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Анотація 
Метою викладення навчальної дисципліни „Криміналістика” є засвоєння 

базових теоретичних положень криміналістики, оволодіння практичними 
навичками, які необхідні для виявлення, розкриття та розслідування злочинів, 
отримання доказової інформації під час розслідування кримінальних 
правопорушень та провадження окремих слідчих дій. 

Основними цілями вивчення дисципліни «Криміналістика» передбачає 
засвоєння студентами системи знань, навиків і вмінь з використання 
криміналістичних засобів і методів для розкриття і розслідування кримінальних 
правопорушень. Предметом вивчення  навчальної дисципліни є набуття 
студентами необхідних знань та вивчення теоретичних положень, що стосуються 
основних кримінальних процесуальних  відносин при розкритті та розслідуванні 
кримінальних правопорушень. Предметом вивчення  навчальної дисципліни є 
набуття студентами необхідних знань та вивчення теоретичних положень, що 
стосуються основних кримінальних процесуальних  відносин при розкритті та 
розслідуванні кримінальних правопорушень. Програма навчальної дисципліни 
складається з таких змістових модулів: 

1. Теоретичні основи криміналістики. 
2. Криміналістична техніка. 
3. Криміналістична тактика. 
4. Криміналістична методика. 

Криміналістика є єдиною юридичною наукою, яка за допомогою даних 
найрізноманітніших наук і вироблених на основі цих наук і юридичної практики 
теоретико-прикладних узагальнень здійснює пізнання відображених у 
навколишньому середовищі фактів минулого для одержання підстав прийняття 
обґрунтованих юридичних рішень. У самому загальному вигляді головним 
завданням цієї специфічної науки називають криміналістичне забезпечення 
боротьби зі злочинністю відповідними потребам практики засобами, прийомами і 



методами отримання доказової інформації. Основними джерелами цієї науки 
виступають Кримінальний процесуальний кодекс України, Кримінальний кодекс 
України, Закони України «Про національну поліцію», «Про оперативно-
розшукову діяльність», «Про судову експертизу», «Про прокуратуру».  
 Результати навчання (компетентності)Відповідно до вимог освітньої 
програми студенти повинні: 
знати: 

➢ поняття і структуру загальної теорії криміналістики; 
➢ теорію криміналістичних слідів, теорію криміналістичної ідентифікації, 

вчення про криміналістичну реєстрацію; 
➢ сучасні техніко-криміналістичні засоби, що використовуються при 

розслідуванні злочинів; 
➢ основні галузі криміналістичної техніки; 
➢ основи криміналістичного зброєзнавства; 
➢ основні положення з криміналістичного документознавства; 
➢ основні способи підробки документів та методи їх виявлення; 
➢ загальні положення про криміналістичну ситуацію, криміналістичну 

версію і криміналістичне планування; 
➢ тактичні прийоми та організаційні форми проведення окремих слідчих 

дій, їх належної фіксації; 
➢ поняття і структуру криміналістичної характеристики злочинів; 
➢ методи планування та організацію розслідування окремих видів злочинів. 

вміти: 
➢ застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності з розслідування та 

розкриття злочинів; 
➢ використовувати всі техніко-криміналістичні засоби; 
➢ виявляти, оглядати, фіксувати і вилучати різного роду сліди злочину і 

злочинця при проведенні слідчих дій; 
➢ висувати слідчі версії (згідно конкретної слідчої ситуації), організовувати їх 

перевірку, планувати проведення як окремих слідчих дій , так і їх сукупності 
при розслідуванні конкретного злочину; 

➢ організовувати і проводити окремі слідчі дії з використанням тактичних 
прийомів, фіксувати їх проведення і одержані результати;  

➢ використовувати досягнення криміналістики, психології, кримінології та 
інших наук для потреб розслідування і попередження злочинів. 

