
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ ТА 

СИТУАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ 

 

винесених на атестацію відповідно до Програми атестації комплексного 

екзамену з навчальних дисциплін «Правове забезпечення та організація 

приватної детективної діяльності» та «Криміналістичне забезпечення 

діяльності приватних детективів» для здобувачів ступеня вищої освіти 

магістра  за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» (262) галузі знань 

«Цивільна безпека» (26). 

 

 

1. Перелік теоретичних питань, які виносяться на атестацію 

 

Навчальна дисципліна «Правове забезпечення та організація приватної 

детективної діяльності» 

 

1. Правова основа здійснення приватної детективної діяльності. 

2. Набуття та припинення права на зайняття приватною детективною 

діяльністю. 

3. Види приватної детективної діяльності. 

4. Обов’язки суб’єкта приватної детективної діяльності. 

5. Гарантії здійснення приватної детективної діяльності. 

6. Система доказового права. 

7. Поняття і класифікація доказів. 

8. Збирання доказів у кримінальному провадженні. 

9. Недопустимість доказів отриманих внаслідок істотного порушення 

прав та свобод людини. 

10. Слідчі (розшукові) дії як спосіб збирання доказів. 

11. Способи перевірки доказів та їх процесуальних джерел. 

12. Негласні слідчі (розшукові) дії як способи збирання доказів. 

13. Процесуальні джерела доказів та їх види. 

14. Способи фіксації доказів у кримінальному провадженні. 

15. Способи збирання доказів стороною обвинувачення. 

16. Збирання доказів стороною захисту. 

17. Особливості доказування в стадії підготовчого провадження. 

18. Показання як джерело доказів. Види показань. 

19. Співвідношення перевірки та оцінки доказів. 

20. Документи як джерела доказів. 

21. Висновок експерта та особливості його оцінки. 

22. Критерії оцінки доказів. 

23. Особливості доказування під час досудового розслідування 

кримінальних проступків. 

24. Використання показань з чужих слів у доказуванні. 

25. Особливості доказування у кримінальному провадженні щодо 

застосування примусових заходів медичного характеру. 
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26. Зберігання речових доказів і документів та вирішення питання про 

них. 

27. Особливості доказування у кримінальному провадженні щодо 

неповнолітніх. 

28. Процесуальний порядок визнання доказів недопустимими. 

29. Особливості доказування під час здійснення провадження судом 

присяжних. 

30. Слідчий суддя як суб’єкт кримінального процесуального доказування. 

31. Доказування в стадії виконання судових рішень. 

32. Особливості доказування при здійсненні провадження щодо окремої 

категорії осіб. 

33. Кримінальне процесуальне доказування та його значення у 

кримінальному провадженні. 

34. Предмет і мета кримінального процесуального доказування: поняття і 

характеристика. 

35. Суд як суб’єкт кримінального процесуального доказування. 

36. Предмет показань потерпілого. Особливості оцінки показань 

потерпілого. 

37. Співвідношення етичних норм і норм доказового права у 

кримінальному провадженні. 

38. Роль презумпції невинуватості в процесі доказування. 

39. Особливості процесу доказування в стадії касаційного провадження. 

40. Правила оцінки доказів. 

41. Перевірка доказів у кримінальному провадженні. 

42. Речові докази у кримінальному провадженні. 

43. Елементи процесу доказування та їх характеристика. 

44. Особливості доказування в стадії досудового розслідування. 

45. Використання науково-технічних засобів у кримінальному 

процесуальному доказуванні. 

46. Прокурор як суб’єкт доказування. 

47. Роль процесуальних гарантій в доказуванні. 

48. Особливості збирання доказів на різних стадіях кримінального 

провадження. 

49. Особливості доказування в стадії апеляційного провадження. 

50. Невербальні слідчі (розшукові) дії як засоби збирання доказів. 

51. Вербальні слідчі (розшукові) дії як засоби збирання доказів. 

52. Роль оперативно-розшукової діяльності у кримінальному 

процесуальному доказуванні. 

53. Використання спеціальних знань в кримінальному процесуальному 

доказуванні. 

54. Суб’єкти доказування у кримінальному процесі та їх класифікація. 

 

 

Навчальна дисципліна «Криміналістичне забезпечення діяльності 

приватних детективів» 
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1. Предмет криміналістики. 

