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Пояснювальна записка 

 
Основна мета викладання курсу «Криміналістика» - сформувати у студентів 

необхідні криміналістичні знання як невіддільний елемент професійної підготовки 
юриста - правознавця. Криміналістичні знання потрібні слідчим, адвокатам, нотаріусам, 
спеціалістам криміналістам, експертам, а також керівникам юридичних служб на 
підприємствах банківської сфери для виконання організаційно - управлінських функцій 
на високому професійному рівні. 

Навчальна програма розроблена відповідно до навчального плану. Криміналістика 
є обов’язковим предметом, який вивчають студенти юридичного факультету. Вона 
містить основу теоретичних знань та  напрямків і спрямована на формування у студентів 
вмінь ефективного використання науково технічних засобів, тактичних прийомів і 
методичних рекомендацій у розслідуванні злочинів. 

Практичні та семінарські заняття покликані виробити у студентів вміння 
використовувати криміналістичну техніку, тактику та методику розслідування злочинів. 

Зміст програми відповідає моделі підготовки спеціаліста - юриста, і в цьому зв’язку 
повинна постійно вдосконалюватися, відбиваючи сучасні досягнення науково 
технічного прогресу, вимоги практики щодо розслідування злочинів і практичного 
використання можливостей криміналістики у розкритті, розслідуванні та попередженні 
злочинів. 

Вивчаючи криміналістику, студенти повинні чітко усвідомити завдання і цілі цієї 
науки, її місце в системі кримінально правових заходів боротьби зі злочинністю, 
навчитися правильно використовувати її рекомендації на практиці. 

У результаті вивчення курсу криміналістики студенти повинні:  
• знати основні категорії і поняття криміналістики;  
• вміти застосовувати набуті навички роботи з криміналістичною технікою;  
• знати структуру методики розслідування окремого виду злочину і використовувати її як 

методичну схему конструювання процесу розслідування конкретного злочину;  
• знати передовий досвід слідчої, експертної, оперативно-розшукової та судової практики 

розкриття і розслідування конкретних злочинів. 
  Студенти повинні вміти: 

- визначати основні напрями роботи криміналіста 
- теоретично і практично працювати у сфері збереження слідів злочинів 
- допомагати у виявленні слідів злочинів та їх збереженні 
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Тематичний план  
 дисципліни «Криміналістика» 

№ НАЗВА ЗМІСТОВОГО МОДУЛЮ І ТЕМИ 
 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Вступ до криміналістики.  

1 Тема 1. Предмет, система і завдання курсу «Криміналістика» і її 
значення в попередженні і розкритті злочинів. 

2 Тема 2. Основи криміналістичної ідентифікації.  
 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Криміналістична техніка  

3 Тема 3. Загальні положення криміналістичної техніки, її роль у 
попередженні, розслідуванні і розкритті злочинів. 

4 Тема 4. Криміналістична (судова) фотографія, відеозапис та кінозйомка  
5 Тема 5. Судова трасологія і її практичне використання в розслідуванні і 

розкритті злочинів.  
6 Тема 6. Криміналістична балістика і її практичне використання в 

розслідуванні і розкритті злочинів.   
7 Тема 7. Криміналістична ідентифікація людини за зовнішніми 

ознаками.  
8 Тема 8. Криміналістичне дослідження почерку і документів.  
9 Тема 9. Криміналістичні обліки, їх види і можливості в розкритті 

злочинів.  
 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Криміналістична тактика  

10 Тема 10. Загальні положення слідчої тактики. 
11 Тема 11. Тактика огляду місця події.  
12 Тема 12. Тактика обшуку і виїмки.  
13 Тема 13. Тактика призначення і проведення судових експертиз.  
14 Тема 14. Тактика пред’явлення для впізнання та відтворення обставин 

події.  
15 Тема 15. Тактика допиту і розшуку. 

ВСЬОГО 90 

 
ЗМІСТ  

дисципліни  
“КРИМІНАЛІСТИКА” 

Змістовий модуль І. Вступ до криміналістики 
 

Тема 1. Предмет, система і завдання криміналістики, її значення в попередженні, 
розслідуванні та розкритті  злочинів 

Система криміналістики як науки та навчальної дисципліни. Основні 
криміналістичні поняття, категорії та класифікації: загальна теорія криміналістики; 
криміналістична техніка; криміналістична тактика і методика розслідування окремих 
видів злочинів; криміналістичний засіб, прийом, рекомендація; слідча ситуація; 
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тактичний ризик; тактичне рішення. Завдання криміналістики на сучасному етапі. Роль 
криміналістичних знань у розкритті, розслідуванні та попередженні злочинів. Основні 
принципи і закони розвитку криміналістики. 

 
 

Література [3–5; 8; 9; 12] 
 

Тема 2. Основи криміналістичної ідентифікації 
 

Поняття, наукові засади та значення криміналістичної ідентифікації для боротьби із 
злочинністю. Дискусія щодо суті та форм криміналістичної ідентифікації. 
Об’єкти і суб’єкти криміналістичної ідентифікації: основні види та форми. Поняття 
ідентифікаційних ознак і властивостей об’єкта криміналістичної ідентифікації. 
Ідентифікаційна сукупність ознак: ідентифікаційне поле, ідентифікаційний період. 
Види та форми встановлення групової належності (групофікації). Взаємозв’язок і 
відмінності ідентифікації та встановлення групової належності. Методика індивідуальної 
та групової ідентифікації. Поняття криміналістичної діагностики та її відмінність від 
ідентифікації. Діагностичні завдання, що розв’язуються слідчою та експертною 
практикою.  

