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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 8  

Галузь знань 

08 «Право» 

 

нормативна 

Модулів – 3 

Спеціальність  

081 «Право» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 
4-й 3-4-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 180 

7-8-й 6-7-8-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 6 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр права 

29 год. 30 год. 

Лабораторні/практичні 

32/26 год. 32 год. 

Самостійна робота 

33 год. 82 год. 

Вид контролю: іспит 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 2,6 : 1 

для заочної форми навчання – 1 : 1,3 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Криміналістика – нормативна, науково-практична і професійно-орієнтована 

дисципліна згідно з навчальним планом юридичного факультету. Предметом 

вивчення навчальної дисципліни є закономірності механізму вчинення кримінальних 

правопорушень, закономірності процесу його відображення у матеріальних та 

ідеальних слідах, а також закономірності виявлення, розкриття, розслідування та 

судового розгляду матеріалів кримінальних проваджень. правопорушень. 

У системі наук, що вивчаються у навчальних закладах та факультетах 

юридичного спрямування, "Криміналістика" (входить до циклу професійно-

орієнтованих спеціальних дисциплін підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного 

рівня “бакалавр”, Право 081) належить до наук, засвоєння яких становить фундамент 

фахової підготовки спеціаліста – юриста. Володіння криміналістичними знаннями та 

отримання належних практичних навичок є обов’язковими для слідчого, прокурора, 

судді, адвоката, оскільки виконувані ними функції у кримінальному судочинстві 

безпосередньо пов’язані із застосуванням знань саме цієї науки. Інші представники 
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юридичного фаху також не можуть обійтися у своїй діяльності без напрацювань 

криміналістики. Ця дисципліна має за мету навчити найбільш ефективних прийомів, 

методів та засобів розкриття і розслідування кримінальних правопорушень.  

В умовах сучасного науково-технічного прогресу жодна наука не може 

розвиватися ізольовано, без зв’язку з іншими. Базуючись на теоретичних уявленнях 

про суспільство в цілому, про соціальні зв’язки, взаємодії, використовуючи як 

спеціальні, так і загальнонаукові знання криміналістика тісно пов’язана з 

юридичними, суспільними, технічними й природничими науками. Серед юридичних 

наук, вона є найбільш активним провідником досягнень природничих та технічних 

наук у практиці боротьби зі злочинністю.  

Курс криміналістики передбачає вивчення студентами 4 курсу денної форми 

навчання усіх структурних її елементів: теоретичних основ криміналістики (предмет, 

система, методи криміналістики, історія криміналістики, криміналістична 

ідентифікація,); криміналістичної техніки (загальні положення криміналістичної 

техніки та її галузі – судова фотографія та відеозапис, слідознавство, зброєзнавство, 

документалістика, габітологія, криміналістична реєстрація); криміналістичної 

тактики (загальні положення криміналістичної тактики, організація і планування 

розслідування, тактика окремих слідчих дій – слідчого огляду, допиту, обшуку, 

пред’явлення для впізнання, слідчого експерименту, проведення судової експертизи; 

методики розслідування злочинів (загальні положення методики розслідування 

злочинів та розгляд окремих криміналістичних методик – розслідування вбивств, 

розслідування розкрадань, розслідування хабарництва, розслідування крадіжок, 

грабежів та розбоїв, розслідування шахрайства; розслідування злочинних порушень 

правил безпеки дорожнього руху; розслідування злочинів проти довкілля, 

розслідування злочинів, що вчиняються у сфері незаконного обігу наркотиків, 

розслідування хуліганства). 

Послідовне вивчення розділів забезпечує взаємозв’язок навчального матеріалу 

та його ефективне засвоєння.   

Для проведення лабораторних і практичних занять за окремими темами курсу  

криміналістики навчальна група поділяється на дві підгрупи. 

У вивченні криміналістики застосовуються різні форми навчання: лекції, 

лабораторні та практичні заняття, самостійна та індивідуальна робота студентів. Ці 

форми організації навчальної роботи забезпечуються програмою навчальної 

дисципліни “Криміналістика”, завданнями до лабораторних і практичних занять, 

завданнями для індивідуальної роботи студентів, тестами тощо. 

Лабораторні заняття – форма навчання, що передбачає використання наочного 

приладдя та обладнання, індивідуальне виконання студентом завдань із 

використанням криміналістичної техніки, комп’ютерних технологій, матеріалів, 

речовин і отримання відповідного матеріалізованого результату. 

Практичні заняття – важлива форма навчання студентів у вивченні курсу 

“Криміналістика”. Їх мета полягає у набутті практичних навичок у застосуванні 

криміналістичних прийомів, методів та засобів. Практичні заняття з криміналістики 

проходять у формі виконання завдань, проведення ділових ігор, складання 

необхідних документів. 
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Під час підготовки до занять студенти мають опрацювати відповідні розділи 

підручника і додаткової рекомендованої літератури, ознайомитися із необхідними 

нормативно-правовими актами, виконати інші роботи, які відводяться на 

позааудиторний час. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Криміналістика» є набуття 

студентами знань, умінь і навиків, пов’язаних з використанням криміналістичних 

засобів, прийомів, методів і рекомендацій у розкритті й розслідуванні кримінальних 

правопорушень та судового розгляду кримінальних проваджень щодо них. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Криміналістика» є ознайомити 

студентів із системою криміналістики; сприяти глибокому засвоєнню 

криміналістичних засобів, прийомів та методів та навчити використовувати їх при 

вирішенні конкретних ситуацій (слідчих, судових, експертних) та правових питань; 

ознайомити з необхідною літературою, прищепити вміння працювати з нею; навчити 

застосовувати теоретичні положення на практиці; закласти навики складання 

протоколів гласних слідчих дій, оформлення додатків до них, фіксацій слідчих дій та 

судового розгляду додатковими засобами (аудіо-, відеозапис) та процесуального 

оформлення їх матеріалів, складання постанов про залучення експерта та доручення 

йому проведення експертизи тощо; дати чітке уявлення про роль криміналістики у 

діяльності з розкриття, розслідування кримінальних правопорушень та судового 

розгляду матеріалів провадження щодо них, а також у інших, крім кримінального 

провадження, сферах правозастосування; розкрити значення криміналістики у 

фаховій підготовці юриста. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:  

знати : 

предмет, систему, завдання і методи криміналістики; 

теорію криміналістичної ідентифікації, встановлення групової приналежності 

(групофікації, класифікації), діагностики; 

техніко-криміналістичні засоби, прийоми їх використання для виявлення, 

дослідження, вилучення, використання доказової інформації при здійсненні 

невідкладних слідчих дій;  

криміналістичне вчення про сліди; 

криміналістичні зброєзнавство, документознавство, габітоскопію, реєстрацію і 

їх застосування при здійсненні невідкладних слідчих дій; 

положення криміналістичної тактики, криміналістичних ситуацій, версій та 

основ планування і організації розслідування,  

тактику здійснення слідчих та судово-слідчих дій; 

методику розслідування окремих видів злочинів; 

порядок та елементи підготовки матеріалів для проведення криміналістичних та 

інших експертних досліджень. 

вміти : 

в рамках розділу «Криміналістична техніка»: 

підготувати фотоапарат до зйомки і оволодіти технікою фотографування; 

здійснювати (виконувати) фотографування місця події; 

виконувати панорамне і масштабне  фотографування; 
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процесуально оформлювати Додатками до протоколу огляду місця події 

фотознімки місця події; 

виконувати сигналетичну (впізнавальну) зйомку та процесуально оформлювати 

впізнавальні фотознімки Додатками до протоколу пред’явлення для впізнання; 

виявляти й фіксувати трасологічні сліди; 

 виявляти й фіксувати сліди пальців рук людини; 

вилучати сліди пальців рук і процесуально оформлювати їх вилучення; 

фіксувати і вилучати (виготовляти зліпки) сліди ніг; процесуально оформлювати 

їх вилучення; 

описувати слід босої ноги людини та слід взуття у протоколі огляду місця події; 

описувати “доріжку слідів ніг” в протоколі огляду місця події; 

фіксувати сліди транспортних засобів; 

фіксувати сліди застосування вогнепальної зброї. 