2. Функції та завдання криміналістики. 

3. Система криміналістики. 

4. Поняття методів криміналістики, їх характеристика. 

5. Поняття та сутність криміналістичної ідентифікації. 

6. Види, форми, об’єкти та суб’єкти криміналістичної ідентифікації. 

7. Стадії криміналістичної ідентифікації. 

8. Поняття та сутність встановлення групової належності. 

9. Поняття та сутність криміналістичної діагностики. 

10. Поняття, система та завдання криміналістичної техніки. 

11. Суб’єкти, принципи та правові підстави застосування 

криміналістичної техніки. 

12. Класифікація засобів криміналістичної техніки. 

13. Методи криміналістичної техніки. 

14. Поняття, завдання і система криміналістичної фотографії. 

15. Прийоми і методи судово-оперативної фотографії. 

16. Методи судово-дослідницької фотографії. 

17. Прийоми та методи криміналістичного відеозапису. 

18. Поняття трасології її система та наукові засади.  

19. Поняття слідів у трасології та їх класифікація. Механізм 

слідоутворення. 

20. Характеристика слідів ніг і взуття. 

21. Характеристика слідів знарядь злому і інструментів. 

22. Характеристика слідів транспортних засобів.  

23. Характеристика слідів рук людини. 

24. Виявлення і фіксація слідів рук людини. 

25. Вилучення слідів рук людини. 

26. Поняття, значення та наукові основи ідентифікації людини за 

ознаками зовнішності. 

27. Криміналістична класифікація ознак зовнішності людини. 

28. Використання ознак зовнішності людини в діяльності приватних 

детективів.  

29. Опис зовнішності людини за методом “словесного портрету”.  

30. Інформаційно-довідкове забезпечення. 

31. Поняття, завдання, значення, форми і види використання спеціальних 

знань. 

32. Поняття судової експертизи. 

33. Предмет, завдання, джерела та засоби криміналістичної тактики. 

34. Тактика дій, спрямованих на пошук, фіксацію та збирання інформації. 

35. Поняття та сутність тактичних прийомів і тактичних комбінацій. 

36. Тактика та стадії дій, спрямованих на пошук, фіксацію та збирання 

інформації. Тактичні особливості проведення і фіксації. 

37. Поняття та сутність криміналістичної методики. 

38. Класифікація та структура окремих криміналістичних методик. 
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39. Поняття та зміст криміналістичної характеристики. 

40. Особливості окремих криміналістичних методик. 

 

2. Перелік ситуаційних завдань, які виносяться на атестацію 

1. За підозрою у вчиненні вбивства заступника директора заводу був 

затриманий Семен Кальченко. Під час особистого обшуку був знайдений 

паспорт на його ім’я, довідку про звільнення з місць позбавлення волі та 

записку такого змісту: «Семен, півсотні твої, візьми першого на себе».  

Яке доказове значення мають вилучені предмети? Які тактичні засади 

огляду вказаних предметів 

 

2. Слідчий задовольнив клопотання потерпілої про ознайомлення з 

матеріалами досудового розслідування до його завершення. Під час 

ознайомлення потерпіла всі матеріли кримінального провадження 

сфотографувала на власний мобільний телефон та зробила виписки. 

Оцініть ситуацію. 

 

3. Кирилюк підозрювався у вчиненні розбійного нападу. Слідчий звернув 

увагу на його дивну поведінку, який не завжди логічні давав показання та 

адекватно реагував на запитання. У зв’язку з цим у слідчого виникли сумніви 

щодо його осудності. 

Які процесуальні дії має здійснити слідчий в цій ситуації? Як повинен 

діяти слідчий, якщо Кирилюк відмовиться від участі у слідчій (розшуковій) дії, 

яку вирішить провести слідчий? Які тактичні прийоми повинен використати 

слідчий для допиту Кирилюка? 

 

4. До Дарницького УП ГУНП в місті Києві надійшла письмова заява 

Курченко про притягнення до кримінальної відповідальності її співмешканця 

Дацюка, який її зґвалтував. Було розпочате досудове розслідування. Через 15 

днів потерпіла звернулася із клопотанням про закриття кримінального 

провадження у зв’язку з тим, що вона помирилася з Дацюком, а він пообіцяв з 

нею одружитися.  