 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КРИМІНАЛІСТИКА» 
 
Тема 1. Поняття, предмет і методи криміналістики.. 
Тема 2. Криміналістична ідентифікація. 
Тема 3. Загальні положення криміналістичної техніки. Судова фотографія і 
відеозапис. 
Тема 4. Основи криміналістичного слідознавства. Сліди рук. Сліди ніг і взуття. 
Сліди знаряддя злому. Встановлення цілого за частинами. Субстанціональні та 
інші сліди. 
Тема 5. Судова балістика. 
Тема 6. Техніко-криміналістичне дослідження документів. Судове 
почеркознавство. 
Тема 7. Ідентифікація особи за зовнішніми ознаками. 
Тема 8. Загальні положення криміналістичної тактики. Тактика захисту. 
Організація розслідування. Версії. 
Тема 9. Тактика слідчого огляду. Тактика обшуку. 
Тема 10. Допит свідків і потерпілих. Допит підозрюваних і обвинувачених. 
Тема 11. Відтворення обстановки і обставин події. Тактика пред’явлення для 
впізнання. Призначення судових експертиз. 
Тема 12. Загальні положення криміналістичної методики. Розслідування вбивств. 
Розслідування зґвалтувань. Розслідування крадіжок, грабежів і розбоїв. 
Тема 13. Розслідування розкрадань шляхом зловживання службовим становищем. 
Розслідування службових злочинів. 
 

5. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

  



 
 Практичні заняття 

 
Тема і зміст практичного заняття години 

Тема №5.Основи криміналістичного зброєзнавства 1 

Тема №6. Криміналістичне документознавство 1 

Тема №7. Основи криміналістичної габітоскопії. Інформаційно-
довідкове забезпечення розслідування злочинів 

1 

Тема № 9. Загальні положення криміналістичної тактики. 
Криміналістична тактика огляду та обшуку 

1 

Тема № 11. Криміналістична тактика допиту 1 

Тема № 12. Криміналістична тактика пред’явлення для впізнання 1 

Тематика курсу 
Тема  кількість год. 

лекції занятт
я 

сам. 
роб. 

Модуль І. Теоретичні основи криміналістики  
Тема № 1. Предмет, завдання, система та методи 
криміналістики. Криміналістична ідентифікація 
та діагностика 

2 - 4 

Модуль ІІ. Криміналістична техніка 
Тема № 2. Загальні положення криміналістичної 
техніки. Основи трасології 

2 - 4 

Тема №5.Основи криміналістичного зброєзнавства 2 1 6 
Тема №6. Криміналістичне документознавство 2 1 4 
Тема №7. Основи криміналістичної габітоскопії. 
Інформаційно-довідкове забезпечення 
розслідування злочинів 

2 1 4 

Модуль ІІІ. Криміналістична тактика 
Тема № 9. Загальні положення криміналістичної 
тактики. Криміналістична тактика огляду та обшуку 

2 1 4 

Тема № 11. Криміналістична тактика допиту 2 1 4 
Тема № 12. Криміналістична тактика пред’явлення 
для впізнання 

1 
 

1 6 

Тема № 13. Криміналістична тактика проведення 
слідчого експерименту. Тактика призначення 
експертиз 

1 
 

1 4 

Модуль ІV. Криміналістична методика 
Тема № 14. Загальні положення методики 
розслідування окремих видів і груп кримінальних 
правопорушень 

1 - 4 

Тема № 15. Основи методик розслідування вбивств 1 1 4 
Тема № 16. Основи методик розслідування 
кримінальних правопорушень вчинених 
організованими групами 

1 1 4 

Тема № 17. Основи методик розслідування 
дорожньо-транспортних пригод 

1 - 4 

Тема № 18. Основи методик розслідування 
тероризму 

 - 4 

ЗАГ.: 20 10 60 



Тема № 13. Криміналістична тактика проведення слідчого 
експерименту. Тактика призначення експертиз 

1 

Тема № 15. Основи методик розслідування вбивств 1 

Тема № 16. Основи методик розслідування кримінальних 
правопорушень вчинених організованими групами 