оглядати вогнепальну зброю, боєприпаси і сліди пострілу на різних перешкодах 

та фіксувати хід і результати їх огляду у протоколі огляду місця події; 

здійснювати візирування (визначати місце (точку) пострілу). 
оглядати документи речові докази, дотримуючись при цьому криміналістичних 

рекомендацій послідовності їх дослідження та правил поводження з ними щодо 

збереження їх змісту і форми; 

виявляти на документі ознаки-сліди підчищення, витравлювання, змивання його 

первинних текстів; послуговуватись при цьому джерелами УФ-, ІЧ-випромінювання, 

ЕОП; 

виявляти на документі ознаки-сліди додруковування, дописки, монтажу; 

діагностувати (визначити) спосіб часткової матеріальної підробки документа за 

ознаками-слідами на документі; 

виявляти ознаки-сліди технічної підробки підпису, печаток і штампів; 

виявляти на документі ознаки-сліди повної його матеріальної (технічної) 

підробки; 

діагностувати спосіб повної підробки документу; 

підготовляти матеріали (порівняльні зразки) для призначення почеркознавчої та 

авторознавчої експертиз; 

формулювати питання на техніко-криміналістичну експертизу документів, 

авторознавчу та почеркознавчу експертизи; 

вилучати та зберігати спалені та розірвані документи, оглядати їх, процесуально 

оформлювати хід і результати їх огляду; 

описувати зовнішність людини за методом «словесного портрету»; 

використовувати технічні засоби і тактичні прийоми побудови суб’єктивних 

портретів (моделей мисленних образів) розшукуваних осіб;  в тому числі складати 

фоторобот; 

формулювати питання на судово-портретну експертизу; 

володіти прийомами габітоскопії при описанні зовнішності людини, а також 

прийомами узнавання за композиційно-словесними портретами; 

володіти навиками виявлення, вилучення (вільних) та відібрання 

експериментальних зразків для порівняльного експертного дослідження; 

вміти використовувати інформацію криміналістичних обліків; 
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здійснювати дактилоскопіювання живих осіб і заповнювати дактило карту; 

виводити головну та додаткову частини дактилоскопічної формули. 

 

в рамках розділу «Криміналістична тактика»: 

визначати допустимість застосування того чи іншого тактичного прийому 

відповідно до конкретної слідчої ситуації; 

складати план розслідування злочину, виходячи із конкретної слідчої ситуації 

(обставин справи (казусу)); 

будувати (конструювати, висувати) версії, виходячи із конкретної слідчої 

ситуації (обставин справи (казусу)) та планувати їх перевірку; 

діагностувати негативні обставини, в ході здійснення огляду місця події; 

володіти тактичними прийомами здійснення гласних слідчих дій; 

складати протоколи слідчих дій, процесуально оформлювати додатки до них; 

готувати матеріали для проведення криміналістичних та інших експертиз; 

 

в рамках розділу «Криміналістична методика»: 

здійснювати розслідування окремих видів злочинів. 

 

За результатами оволодіння знаннями та навиками з цієї навчальної дисципліни 

здобувачі вищої освіти можуть набути таких спеціальних (фахових, предметних) 

компетентностей (далі СК): 

✓ СК1. Розуміти соціальну природу професії слідчого, детектива, 

прокурора, адвоката-захисника, судді, судового експерта, спеціаліста, їх структуру; 

усвідомлювати їх ролі у суспільстві, державі, у здійсненні правосуддя. 

✓ СК2. Знати ретроспективу зародження та розвитку досудового 

розслідування та судового розгляду, судової криміналістичної експертизи та 

експертних установ в Україні та за кордоном; розуміти історично-правові 

закономірності слідчої роботи, роботи сторони обвинувачення та захисту у різних 

моделях правосуддя. 

✓ СК4. Знати і розуміти міжнародні стандарти прав людини, положення 

Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та практику 

Європейського суду з прав людини в частині слідчих (розшукових) дій, судової 

експертизи для забезпечення змагальності, права на захист, права на справедливий 

суд, права на захист життя і здоров’я, власності, на приватне життя. 

✓ СК5. Застосовувати знання щодо засад і змісту збирання, дослідження та 

використання доказів у кримінальному судочинстві у юридичній (слідчій, 

прокурорській, судовій, адвокатській, судово-експертній) практиці, для підготовки 

текстів юридичних документів, аналізу процесуальних рішень сторони 

обвинувачення та суду - складати постанови, клопотання до слідчого судді про дачу 

дозволу на проведення слідчих дій, складення протоколів про їх проведення та 

оформлення додатків до них; вести ділову комунікацію з опонентами та іншими 

учасниками у кримінальному провадженні. 
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✓ СК7. Здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрини, 

змісту правових інститутів кримінального процесуального права у практичній 

діяльності з виявлення вилучення, відшукання та правильного оформлення доказів.  

✓ СК9. Здатність ефективно використовувати Реєстр судових експертів, 

Реєстр експертних методик Міністерства юстиції України, криміналістичні обліки 

органів системи ВМС, інші бази даних органів юстиції та інформаційні технології 

необхідні під час досудового розслідування (вирішення практичних завдань і задач). 

✓ СК10. Здатність використовувати різноманітні інформаційні джерела для 

повного та всебічного визначення необхідного й найбільш оптимального тактичного 

рішення й вибору найбільш логістичного засобу доказування для одержання певного 

доказу залежно від конкретних обставин справи. Уміння аналізувати слідчу ситуацію. 

Уміння відбирати та упаковувати найтиповіші види речових доказів та документи. 

Уміння відбирати чи вилучати вільних, умовно-вільні та експериментальні зразки для 

порівняльного судово-експертного дослідження. 

✓ СК11. Здатність визначати та виокремлювати належні й прийнятні для 

юридичного аналізу факти щодо елементів предмета доказування у провадженні; 

планувати, якими доказами вони можуть бути підтверджені чи спростовані; 

досліджувати результати проведення слідчих (розшукових) дій з використанням 

методів критичного, аналітичного та логічного мислення для виявлення допущених 

слідчих помилок, прогалин. Використовувати способи та методи, розроблені 

відповідними галузями криміналістичної техніки та іншими науками для перевірки 

доказів на достовірність, на відповідність їх сучасному стану науки й техніки. 

✓ СК12. Здатність детально, послідовно і системно аналізувати правові 

проблеми щодо дослідження судами протоколів слідчих дій, додатків до них, до 

отриманих у їх ході доказів. Знати практику Касаційного кримінального суду з 

ключових питань у цьому аспекті та формувати та обґрунтовувати правові позиції у 

юридичних документах (процесуальних документах, звітах, аналітичних довідках). 

✓ СК15. Здатність самостійно готувати проекти постанов 

слідчого/детектива/прокурора, ухвал слідчого судді/суду, клопотань захисника / 

представника потерпілого що стосуються проведення різних слідчих дій; складати 

проекти протоколів слідчих дій на основі практичних кейсів (задач) або лабораторних 

занять у формі ділової гри. 

✓ СК16. Здатність до логічного, аналітичного, критичного і системного 

аналізу документів, пов’язаних із проведенням слідчих дій та застосуванням 

спеціальних знань у кримінальному провадженні, уважного та ретельного їх 

вивчення, розуміння їх правового характеру, значення та юридичних наслідків. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. МЕТЕДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ 

КРИМІНАЛІСТИКИ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНА ТЕХНІКА. 

Тема 1. Поняття, завдання, предмет, система криміналістики. Об’єкти 

криміналістики. Історія криміналістики 

Тема 2. Методи криміналістики. 

Тема 3. Криміналістична ідентифікація та діагностика.  

Тема 4. Основи Криміналістичної техніки. Техніко-криміналістичні засоби  

Тема 5. Судова фотографія та відеозапис. 