Оцініть ситуацію. Які питання необхідно поставити Курченко? Які 

підстави закриття кримінального провадження передбачені у КПК України?  

 

5. Дорошенко підозрюється в умисному вбивстві Швидкої. Під час 

досудового розслідування була призначена стаціонарна судово-психіатрична 

експертиза, згідно висновку якої Дорошенко на момент вчинення 

кримінального правопорушення не міг усвідомлювати свої дії та керувати 

ними, однак на час проведення експертизи – визнаний осудним.  

У якій формі повинен закінчити слідчий досудове розслідування цього 

кримінального провадження? Які слідчі (розшукові) дії доцільно провести 

слідчому? 
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6. Досудове розслідування зупинене у зв’язку із тяжкою хворобою 

підозрюваного. Для уточнення діагнозу хвороби та стану теперішнього стану 

здоров’я підозрюваного слідчий допитав як свідка його лікаря. 

Оцініть дії слідчого. Які слідчі (розшукові) дії дозволяється проводити 

після зупинення досудового розслідування? 

 

7. Під час допиту свідок Сєрова повідомила, що безпосередньо 

хуліганських дій не бачила, проте чула у дворі розмови про обставини цього 

кримінального правопорушення.  

Чи має доказове значення інформація, повідомлена Сєровою? Чи є 

доцільність у проведенні слідчого експерименту? 

 

8. Детектив Національного антикорупційного бюро України вчинив 

умисне вбивство.  

Хто і в якому порядку буде проводити досудове розслідування? Чи є 

особливості в тактиці огляду місця події по вказаному факту?  

 

9. Бузов підозрювався у вчиненні умисного вбивства. На допиті він заявив, 

що кримінальне правопорушення вчинити не міг, тому що в цей день 

знаходився у відрядженні в іншому місті. На підтвердження вказаного факту 

він пред’явив залізничні квитки в обидва напрями. 

Визначте джерела доказів і самі докази в цій ситуації, класифікуйте їх. 

Які типові версії може висунути слідчий і які заходи до їх перевірки може 

вчинити?  

 

10. Під час огляду місця події слідчим були запрошені в якості понятих 

помічник судді апеляційного суду м. Києва та співробітник Дарницького УП 

ГУНП у м. Києві. 

Оцініть дії слідчого 

 

11. Слідчий проводив обшук у квартирі підозрюваного Панасенка, при 

цьому застосував безперервний відеозапис, у зв’язку з чим, поняті не були 

запрошені. Під час проведення обшуку слідчий помітив, що Панасенко кинув у 

кишеню своєї бабусі невеликий пакунок. 

Як повинен діяти слідчий у цій ситуації? Чи дозволяє закон проводити 

обшук без участі понятих? Якщо так, то в яких випадках? Які етапи 

проведення обшуку?  

 

12. Під час вручення письмового повідомлення про підозру громадянин 

Коваленко заявив клопотання про зупинення досудового розслідування у 

зв’язку із його хворобою, яка має хронічний характер у стадії загострення. Факт 

хвороби підозрюваний підтвердив відповідним медичним висновком. 

Як повинен діяти слідчий у цій ситуації?  
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13. Після закінчення досудового слідства слідчий надав потерпілому 

матеріали для ознайомлення, однак не в повному обсязі, пояснюючі це тим, що 

їх оголошення може зашкодити подальшому провадженню.  

Оцініть дії слідчого. 

 

14. У кримінальному провадженні про умисне вбивство Озерова до 

слідчого звернулися із заявою про залучення їх як потерпілих у кримінальному 

провадженні батько, матір, рідний брат і дружина Озерова.  

Як повинен діяти слідчий? 

 

15. Під час досудового розслідування не встановлено місцезнаходження 

підозрюваного Доренкова. Слідчий виконав всі слідчі (розшукові) та інші 

процесуальні дії для здійснення розшуку підозрюваного. Після чого виніс 

постанову про зупинення досудового розслідування, копію якої направив 

прокурору. 

Чи відповідають дії слідчого вимогам КПК України? 