1 

 

Теми для самостійного опрацювання  

Тема та її короткий зміст К-ть 
годин 

Тема 1. Поняття, предмет і методи криміналістики. 
Історія виникнення і використання прийомів та засобів виявлення і 

розслідування злочинів. Криміналістика і криміналісти. Розвиток 

криміналістики в Україні. Сучасний рівень і тенденції розвитку світової 

криміналістики. Предмет криміналістики. Закономірності об'єктивної дійсності, 

що вивчаються криміналістикою. Система криміналістики. Загальна теорія й 

окремі криміналістичні теорії та вчення. Право і криміналістика. Поняття 

методу і методології. Теорія відображення як методологічна основа 

формування криміналістичних знань і розробки прийомів і засобів роботи з 

доказовою інформацією. Специфіка судового пізнання. Найзагальніші та 

загальнонаукові методи в криміналістиці. Окремо наукові та спеціальні методи 

криміналістики. Джерела формування криміналістичних знань. Криміналістика 

в системі людських знань. Криміналістика в системі юридичних наук. 

Криміналістичні знання на службі науці та мистецтву. 

4 

Тема 2. Криміналістична ідентифікація. 
Поняття і наукові основи криміналістичної ідентифікації, її значення у слідчій, 

судовій та експертній діяльності. Форми криміналістичної ідентифікації. 

Ідентифікаційні ознаки. Ідентифікаційний період. Індивідуальна тотожність і 

групова належність. Об'єкти ідентифікації. Проблеми ототожнення об'єктів, що 

не мають сталої форми. Методика криміналістичної ідентифікації, стадії її 

проведення: підготовча, роздільного аналізу, порівняльного аналізу, 

формування висновку. Криміналістична діагностика і ситуціалогія. Можливості 

застосування математики і кібернетики в ідентифікаційних дослідженнях. 

 

Тема 3. Загальні положення криміналістичної техніки. Судова фотографія і 

відеозапис. 
Поняття і структура криміналістичної техніки. Джерела формування 

криміналістичної техніки. Поняття спеціальних знань і спеціальних 

криміналістичних знань. Форми використання криміналістичної техніки. 

Критерії допустимості використання технічних засобів і методів роботи з 

доказами. Особливості використання криміналістичної техніки адвокатом. 

Технічні засоби виявлення, фіксації, вилучення слідів і речових доказів. 

Технічні засоби і методи лабораторного дослідження речових доказів. 

Комплектація науково-технічних засобів. «Польова» криміналістична техніка. 

Перспективи використання ЕОМ, лазерів, методів спектрального аналізу, 

поліграфа, засобів відеофіксації. 
   Поняття судової фотографії. Використання засобів фото-, кіно-, та 

відеозйомки у судочинстві. Доказове значення результатів зйомки. Суб'єкти 

застосування судової фотографії. Відображаюча судова фотографія, її методи: 

звичайний, панорамний, стереоскопічний, метричний. Способи судової 

відображаючої фотографії. Судово-дослідницька фотографія, її задачі. Методи 

4 



судово-дослідницької фотографії: зміни контрастів, кольороподілу, зйомки у 

невидимих променях спектра, спектрального аналізу. 
Тема 4. Основи криміналістичного слідознавства. Сліди рук. Сліди ніг і взуття. 

Сліди знаряддя злому. Встановлення цілого за частинами. Субстанціональні та 

інші сліди. Предмет і система слідознавства. Поняття і зміст трасології. Наукові 

засади трасології. Механізм утворення слідів та їх класифікація. Загальні 

правила виявлення, огляду, фіксації і вилучення слідів. Технічні засоби і 

прийоми виявлення та фіксації слідів. 
   Сліди рук. Наукові засади дактилоскопії. Папілярні візерунки, їх загальні та 

окремі ознаки. Виявлення і фіксація слідів рук. Підготовка матеріалів для 

проведення дактилоскопічної експертизи. 
   Сліди ніг і взуття. Прийоми фіксації і вилучення слідів ніг і взуття. Доріжка 

слідів, її елементи. Сліди транспортних засобів, їх класифікація і фіксація. 