Тема 6. Криміналістичне слідознавство. 

Тема 7. Криміналістичне зброєзнавство.  

Тема 8. Криміналістичне документознавство. 

Тема 9. Габітологія. 

Тема 10.  Криміналістична реєстрація. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. КРИМІНАЛІСТИЧНА ТАКТИКА й 

МЕТОДИКА. 

Тема 11. Загальні положення Криміналістичної тактики. 

Тема 12. Організація і планування розслідування.  

Тема 13.  Тактика огляду місця події та інших видів слідчого огляду. 

Тема 14. Тактика обшуку. 

Тема 15. Тактика слідчого експерименту. 

Тема 16. Тактика допиту. 

Тема 17. Тактика пред’явлення для впізнання. 

Тема 18. Тактика залучення експерта (призначення) і проведення судової 

експертизи. 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 4. КРИМІНАЛІСТИЧНА МЕТОДИКА 

Тема 19. Загальні положення Криміналістичної методики. 

Тема 20.  Криміналістична характеристика злочинів. 

Тема 21.  Методика розслідування вбивств. 

Тема 22. Методика розслідування розкрадань (привласнення, розтрати 

майна шляхом зловживання службовим становищем).  

Тема 23. Методика розслідування злочинних ДТП. 

Тема 24.  Методика розслідування службових злочинів. 

 

Детальний опис 

ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

“КРИМІНАЛІСТИКА” 

 

Розділ І. Теоретичні і методологічні основи криміналістики 

 

Тема 1. Поняття, предмет, завдання і система криміналістики. 

Об’єкти криміналістичного дослідження. Історія криміналістики 

Виникнення і розвиток криміналістики. Етапи становлення криміналістики. 

Сучасний стан криміналістики в Україні та за кордоном. 
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Призначення (мета) і завдання криміналістики на сучасному етапі розвитку 

суспільства і формування правової держави. Загальні та окремі завдання 

криміналістики. Роль криміналістики у попередженні кримінальних правопорушень.. 

Злочинна і криміналістична діяльність - основні об’єкти криміналістичного 

вивчення. 

Поняття, ознаки, структура і закономірності злочинної діяльності. Сутність  

професійної злочинної діяльності.  

Поняття, ознаки, структура і види криміналістичної діяльності. Співвідношення 

злочинної діяльності та діяльності щодо розкриття та розслідування злочинів. 

Поняття, види криміналістичних ситуацій і їх роль у прийнятті рішень в процесі 

криміналістичної діяльності 

Криміналістичні методи вивчення злочинної діяльності. Результати вивчення 

злочинної діяльності основа й умова удосконалення засобів і прийомів боротьби із 

злочинністю. 

Предмет та поняття криміналістики. Історія та сучасні підходи до 

конструювання їх визначень.  

Система криміналістики. Поняття, структура та взаємозв’язки Теоретичних 

основ криміналістики, Криміналістичної техніки, Криміналістичної тактики, 

Криміналістичної методики. 

Природа криміналістики: ґенеза поглядів та сучасне бачення. 

Криміналістика в системі юридичних наук. Співвідношення криміналістики з 

кримінальним правом, кримінальним процесом, кримінологією. Взаємозв’язок 

криміналістики з теорією оперативно-розшукової діяльності, судовою медициною, 

судовою психологією і психіатрією. 

Експертні та наукові криміналістичні установи в Україні. Українські вчені-

криміналісти та їх здобутки. 

 

Тема 2. Методи криміналістики 

Процес пізнання у криміналістиці. Система методів пізнання у криміналістиці. 

Методи науки та методи практичної діяльності. Класифікація методів 

криміналістики. Загальнонаукові методи криміналістики. Спостереження, 

вимірювання, опис, експеримент, порівняння. Системно-структурний метод. Поняття 

і сутність моделювання як методу пізнання у ході розслідування злочинів. Види 

криміналістичних моделей та їх основні риси. Криміналістична версія як розумова 

модель.  

Використання логічних законів і форм мислення: дедукції, індукції, аналогії, 

аналізу, синтезу, порівняння, абстракції, узагальнення. Гіпотетичний метод пізнання. 

Криміналістична версія як вид гіпотетичного пізнання під час розслідування злочинів 

Спеціальні методи криміналістики. Узагальнення судової, слідчої  і експертної 

практики - джерело формування криміналістичних методів. Криміналістичне 

прогнозування і його роль у розробці криміналістичних методів. Критерії 

допустимості спеціальних методів криміналістики в кримінальному судочинстві. 

Світова практика, сучасний стан та перспективи використання у кримінальному 

судочинстві  поліграфологічного та гіпнорепродуктивного методів. 
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Тема 3. Криміналістична ідентифікація і діагностика 

Поняття криміналістичної ідентифікації. Наукові засади криміналістичної 

ідентифікації. Загальна теорія криміналістичної ідентифікації. Значення 

криміналістичної ідентифікації в судовій слідчій та експертній діяльності.  

Типи, види та форми криміналістичної ідентифікації. Групова належність. 

Об'єкти  і суб’єкти криміналістичної ідентифікації та їх класифікація. 

Поняття ідентифікаційних ознак і властивостей, їх класифікація. 

Ідентифікаційне поле. Ідентифікаційний період. 

Процес криміналістичної ідентифікації. Методика ідентифікаційних 

досліджень. Застосування математичних і кібернетичних методів у ідентифікаційних 

дослідженнях. 

Поняття і сутність криміналістичної діагностики. Наукові засади 

криміналістичної діагностики. Діагностичні завдання та методика їх вирішення. 

Значення криміналістичної діагностики для розкриття та розслідування злочинів. 

 

Розділ ІІ. Криміналістична техніка 

 

Тема 4. Загальні положення криміналістичної техніки 

Криміналістична техніка як частина криміналістики. Поняття і завдання 

криміналістичної техніки. Досягнення природничих і технічних наук — основне 

джерело розвитку криміналістичної техніки. Напрями розвитку криміналістичної 

техніки. Правові основи використання криміналістичної техніки. Галузі 

криміналістичної техніки. Роль криміналістичної техніки в розробці засобів 

попередження злочинів. 

Науково-технічні засоби і методи, які використовуються для виявлення, 

фіксації, вивчення та вилучення слідів злочину і речових доказів в умовах слідчої і 

оперативно-розшукової діяльності. 

Науково-технічні засоби і методи, які використовуються для лабораторного 

дослідження речових доказів. Мікроскопічне, вимірювальне, аналітичне дослідження 

— основні завдання і можливості їх застосування. Техніка досліджень у невидимих 

променях спектру. Проблеми автоматизації криміналістичних досліджень. 

Можливості використання комп’ютерної техніки в діяльності по розкриттю та 

розслідуванню злочинів. 

 

Тема 5. Судова фотографія та відеозапис 

Основи загальної фотографії. Поняття судової фотографії, її види, завдання та 

значення для розслідування злочинів.  

Види судової фотографії. 

Судово-оперативна фотографія: поняття, суб’єкти, завдання види. 

Фотографування місця події та його види. Особливості фотозйомки трупа, слідів і 

предметів. Використання фотозйомки під час слідчого експерименту, обшуку, 

пред’явлення для впізнання та інших слідчих діях. 
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Методи судово-оперативної фотографії. Панорамна, вимірювальна та 

впізнавальна (сигналетична) фотозйомки.  

Судово-дослідницька фотографія. Фотографічні методи змінення контрасту. 

Фотозйомка в інфрачервоних, ультрафіолетових, рентгенівських променях. Макро - і 

мікрофотографія.  

Судовий відеозапис. Методи та прийоми відеозйомки. 

 

Тема 6. Криміналістичне слідознавство і трасологія. 

Поняття і класифікація слідів злочину у криміналістиці. 

Поняття криміналістичного слідознавства, його наукові основи, система і місце 

в криміналістиці.  Поняття трасології, її наукові основи, структура та співвідношення 

з криміналістичним слідознавством. Механізм слідоутворення та його елементи. 