 

16. Під час огляду місця події на полі, коли слідчий за участю судово-

медичного експерта перейшов до огляду трупа, понята Петренко 

знепритомніла, побачивши знівечене обличчя загиблого. 

Як бути слідчому? Чи можна продовжити огляд трупа з одним понятим? 

 

17. Криволапчуку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального 

правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України. За результатами 

судового розгляду Криволапчук засуджений до позбавлення волі строком на 

три роки. Криволапчук подав апеляційну скаргу на вирок, проте, апеляційна 

скарга була повернута на підставі п. 4 ч. 3 ст. 399 КПК України.  

Вкажіть, які стадії кримінального процесу пройшло кримінальне 

провадження? 

 

18. Під час досудового слідства слідчий Голосіївського ГУ Національної 

поліції у м. Києві встановив, що Таров підозрюється у вчиненні в 

Житомирській області іншого злочину.  

Оцініть ситуацію?  

 

19. Не погодившись із обвинувальним актом на тій підставі, що у ньому не 

вказано обставин, які обтяжують чи пом’якшують покарання, прокурор дав 

усну вказівку слідчому усунути зазначений недолік у триденний строк.   

Чи відповідають дії прокурора нормам КПК України? Які відомості має 

містити обвинувальний акт? 

 

20. В результаті проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному 

провадженні щодо Коваленка було встановлено відсутність в його діянні 

складу кримінального правопорушення. Під час розслідування жодній іншій 

особі не повідомлялося про підозру. 
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Яке рішення може прийняти слідчий? Обґрунтуйте це рішення 

 

21. До слідчого звернувся журналіст з проханням надати йому можливість 

бути присутнім під час проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному 

провадженні про вбивство з метою опублікування обставин вчинення 

резонансного злочину. Слідчий відмовив журналісту і роз’яснив, що публікація 

можлива лише після набрання вироком законної сили.  

Чи правильна позиція слідчого? 

 

22. По факту нанесення Харитоновим тяжких тілесних ушкоджень 

розпочате кримінальне провадження. Під час досудового розслідування 

підозрюваний Харитонов загинув в автомобільній катастрофі. 

Хто і яке процесуальне рішення повинен прийняти у зазначеному 

кримінальному провадженню? 

 

23. У підготовчій частині судового засідання обвинувачений у вчиненні 

кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 152 КК України 

(зґвалтування) Пронін заявив клопотання про проведення закритого судового 

засідання. Суд відмовив у задоволенні цього клопотання, мотивуючи тим, що 

потерпіла не наполягає на розгляді кримінальної справи в закритому засіданні. 

Чи правильно вчинив суд? У яких випадках допускається закрите судове 

засідання? 

 

24. Потерпіла Усова у кримінальному провадженні 21 серпня заявила 

клопотання про проведення повторної судово-психіатричної експертизи 

підозрюваного Лужнова. Слідчий відмовив в задоволенні клопотання, 

надіславши при цьому 25 серпня постанову про відмову в задоволенні 

клопотання за місцем проживання Усової. 

Оцініть дії слідчого. Які питання може вирішити судово-психіатрична 

експертиза? 

 

25. Громадянин Румунії незаконно перетнув державний кордон України. 

При спробі збути наркотичні засоби у м. Житомирі його було затримано 

працівниками поліції.  

Який орган буде проводити досудове розслідування? Розкрийте 

особливості огляду. 

 

26. Громадянин Казахстану Карімов, який тимчасово проживає в Україні, 

вирушив у службове відрядження до Латвії, де став свідком злочину. Через 

деякий час до України від правоохоронних органів Латвії надійшло доручення з 

проханням допитати як свідка Карімова. 

Правилами кримінального процесуального закону якої держави необхідно 

керуватися при виконанні цього доручення? Які тактичні прийоми допиту 

Карімова? 
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27. Під час допиту свідку Федорову слідчий поставив низку запитань, що 

стосуються змісту листів, отриманих ним від підозрюваного. Федоров 

відмовився відповідати, посилаючись на положення Конституції України щодо 

гарантій таємниці спілкування. 

Про які процесуальні гарантії йдеться в цьому випадку та чи були вони 

порушені? 

 

28. Слідчий протягом 2 годин допитував як свідка 13-річного Торопова в 

присутності його батька – вчителя біології середньої школи, де він навчається. 