Транспортна трасологія. 
Інші сліди (зубів, рукавичок, частин тіла, одежі, нігтів, губ, милиць тощо, а 

також сліди тварин). 
   Сліди знарядь злому. Встановлення цілого за частинами 
Сліди знарядь злому та інструментів, їх класифікація і фіксація. 

Мікротрасологія. 
Задачі встановлення цілого за частинами, джерела походження об'єкта. 
Субстанціональні та інші сліди 
Субстанціональні сліди: виявлення, вилучення, дослідження. Доказове 

значення цих слідів. Підготовка матеріалів для проведення слідознавчої 

експертизи 

6 

Тема 5. Судова балістика. 
Поняття судової балістики, її наукові засади. Об'єкти балістичного 

дослідження: зброя, боєзапаси, вибухові пристрої, сліди пострілу та вибуху. 

Класифікація зброї та боєприпасів. Виявлення, огляд і фіксація слідів пострілу і 

вибуху. Встановлення обставин застосування зброї та вибухівки. Ототожнення 

зброї за вистріляними гільзами, кулями, шротом. Вирішення не 

ідентифікаційних задач. Підготовка матеріалів для проведення судово-
балістичної експертизи та технічної експертизи вибуху. 
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Тема 6. Техніко-криміналістичне дослідження документів. Судове 

почеркознавство. 
Техніко-криміналістичне дослідження документів 

Поняття і класифікація документів. Поняття і види криміналістичного 

дослідження документів. Правила роботи з документами. Технічне дослідження 

документів: поняття, види, зміст. Слідчий огляд документів. Види підробки 

документів та їх ознаки. Встановлення способу виготовлення документа. 

Відтворення змісту підроблених і пошкоджених документів. Дослідження 

відбитків печаток і штампів. Дослідження машинописних документів. 

Дослідження поліграфічної продукції, встановлення місця її виготовлення. 

Встановлення давності виконання тексту, ототожнення матеріалів, 

використаних для виготовлення документа. Техніко-криміналістична 

експертиза документів, коло вирішуваних нею питань, підготовка матеріалів 

для її проведення. 
 Судове почеркознавство 

Поняття письма і почерку. Ознаки письмової мови. Ознаки почерку: 

загальні, окремі, топографічні. Ототожнення автора і виконавця рукопису. 

Дослідження цифрових, стилізованих текстів, підписів. Дослідження 

спотворених рукописів і підписів. 
Не ідентифікаційні дослідження рукописів. Почеркознавча і авторознавча 
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експертизи, підготовка матеріалів для їх проведення. Зразки рукописів і 

підписів. 
Тема 7. Ідентифікація особи за зовнішніми ознаками. 

Ідентифікація особи за зовнішніми ознаками. Поняття і наукові засади 

ототожнення особи за зовнішніми ознаками. Ознаки зовнішності, їх 

класифікація, система їх опису. Функціональний портрет людини. Джерела 

інформації про зовнішні ознаки людини. Співвідношення опису, впізнання та 

ідентифікації особи. Використання даних про зовнішні ознаки у розшуку, 

обліку. Судово-портретна експертиза: поняття, коло вирішуваних питань, 

методи дослідження, підготовка матеріалів для її проведення. 
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Тема 8. Загальні положення криміналістичної тактики. Тактика захисту. 

Організація розслідування. Версії. 
Загальні положення криміналістичної тактики. Тактика захисту. Поняття і 

система криміналістичної тактики. Правові, психологічні та етичні засади 

криміналістичної тактики. Процесуальні норми і криміналістичні рекомендації. 

Участь адвоката у проведенні слідчих дій.Поняття тактичного прийому. 

