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1. Анотація до навчальної дисципліни 

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». 

Криміналістика є системою багатогранних знань, які використовуються у різних 

сферах суспільного життя. Адекватне розуміння предмету криміналістики має 

принципове значення, тому що в його визначенні конкретизовано ту ділянку 

об’єктивної дійсності, яка складає змістовну основу власне цієї галузі знань. Експерт-

криміналіст  зобов’язаний провести усі необхідні експертизи, що допомагають знайти 

злочинця. Саме він першим з оперативної групи входить у пограбовану квартиру або на 

місце вбивства: фотографує, знімає відбитки пальців, оглядає, упаковує всі речові 

докази. По знайденій волосині криміналіст зможе визначити групу крові, стать і вік 

його власника. По сліду від кулі - з якої зброї і як стріляли. По відбитках шин - марку 

автомобіля, по почерку - автора листа тощо. 

2. Мета та цілі навчальної дисципліни  

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. 

3. 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. 

4. Організація навчання  

Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 20 

семінарські заняття / 

практичні  

10 

самостійна робота 60 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

7 081 Право 4 нормативний 

Тематика курсу 

Тема  кількість год. 

лекції заняття 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 

5. Політика курсу 

Письмові роботи: 

Планується виконання студентами обов’язкових та додаткових декількох видів 

письмових робіт: обов’язкової письмової контрольної роботи, лабораторних робіт на 

занятті, письмових тестових завдань за темами. 

. 

Академічна доброчесність: 

Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної 

доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення. 

Відвідування занять 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти 

відвідають лекції і лабораторні заняття курсу.  
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