 
Література [11; 12; 14; 19; 42] 

 
 Змістовий модуль ІІ. Криміналістична техніка  
 
Тема 3. Загальні положення криміналістичної техніки і її роль у попередженні, 
розслідуванні та розкритті злочинів 

Поняття і завдання криміналістичної техніки як розділу криміналістики. Галузі 
криміналістичної техніки та їх значення для збирання і дослідження інформації про 
злочин та його учасників. Класифікація засобів криміналістичної техніки, прийомів і 
методів збирання та дослідження криміналістичної інформації. Правова і етична 
регламентація їх застосування у слідчій, оперативно-розшуковій, експертній діяльності з 
розкриття і розслідування злочинів під час судового розгляду кримінальних справ. 
Критерії допустимості використання технічних засобів і методів роботи з доказами у 
кримінальному судочинстві. Комплекти техніко-криміналістичних засобів, які 
застосовують у “польовій криміналістиці ”: при виконанні слідчих дій і оперативно-
розшукових заходів, спрямованих на розкриття і розслідування злочинів. Загальна 
характеристика сутності й можливостей техніко-криміналістичних засобів, прийомів і 
методів, які застосовують для лабораторних досліджень речових доказів. Перспективи 
розвитку криміналістичної техніки. Сучасні можливості та перспективи зберігання і 
дослідження інформації з метою розкриття та розслідування злочинів. Проблеми 
автоматизації експертних досліджень. 

 
Література [10; 19; 28; 32; 35] 



 7 

 
Тема 4. Криміналістична (судова) фотографія, відеозапис і кінозйомка 
 

Поняття, сучасні можливості фіксації і дослідження візуальної інформації у 
практиці розслідування злочинів. Криміналістична фотографія: сфера застосування, 
значення для фіксації ознак злочину і осіб, які його вчинили, розшуку злочинців, 
викраденого майна, встановлення і доказування суттєвих обставин події. Загальна 
характеристика технічних засобів, методів, прийомів і видів криміналістичної фотографії. 
Особливості фотозйомки місця події, живої особи, невпізнаного трупа, документів, слідів 
рук, ніг, транспортних засобів, знарядь злому, зброї та слідів їх застосування. 
Криміналістичний відеозапис: засоби, методи і прийоми його застосування при 
виконанні окремих слідчих дій. Технологія складання і зміст плану - сценарію при 
виконанні слідчої дії з використанням криміналістичного відеозапису. Особливості 
оформлення відповідних фототаблиць і відеоплівок як додатків до протоколів слідчих 
дій. Фототехнічна експертиза: питання, які вона вирішує; матеріали, що надсилаються на 
експертні дослідження. Специфіка застосування криміналістичної фотографії і 
відеозапису в оперативно - розшуковій діяльності. Процесуальні правила оформлення 
результатів застосування засобів і методів фіксації візуальної інформації. 

 
Література [12; 13; 32; 55] 

 
Тема 5. Судова трасологія і її практичне використання в розслідуванні та розкритті 
злочинів 

Предмет, система і завдання криміналістичного слідознавства. Поняття сліду в 
широкому розумінні та класифікації слідів злочину у криміналістиці. Загальна 
характеристика механізму утворення слідів людини (гомеоскопія); слідів знарядь злому 
та інструментів (механоскопія); слідів джерел підвищеної небезпеки; слідів сил і явищ 
природи. Значення і можливості попереднього дослідження слідів при виконанні слідчих 
дій. Сліди людини: рук, ніг, інших частин тіла, письма. Сліди рук (дактилоскопія). 
Будова шкірного покриву долонних поверхонь рук і підошов ніг. Властивості 
папілярного візерунка. Типи і види, деталі папілярних візерунків пальців рук. Методи і 
технічні засоби виявлення, фіксації та вилучення слідів рук і ніг. Сліди локомоційних 
навичок людини (сліди ходи, навичок письма). Технічні засоби і прийоми фіксації та 
вилучення слідів взуття. Сліди інших частин тіла: шкірного покриву тіла (дермоскопія), 
зубів (дентоскопія), нігтів, а також одягу тощо. Сліди засобів вчинення злочину: знарядь 
злому та інструментів. Характеристика поширених пристроїв і приладів, які 
застосовують для замикання приміщень. Предмети як сліди злочину. Сліди джерел 
підвищеної небезпеки: механізмів виробничого і побутового призначення; транспортних 
засобів; сильнодіючих, отруйних і легкозаймистих речовин; фізичних явищ — 
електроструму, високої і низької температури, радіації. Сліди сил і явищ природи. 
Характеристика вогню, обвалу, повені як засобів вчинення злочину. Особливості їх 
дослідження. Поняття, значення і класифікація мікрооб’єктів. Техніко - криміналістичні 
засоби і прийоми виявлення, фіксації та вилучення  мікрослідів. Трасологічні 
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дослідження. Питання, що вирішуються вивченням слідів при виконанні слідчих дій, 
перевіркою за криміналістичними обліками, попереднім (доекспертним) дослідженням, 
експертизами (трасологічною, дактилоскопічною, криміналістичною) матеріалів, речовин 
і виробів. Матеріали, що надходять для експертного дослідження. 