Джерела тактичних прийомів, їх класифікація. Критерії допустимості 

тактичних прийомів. Тактика захисту. Поняття і види тактичних операцій 

(комбінацій). Слідча ситуація. Слідча ситуація як основа прийняття тактичних 

рішень. Тактичний ризик. 
   Організація розслідування. Версії  
Природа, поняття і класифікація криміналістичних версій. Правила побудови і 

перевірки версій. Основи планування розслідування, його принципи. 

Планування у багатоепізодних справах. Техніка планування. Слідчо-оперативні 

групи, міжвідомчі слідчі групи. Зміст і форми взаємодії органів слідства і 

оперативно-розшукових служб. 
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Тема 9. Тактика слідчого огляду. Тактика обшуку. 
Тактика слідчого огляду. Сутність і завдання слідчого огляду. Загальна 

готовність до огляду. Роль спеціалістів у проведенні огляду. Огляд місця події. 

Підготовка до огляду. Учасники огляду. Стадії огляду. Тактичні прийоми 

огляду. Дослідження слідів на місці події. Негативні обставини, їхнє значення 

для встановлення фактів і викриття інсценувань. Використання науково-
технічних засобів під час огляду. Протокол огляду і додатки до нього: плани, 

схеми, знімки, таблиці тощо. Особливості огляду трупа. Використання огляду 

трупа для встановлення особи загиблого, часу і причин настання смерті. 

Ексгумація трупа. Мета і зміст огляду документів і предметів. Особливості 

огляду поштово-телеграфної кореспонденції. 
 Тактика обшуку 
Поняття, сутність і види обшуків. Фактичні та правові підстави проведення 

обшуку. Відмінність обшуку від огляду і оперативного обслідування 

приміщень, транспортних засобів, багажу. Психологічні та етичні засади 

обшуку. Підготовка до обшуку. Технічні засоби обшуку. Порядок обшуку. 

Тактичні прийоми обшуку. Види тайників і прийоми їх виявлення Тактика 

обшуку в приміщенні і на місцевості. Фіксація ходу і результатів обшуку. 
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Тема 10.  Допит свідків і потерпілих. Допит підозрюваних і обвинувачених. 
Допит свідків і потерпілих 
Поняття, значення і види допиту як засобу одержання вербальної інформації. 

Поняття психологічного впливу і межі його допустимості при допиті. Етика 

допиту. Встановлення винуватої обізнаності. Закономірності формування 

показань. Фактори, що впливають на формування і дачу показань. Підготовка 

до допиту. Визначення предмета допиту. Прийоми встановлення 

психологічного контакту з допитуваним. Порядок допиту. Тактичні прийоми 
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відновлення забутого, викриття неправди, подолання агресивності. Особливості 

допиту за участі перекладача або спеціаліста. Виявлення свідків і тактика їх 

допиту. Допит потерпілого. Криміналістична віктимологія. Особливості допиту 

неповнолітніх (малолітніх) свідків і потерпілих. Тактика бесіди адвоката. 
  Допит підозрюваних і обвинувачених 
Тактичні прийоми допиту підозрюваних і обвинувачених. Особливості допиту 

обвинуваченого (підозрюваного), який: визнає себе винним; відмовляється від 

дачі показань; заявив про своє алібі. Сутність і задачі очної ставки. Підготовка 

до очної ставки. Порядок і тактика проведення очної ставки. Фіксація ходу і 

результатів допиту та очної ставки. Можливості і правила використання фото- і 
відеотехніки для фіксації показань. 
Тема 11. Відтворення обстановки і обставин події. Тактика пред’явлення для 

впізнання. Призначення судових експертиз. 
Відтворення обстановки і обставин події 
Поняття, мета і види відтворення обстановки і обставин розслідуваної події. 
Поняття і сутність слідчого експерименту, його цілі і види. Учасники 

