо пред’явлення для упізнання частини трупа або трупа,  що

розклався?

Тестові завдання:

1. Які із наведених нижче рис властиві типовій особі хулігана?

а)  високі  комунікативні  здібності  –  уміння  встановлювати  психологічний

контакт, входити в довіру до інших людей;

б) хитрий, кмітливий, уміння зацікавити оточуючих;

в) грубість;

г) нахабство;

д) «спеціалісти у тонкощах людської душі» ;

є) ненависництво;

ж) красномовні, переконливі у спілкуванні, багаті на фантазію.

2. Що є юридичною підставою для проведення судової експертизи?

а) постанова адвоката;
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б) клопотання потерпілої;

в) постанова слідчого, ухвала слідчого судді;

г)  коли для вирішення певних питань при провадженні  у справі  потрібні

наукові, технічні або інші спеціальні знання;

д) право експерта на ініціативу ( ст. 13 ЗУ «Про судову експертизу»).

3.Залежно від часу та способу отримання зразки поділяються на:

а) вільні, індивідуальні, групові

б) умовно вільні, індивідуальні, групові;

в) умовно вільні, парні, групові;

г) вільні, умовно вільні, експериментальні .

Література: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 18, 21, 23 24‒ ].
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3 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

1.  Предмет,  система,  функції,  завдання  криміналістики.  Природа

криміналістики.

2.  Передумови виникнення криміналістики.  Періоди та етапи розвитку

криміналістики.

3. Місце криміналістики у системі правових наук. Зв'язок криміналістики

з іншими науками.

4.  Процес  пізнання  у  криміналістиці.  Класифікація  методів

криміналістики та їх види.

5. Поняття та зміст  криміналістичної ідентифікації. Види, форми об’єкти

та суб’єкти криміналістичної ідентифікації. 

6.  Стадії   криміналістичної   ідентифікації.  Встановлення  групової

належності. Криміналістична діагностика.

7.  Криміналістика  України  в  ХІХ  ст.  –  поч.  ХХ  ст..  Розвиток

криміналістики України в ХХ ст.

8. Сучасний стан криміналістики в Україні.

9. Становлення експертних та криміналістичних установ в Україні.

10.  Поняття,   система та  завдання криміналістичної  техніки.  Суб’єкти,

форми, принципи та правові підстави застосування криміналістичної техніки.

11.  Класифікація  засобів  криміналістичної  техніки.  Методи

криміналістичної техніки.

12. Поняття судової фотографії та її значення.

13. Види та методи судово-оперативної фотозйомки.

14.  Судово-дослідницька  фотографія.  Криміналістичний  відеозапис.

Процесуальне оформлення фотозйомки і відеозапису в ході слідчих дій.

15.  Поняття  трасології  і  її  значення.  Поняття  сліду  в  трасології.

Класифікація слідів.
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16.  Механізм  слідоутворення  при  механічній  взаємодії,  фізичній

взаємодії, хімічній взаємодії та біологічній взаємодії.

17. Основи дактилоскопії. Виявлення, фіксація та вилучення слідів рук.

Сутність дактилоскопічної експертизи.

18. Сліди ніг і  взуття людини. Механізм утворення слідів ніг, методи і

технічні засоби виявлення і фіксації слідів ніг.

19. Сліди знарядь злому та інструментів. Сліди транспортних засобів.

20.  Поняття  та  сутність  криміналістичного  дослідження  матеріалів,

речовин і виробів. Мікрооб’єкти – матеріальні носії криміналістично значущої

інформації, особливості їх збирання та дослідження.

21.  Поняття,  властивості  та  класифікація  слідів  запаху. Використання

одорологічної інформації під час розслідування кримінальних правопорушень.

22.  Основи  фонскопії.  Завдання,  об’єкти  на  суб’єкти  фоноскопічних

досліджень. Етапи та методи фоноскопічних досліджень.