 
Література [8; 9; 19; 40] 

 
Тема 6. Криміналістична балістика й дослідження холодної зброї 

Поняття криміналістичного дослідження зброї (криміналістичної балістики): 
предмет, наукові засади та завдання. Вогнепальна зброя. Класифікація і загальна 
характеристика криміналістичного дослідження балістичних об’єктів — вогнепальної 
зброї, набоїв до неї, слідів пострілу; інших боєприпасів (гранат, мін, вибухових пристроїв 
і речовин) та слідів їх застосування. Техніко криміналістичні прийоми, методи і засоби 
виявлення, фіксації, вилучення та зберігання вогнепальної зброї; правила поводження з 
ними. Встановлення обставин використання зброї: способу виготовлення, місця, 
напрямку та дистанції пострілу. Дослідження балістичних об’єктів, вибухових пристроїв, 
речовин і слідів вибуху. Питання, які вирішують вивченням перелічених об’єктів під час 
слідчих дій; попереднім (доекспертним) дослідженням; балістичною та 
криміналістичними експертизами вогнепальної зброї, вибухових пристроїв, речовин і 
продуктів вибуху; перевіркою вогнепальної зброї, патронів, куль і гільз за 
криміналістичними обліками. Підготовка матеріалів для експертного дослідження. 
Холодна зброя. Поняття і класифікація холодної зброї та слідів її застосування. Засоби та 
методи виявлення, огляду, фіксації та вилучення холодної зброї. Питання, що 
вирішуються експертизою холодної зброї та слідів її застосування. Використання 
результатів криміналістичного дослідження зброї у розкритті та розслідуванні злочинів. 

 
 

Література [14; 19; 20; 35; 49; 57] 
 

Тема 7. Криміналістична ідентифікація людини за зовнішніми ознаками 
Поняття і сутність криміналістичної габітології. Природнонаукові засади 

ототожнення особи за ознаками зовнішності. Зовнішній облік людини: елементи, ознаки, 
їх ідентифікаційне значення та класифікація. Джерела інформації про ознаки зовнішності 
людини і способи її одержання. Поняття слідів пам’яті людини та їх властивості. 
Загальна характеристика криміналістичних методів, засобів і прийомів фіксації ознак 
зовнішнього обліку людини. Опис ознак зовнішності за методом словесного портрета. 
Застосування з цією метою ЕОМ (ПК). Використання методів, засобів і прийомів 
криміналістичної габітології в розшуку та ідентифікації осіб, розкритті та розслідуванні 
злочинів. Криміналістична портретна експертиза: питання, які вона вирішує; матеріали, 
які надходять для експертного дослідження; вимоги до фотознімків і відеофрагментів. 
Особливості методики ототожнення людини.  
 

Література [9; 14; 19; 40; 57] 
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Тема 8. Криміналістичне дослідження почерку і документів 
 

Предмет і наукові засади криміналістичного дослідження письма 
(криміналістичного почеркознавства і авторознавства). Поняття письма, письмової мови, 
почерку, рукописного тексту. Класифікація ідентифікаційних ознак письма і почерку. 
Методика криміналістичного дослідження почерку. Зміст розшукової таблиці. 
Почеркознавча та авторознавча експертизи: питання, які вони вирішують; підготовка 
матеріалу для експертного дослідження; види зразків почерку та вимоги до них. 

 
 

Література [9; 14; 18; 20; 56; 57] 
 
Тема 9. Криміналістичні обліки, їх види і можливості в розкритті злочинів 
 

Поняття, науковоправові засади та завдання криміналістичної реєстрації як галузі 
криміналістичної техніки і практичної діяльності. Об’єкти, форми і способи формування 
криміналістичних обліків. Система, принципи організації та підрозділи правоохоронних 
органів, що здійснюють криміналістичний облік. Поділ обліків за ступенем централізації: 
місцевий, регіональний, державний і міждержавний (Інтерпол). Характеристика окремих 
видів криміналістичних обліків та інформаційнодовідкових систем (колекцій), які здійс-
нюють інформаційні бюро, експертнокриміналістичні установи та оперативні підрозділи 
МВС України і СБУ. Способи реалізації даних обліків у розкритті злочинів, розшуку осіб 
і предметів. Документація для взяття об’єкта на облік і перевірки його за обліком.  
Тенденції та перспективи розвитку криміналістичної реєстрації, проблеми автоматизації і 
комп’ютеризації її в Україні. 

Література [8; 17; 19; 38; 44] 
 

Змістовий модуль ІІІ. Криміналістична тактика 
Тема 10. Загальні положення криміналістичної тактики 
 

Поняття криміналістичної тактики, її предмет, система, завдання і взаємозв’язок з 
іншими розділами криміналістики. Правові, психологічні та етичні засади 
криміналістичної тактики. Поняття тактичного прийому як елементу криміналістичної 
тактики. Джерела виникнення тактичних прийомів. Класифікація тактичних прийомів і 
критерії їх припустимості. Поняття і зміст тактичної операції (комбінації). Мета і види 
тактичних операцій. Складання плану підготовки і виконання тактичної операції. 
Реалізація тактичної операції. Закріплення її результатів. Використання і значення 
тактичних операцій на початковому і подальшому етапах розслідування злочинів. 
Діяльність слідчого в умовах тактичного ризику. Тактична рекомендація, її види. Роль 
криміналістичної тактики і використання її категорій (основних понять) у розслідуванні 
злочинів. Класифікація і загальна характеристика слідчих дій. Тактика слідчої дії та її 
співвідношення з іншими процесуальними діями слідчого. Слідча ситуація: поняття, 
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елементи, види. Значення слідчих ситуацій для планування розслідування злочинів, 
прийняття тактичного рішення. Проблеми і можливості програмування, алгоритмізації та 
автоматизації слідчої діяльності. Поняття і сутність тактичного рішення. Прийняття 
тактичного рішення в умовах тактичного ризику. Практичні навички: вміння аналізувати 
й оцінювати первісну інформацію про події злочину; визначати в конкретній ситуації 
розслідування злочину необхідність здійснення тієї чи іншої слідчої дії або тактичної 
операції з метою її зміни у сприятливий бік; вибирати найраціональніші засоби і методи 
розслідування; розробляти план підготовки і виконання окремої слідчої дії і тактичної 
операції щодо викриття особи, яка скоїла злочин; здійснювати фіксацію процесу й 
результатів слідчої дії у процесуальних документах.  