Класифікація слідів у трасології. Загальні правила виявлення, фіксації і вилучення 

слідів. 

Дактилоскопія. Сліди рук. Папілярні візерунки, їх властивості, типи і види. 

Загальні і окремі ознаки папілярних візерунків. Пороскопія та еджеоскопія. 

Виявлення, фіксація і вилучення слідів рук. 

Сліди ніг людини. Сліди стопи, сліди взуття. "Доріжка" слідів ніг і її 

криміналістичне значення. Фотографування, вимірювання і опис слідів ніг. 

Виготовлення копій зі слідів ніг. 

Сліди знарядь зламу та інструментів, їх класифікація. Фіксація слідів знарядь 

зламу та інструментів. 

Сліди транспортних засобів, їх класифікація. Особливості фіксації і вилучення 

слідів транспортних засобів. 

Сліди зубів і нігтів. Інші матеріальні сліди, які мають криміналістичне значення. 

Можливості слідчого і експертного дослідження слідів. Огляд і попереднє 

дослідження слідів. Трасологічні експертні дослідження. 

Криміналістичне матеріалознавство і мікро-трасологія. Поняття і методи 

криміналістичного дослідження матеріалів, речовин і виробів, їх класифікаційні та 

ідентифікаційні ознаки. Сучасні можливості матеріалознавчих досліджень. 

Структура і загальна характеристика субстанційного поля. 

Поняття та класифікація мікрооб’єктів. Прийоми і засоби виявлення, вилучення 

та дослідження мікрооб’єктів. 

Криміналістичне дослідження наркотичних, отруйних, ядовитих і 

сильнодіючих речовин; рідин, що містять спирт, лако-фарбових матеріалів, металів і 

сплавів та інші види матеріалознавчих експертиз.  

 

Тема 7. Криміналістичне зброєзнавство і балістика 

Поняття криміналістичного зброєзнавства, його наукові основи, система і місце 

в криміналістиці. Поняття судової балістики, її наукові основи, структура та 

співвідношення з криміналістичним зброєзнавством. Завдання судової балістики та її 

значення в судово-слідчій та експертній практиці. 

Об’єкти судової балістики. Вогнепальна зброя та її критерії (ознаки). 

Структурні елементи будови вогнепальної зброї та її класифікація і відображення 
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відповідних ознак у слідах пострілу. Боєприпаси до вогнепальної зброї. Види і 

характеристика слідів пострілу. 

Слідчий огляд і дослідження зброї та слідів пострілу на місці події. Огляд і 

дослідження боєприпасів. Визначення напрямку пострілу. Метод візирування.  

Судово-балістична експертиза та її завдання. Встановлення придатності та 

бойових властивостей зброї. Встановлення групової належності і тотожності зброї. 

Ототожнення зброї за стріляними гільзами і кулями. 

 

Тема 8. Криміналістичне документознавство 

Поняття криміналістичного документознавства (криміналістичного 

дослідження документів), його наукові основи, система та завдання. Документ як 

об’єкт криміналістичного дослідження. Криміналістична класифікація документів. 

Поняття та завдання техніко-криміналістичного дослідження документів. 

Слідчий огляд документів. Встановлення змін (підробок) у тексті документів. 

Види та способи підробки документів. Ознаки-сліди, характерні для кожного способу 

підробки. Способи часткової підробки: підчистка, витравлювання, змивання, 

дописування та інші зміни тексту документа. Елементи (носій, зміст, елементи 

захисту) та способи повної підроби документа. Способи повної підробки текстів 

(зображень) документів: поліграфічні, репрографічні (струменеві-крапельний, 

електрофотографічний, сублімаційний тощо друк) Можливість ідентифікації і 

встановлення групової належності знако-друкуючих пристроїв на основі ПК , за 

допомогою яких віддруковано документ. 

Встановлення технічних підробок підписів.  

Встановлення підробки відбитків печаток і штампів. Ідентифікація печаток і 

штампів за їх відбитками. Можливості експертного дослідження відбитків печаток і 

штампів. 

Дослідження машинописних текстів.  

Основи дослідження паперових грошей і цінних паперів. Ознаки фальсифікації 

і способи їх виявлення. 

Техніко-криміналістична експертиза документів: різновиди, завдання, 

можливості, підготовка матеріалів для її проведення 

Дослідження закреслених і залитих текстів. Встановлення тексту спалених 

документів. Відтворення маловидимих і невидимих текстів. 

Наукові основи судового почеркознавства. Навики письма. Закономірності 

формування і зміни навиків почерку. Динамічний стереотип. Індивідуальність 

почерку і варіаційність його ознак.  

Ознаки почерку, їх класифікація. Загальні і окремі ознаки почерку. Ознаки 

зміни почерку. Маскування почерку. Ознаки незвичного виконання рукопису. 

Імітація почерку. 

Почеркознавча експертиза. Підготовка матеріалів для почеркознавчої 

експертизи. Вільні, відносно вільні та експериментальні зразки почерку і підпису. 

Вимоги, які пред’являються до зразків. Питання, які вирішуються почеркознавчою 

експертизою. Методика почеркознавчої експертизи. Особливості почеркознавчого 

дослідження підпису. 
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Судове авторознавство та його наукові основи. Поняття і ознаки письмової 

мови. Авторознавча експертиза та її можливості. Підготовка матеріалів для її 

проведення. 

 

Тема 9. Габітологія (Криміналістичне описання і ідентифікація особи 

за зовнішніми ознаками. 

Криміналістична габітологія: поняття, система, наукові основи. Види та форми 

ототожнення людини. 

Характеристика зовнішніх ознак та властивостей людини, їх класифікація. 

Анатомічні та функціональні ознаки, статичні і динамічні ознаки. Загальні і окремі 

ознаки. 

Система криміналістичного описання ознак зовнішності за методом 

«словесного портрету». Методика словесного портрета. Види суб’єктивних портретів 

та їх застосування в слідчій (розшуковій) роботі. 

Джерела інформації про ознаки зовнішності людини. 

Значення і завдання ідентифікації людини за зовнішніми ознаками. 

Співвідношення описання, впізнання та ідентифікації особи. 

Судово-портретна експертиза та її можливості.  

Генотипоскопічні дослідження: їх ідентифікаційні та діагностичні можливості 

та криміналістичне значення. Обєкти та методики здійснення генотипоскопічних 

досліджень. Проблеми формування в Україні генотипо-колекцій. 

 

Тема 10. Криміналістична реєстрація 

Поняття, завдання, значення та наукові основи криміналістичної реєстрації. 

Співвідношення криміналістичної та криміналістичних обліків. Поняття 

криміналістичних обліків, їх система та класифікація; об’єкти; суб’єкти і принципи 

формування та функціонування. 

Оперативно-довідкові, криміналістично-пошукові та криміналістично-

довідкові обліки. Облік злочинців. Прізвищний облік. Системи дактилоскопічного 

обліку. Облік осіб, які пропали безвісті, і невпізнаних трупів. Облік викрадених і 

вилучених речей. Криміналістичний облік вогнестрільної зброї. Облік стріляних куль 

і гільз у справах про нерозкриті злочини.  

Інформаційно - довідкові обліки та їх види. Натурні та фактографічні колекції. 

Їх поняття, види, об’єкти; суб’єкти та стадії формування. 

Взаємозв’язок окремих видів обліків. 

Використання різновидів криміналістичних обліків у розслідуванні злочинів. 

Тенденції та перспективи розвитку криміналістичної реєстрації, проблеми її 

автоматизації та комп’ютеризації. 

 

РОЗДІЛ III. КРИМІНАЛІСТИЧНА ТАКТИКА 

Тема 11. Загальні положення Криміналістичної тактики 

Поняття криміналістичної тактики, її система, принципи, завдання та тенденції 

розвитку. Тактика досудового розслідування та судового розгляду кримінальних 

проваджень, пошуково-розшукна тактика і тактика злочинної діяльності. Правові, 
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психологічні та етичні засади криміналістичної тактики, її взаємозв’язок з 

криміналістичною методологією, технікою і методикою.  