експерименту. Підготовка до проведення експерименту. Умови і прийоми 

проведення слідчого експерименту, його етичні засади. Реконструкція 

обстановки, тактика проведення, доказове значення. Сутність перевірки 

показань на місці, її зв'язок з іншими слідчими діями. Тактика проведення 

перевірки показань, використання вузлових точок. Фіксація ходу і результатів 

відтворення обстановки і обставин події. Технічні засоби фіксації. Графічний 

метод фіксації. 
 Тактика пред'явлення для впізнання 
Поняття, сутність і види пред'явлення для впізнання. Психологічні засади 

пред'явлення для впізнання. Узнавання і впізнання. Симультанне і сукцесивне 

впізнання. Підготовка до пред'явлення для впізнання. Зміст допиту особи, яке 

впізнає. Порядок пред'явлення для впізнання живих осіб, трупів, 

тварин,предметів, ділянок місцевості. Особливості пред'явлення для впізнання 

людей за функціональними ознаками. Проведення впізнання за фотознімками, 

кіно і відеострічками. Можливості повторного впізнання. Фіксація ходу і 

результатів пред'явлення для впізнання. 
 Призначення судових експертиз 
Гносеологічна природа експертизи. Процесуальна природа судової експертизи. 

Види судових експертиз. Система судово-експертних установ України. 

Підготовка до проведення експертизи. Визначення мети і обсягу дослідження. 

Формування експертного завдання. Вибір експерта (експертної установи). 

Зразки для порівняльного дослідження, вимоги до них. Тактика одержання 

зразків. Особливості призначення додаткової, повторної, комісійної, 

комплексної експертиз. Проблема використання висновків альтернативної 

експертизи. Загальні положення методики експертного дослідження. Оцінка 

висновку експерта і використання одержаних результатів у доказуванні. 
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Тема 12.  Загальні положення криміналістичної методики. Розслідування 

вбивств. Розслідування зґвалтувань. Розслідування крадіжок, грабежів і 

розбоїв. 
Загальні положення криміналістичної методики 
Поняття і завдання криміналістичної методики розслідування. Закономірності 

відображення злочинів у реальному світі. Узагальнення слідчої практики як 

джерело криміналістичної методики. Структура криміналістичної методики, її 

елементи. Етапи розслідування та їх характеристика. Окремі методики 

розслідування. Перспективи алгоритмізації та автоматизації розслідування. 

Класифікація злочинів. Криміналістична характеристика злочину як його 

4 



інформаційна модель. Співвідношення криміналістичної характеристики 

злочину з його кримінально-правовою і кримінологічною характеристиками. 

Елементи криміналістичної характеристики злочину. Матеріальне 

відображення злочину. Ідеальне відображення злочину. Спосіб скоєння 

злочину. Коло найбільш імовірних осіб, які скоїли даний злочин. Перспективи 

та умови формування й розвитку об'єктивно достовірних інформаційних 

моделей окремих видів злочинів. Обставини, що підлягають встановленню, як 

елемент методики. 
  Розслідування вбивств 
Криміналістична характеристика вбивств, заподіяння тілесних ушкоджень. 

Обставини, які підлягають встановленню. Особливості порушення 

кримінальної справи. Невідкладні слідчі дії та оперативно-розшукові заходи. 

Встановлення особи потерпілого. Встановлення мотиву злочину. Використання 

спеціальних знань у розслідуванні цих злочинів. Особливості тактики 

проведення окремих слідчих дій. Особливості розслідування вбивств, 

пов'язаних з розчленуванням трупа. Особливості розслідування справ про 

зникнення людини за підозрою на її вбивство. Особливості розслідування 

«серійних» убивств. 
   Розслідування зґвалтувань 
Криміналістична характеристика зґвалтувань та інших насильницьких дій 