 
 

Література [15; 17; 19; 21; 35; 53] 
Тема 11. Тактика огляду місця події 
 

Поняття слідчого огляду як методу дослідження матеріальних джерел доказової та 
орієнтовної інформації. Огляд як слідча дія: види, етапи здійснення і завдання. Принципи 
слідчого огляду, засоби і методи, які використовують при його здійсненні. Учасники 
слідчого огляду. Участь спеціаліста у слідчому огляді. Огляд місця події: поняття, 
завдання та зміст. Підготовка до огляду місця події. Типові матеріальні джерела 
інформації під час огляду місця події на відкритій місцевості, у помешканні. Прийоми 
аналізу обстановки місця для одержання інформації про події (місце, час і механізм 
вчинення) злочину і злочинця. Поняття негативних обставин та їх роль у викритті 
інсценувань події злочину. Поєднання огляду місця події з оперативнорозшуковими та 
організаційними заходами. Організація слідчооперативної групи та її завдання. 
Взаємодія учасників огляду як чинник його ефективності.  Фіксація процесу і результатів 
огляду місця події. Оцінка результатів огляду місця події. Використання результатів 
огляду місця події для подальшого розслідування. Первинний зовнішній огляд трупа на 
місці його виявлення. Питання, які вирішують при огляді трупа. Тактика огляду трупа 
залежно від встановлення або не встановлення особистості загиблого. Роль спеціаліста 
— судового медика при огляді трупа. Ексгумація трупа. Огляд предметів і документів, 
що можуть бути речовими доказами. Питання, які вирішують при огляді цих об’єктів. 
Тактичні прийоми і технікокриміналістичні засоби огляду. Огляд помешкань і ділянок 
місцевості, що не є місцем події. Питання, які вирішують цим оглядом. Організаційні та 
тактичні прийоми огляду. Огляд транспортних засобів. Питання, які вирішують оглядом 
транспортних засобів. Тактичні прийоми і технічні засоби огляду. Огляд тварин і їх 
трупів. Питання, які вирішують цим оглядом. Тактичні прийоми огляду. Огляд людини. 
Поняття і сутність огляду як слідчої дії і методу дослідження анатомічної будови тіла 
людини та його зовнішніх ознак. Підстави огляду у світлі конституційних гарантій 
недоторканності особи. Питання, які вирішують оглядом, і його значення в розслідуванні 
злочинів. Тактичні прийоми й етичні основи огляду. Фіксація процесу і результатів 
огляду. 

Література [8; 15; 18; 20; 23] 
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Тема 12. Тактика обшуку і виїмки 
 

Поняття та підстави обшуку і виїмки у світлі конституційного права кожної 
людини на особисту недоторканність; конституційних гарантій недоторканності житла, 
таємниці листування, телеграфної та іншої кореспонденції. Етичні та психологічні 
основи обшуку і виїмки. Види і завдання обшуку та виїмки. Тактичні прийоми 
підготовки до обшуку і виїмки. Збирання орієнтовних відомостей. Підбір учасників 
обшуку; залучення спеціалістів до участі в обшуку та виїмці. Підготовка техніко-
криміналістичних засобів. Визначення шляхів використання під час обшуку даних, 
отриманих шляхом оперативнорозшукової діяльності. Складання плану підготовки і 
проведення обшуку. Тактичні прийоми проведення окремих видів обшуку: особистого 
обшуку; у помешканнях; на ділянках місцевості; в автомашинах; залізничних вагонах; 
літаках. Особливості тактики обшуку валіз та особистих речей. Види схованок у 
названих об’єктах обшуку, методи і засоби їх виявлення. Технічні засоби, які 
застосовують при обшуку. Особливості тактики групового і повторного обшуку. 
Підготовка і тактичні прийоми здійснення окремих видів виїмки. Накладення арешту на 
майно. Фіксація процесу і результатів обшуку і виїмки. Оцінка і використання 
результатів обшуку й виїмки в розкритті та розслідуванні злочинів. 
 

Література [10; 15; 18; 28; 35; 46; 54] 
 

Тема 13. Тактика призначення і проведення судових експертиз 
 

Поняття, сутність, форми і мета використання спеціальних знань у кримінальному 
судочинстві. Тактика залучення спеціаліста до участі у слідчих діях. Значення цієї форми 
використання спеціальних знань для розслідування злочинів. Поняття, види та значення 
судової експертизи у розслідуванні злочинів. Криміналістична експертиза та її 
класифікація. Організація, система та функції судовоекспертних установ в Україні. 
Поняття «експерт». Тактика призначення експертизи. Визначення мети і обсягу 
дослідження, формулювання експертного завдання. Вибір експерта (експертної 
установи). Підготовка матеріалів до експертизи. Поняття і види зразків для експертного 
дослідження. Вимоги до окремих видів зразків для порівняльного дослідження і 
технології їх одержання. Дотримання законності й етичних норм. Фіксація процесу 
одержання зразків. Постанова про призначення судової експертизи. Особливості 
призначення комплексної, комісійної, додаткової і повторної експертиз. Проблеми 
використання у кримінальному судочинстві альтернативної експертизи. Процес і стадії 
експертного дослідження. Взаємодія слідчого з експертом під час проведення експертизи. 
Види експертних висновків. Наукові критерії оцінки слідчим висновку експерта та його 
використання у розкритті, розслідуванні й попередженні злочинів. 
 