Чи були порушені слідчим вимоги закону щодо порядку допиту 

малолітнього свідка? Якщо так, то які саме? Які тактичні прийоми допиту 

малолітніх? 

 

29. Під час досудового розслідування слідчий виніс постанову про 

проведення освідування підозрюваного. Оскільки слідчий мав намір провести 

освідування без оголення підозрюваного, він запросив понятих різної статі.  

Чи були допущені слідчим порушення кримінальної процесуальної форми. 

Якщо так, то які саме? Розкрийте тактичні засади проведення освідування. 

 

30. Керівник органу досудового розслідування викликав експерта і 

попросив доповісти про перебіг дорученої йому експертизи а також про 

необхідність прискорити виконання дослідження, оскільки він несе 

персональну відповідальність за швидке, повне та неупереджене розслідування. 

Оцініть дії керівника органу досудового розслідування та експерта? Які 

питання можна поставити експерту? 

 

31. Під час судового розгляду кримінального провадження щодо 

обвинувачення громадянина Франції Франсуа Грюффона суддя з’ясував, що він 

не володіє мовою судочинства. Під час досудового слідства він скористатися 

послугами друга (українця) який розмовляє французькою.  

Про які процесуальні гарантії йдеться в цьому випадку та чи були вони 

порушені? 

 

32. 9 липня прокурор передав наявні в нього матеріали до органу 

досудового розслідування. Того ж дня керівник органу досудового 

розслідування призначив слідчого, який здійснюватиме розслідування. 11 

липня слідчий письмово повідомив прокурора про початок досудового 

розслідування.  

Оцініть дії сторони обвинувачення. 

 

33. Перебуваючи на курорті в Болгарії, Сазонов на ґрунті ревнощів 

посварився з дружиною. В аеропорту Софії чоловік почав вимагати від 

дружини пояснень з приводу її відсутності в готелі в день від’їзду. Під час 

польоту Сазонов завдав дружині тілесні ушкодження. Літак здійснив посадку в 

Києві. Родина Сазонових проживає у Варшаві. 
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За правилами кримінального процесуального закону якої держави 

необхідно розслідувати це кримінальне правопорушення? Чи є необхідність в 

проведенні огляду місця події і хто буде його проводити?  

 

34. Дипломатичний представник однієї з держав в Україні разом зі своєю 

дружиною здійснювали прогулянку в парку міста Києва. Під час прогулянки 

вони стали очевидцями бійки, одному з учасників якої були завдані смертельні 

поранення.  

Чи є можливість допитати дипломатичного представника та його 

дружину як свідків у кримінальному провадженні? 

 

35. У міському сквері працівники поліції почули крики жінки про 

допомогу. Згодом, вони затримали Сєдих, який намагався зґвалтувати Лаптєву. 

У відділені Національної поліції Лаптєва написала заяву про вчинення відносно 

неї кримінального правопорушення. Слідчий розпочав досудове розслідування.  

Оцініть рішення слідчого з позиції засади публічності. 

 

36. Виявлений труп невідомої жінки. Заяв, щодо зникнення схожої на 

потерпілу особи, не поступало. Під час огляду одягу потерпілої, в одній з 

кишень виявлені чеки оплати побутових товарів. 

Яким чином, використовуючи спеціальні знання, додатково дослідити 

обставини події кримінального правопорушення? Рішення сформулюйте 

письмово. 

 

37. Виявлений труп невідомої жінки у стані, який значно ускладнює 

впізнання та ідентифікацію. Судово-медичний експерт встановив наявність 

вагітності у потерпілої. 

Яким чином, використовуючи спеціальні знання, додатково дослідити 

обставини події кримінального правопорушення?  

 

38. 17 січня в м. Києві по вул. Гарматній під час обшуку в квартирі 

громадянина О., що підозрювався у вчиненні розбійних нападів, слідчим був 

виявлений металевий балон червоного кольору. Довжина балону склала 

близько 50 см, діаметр 70 см, маса близько 2,5 кг. При візуальному огляді було 

встановлено, що з балону виходять чотири проводи, скручені по два, довжиною 

близько 15 см, у полімерній ізоляції. Ізоляція проводів двох кольорів: 

червоного та блакитного. Оскільки виявлений предмет був подібний до 

вибухових пристроїв, слідчий призупинив проведення обшуку, видалив з місця 

його проведення всіх сторонніх. 