сексуального характеру. Обставини, які підлягають встановленню. Типові 

ситуації при розслідуванні справ цієї категорії. Особливості порушення 

кримінальної справи. Отримання заяв від потерпілих та їх допит. Невідкладні 

слідчі дії та оперативно-розшукові заходи. Використання спеціальних знань у 

розслідуванні цих злочинів. Особливості тактики проведення окремих слідчих 

дій: огляд місця події; виїмка одягу; освідування потерпілої. Одержання зразків 

для порівняльного дослідження. Підготовка матеріалів та призначення судових 

експертиз. Освідування і допит підозрюваного. 
  Розслідування крадіжок, грабежів і розбоїв 
Криміналістична класифікація крадіжок, грабежів і розбоїв. Криміналістична 

характеристика окремо кожного із зазначених злочинів. Особливості 

порушення кримінальної справи. Типові слідчі ситуації та зумовлені ними 

особливості початкового етапу розслідування. Специфіка тактики окремих 

слідчих дій і тактичних операцій: огляду місця події і речових доказів, допиту 

потерпілих і підозрюваних, освідування, пред'явлення для впізнання, обшуків, 

встановлення вкрадених речей і організація їх розшуку.Використання 

оперативно-розшукових можливостей у розкритті та розслідуванні цих 

злочинів. 
Тема 13.  Розслідування розкрадань шляхом зловживання службовим 

становищем. Розслідування службових злочинів. 
 Розслідування розкрадань шляхом зловживання службовим становищем 
Види і способи посягань на власність. Криміналістична характеристика 

розкрадань, вчинених шляхом привласнення, розтрати або зловживання 

службовим становищем. Джерела інформації про злочини даної групи. 

Особливості порушення кримінальної справи. Взаємодія з контрольно-
ревізійними органами. Методи встановлення способів розкрадань. 

Використання допомоги спеціалістів у галузі господарсько-економічної та 

виробничо-технологічної діяльності установ, підприємств, організацій. 

Використання результатів аудиту. Специфіка проведення окремих слідчих дій: 
огляду документів; допиту свідків і підозрюваних; проведення обшуків, виїмок; 

проведення судових експертиз. Накладення арешту на майно, проведення 

інших заходів, спрямованих на забезпечення заявлених позовів тощо. 
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Виявлення причин і умов, що сприяли вчиненню розкрадань. 
 Розслідування службових злочинів 
Класифікація службових злочинів. Криміналістична характеристика службових 

злочинів: зловживання службовим становищем, перевищення службових 

повноважень, хабарництво, халатність. Особливості порушення кримінальної 

справи. Типові слідчі ситуації та зміст початкових слідчих дій. Допит заявника 

у справах про хабарництво. Вилучення і огляд документів. Обшуки, виїмка. 

Допит підозрюваних. Тактична операція «затримання на гарячому». 
Призначення і проведення судових експертиз. 
 Розслідування злочинів,пов'язаних з незаконним обігом наркотиків 
Криміналістична характеристика злочинів, пов'язаних з незаконним л обігом 

наркотиків. Кримінально-правова характеристика зазначених злочинів. 

Обставини, які підлягають встановленню. Класифікація наркотичних і 

психотропних речовин. Особливості порушення кримінальних справ. Типові 

слідчі ситуації, що виникають при розслідуванні справ цієї категорії. 

Невідкладні слідчі дії та оперативно-розшукові заходи на початковому етапі 

розслідування. Використання спеціальних знань у розслідуванні цих злочинів. 

Особливості тактики проведення окремих слідчих дій: обшуку (в тому числі 

особистого); огляду місця події. Огляд вилучених речовин і хімічних 

препаратів, які використовуються під час виготовлення наркотиків. 

Освідування та допит підозрюваних. Особливості підготовки матеріалів та 

проведення судових експертиз. 
 Розслідування злочинів у сфері комп'ютерної інформації 
Криміналістична характеристика злочинів у сфері комп'ютерної інформації. 

Кримінально-правова характеристика та класифікація злочинів зазначеної 

категорії. Обставини, які підлягають встановленню. Особливості порушення 

кримінальної справи. Невідкладні слідчі дії та оперативно-розшукові заходи. 