Література [9; 12; 18; 19; 26; 57] 
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Тема 14. Тактика пред’явлення для впізнання і відтворення обставин події 
Поняття, види і завдання пред’явлення для впізнання. Відмінність впізнання від 

узнавання та інших слідчих дій. Підготовка до пред’явлення для впізнання: особливості 
допиту особи, яка має впізнавати; підбирання об’єктів впізнання; складання плану 
підготовки і проведення пред’явлення для впізнання. Тактичні прийоми пред’явлення для 
впізнання живих осіб, трупів, предметів, тварин, помешкань і ділянок місцевості в натурі. 
Особливості тактики пред’явлення для впізнання різних об’єктів за їх копіями 
(фотознімком, фонограмою, кіно, відеофільмом). Особливості тактики пред’явлення для 
впізнання за функціональними ознаками зовнішності (ходою, звуковою промовою, 
голосом). Проблема прихованого і зустрічного впізнання у криміналістиці. Основний і 
допоміжний засоби фіксації процесу і результатів пред’явлення для впізнання. Оцінка і 
використання в розслідуванні результатів пред’явлення для впізнання. 
 

Література [17; 19; 22; 47; 52; 53] 
 

Тема 15. Тактика допиту 
 

Поняття, завдання і види допиту. Процесуальні, криміналістичні, психологічні та 
морально етичні основи допиту. Тактичні прийоми спілкування (розповідь, розпит, 
демонстрація, жестикуляція, міміка, графічне зображення). Використання даних логіки, 
психології, педагогіки та інших наук при підготовці і проведенні допиту. Підготовка до 
допиту, його організаційне і технічне забезпечення: збирання вихідних даних для допиту; 
визначення черговості допитів і засобу виклику допитуваного; вибір часу, місця допиту і 
технікокриміналістичних засобів. Залучення до участі в допиті спеціаліста. Визначення 
тактики залежно від ситуації допиту: безконфліктної, конфліктної; необхідності, 
можливості та порядку використання на допиті даних, отриманих оперативним шляхом. 
Складання плану допиту. Загальні тактичні прийоми допиту на різних його етапах 
(стадіях). Сутність, значення і тактичні прийоми встановлення психологічного контакту з 
допитуваним. Тактичне керування процесом допиту. Постановка запитань особі, яка 
допитується. Види запитань. Тактичні прийоми подолання відмови від давання показань і 
викриття допитуваного в неправдивості. Допустимі прийоми емоційного, логічного та 
психологічного впливу на допитуваного. Використання при підготовці та проведенні 
допиту відомостей, отриманих оперативним шляхом. Тактичні операції під час допиту. 
Особливості тактики допиту за участю спеціаліста, перекладача та адвоката. Засоби 
фіксації процесу і результатів допиту на попередньому слідстві. Застосування з метою 
фіксації показань звукозапису і відеозйомки. Ознайомлення допитуваного з матеріалами, 
в яких зафіксовані процес і результати допиту. Засоби оцінки і перевірки показань 
допитаних. Допит потерпілих і свідків. Підготовка і тактичні прийоми допиту потерпілих 
і свідків. Тактика допиту сумлінних потерпілих і свідків. Специфіка допиту мнимих 
потерпілих і свідків, які неправдиво заявили про злочин. Особливості допиту потерпілих 
і свідків, які перебувають у лікувальному закладі. Поняття і сутність «свідоцького 
імунітету». Основні тактичні прийоми допиту неповнолітніх і осіб, які мають фізичні 
вади. Допит підозрюваного і обвинуваченого. Тактичні прийоми допиту підозрюваного, 
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затриманого на гарячому або безпосередньо після вчинення злочину. Підготовка і 
тактичні прийоми допиту обвинуваченого. Особливості тактики допиту обвинувачених, 
що визнають себе винуватими частково або взагалі не визнають себе винуватими. 
Тактика допиту підозрюваних і обвинувачених, які заявили про своє алібі. Специфіка 
тактики допиту обвинувачених — членів злочинної групи і рецидивістів. Поняття 
психологічного впливу на допитуваного, його сутність, види і межі допустимості. 
Проблема детекції психічного відбитка у вітчизняній і закордонній криміналістиці. Очна 
ставка: поняття і завдання. Підготовка до очної ставки. Тактичні прийоми допиту на 
очній ставці. Особливості фіксації процесу і результатів очної ставки. Оцінка й 
використання показань допитаних осіб у подальшому розслідуванні злочинів. 
 

Література [7–9; 15; 18; 19; 35] 
 
 

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ  
 

 Загальні вимоги і рекомендації. 
 

Однією із складових успішного засвоєння курсу «Криміналістика», а також обов’язковою 
передумовою допуску до екзамену є виконання контрольної роботи. Виконання 
контрольної роботи передбачає висвітлення трьох питань, які вказані у відповідному 
варіанті (про вибір варіанту – нижче, в пункті 2).  
Перше питання передбачає висвітлення однієї з теоретичних проблем юриспруденції і 
виконується на ґрунті вивчення студентом навчальної літератури з курсу теорії держави і 
права або основ держави і права. Відповідь на це питання спрямована на засвоєння 
студентами найважливіших правових категорій. 
 Друге питання спрямоване на вивчення студентами основоположних нормативно-
правових актів України, формування знань законодавства. Для відповіді на це питання 
треба опрацювати відповідний нормативно-правовий акт, зрозуміти його структуру, 
ознайомитися з його змістом, виявити його сутність і значення.  
Третє питання передбачає висвітлення однієї з проблем галузевої юриспруденції і 
виконується на ґрунті вивчення студентом навчальної літератури і нормативно-правових 
актів. Відповідь на це питання спрямована на засвоєння студентами найважливіших 
знань щодо окремих галузей права України і чинного законодавства. 
Рекомендовані для вивчення нормативно-правові акти і література вказані в кожному 
варіанті контрольної роботи після питань. Після висвітлення питань контрольної роботи 
студент обов’язково повинен вказати використані нормативні акти і літературу. 
Обсяг роботи – 20-24 сторінки друкованого тексту. Запис номера варіанту і поставлених 
питань є обов’язковим, як і перелік використаних нормативно-правових актів і 
літератури. Робота виконується українською мовою. Виконувати контрольну роботу слід 
після ретельного вивчення теоретичного матеріалу і рекомендованих нормативно-
правових актів, адже без цього неможливо дати обґрунтовані відповіді на поставлені 
питання.  
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Виконана контрольна робота повинна надійти на перевірку не пізніше ніж за 2 тижні до 
терміну складання екзамену. Оцінюється робота за двохбальною системою: «зарахована» 
або «не зарахована». Якщо робота не зарахована, то вона повертається студенту з 
вимогою допрацювати її або виконати знов. 