Які повинні бути подальші дії слідчого? Яким чином, використовуючи 

спеціальні знання, додатково дослідити обставини злочину?  

 

39. На місці події виявлені сліди рук у вигляді мазків, непридатних для 

криміналістичної ідентифікації. Однак слідчий вилучив об’єкт з даними 

слідами. 
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Яким чином, використовуючи спеціальні знання, виявлені сліди можуть 

бути використані для розслідування кримінального правопорушення?  

 

40. На трупі потерпілого, що був виявлений у воді, знаходився годинник, 

який не працював. Час настання смерті, встановлений судово-медичним 

експертом, та час, що вказував годинник, суттєво відрізнявся. 

Яким чином, використовуючи спеціальні знання, додатково дослідити 

обставини події кримінального правопорушення? 

 

41. З метою впливу на учасника організованої злочинної групи - гр. Б., 

членів якої затримали за вчинення особливо тяжких злочинів, та схиляння його 

до надання показань, слідчий в ході допиту гр. Б. пред’явив йому нібито 

протокол допиту іншого учасника угрупування, в якому той надав показання 

щодо провідної ролі Б. в організації та плануванні декількох злочинів, у скоєнні 

яких обвинувачувалися члени групи. Ознайомившись з протоколом допиту, Б. 

заперечив наведенні в ньому факти та надав переконливі показання щодо ролі 

кожного учасника групи при здійсненні злочинів, що розслідувалися. Наданні 

показання повністю підтверджувалися іншими наявними у провадженні 

доказами та сприяли об’єктивному розслідуванню. Насправді слідчий, 

розуміючи, що Б. буде заперечувати свою участь у групі, самостійно виготовив 

протокол допиту, який продемонстрував гр. Б. під час допиту. 

Дайте правову оцінку діяльності слідчого у даній ситуації. Оцінить 

допустимість тактичного прийому, що застосував слідчий в ході допиту гр. Б. 

 

42. Потерпіла від зґвалтування гр. Д. в ході допиту повідомила, що навряд 

чи зможе впізнати ґвалтівника, тому що, по-перше, перебувала в стані сильного 

хвилювання під час здійснення злочину, а по-друге, на голові у ґвалтівника 

була шапка типу «балаклава». І, хоча в ліфті було досить яскраве світло, вона 

бачила лише очі ґвалтівника. Але по гарячих слідах був затриманий гр. К., 

раніше судимий за скоєння подібного злочину, сліди рук якого було виявлено 

на внутрішній поверхні кабіни ліфта та мобільному телефоні потерпілої, який 

злочинець вихопив з її рук при спробі скористуватися ним для виклику 

допомоги. Але слідчий, що розслідував вказане кримінальне правопорушення, 

наполягав на проведенні пред’явлення для впізнання, мотивуючи це 

можливістю отриманням додаткових доказів для арешту гр. К. 

Оцінить наявність тактичного ризику при проведенні пред’явлення для 

впізнання та можливі результати для розслідування злочину. 

Охарактеризуйте підготовчий етап пред’явлення для впізнання при 

розслідуванні даного кримінального правопорушення в ситуації, якщо 

потерпіла заявляє, що зможе упізнати ґвалтівника. 

 

43. Під час розслідування кримінального правопорушення про 

розбещення неповнолітніх потерпілим є малолітній Д. 11 років. Слідчому 

необхідно провести допит потерпілого з дотриманням всіх вимог 

законодавства. 
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Складіть тактичну операцію для встановлення психологічного контакту 

з допитуваною дитиною, виходячи з правових вимог та можливостей 

криміналістичної тактики. 

 

44. Під час огляду місця вчинення кримінального правопорушення, 

слідчим було вилучено сліди використання вогнепальної зброї (кулі, гільзи). 

Для з’ясування обставин вчинення кримінального правопорушення була 

призначена судово-балістична експертиза. 

Які питання необхідно вирішити слідчому: ідентифікаційні чи 

діагностичні? Назвіть об’єкт ідентифікації у цьому випадку. Визначте форму 

криміналістичної ідентифікації. 