Засоби криміналістичної тактики, їх система. Гласні і негласні слідчі дії та 

судові дії як засіб криміналістичної тактики, їх види та періодизація. Криміналістичні 

аспекти фіксації ходу і результатів слідчих дій. 

Поняття тактичного прийому і криміналістичної рекомендації. Джерела та 

функції тактичних прийомів. Типова система тактичних прийомів. Класифікація 

тактичних прийомів.  Критерії допустимості та ефективності тактичних прийомів.  

Тактичні операції і тактичні комбінації: поняття, види. Використання 

тактичних операцій і тактичних комбінацій на різних стадіях кримінального 

провадження.  

Поняття, структура, види слідчих ситуацій. 

Прийняття тактичного рішення. Поняття тактичного завдання та тактичного 

рішення. Тактичний ризик. 

Проблеми і можливості програмування, алгоритмізації та автоматизації слідчої 

та судової діяльності. 

 

Тема 12. Організація та планування розслідування 

Сутність організації розслідування, її зміст.  

Поняття і значення планування розслідування. Принципи планування 

розслідування. Планування розслідування і предмет доказування. Елементи 

планування розслідування. Техніка планування. Структура та види планів 

розслідування. Особливості планування у розслідуванні складних та багатоепізодних 

провадженнях. Використання графіків і схем у плануванні. Сіткове планування. 

Планування розслідування і слідчі ситуації.  

Криміналістична версія, її логічна природа і значення. Види криміналістичних 

версій. Слідча версія. Загальні та окремі версії. Типові версії. Побудова версій. 

Підстави для побудови версій. Основні правила, організація та засоби перевірки 

слідчих версій.  

Використання бригадного методу розслідування. 

Особливості організації та планування судового розгляду кримінальних справ. 

Суб’єкти, види планування та його значення у правильному вирішенні кримінального 

провадження. 

 

Тема 13. Тактика огляду місця події та інших видів слідчого огляду 

Поняття, криміналістична сутність, значення та види слідчого огляду. 

Принципи і учасники слідчого огляду. 

Огляд місця події: завдання, об’єкти (обстеження яких охоплюється ОМП), 

значення. Види тактичних прийомів ОМП. 

Організаційно-тактичні прийоми огляду місця поді. Етапи огляду і завдання, що 

вирішуються на кожному з них.  

Ситуації огляду місця події та їх вплив на тактику його проведення. Методи та 

способи огляду і дослідження обстановки місця події. Тактичні прийоми огляду місця 

події.. Негативні обставини та їх значення. Розпізнавання нсудового огляду.  
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Тактичні особливості судового огляду. 

Види і правила фіксації ходу і результатів огляду місця події. Загальні вимоги 

щодо структури і змісту протоколу. Додатки до протоколу: види, правила 

виготовлення (оформлення) та засвідчення: плани (схеми) місця події; фото таблиці; 

матеріали відеозапису: підстави; правила проведення безперервного відеозапису й 

оформлення його матеріалів. 

Зовнішній огляд трупа на місці події і поза місцем події (в тому числі 

пов’язаного з ексгумацією. 

Особливості огляду речей і документів як самостійної слідчої дії. 

Тактика освідування. 

 

Тема 14. Тактика обшуку 

Поняття, завдання та психологічні основи обшуку. Організаційні і тактичні 

принципи обшуку. Спільне і відмінне між обшуком та слідчим оглядом, між обшуком 

та тимчасовим доступом до речей і документів, між обшуком і негласним 

проникненням до житла.   

Види обшуку та їх характеристика. Об'єкти обшуку та об’єкти  пошуку. 

Етапи обшуку. Підготовка до обшуку, її під-стадії та завдання, що 

вирішуються на кожній із них. 

Оглядова і детальна під-стадії робочого етапу обшуку. Методи пізнання, що 

використовуються під час провадження обшуку, методи обстеження об’єкта обшуку, 

а також способи виконання пошукових дій. Співвідношення цих понять. 

Тактичні прийоми обшуку. Взаємозв’язок ситуацій обшуку і набору тактичних 

прийомів, їх система (тактичні комбінації) та види. Особливості тактики обшуку в 

приміщенні (приватного, службового та загального користування), та на місцевості. 

Обшук транспортних засобів. Обшук комп’ютерних засобів. Обшук особи. Тактичні 

особливості проведення одночасного обшуку у декількох місцях (груповий обшук). 

Негативні обставини під час обшуку та їх значення.  

Використання науково-технічних засобів пошукового призначення. 

Способи та засоби фіксації ходу і результатів обшуку. Вимоги до протоколу 

обшуку. 

 

Тема 15. Тактика допиту 

Поняття, психологічно-інформативна сутність, предмет та мета допиту. Види 

допиту.  

Види типових ситуацій допиту і систем тактичних прийомів, спрямованих на 

їх вирішення. 

Структура допиту. Підготовка до нього як до керованого процесу одержання 

доказової інформації. Встановлення психологічного контакту. Характеристика 

підсистем тактичних прийомів встановлення психологічного контакту. 

Тактика вільної розповіді та етапу запитань - відповідей. Види запитань і 

прийоми їх постановки. Тактика пред'явлення доказів у ході допиту.  
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Тактика допиту у безконфліктних ситуаціях. Тактичні прийоми надання 

допомоги допитуваному відновити в пам’яті забуте, усунути добросовісні помилки та 

перекручення у показаннях. 

Тактика допиту у конфліктних ситуаціях:  тактичні прийоми, спрямовані на 

подолання відмови від дачі показань; тактичні прийоми спрямовані на викриття 

неправди в показаннях;  прийоми психологічного (емоційного) та логічного впливу. 

Тактичні особливості допиту свідків, потерпілих, підозрюваних, 

неповнолітніх. 

Тактика одночасного допиту двох осіб (очної ставки): його мета, предмет, 

особливості прогнозування та планування, умови і тактика його проведення. 

Тактика різних видів судових допитів (прямий, перехресний, одночасний, 

шахматний).  

Етап закінчення допиту. Фіксація і аналіз його результатів. Вимоги до 

протоколу допиту та додатків до нього. Процесуальні і тактичні правила фіксації 

допиту (і очної ставки) із застосуванням звуко- чи відеозаписуючої техніки. 

 

Тема 16. Тактика слідчого експерименту 

Поняття, мета, значення слідчого експерименту. 

Види слідчого експерименту за метою його проведення. Їх пізнавальна суть.  

Учасники слідчого експерименту та їх роль. 

Тактика проведення слідчого експерименту. Підготовка до проведення слідчого 

експерименту. Тактичні прийоми проведення слідчого експерименту. Реконструкція 

і моделювання, а також використання допомоги спеціалістів під час проведення 

слідчого експерименту. Тактичні особливості слідчого експерименту в ході судового 

слідства. 

Фіксація ходу і результатів слідчого експерименту та оцінка його результатів. 

Слідчий експеримент у формі перевірки показань на місці. Перевірка показань 

на місці: історія правової регламентації та проблеми її проведення за КПК 2012 р. 

Фактичні підстави, тактичні особливості та можлива процесуальна форма її 

проведення і оформлення.  

 

Тема 17. Тактика пред’явлення для впізнання 

Поняття, психофізіологічна суть та значення пред’явлення для впізнання. Мета 

і об’єкти пред’явлення для впізнання. Спільне та відмінне пред’явлення для впізнання 

з оперативним узнаванням та зі слідчими діями, у ході яких використовується 

психофізіологічний акт узнавання (допитом, одночасним допитом, оглядом, 

обшуком, слідчим експериментом). Види пред’явлення для впізнання. 

Загальні процесуальні і тактичні вимоги до проведення пред’явлення для 

впізнання. 

Підготовка до пред’явлення для впізнання. Учасники  пред’явлення для 

впізнання. Вибір  спеціалістів та технічних засобів для проведення деяких видів 

пред’явлення для впізнання.  