 
 

Теми контрольних робіт 
 

1. Класифікація криміналістичних версій. 
2. Зміст плану розслідування з кримінальної справи. 
3. Форми взаємодії слідчого з органами дізнання. 
4. Взаємодія органів попереднього розслідування у процесі розкриття злочинів, що 

входять у компетенцію органів дізнання. 
5. Види слідчого огляду. 
6. Тактичні прийоми огляду місця події. 
7. Елементи підготовчого етапу затримання. 
8. Види тактичних прийомів, які застосовують під час допиту. 
9. Особливості допиту в умовах конфліктної ситуації. 
10. Види пред’явлення для впізнання. 
11. Особливості пред’явлення для впізнання за фотокартками. 
12. Зміст підготовчого етапу обшуку. 
13. Тактичні прийоми, які застосовують при обшуку транспортних засобів. 
14. Підстави для призначення додаткової і повторної експертиз. 
15. Особливості наступного етапу розслідування зазначених злочинів. 
16. Принципи, види і методи судової фотографії. 
17. Класифікація і використання слідів рук, знарядь зламу в розслідуванні злочинів. 
18. Мікрооб’єкти та їх криміналістичне значення. 
19. Фіксація, вилучення і використання  слідів транспортних засобів. 
20. Огляд місця події з використанням вогнепальної зброї. 
21. Поняття, класифікація і ознаки холодної зброї. 
22. Криміналістичне дослідження слідів пострілу та їх значення в розкритті злочинів. 
23. Значення ознак письма для криміналістичної експертизи. 
24. Наукові основи криміналістичного дослідження письма. 
25. Використання ознак письма і почерку у криміналістичній експертизі. 
26. Структура і зміст методики розслідування окремих видів злочинів. 
27. Криміналістична характеристика майнових злочинів. 
28. Криміналістична характеристика злочинів проти особи. 
29. Дії органу дізнання  при виявленні злочинів, пов’язаних з наркотиками. 
30. Дії слідчого до порушення кримінальної справи з розслідування вбивства. 
31. Дії слідчого при повідомленні про виявлення (знайдення) трупу. 
32. Розслідування вбивства з розтином трупу. 
33. Огляд місця події у справах з розслідування квартирних крадіжок. 
34. Огляд місця події у справах з розслідування грабежів. 
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35. Слідчі дії за встановлення особи розбійного нападу. 
36. Криміналістична характеристика організованої злочинності. 

 
ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 
 

Самостійна робота студентів є складовою частиною навчального процесу. Оскільки 
кількість аудиторних годин складає тільки половину запланованих програмою, то окремі 
питання дисципліни виносять для самостійного вивчення студентами.  
         Зміст самостійної роботи студента над дисципліною «Криміналістика» визначається 
навчальною програмою та методичними вказівками до самостійної роботи з предмета 
«Криміналістика».  
         Дані методичні вказівки містять не тільки перелік питань для самостійного 
опрацювання та вимоги до відповіді,  також наводиться перелік рекомендованих 
нормативно – правових актів та додаткової літератури, що покликано полегшити роботу 
студентів при пошуку відповідей на поставлені питання. 
         Студентам у нагоді стануть такі видання: «Офіційний вісник України», «Голос 
України», «Урядовий кур’єр», «Право України», «Підприємництво, господарство і 
право», газета «Юридичний вісник України» тощо. 

         Навчальний матеріал передбачений для засвоєння студентами під час 
самостійної роботи, виноситься на поточний та підсумковий контроль поряд з іншим 
навчальним матеріалом, який опрацьовувся під час лекційних та семінарських занять. 
 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ ТА ФОРМИ ОЦІНЮВАННЯ  
 