 

45. Для проведення криміналістичної експертизи холодної зброї 

експертам було надано знаряддя вчинення злочину – кастет. Головне питання, 

яке було поставлено слідчим для вирішення експертизи: «Чи є наданий для 

дослідження об’єкт холодною зброєю?» 

Встановіть категорію питання, що необхідно вирішити експертам 

(ідентифікаційне чи діагностичне). Назвіть етапи, які визначені для такої 

категорії дослідження. 

 

46. Встановіть, чи є наведені висновки ідентифікацією, встановленням 

групової належності чи криміналістичною діагностикою: 

1. Ніж, вилучений у гр. Грищенка А. П., виготовлений саморобним 

способом за типом мисливських ножів і є холодною зброєю колюче-ріжучого 

способу дії. 

2. Підпис від імені директора приватного підприємства «Тріумф» 

виконаний гр. Поповим Г. І. 

3. Три сліди пальців руки, що вилучені з пустої пляшки з етикеткою 

«Мороша (водка) джерельна» ємністю 0,5 літри, залишені вказівним, середнім 

та мізинним пальцями правої руки гр. Трифонова С.П. 

4. Вміст упакування «Фенобарбитал» відповідає маркуванню. 

5. Куля, вилучена з трупа гр. Нікітиної А.М., стріляна з пістолета ТТ 

серії ИН № 541, виявленого на місці вчинення кримінального правопорушення. 

6. Рукописний текст, що починається зі слів «Сколько ждать...», та 

закінчується словами «...до встречи», ймовірно, виконаний жінкою. 

 

47. 11 вересня поточного року до чергової частини відділу поліції 

надійшло повідомлення від невідомої особи, про те що на смітнику неподалік 

багатоповерхового житлового будинку по вул. Зоологічна 2 в м. Києві 

знаходиться труп людини без голови.  

Визначте алгоритм дій слідчо-оперативної групи на місці події та 

порядок проведення огляду у цій ситуації. Які техніко-криміналістичні засоби 

доцільно використати з метою виявлення, фіксації та вилучення слідів 

кримінального правопорушення?  
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48. 18 квітня поточного року приблизно в 00 годин 30 хвилин Фесенко, 

знаходячись у нічному клубі «Магнат», що розташований в м. Київ по 

вул. Чорновола № 61, під час сварки з охоронцем клубу Івановим здійснив у бік  

останнього два постріли з вогнепальної зброї, за зовнішніми ознаками схожою 

на пістолет «ПМ». Використовуючи спеціальні засоби (балон зі сльозогінним 

газом), охорона нічного клубі затримала злочинця на місці події.  

Визначте алгоритм дій слідчо-оперативної групи на місці події та 

порядок проведення огляду у цій ситуації. Які техніко-криміналістичні засоби 

доцільно використати з метою виявлення, фіксації та вилучення слідів 

кримінального правопорушення? 

 

49. 14 травня поточного року на будівельному майданчику неподалік 

будинку № 2-Б по вул. О. Пчілки в м. Києві, Мамчур, погрожуючи Дроздовій 

зіштовхнути її з висоти у котлован будівельного майданчика та застосовуючи 

відносно потерпілої фізичне насильство, заволодів золотими прикрасами та 

мобільним телефоном марки «Самсунг S 10».  

Оцініть ситуацію та які дії слідчого у цій ситуації? 

 

50. 29 липня поточного року до відділу поліції надійшло повідомлення 

працівника ПАТ «Ощадбанк» про те, що о 11 год. двоє невідомих осіб 

перебуваючи у відділенні ПАТ «Ощадбанк», яке розташоване по вул. Липки,12 

в м. Києві, погрожуючи вогнепальною зброєю вимагали від касира Руденко 

віддати з каси грошові кошти. Отримавши відмову, злочинці пострілом у 

голову вбили останню та, відкривши касу, заволоділи грошовими коштами у 

сумі 80 тис. грн. З місця події злочинці зникли на автомобілі темно синього 

кольору невідомої марки та моделі. 

Визначте алгоритм дій слідчо-оперативної групи на місці події та 

порядок проведення огляду у цій ситуації. Які техніко-криміналістичні засоби 

доцільно використати з метою виявлення, фіксації та вилучення слідів 

кримінального правопорушення? 


