Питання на залік
з навчальної дисципліни «Криміналістичне вчення про жертву злочину»
1. Поняття віктимології як комплексної науки про жертву.
2. Предмет і метод криміналістичної віктимології.
3. Завдання криміналістичного вчення про потерпілого.
4. Система криміналістичного вчення про потерпілого.
5. Криміналістична віктимологія у взаємозв'язку з іншими галузями знання.
6. Ретроспективний огляд криміналістичних знань про потерпілого.
7. Правове становище жертви злочину при рабовласницькому, феодальному
ладі.
8. Захист прав жертв злочинів у новий час.
9. Основні напрямки використання віктимологічних знань при розслідуванні
злочинів.
10. Фактори, що впливають на рівень віктимності.
11. Поняття і значення віктимної поведінки в механізмі злочину.
12. Віктимізація: поняття та значення.
13. Використання понятійного апарату віктимології в криміналістичному
вченні про потерпілого.
14. Сутність і значення криміналістичного дослідження жертви. Потерпілий
як джерело доказової
інформації.
16. Потерпілий - об'єкт, який відображає, сприймає злочинний вплив, що
несе на собі і в собі
криміналістично значущі сліди (матеріальні та ідеальні).
17. Потерпілий - об'єкт, який відображає, що вносить певні зміни в
навколишню обстановку,
залишає певні зміни (інформацію) про себе і своїх діях.
18. Жертва та потерпілий: кримінально-правове, кримінально-процесуальне і
криміналістичне
поняття. Криміналістичне вивчення про лжепотерпілих.
19. Віктимологія і кримінальне право.
20. Взаємозв'язок криміналістичної віктимології з кримінальним процесом.
21. Міжнародне право на захист жертв злочинів.
22. Проблема правового і соціального захисту жертв злочинів в Україні та за
кордоном.
23. Значення зв'язку «злочинець – потерпілий».
24. Класифікація зв'язку «злочинець - потерпілий» (основні типи зв'язку).
25. Поняття елементи віктимологічної ситуації.
26. Основні елементи віктимологічної ситуації.
27. Поняття і значення слідів у криміналістиці.
28. Сліди злочину: сліди злочинця, сліди потерпілого, сліди від матеріальної
обстановки місця
події.
29. Класифікація слідів злочинця і потерпілого.

30. Значення слідів потерпілого.
31. Поняття віктимологічного аналізу. Основні напрямки вивчення особи
потерпілого, способи
вивчення.
32. Комплекс питань, що підлягають вирішенню в процесі розкриття злочину
з урахуванням даних
про потерпілого.
33. Поняття класифікації та типології.
34. Класифікація і типологія потерпілих у віктимології.
35. Типові дефекти показань потерпілих.
36. Психічні стани, ускладнені втратою свідомості при грубому фізичному
впливі.
37. Криміналістична оцінка показань потерпілих, які перебували у момент
посягання в стані
алкогольного сп'яніння.
38. Особливості формування показань у потерпілих, які страждають
психопатологічними
розладами.
39. Особливості формування показань неповнолітніх потерпілих.
40. Оцінка факторів, що впливають на ступінь конформності і навіюваності
потерпілих.
41. Поняття та види протидії розслідуванню. Вплив на потерпілих як вид
протидії розслідуванню.
42. Криміналістична оцінка впливів зацікавлених осіб щодо потерпілих, та їх
впливу на позицію та
покази потерпілих.
43. Ознаки впливу зацікавлених осіб на потерпілих.
44. Дії слідчого по запобіганню та подоланню впливу на потерпілих.
45. Віктимологічна профілактика як складова частина профілактики
злочинів.
46. Види віктимологічної профілактики.
47. Законодавча основа віктимологічної профілактики.
48. Суб'єкти віктимологічної профілактики.
49. Віктимологічна статистика і віктимологічний облік.
50. Напрямки та заходи віктимологічної профілактики.
51. Реалізація заходів віктимологічної профілактики в Україні та за
кордоном.
52. Поняття і значення віктимологічної характеристики злочину.
53. Коло осіб, що володіють підвищеною віктимністю.
54. Сліди потерпілого; віктимологічний аналіз.
55. Класифікація і типологія потерпілих.
56. Використання віктимологічних знань при висуненні версій по справі.
57. Особливості провадження слідчих дій за участю потерпілого.
58. Віктимологічна профілактика.