  Контрольні заходи включають у себе поточний та підсумковий контроль. 
Поточний контроль. 
До форм поточного контролю належить оцінювання: 
 -рівня знань під час практичних занять; 
- якості виконання індивідуальної та самостійної роботи. 
       Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має за мету 
перевірку засвоєння знань, умінь і навичок слухачем з навчальної дисципліни.  
У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір приросту знань, їх 
корекція. Результати поточного контролю заносяться викладачем до журналів обліку 
роботи академічної групи за національної системою оцінювання («відмінно», «добре», 
«задовільно», «незадовільно»). 
Оцінки за самостійну та індивідуальну роботи виставляються в журнали обліку роботи 
академічної групи окремою графою за національною системою оцінювання («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»). Результати цієї роботи враховуються під час 
виставлення підсумкових оцінок. 
При розрахунку успішності здобувачів вищої освіти в Університеті враховуються такі 
види робіт: навчальні заняття (практичні); самостійна та індивідуальна роботи 
(виконання домашніх завдань, ведення конспектів першоджерел та робочих зошитів, 
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підготовка рефератів, наукових робіт, публікацій, виступи на наукових конференціях, 
семінарах та інше); контрольні роботи (виконання контрольних робіт у вигляді, 
передбаченому в робочій програмі навчальної дисципліни). Вони оцінюються за 
національною системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», 
«незадовільно»). 
Результат навчальних занять за семестр розраховується як середньоарифметичне 
значення з усіх виставлених оцінок під час навчальних занять протягом семестру та 
виставляється викладачем в журналі обліку роботи академічної групи окремою графою.  
Результат самостійної роботи за семестр розраховується як середньоарифметичне 
значення з усіх виставлених оцінок з самостійної роботи, отриманих протягом семестру 
та виставляється викладачем в журналі обліку роботи академічної групи окремою 
графою.  
Слухач, який отримав оцінку «незадовільно» за навчальні заняття або самостійну 
роботу, зобов’язаний перескласти її. 
Загальна кількість балів (оцінка), отримана здобувачем за семестр перед підсумковим 
контролем, розраховується як середньоарифметичне значення з оцінок за навчальні 
заняття та самостійну роботу, та для переводу до 100-бальної системи помножується на 
коефіцієнт 10.  
 

Загальна 
кількість балів 

(перед 
підсумковим 
контролем) 

=( 
( 

Результат  
навчальних 

занять  
за семестр 

+ 

Результат 
самостійної 

роботи за 
семестр 

)  / 2 ) *10 

 
Підсумковий контроль. 
 Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на 
певному ступені вищої освіти або на окремих його завершених етапах. 
 Для обліку результатів підсумкового контролю використовується поточно-
накопичувальна інформація, яка реєструються в журналах обліку роботи академічної 
групи. Результати підсумкового контролю з дисциплін відображуються у відомостях 
обліку успішності, навчальних картках слухачів, залікових книжках. Присутність 
слухачів на проведенні підсумкового контролю (екзамену) обов’язкова. Якщо слухач не 
з’явився на підсумковий контроль (екзамен), то науково-педагогічний працівник ставить 
у відомість обліку успішності відмітку «не з’явився». 
Підсумковий контроль (екзамен) оцінюється за національною шкалою. Для переводу 
результатів, набраних на підсумковому контролі (екзамені), з національної системи 
оцінювання в 100-бальну вводиться коефіцієнт 10, таким чином максимальна кількість 
балів на підсумковому контролі (екзамені), які використовуються при розрахунку 
успішності слухачів, становить - 50 
Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів, отриманих 
здобувачем протягом семестру та балів, набраних на підсумковому контролі (екзамені). 
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Підсумкові бали  
навчальної 
дисципліни  

= 

Загальна кількість 
балів (перед 
підсумковим 
контролем) 

+ 
Кількість балів за 

підсумковим 
контролем 

 
Слухач, який під час складання підсумкового контролю отримав оцінку «незадовільно», 
складає підсумковий контроль (екзамен) повторно. Повторне складання підсумкового 
контролю (екзамену) допускається не більше двох разів з кожної навчальної дисципліни, 
у тому числі один раз – викладачеві, а другий – комісії, що створюється навчально-
науковими інститутами (факультетами). Незадовільні оцінки виставляються тільки в 
відомостях обліку успішності. Слухачам, які отримали не більше як дві незадовільні 
оцінки (нижче ніж 60 балів) з навчальної дисципліни, можуть бути встановлені різні 
строки ліквідації академічної заборгованості, але не пізніше як за день до фактичного 
початку навчальних занять у наступному семестрі. Слухачі, які не ліквідували 
академічну заборгованість у встановлений термін, відраховуються з Університету. 
Особи, які одержали більше двох незадовільних оцінок (нижче ніж 60 балів) за 
підсумковими результатами вивчення навчальних дисциплін з урахуванням підсумкового 
контролю, відраховуються з Університету. 
Критерії оцінювання результатів роботи здобувачів вищої освіти під час поточного 
контролю (робота на практичних заняттях, виконання самостійних навчальних та 
індивідуальних творчих завдань) та підсумкового контролю здійснюються відповідно до 
нижченаведеної таблиці. 
 
Робота під час навчальних 

занять 
Самостійна та 

індивідуальна робота 
Підсумковий 

контроль 

Отримати не менше 4 
позитивних оцінок 

Підготувати конспект за 
темою самостійної роботи, 

вирішити практичне 
завдання тощо. 

Отримати за 
підсумковий 
контроль не 

менше 30 
балів 

 
 

 Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Оцін
ка в 

балах 

Оцінка за 
національно
ю шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

О
ці

нк
а Пояснення 

90 – 
100 

Відмінно 
(“зараховано”) А 

„Відмінно” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,  
необхідні практичні навички роботи з освоєним 
матеріалом сформовані, всі навчальні завдання, які 
передбачені програмою навчання, виконані в повному 
обсязі, відмінна робота без помилок або з однією 
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незначною помилкою. 

82 – 
89 

Добре 
(“зараховано”) 

B 

„Дуже добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,  
необхідні практичні навички роботи з освоєним 
матеріалом в основному  сформовані, всі навчальні 
завдання, які передбачені програмою навчання,  виконані, 
якість виконання  більшості з них оцінено числом балів, 
близьким до максимального, робота з двома-трьома 
незначними помилками. 

75 – 
81 C 

„Добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, 
практичні навички роботи з освоєним матеріалом в 
основному сформовані, всі навчальні завдання, які 
передбачені програмою навчання, виконані, якість 
виконання  жодного з них не оцінено мінімальним числом 
балів, деякі види завдань виконані з помилками, робота з 
декількома незначними помилками або з однією–двома 
значними помилками. 