Тактика підготовки і робочого етапу пред’явлення для впізнання живих людей 

у натурі. 
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Тактика пред’явлення для впізнання трупа. 

Тактика пред’явлення для впізнання речей, інших об’єктів, що пред’являються 

за правилами речей (приміщень, ділянок місцевості, тварин). 

Пред'явлення для впізнання людей, речей за фотознімками (фонограмами, 

відеозображеннями): підстави, особливості підготовки і тактики проведення. 

Особливості пред’явлення для впізнання поза візуальним спостереженням, за 

голосом і мовленням, за ходою. Зустрічне та багаторазове пред’явлення для 

впізнання. Судове пред’явлення для впізнання: підстави та особливості проведення. 

Процесуальне оформлення ходу і результатів пред’явлення для впізнання. 

Використання відео- та звукозапису під час підготовки та проведення пред’явлення 

для впізнання. 

 

Тема 18. Тактика залучення експерта і проведення судової експертизи 

Поняття спеціальних знань і форм їх використання у кримінальному 

судочинстві.  

Поняття, значення, завдання судових експертиз. Класифікація судових 

експертиз. Експерти та експертні установи в Україні. Система державних експертних 

установ і їх компетенція. 

Етапи (стадії) проведення судової експертизи як слідчої дії. Тактика залучення 

експерта (підготовки і призначення судової експертизи). Визначення мети та обсягу 

дослідження, прийняття рішення про призначення експертизи (або про залучення 

експерта). Збирання, підготовка та направлення об’єктів дослідження та 

порівняльних зразків. Вибір моменту залучення експерта (призначення експертизи). 

Визначення предмета судової експертизи та формулювання питань перед експертом. 

Вибір експертної установи або експерта. Взаємодія слідчого з експертом. 

Процесуальне оформлення та структура постанови слідчого про  призначення 

експертизи (або про залучення експерта). 

Особливості тактики залучення експерта і проведення експертизи на 

договірних умовах стороною захисту та потерпілим. 

Процесуальні і тактичні засади на етапі проведення судової експертизи. Функції 

слідчого під час проведення судової експертизи. 

Особливості організації і проведення повторної, додаткової, комісійної і 

комплексної експертизи. 

Оцінка висновку експерта та вимоги, яким він повинен відповідати. Оцінка 

обраної експертом методики. Способи перевірки висновку експерта. 

РОЗДІЛ IV. КРИМІНАЛІСТИЧНА МЕТОДИКА 

 

Тема 19. Загальні положення криміналістичної методики 

Поняття і завдання Криміналістичної методики як розділу криміналістики. 

Система (структура) Криміналістичної методики як розділу криміналістики: загально 

- теоретична частина (загальні положення і наукові основи методики); методики 

розслідування та судового розгляду окремих видів (груп) злочинів. 

Поняття та значення окремих криміналістичних методик (методик 

розслідування окремих видів злочинів і судового розгляду матеріалів кримінальних 
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проваджень щодо них). Методично суттєві закономірності злочинної діяльності та 

криміналістичної діяльності з розслідування злочинів та судового розгляду матеріалів 

кримінальних проваджень як методологічна основа формування і використання на 

практиці окремих криміналістичних методик  

Джерела та принципи формування і використання окремих риміналістичних 

методик. Структура окремих методик розслідування та судового розгляду. Напрями 

і шляхи їх удосконалення.  

Умови, принципи і можливості використання сучасних методів пізнання 

минулих подій, явищ і фактів у розробці методик розслідування та судового розгляду 

з урахуванням їх специфіки. Система  алгоритмічних і евристичних дій в процесі 

розслідування та судового розгляду. Система методів вивчення  і обробка зібраної 

інформації про злочин. 

Криміналістичні етапи досудового розслідування та судового розгляду 

кримінальних проваджень. Загальні умови вибору напрямів і комплексу тактичних 

засобів розслідування та судового розгляду.  

Ситуаційний підхід до формування окремих криміналістичних методик.  

Криміналістичні основи розкриття й розслідування злочинів як складові 

методики досудового слідства. 

Поняття, сутність і форми взаємодії слідчого з оперативними підрозділами. 

Взаємодія слідчого з контрольно-ревізійними органами в процесі розкриття злочинів. 

Умови і сутність залучення громадськості до участі в розкритті злочинів. 

Основні слідчі ситуації, які зумовлюють необхідність взаємодії слідчого з 

оперативними, розшуковими і контрольно-ревізійними підрозділами таорганами, а 

також залучення громадськості до процесу розкриття злочинів. 

 

Тема 20. Криміналістична характеристика злочинів 

Поняття криміналістичної характеристики злочинів, її співвідношення з 

кримінально-правовою, кримінологічною і судово-психологічною характеристикою 

злочинів. Віктимологічні аспекти. 

Структура та зміст криміналістичної характеристики злочинів. Типові 

обов’язкові та факультативні елементи криміналістичної характеристики виду 

(групи) злочинів. Наукові підходи щодо місця цих елементів у системі 

криміналістичної характеристики. 

Виявлення і репрезентативність кореляційних зв’язків між елементами 

криміналістичної характеристики певного виду злочинів як умова її практичного, 

інформаційного і методичного значення для розслідування злочинів та судового 

розгляду кримінальних проваджень. Перспективи та умови формування (розробки) 

об’єктивно достовірних інформаційних моделей криміналістичних характеристик 

окремих видів злочинів. 

 

Тема 21. Методика розслідування вбивств та їх судового розгляду 

Види вбивств. Криміналістична характеристика вбивств, її елементи та 

кореляційні зв’язки між ними. Організація та планування розслідування вбивств. 
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Початковий етап розслідування вбивств. Аналіз та оцінка первинного матеріалу 

і прийняття рішення про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань (про початок досудового розслідування). Типові слідчі ситуації: 

поняття, види, завдання, версії, щодо кожної із них та типові алгоритми їхньої 

перевірки. Обставини, що підлягають доказуванню та версії початкового етапу 

розслідування вбивств. Гласні і негласні слідчі дії, організаційні та оперативні заходи 

початкового етапу розслідування вбивств. Специфіка провадження окремих слідчих 

дій та виконання тактичних операцій. Взаємодія слідчого з іншими підрозділами та 

спеціалістами. 

Наступний (подальший) етап розслідування вбивств: завдання, межі, типові 

слідчі ситуації, версії та відповідний алгоритм дій слідчого. Зміст і особливості 

тактики проведення окремих слідчих дій наступного етапу розслідування.  

Особливості завершального етапу розслідування вбивств: завдання, межі, 

типові слідчі ситуації, версії та відповідний алгоритм дій слідчого. 

Структура методики судового розгляду кримінальних справ про вбивства: 

аналіз обставин, що підлягають встановленню судовим розглядом; типові судові 

ситуації розгляду кримінальних справ про вбивства; криміналістичні аспекти 

організації та планування судового процесу; тактичні особливості підготовки й 

виконання окремих судових і судово-слідчих дій та їхніх комплексів; питання 

використання спеціальних знань; взаємодія суду, прокуратури та органів досудового 

розслідування з питань забезпечення судового процесу; тактика судових дебатів; 

особливості профілактичної діяльності в суді. 

Тема 22. Методика розслідування привласнення, розтрати майна або 

заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (розкрадань) 

Криміналістична характеристика розкрадань: привласнення, розтрати майна 

або заволодіння ним шляхом зловживання посадовим становищем (ст. 191 КК 

України). 

Обставини, що підлягають встановленню (доказуванню) у ході розслідування 

розкрадань; 

Початковий етап досудового розслідування: типові слідчі ситуації - типові 

версії - і комплекси слідчих дій залежно від кожної типової ситуації. Планування 

розслідування. 

Тактика проведення окремих слідчих дій та інших засобів збирання і перевірки 

доказів: огляд і дослідження документів; допити; можливі судові експертизи; негласні 

слідчі дії; ревізії та інші тактичні засоби у розслідуванні розкрадань (тактичні 

операції, тактичні комбінації тощо). 