23. Сліди шкірного покриву голови та зубів людини: анатомічна будова

шкірного  покриву  голови  людини  і  криміналістичне  значення  його  слідів;

механізм слідоутворення і види слідів шкірного покриву. Сліди зубів.

24. Сліди пам’яті людини: поняття, властивості  та механізм утворення,

джерела  слідів  пам’яті  та  їх  характеристика.  Виявлення  та  фіксація  слідів

пам’яті.

25.  Поняття,  види,  механізм утворення слідів наркотичних,  отруйних і

сильнодіючих речовин.

26. Дослідження газової зброї, аерозольних балонів і предметів-носіїв та

слідів їх застосування.

27.  Поняття  судової  балістики  та  її  значення.  Криміналістична

класифікація вогнепальної зброї та види боєприпасів.

28.  Сліди  дії  вогнепальної  зброї,  їх  види.  Слідчий огляд  вогнепальної

зброї та слідів її дії.

29. Основи методики проведення судово-балістичної експертизи.
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30. Поняття, предмет та об’єкти криміналістичного вчення про холодну

зброю. Поняття холодної зброї, її класифікація та будова.

31.Особливості  огляду  холодної  зброї  та  слідів  її  застосування.

Експертиза холодної зброї та конструктивно схожих з нею виробів. 

32.  Загальні  положення  криміналістичної  вибухотехніки.  Вибухові

речовини та пристрої: поняття, будова, класифікація.

33.Проведення  огляду  місця  події  за  фактами  кримінальних  вибухів.

Особливості призначення вибухотехнічних експертиз.

34.  Поняття  документа  у  криміналістиці.  Слідчий  огляд  документів.

Сутність техніко-криміналістичного дослідження.

35. Встановлення змін у документі, слабковидимих і невидимих текстів,

технічних підробок підписів, підробки відбитків печаток та штампів.

36. Предмет судового почеркознавства. Навички письма та їх властивості.

Ідентифікаційні ознаки письма.

37.  Дослідження  буквеного  письма  і  підписів,  дослідження  цифрового

письма  та  писемної  мови.  Підготовка  матеріалів  для  судово-почеркознавчої

експертизи. Авторознавче дослідження.

38.  Наукові  основи,  поняття  та  значення  ідентифікації  людини  за

ознаками зовнішності..

39.  Класифікація  ознак  зовнішності  особи  (словесний  портрет).

Експертне  ототожнення  особи  за  фотозображенням  (портретно-

криміналістична експертиза).

40. Поняття та значення кримінальної реєстрації. Види криміналістичних

обліків.

41. Дактилоскопічний облік.

42. Поняття та предмет криміналістичної тактики.

43.  Сутність,  принципи  та  функції  тактичного  прийому. Класифікація

тактичних прийомів.

44. Поняття та ознаки тактичних комбінацій і тактичних операцій.
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45.  Психологічні  основи  використання  тактичних  прийомів.  Тактичне

рішення. Проблема тактичного ризику.

46. Сутність організацій розслідування. Поняття та принципи планування

розслідування. Техніка планування.

47. Учення про криміналістичну версію. Види криміналістичної  версії.

Стадії процесу побудови і перевірки версій. Логічні основи побудови версій.

48. Поняття, види та принципи огляду. Підготовка до огляду місця події.

49. Пізнавальна сутність огляду місця події. Тактика огляду місця події.

50. Огляд трупа. Фіксація результатів огляду місця події.

51. Поняття, сутність та види допиту. Процес формування показань.

52.  Підготовка  до  допиту.  Зміст  тактики  допиту.  Встановлення

психологічного контакту.

53. Актуалізація забутого в пам’яті допитуваного. Викриття неправди в

показаннях.

54. Допит неповнолітніх. Фіксація результатів допиту.

55. Поняття, сутність та завдання одночасного допиту двох чи більше вже

допитаних осіб. Тактико-психологічні особливості одночасного допиту двох чи

більше вже допитаних осіб.

56. Поняття, види обшуку. Підготовка і проведення обшуку.