Використання спеціальних знань. Особливості проведення окремих слідчих 

дій: обшуків, виїмки комп'ютерної техніки. Допит підозрюваного. Підготовка 

матеріалів і проведення судових експертиз. 
 Розслідування справ неповнолітніх 
Особливості криміналістичної характеристики злочинів неповнолітніх 

(специфічні способи вчинення злочинів, особливість злочинної персеверації 

тощо). Обставини, які підлягають встановленню. Порушення кримінальної 

справи. Типові слідчі ситуації. Взаємодія з оперативно-розшуковими службами 

правоохоронних органів. Особливості проведення слідчих дій на початковому 

етапі розслідування: огляд місця події; допит потерпілих, свідків-очевидців. 

Особливості затримання і допиту підозрюваних. Тактика обшуку. Підготовка 

матеріалів і проведення судових експертиз. Участь адвоката у слідчих діях. 

Особливості підготовки матеріалів і призначення психологічних експертиз. 
Разом  60 

 
Орієнтовна тематика  групових завдань 

1. Криміналістика в системі наукових знань. 
2. Предмет науки криміналістики. 
3. Історія розвитку криміналістики. 
5. Ідентифікація як метод криміналістики. 
6. Особливості фотозйомки на місці події. 
7. Трасологія, її завдання. 
8. Методи виявлення, огляду, фіксації та вилучення слідів рук. 
9. Використання субстанціональних слідів у розслідуванні. 



13. Криміналістична одорологія. 
14. Теоретичні основи криміналістичної тактики. 
15. Класифікація тактичних прийомів і критерії їх допустимості. 
16. Критерії допустимості тактичних прийомів. 
17. Тактичні прийоми викриття осіб, які дають неправдиві показання. 
20. Криміналістичне вчення про розшук. 
21. Криміналістичні аспекти вивчення особи підозрюваного (обвинуваченого) в 
процесі розслідування. 
22. Взаємодія слідчого з органом дізнання при розслідуванні злочинів. 
23. Виявлення, фіксація, огляд і вилучення зброї та слідів пострілу на місці 
події. 
25. Тактика допиту неповнолітнього. 
26. Тактична операція «Перевірка алібі». 
28. Розслідування контрабанди. 
29. Розслідування хабарництва. 
30. Розслідування серійних убивств. 
31. Розслідування комп'ютерних злочинів. 
32. Використання відеозапису в розслідуванні. 

Завдання для індивідуальної роботи 
1. Огляд місця події. Судова фотографія. Фотографія трупа. 
2. Особливості огляду трупу. 
3. Особливості розслідування вбивств, скоєних з розчленуванням трупа. 
4. Фіксація слідів ніг і взуття . Виготовлення гіпсових зліпків. 
5. Фіксація слідів рук. Дактилоскопія власних відбитків. 
6. Фіксація слідів знарядь зламу та інструментів. 
7. Специфіка огляду місця ДТП. 
8. Фіксація слідів транспортних засобів. 
9. Складання словесного портрету зловмисника. 
10. Допит підозрюваних і обвинувачених. 
11. Особливості дослідження почерку на прикладі власного 

 
7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Під час лекційного курсу застосовуються слайдові презентації у програмі Microsoft 
Office PowerPoint, роздатковий матеріал, дискусійне обговорення проблемних 
питань. 
Практичні заняття проводяться у вигляді семінарів-практикумів з виконанням 
ситуаційних та розрахункових завдань ‒ індивідуальних та в групах; конференцій; 
ділових та рольових ігор, а також написання лабораторно практичних робіт. 
 

8. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
Поточний контроль з предмету «Криміналістика» включає тематичне оцінювання 
та модульний контроль. 
Тематичне оцінювання аудиторної та самостійної роботи студентів здійснюється 
на основі отриманих ними поточних оцінок за усні та письмові відповіді з 
предмету, самостійні, практичні та контрольні роботи. 
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http://www.yurincom.com – Видавництво юридичної літератури 
http://legal.com.ua – Інформаційно-пошукова система по законодавству 
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