 

Тема 23. Методика розслідування кримінальних порушень правил безпеки 

руху та експлуатації транспорту 

Криміналістична характеристика злочинних порушень правил безпеки руху та 

експлуатації транспорту. Поняття дорожньо-транспортної події. 

Характеристика початкового етапу розслідування: типові слідчі ситуації – 

версії на їх основі та обумовлений ними характер слідчих та інших організаційних та 

перевірочних дій. 

Тактика окремих слідчих дій та організаційно-розшукових заходів: 
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Огляд місця дорожньо-транспортної події. Допит очевидців і потерпілих. 

Розшук водія і транспортних засобів, які зникли з місця дорожньо-транспортної події. 

Слідчий експеримент. 

Призначення і проведення автотехнічної та інших видів судових експертиз. 

Допит підозрюваного. 

 

Тема 24. Методика розслідування службових злочинів 

Загальна характеристика родової методики розслідування службових злочинів 

та їх криміналістична класифікація. Родова криміналістична характеристика 

службових злочинів. 

Криміналістична характеристика прийняття пропозиції, обіцянки або 

одержання неправомірної вигоди службовою особою, пропозиції або надання 

неправомірної вигоди службовій особі. Обставини, що підлягають встановленню 

розслідуванням. Початковий етап розслідування. Особливості виявлення ознак 

прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою 

особою, пропозиції або надання неправомірної вигоди службовій особі . Типові слідчі 

ситуації, у яких розпочинається розслідування прийняття пропозиції, обіцянки або 

одержання неправомірної вигоди службовою особою, пропозиції або надання 

неправомірної вигоди службовій особі. Типові версії та планування розслідування. 

Гласні і негласні слідчі дії та інші заходи початково етапу розслідування. Особливості 

тактики слідчих дій при розслідуванні прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 

неправомірної вигоди службовою особою, пропозиції або надання неправомірної 

вигоди службовій особі: затримання з поличним, обшуку, допитів свідків, 

підозрюваних, призначення і проведення судових експертиз. 

Криміналістична характеристика зловживання владою або посадовим 

становищем. Обставини, що підлягають встановленню. Початковий етап 

розслідування: типові слідчі ситуації, у яких розпочинається розслідування, - типові 

версії та планування розслідування. Особливості тактики слідчих дій. 

Криміналістична характеристика службової недбалості. Обставини, що 

підлягають встановленню. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування - 

типові версії та планування розслідування. Особливості тактики слідчих дій. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усьо

го  

у тому числі усьо

го  

у тому числі 

л п ла

б 

і

н

д 

с.р. л п л

а

б 

і

н

д 

с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

1 

1

2 

13 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. МЕТОДОЛОГІЯ КРИМІНАЛІСТИКИ ТА 

КРИМІНАЛІСТИЧНА ТЕХНІКА 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/parao2648#o2648
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/parao2648#o2648
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/parao2699#o2699
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/parao2699#o2699
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/parao2648#o2648
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/parao2648#o2648
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/parao2699#o2699
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/parao2648#o2648
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/parao2648#o2648
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/parao2699#o2699
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/parao2699#o2699
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/parao2648#o2648
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/parao2648#o2648
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/parao2699#o2699
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/parao2699#o2699
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Тема 1, 2. Поняття, 

завдання, предмет, 

система і методи 

криміналістики. 

3 2    1 5 2 1   2 

Тема 3. 

Криміналістична 

ідентифікація та 

діагностика. 

3 1  1  1 4 1 1   2 

Тема 4.Основи 

Криміналістичної 

техніки. 

2,5 0,5  1  1 3 0,5 0,5   2 

Тема 5. Судова 

фотографія і 

відеозапис 

7,5 0,5  6  1  5 0,5 0,5   4 

Тема 6. 

Криміналістичне 

слідознавство 

7 2  4  1 10 2 2   6 

Тема 7. 

Криміналістичне 

зброєзнавство 

8 2  4  2 10 2 2   6 

Тема 8. 

Криміналістичне 

документознавство. 

8 2  4  2 12 2 4   6 

Тема 9. Габітологія 5 2  2  1 6 2 2   2 

Тема 10. 

Криміналістична 

реєстрація 

5 2  2  1 6 2 2   2 

Разом за змістовим 

модулем 2. 

49 14  24  11 61 14 15   32 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. КРИМІНАЛІСТИЧНА ТАКТИКА 

Тема 11. Загальні 

положення 

Криміналістичної 

тактики. 

3 1  1  1 4 1    3 

Тема 12. Організація і 

планування 

розслідування  

3 1  1  1 4 1    3 

Тема 13. Тактика 

огляду місця події та 

інших видів слідчого 

огляду 

10 2  6  2 8 2 2   4 

Тема 14. Тактика 

обшуку 

6 2 2   2 8 2 2   4 
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Тема 15 Тактика 

допиту  

8 2 4   2 7 1 2   4 

Тема 16. Тактика 

слідчого 

експерименту  

6 2 2   2 8 2 2   4 

Тема 17. Тактика 

пред’явлення для 

впізнання 

6 2 2   2 7 1 2   4 

Тема 18. Тактика 

залучення експерта та 

проведення судової 

експертизи 

8 2 4   2 7 1 2   4 

Тема 19, 20. Загальні 

положення 

Криміналістичної 

методики. 

Криміналістична 

характеристика 

злочинів 

4 1 2   1 7 1 2   4 

Тема 21. Методика 

розслідування вбивств 

6  4   2 5 1    4 

Тема 22. Методика 

розслідування 

розкрадань 

4  2   2 5 1    4 

Тема 23. Методика 

розслідування ДТП 

4  2   2 5 1    4 

Тема 24. Методика 

розслідування 

службових злочинів 

3  2   1 5 1    4 

Разом за змістовим 

модулем 2 

71 15 26   23 58 16 1   50 

Усього годин 120 29 26 32  33 120 30 28   72 

 

5. Теми лабораторних та практичних занять 
ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 

Тема 3, 4 Криміналістична ідентифікація та діагностика 

Основи криміналістичної техніки 

2 

Тема 5 

Заняття 

1,3 

СУДОВА ФОТОГРАФІЯ:  

Будова фотоапарата і підготовка фотоапарата до зйомки 

 

2 

Заняття 4  Фотографування місця події 2 
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Заняття 5 Впізнавальне фотографування 2 

Тема 6  

Заняття 1 

КРИМІНАЛІСТИЧНЕ СЛІДОЗНАВСТВО 

Виявлення, фіксація і вилучення слідів рук  

 

2 

Заняття 2 Фіксація і вилучення слідів ніг людини 2 

Тема 7 КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ЗБРЄЗНАВСТВО 4 

Тема 8 

Заняття 1 

КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО 

Техніко-криміналістичне дослідження документів 

 

2 

Заняття 2 Криміналістичне дослідження почерку і письмової мови 2 

Тема 9  Габітологія 2 

Тема 10 Криміналістична реєстрація 2 

Тема 11, 

12 

Загальні положення Криміналістичної тактики 

Організація і планування розслідування злочинів 

2 

Тема 13 

 

Заняття 1 

ТАКТИКА ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ ТА 

ПРОЦЕСУАЛЬНА ФІКСАЦІЯ ЙОГО РЕЗУЛЬТАТІВ 

Підготовка до огляду місця події  

 

 

2 

Заняття 2 

 

Проведення огляду місця події (аудиторна вправа – ділова 

гра) 

2 

Заняття 3 Протокол огляду та додатки до нього. Правила їх 

складання, виготовлення додатків до нього та 

використання додаткових способів фіксації 

2 

  32год. 
 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

Тема 14 Тактика обшуку  2 

Тема 15 ТАКТИКА ДОПИТУ:  

Тактичні основи допиту 

2 

 Тактика допиту з врахуванням ситуаційних факторів та 

окремих видів допиту. Використання технічних засобів 

під час проведення допиту 

2 

Тема 16 Тактика слідчого експерименту 2 

Тема 17 Тактика пред’явлення для впізнання 2 

Тема 18 Тактика залучення експерта (призначення) і проведення 

судової експертизи 

4 

Тема 19, 20 Загальні положення методики розслідування злочинів 

Криміналістична характеристика злочинів 

2 

Тема 21 Розслідування вбивств 4 

Тема 22 Розслідування розкрадань  2 

Тема 23 Методика розслідування ДТП  2 

Тема 24 Методика розслідування службових злочинів 2 

  26 год. 