57.  Етапи  та  тактичні  особливості  проведення  обшуку.  Фіксація

результатів обшуку.

58.  Поняття  й  об’єкти  пред’явлення  для  впізнання.  Підготовка  до

пред’явлення для впізнання.

59. Порядок пред’явлення для впізнання живих осіб, трупів, предметів і

тварин. Фіксація результатів пред’явлення для впізнання.

60.  Поняття  та  види  слідчого  експерименту.  Підготовка  до  слідчого

експерименту та його тактика.

61.  Особливості  перевірки  показань  на  місці.  Фіксація  результатів

відтворення обстановки й обставин події.
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62.  Поняття  судової  експертизи,  її  види  та  значення.  Процесуальні  та

організаційні питання призначення та проведення експертиз.

63. Основи підготовки, призначення та проведення судових експертиз.

64.  Система  судово-експертних  установ  в  Україні.  Оцінка  та

використання висновку експерта у кримінальному процесі.

65. Сутність методики розслідування злочинів. Основи криміналістичної

класифікації злочинів.

66. Криміналістична характеристика злочинів.

67.  Види  і  форми  взаємодії  в  розкритті  та  розслідуванні  злочинів.

Ситуаційний підхід у розслідуванні злочинів.

68.  Криміналістична  характеристика  вбивств.  Початковий  етап

розслідування.

69. Особливості розслідування деяких видів вбивств.

70. Криміналістична характеристика вбивств на замовлення. Початковий

етап розслідування.

71.  Криміналістична  характеристика  зґвалтувань.  Початковий  етап

розслідування. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій.

72. Криміналістична характеристика розкрадань, привласнення, розтрати

майна  або  заволодіння  ним  шляхом  зловживання  службовим  становищем.

Початковий етап розслідування.

73. Криміналістична характеристика крадіжок. Початковий та наступний

етапи розслідування. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій.

74.  Криміналістична  характеристика  грабежів  та  розбоїв.  Початковий

етап розслідування та особливості тактики проведення окремих слідчих дій.

75.  Криміналістична  характеристика  шахрайства.  Початковий  та

наступний етапи розслідування.

76.  Криміналістична  характеристика  хабарництва.  Обставини,  що

підлягають з’ясуванню та початковий етап розслідування.

77.  Криміналістична  характеристика  злочинних  порушень  правил

безпеки дорожнього руху. Початковий та наступний етапи розслідування.
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78.  Криміналістична  характеристика  злочинів  проти  довкілля.

Обставини,  що  підлягають  з’ясуванню.  Початковий  етап  розслідування  та

особливості тактики проведення окремих слідчих дій.

79.  Криміналістична  характеристика  злочинів,  що  вчиняються

організованими злочинними групами. Обставини, що підлягають з’ясуванню та

початковий етап розслідування. 

80.  Криміналістична  характеристика  підпалів  та  інших  злочинів,

пов’язаних  з  виникненням  пожеж.  Обставини,  що  підлягають  з’ясуванню.

Початковий  етап розслідування  та  особливості  тактики проведення  окремих

слідчих дій.

81. Криміналістична характеристика злочинів, пов’язаних із незаконним

обігом  наркотичних  засобів.  Обставини,  що  підлягають  з’ясуванню.

Початковий  етап  розслідування  і  особливості  тактики  проведення  окремих

слідчих дій.

82.  Криміналістична  характеристика  заподіяння  тілесних  ушкоджень.

Початковий етап розслідування. Проведення окремих слідчих дій.