 

6. Самостійна робота (денне навчання) 
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№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1,2 Тема 1, 2. Поняття, завдання, предмет, система і методи 

криміналістики. 

1 

3 Тема 3. Криміналістична ідентифікація та діагностика. 1 

4 Тема 4.Основи Криміналістичної техніки. 1 

5 Тема 5. Судова фотографія і відеозапис 1 

6 Тема 6. Криміналістичне слідознавство 1 

7 Тема 7. Криміналістичне зброєзнавство 2 

8 Тема 8.Криміналістичне документознавство. 2 

9 Тема 9. Габітологія 1 

10 Тема 10. Криміналістична реєстрація 1 

11 Тема 11. Загальні положення Криміналістичної тактики. 1 

12 Тема 12. Організація і планування розслідування  1 

13 Тема 13. Тактика огляду місця події та інших видів 

слідчого огляду 

2 

14 Тема 14. Тактика обшуку 2 

15 Тема 15 Тактика допиту 2 

16 Тема 16. Тактика слідчого експерименту 2 

17 Тема 17. Тактика пред’явлення для впізнання 2 

18 Тема 18. Тактика залучення експерта (призначення) та 

проведення судової експертизи 

2 

29, 20 Тема 19, 20. Загальні положення Криміналістичної 

методики. 

Криміналістична характеристика злочинів 

1 

21 Тема 21. Методика розслідування вбивств 2 

22 Тема 22. Методика розслідування розкрадань 2 

23 Тема 23. Методика розслідування злочинних ДТП 2 

24 Тема 24. Методика розслідування службових злочинів 1 

  33 год 

 

7. Методи навчання 

У ході викладання навчальної дисципліни підлягають використанню методи, 

спрямовані на: 

- формування у студентів інтересу до пізнавальної діяльності й відповідальності 

за навчальну працю; 

- забезпечення мисленнєвої діяльності (індуктивного, дедуктивного, 

репродуктивного й пошукового характеру); 

- а також методи, пов´язані з контролем за навчальною діяльністю студентів.  

Серед методів навчання, зокрема, підлягають застосуванню наступні: розповідь, 

пояснення, бесіда, лекція, демонстрація, спостереження, практичне заняття. 

 
8. Методи контролю 
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Поточний контроль здійснюється під час проведення лабораторних та  

практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до 

виконання конкретної роботи. Методи проведення поточного контролю під час 

навчальних занять визначаються кафедрою і здійснюються шляхом усного 

опитування студентів, проведення контрольних робіт, виконання завдань та 

вирішення задач із практичних проблем. Проміжний контроль здійснюється шляхом 

проведення модулів (модульний контроль). Підсумковий контроль проводиться з 

метою оцінювання результатів навчання шляхом проведення іспиту. Форма 

проведення іспиту – письмова, усна, тестова тощо - затверджується кафедрою. та 

вченою радою факультету. 

 

9. 1. Розподіл балів, які отримують студенти за іспит 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 

тест (іспит) 
Сума 

Змістовий модуль 1  Змістовий модуль 2 50 

100 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т 

10 

Т11 Т12 Т 13 Т14 Т15 Т16 Т 

17 

Т 

18 

 

2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 1 1 2 2 2 2 2 

 

 

Шкала оцінювання: Університету, національна та ECTS 

Оцінка в 

балах 

Оцінка  

ECTS 

 

Визначення 
За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка 

90 – 100 А Відмінно Відмінно 

81-89 В Дуже добре  
Добре 

71-80 С Добре 

61-70 D Задовільно  
Задовільно  

51-60 Е  Достатньо 

0-50 FX 

Незадовільно з 

правом 

перескладання 

Незадовільно 

0-50 F 

Незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

90-100 балів (відмінно) - виставляється студенту, який дав повну і правильну 

відповідь на всі питання, яка базується на знанні нормативно-правових актів, 

рекомендацій криміналістики та спеціальної літератури; проявив уміння 

застосування набутих знань при конкретних ситуаціях виявлення, дослідження, 

фіксації і вилучення доказової інформації, при аналізі слідчих ситуацій та відповідно 

до них - плануванні та формуванні програми розслідування. 
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81-89 балів (дуже добре) – виставляється студенту, який дав не цілком повну але 

правильну відповідь на всі питання, і яка базується на знанні рекомендацій 

криміналістики та спеціальної літератури. 

71-80 балів (добре) – виставляється студенту, який дав повну і правильну 

відповідь, але не на всі питання, або відповідь не базується на всіх складових 

джерелах вивчення. Тобто знав криміналістичну рекомендацію, але не знав 

інформації, що міститься у спеціальній літературі, чи інформації, яка міститься у 

інших джерелах. Однак у підсумку його відповідь повинна базуватись не менше ніж 

на двох базових джерелах.  

61-70 балів (задовільно) – виставляється студенту, який не дав вичерпної 

детальної відповіді на питання контрольних завдань і яка базується тільки на одному 

із рекомендованих джерел вивчення матеріалу. 

51-60 балів (достатньо) – виставляється студенту, який не дав вичерпної 

(достатньої) відповіді на питання контрольних завдань та не може назвати джерела 

інформації навчальної дисципліни. 

0-50 балів (незадовільно) - виставляється студентові, який виявив значні 

прогалини в знаннях основного навчального матеріалу, допустив принципові 

помилки у виконанні передбачених програмою завдань, незнайомий з основною 

юридичною літературою з курсу. 

 

 

10. Методичне забезпечення 

1. Криміналістика. Програма курсу для студентів юридичного факультету 

/укладачі: Калужна О. М., Когутич І. І., , Фігурський В. М. – Львів: Юридичний 

факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2015. 

– 107 с. 

2. Навчально-методичний посібник для лабораторних і практичних занять 

та самостійної роботи з "Криміналістики" / І.І.Когутич, З.Т.Гулкевич, 

Я.О.Береський, І.В.Жолнович, О.М.Калужна, У.С.Ковна / - Л. : Тріада плюс, 2010. – 

548с.  

3. Криміналістика в тестах : навчальний посібник /за ред. Когутича І.І. / 

І.І.Когутич, О.М.Калужна, І.В.Жолнович, В.М.Фігурський. – К. : Алерта, 2013. – 534с 

 

11. Рекомендована література 

 

А. Законодавтво і судова практика  

 

Б. Нормативно-правові акти 

1. Конституція України (із змінами і доп.). – URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text  

2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. – URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-

17?find=1&text=%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4#n2223  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17?find=1&text=%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4#n2223
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17?find=1&text=%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4#n2223
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3. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28 грудня 1960р. – URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1001-05#Text  

4. Про судову експертизу: Закон України від 25.02.94 №4038-ХІІ в ред. від 01.01. 2022 

р. - URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text  

5. Закон України "Про прокуратуру" від 14.10.2014 р. – URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text  

6. Закон України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 р. - URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text  

7. Закон України "Про службу безпеки" від 25.03.1992 р. - URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12#Text  

8. Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" від 18.06.1992 р. N 406-

VII  (  406-18 ) - URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12  

9. Закон України "Про організаційно – правові основи боротьби з організованою 

злочинністю" від 30.06.1993 р. 406-VII ( 406-18 ) - URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-12#Text  

10. Закон України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 

кримінальному судочинстві" від 23.І2.І993 р. - URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3782-12#Text  
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