4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
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Підставою для визначення оцінки на іспиті є рівень засвоєння студентами

матеріалу,  передбаченого  навчальною  програмою  з  відповідної  навчальної

дисципліни. Водночас викладач керується такими критеріями:

– оцінку «відмінно» заслуговує студент, який виявив усебічні, систематичні

та  глибокі  знання  навчально-програмного  матеріалу, вміння  вільно  виконувати

завдання, передбачені програмою, який засвоїв основну та знайомий з додатковою

літературою, що рекомендована програмою. Зазвичай, оцінку «відмінно» ставлять

студентам, які засвоїли взаємозв’язок основних понять навчальної дисципліни в їх

значенні  для  отриманої  професії,  які  виявили  творчі  здібності  в  розумінні  та

використанні навчально-програмного матеріалу;

– оцінку «добре» заслуговує студент, який виявив повне знання навчально-

програмного матеріалу, успішно виконує передбачені програмою завдання, засвоїв

основну  літературу,  рекомендовану  в  програмі.  Зазвичай,  оцінка  «добре»

виставляється  студентам,  які  показали  систематичні  знання  з  навчальної

дисципліни та  здібність  до їх  самостійного поповнення й оновлення в процесі

подальшого навчання та професійної діяльності;

– оцінку «задовільно»  заслуговує  студент, який виявив  знання  основного

навчально-програмного матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання

та  професійної  діяльності;  який  справляється  з  виконанням  завдань,  що

передбачені програмою, а також знайомий з рекомендованою літературою. Оцінку

«задовільно»  ставлять  студентам,  які  допустили  помилки  у  відповіді,  але

володіють необхідними знаннями для їх подолання під керівництвом викладача;

– оцінку  «незадовільно»  ставлять  студентові,  який  виявив  недоліки  в

знаннях  основного  навчально-програмного  матеріалу  та  допустив  помилки  у

виконанні  передбачених  програмою  завдань.  Зазвичай,  оцінку  «незадовільно»

ставлять  студентам,  які  не  можуть  продовжувати  навчання  та  приступити  до

професійної  діяльності  без  додаткових  занять  з  відповідної  навчальної

дисципліни.

Критерії  оцінювання знань  студентів  розроблено  на  підставі  «Положення

про  організацію  навчального  процесу  у  вищих  навчальних  закладах»,
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затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 2 червня 1993 року

№ 161, а також «Тимчасового положення про атестацію студентів», затвердженого

вченою радою університету 19 листопада 1996 року.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за

всі види

навчальної

діяльності

Оцінка

ECTS

Оцінка за національною шкалою

для іспиту для заліку

90 – 100 А відмінно  

зараховано

82 – 89 В
добре 

74 – 81 С
64 – 73 D

задовільно 
60 – 63 Е 

35 – 59 FX

незадовільно з

можливістю повторного

складання

не зараховано з

можливістю

повторного

складання

0 – 34 F

незадовільно з

обов’язковим повторним

вивченням дисципліни

не зараховано з

обов’язковим

повторним

вивченням

дисципліни

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

Максимальна сума балів, які може набрати студент, становить 100 балів, із

яких:

10 балів – відвідування та робота на лекціях;

20 балів – за індивідуальну роботу;
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30  балів  –  (ділиться  на  кількість  практичних  (семінарських)  занять)  –

опитування (виступ і активна участь на кожному практичному занятті);

10 балів – за контрольну роботу ;

20 балів – підсумковий модульний контроль;

Індивідуальна робота студентів передбачає:  участь у роботі студентського

наукового  гуртка  (проблемної  групи),  студентських  конференціях,  конкурсах,

олімпіадах;  написання  рефератів  та  їх  презентацію;  анотацію  прочитаної

додаткової  літератури;  бібліографічний  опис  літератури.  Вибір  виду

індивідуальної  роботи  студент  здійснює  за  власними  інтересами,  попередньо

узгодивши з викладачем. Індивідуальна робота оцінюється від 0 до 20 балів. 

Реферати  готуються  за  темами,  що  зазначені  в  модулі.  Тему  та  план

реферату студент узгоджує із викладачем, який проводить заняття. Оптимальний

обсяг реферату – 15 20 сторінок.‒

Підсумковий  модульний  контроль  (ПМК)  –  проводиться  на  останньому

практичному (семінарському) занятті у письмовій формі, зміст якого охоплює весь

курс навчальної дисципліни. 
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