68 –
74 

Задовільно 
(“зараховано”) 

D 

„Задовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний 
неповністю, але прогалини не носять істотного характеру, 
необхідні практичні навички роботи з освоєним 
матеріалом в основному сформовані, більшість 
передбачених програмою навчання навчальних завдань  
виконано, деякі з виконаних завдань  містять помилки, 
робота з трьома значними помилками. 

60 – 
67 E 

„Достатньо” – теоретичний зміст курсу освоєний 
частково, деякі практичні навички роботи не сформовані, 
частина передбачених програмою навчання навчальних 
завдань не виконана, або якість виконання деяких з них 
оцінено числом балів, близьким до мінімального, робота, 
що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки. 

35–59 
Незадовільно 

(„не 
зараховано”) 

F
X 

„Умовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу 
освоєний частково, необхідні практичні навички роботи не 
сформовані, більшість передбачених програм навчання, 
навчальних завдань не виконано, або якість їхнього 
виконання оцінено числом балів, близьким до 
мінімального; при додатковій самостійній роботі над 
матеріалом курсу можливе підвищення якості виконання 
навчальних завдань (з можливістю повторного складання), 
робота, що потребує доробки 

1–34 F 

„Безумовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу  не 
освоєно, необхідні практичні навички роботи не 
сформовані, всі виконані  навчальні завдання містять 
грубі помилки, додаткова самостійна  робота над 
матеріалом курсу не приведе до значимого  підвищення 
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якості виконання навчальних завдань, робота, що 
потребує повної переробки 

 
ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ   

 1. Класифікація криміналістичних версій. 
 2. Зміст плану розслідування за кримінальною справою. 
 3. Форми взаємодії слідчого з органами дізнання. 
 4. Тактика пред’явлення для впізнання.  
 5. Види слідчого огляду. 
 6. Тактичні прийоми огляду місця події.  
 7. Елементи підготовчого етапу затримання. 
 8. Тактика допиту на очній ставці. 
 9. Види тактичних прийомів, які застосовують під час допиту.  
10. Особливості допиту в умовах конфліктної ситуації.  
11. Види пред’явлення для впізнання. 
12. Особливості пред’явлення для впізнання за фотокартками. 
13. Зміст підготовчого етапу обшуку. 
14. Тактичні прийоми, які застосовують при обшуку транспортних засобів.  
15. Участь спеціаліста, криміналіста у здійсненні слідчих дій.   
16. Підстава призначення додаткової і повторної експертиз.  
17. Тактичний прийом. 
18. Типові слідчі ситуації при розслідуванні службового підроблення.  
19. Елементи криміналістичної характеристики зазначених злочинів. 
20. Особливості наступного етапу розслідування зазначених злочинів. 
21. Завдання, система криміналістичної тактики.  
22. Класифікація і використання слідів рук, знарядь зламу в розслідуванні злочинів. 
23. Тактична операція. Тактичний ризик. 
24. Тактична комбінація. 
25. Огляд місця події з використанням вогнепальної зброї.  
26. Поняття, класифікація і ознаки холодної зброї. 
27. Криміналістичне дослідження слідів пострілу і їх значення в розкритті злочинів.  
28. Фрагмент протоколу огляду місця події з описом слідів на стріляній гільзі до нарізної 
зброї.  
29. Фрагмент протоколу огляду місця події з описом слідів на вистріляній кулі до 
нарізної зброї. 
30. Проведення експериментальної стрільби в СБЄ.  
31. Значення ознак письма для криміналістичної експертизи. 
32. Наукові основи криміналістичного дослідження письма. 
33. Використання ознак письма і почерку у криміналістичній експертизі. 
34. Структура і зміст методики розслідування окремих видів злочинів. 
35. Криміналістична характеристика майнових злочинів.  
36. Криміналістична характеристика злочинів проти особи.  
37. Дії органу дізнання при виявленні злочинів, пов’язаних з наркотиками.  
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38. Тактика огляду місця проживання затриманогонаркомана. 
39. Особливості допиту підозрюваного, який не повідомляє про схов наркотиків з метою 
реалізації. 
40. Дії слідчого до порушення кримінальної справи з розслідування вбивств. 
41. Дії слідчого при повідомленні про виявлення (знайдення) трупу. 
42. Розслідування вбивств з розтином трупа. 
43. Огляд місця події у справах розслідування квартирних крадіжок. 
44. Огляд місця події у справах розслідування  грабежів. 
45. Слідчі дії зі встановлення особи розбійного нападу.  
46. Криміналістична характеристика організованої злочинності. 
47. Судові експертизи і тактика їх проведення при розслідуванні вбивств на замовлення. 
48. Технічні особливості встановлення джерел придбання зброї та вибухових речовин при 
скоєнні вбивств на замовлення.  
49. Тактичні прийоми при призначенні судових експертиз. 
50. Питання, які розв’язує почеркознавча експертиза. 
51. Основні принципи методики розслідування злочинів. 
52. Структурні елементи криміналістичної характеристики організованої злочинності.  
53. Методика розслідування злочинів, які скоюються організованими групами і 
злочинними угрупованнями. 
54. Криміналістична характеристика вбивств. 
55. Слідчий огляд і експертне судовобухгалтерське вивчення документів у справах про 
розкрадання, скоєних шляхом привласнення та розтрати — ч. 2 ст. 191 Кримінального 
кодексу України (КК). 
56. Розслідування справ про розкрадання, скоєних шляхом присвоєння і розтрати, за 
матеріалами ревізій та інших перевірок. 
57. Розслідування справ про розкрадання, скоєних шляхом присвоєння і розтрати, за 
матеріалами органів МВС України з боротьби з економічними злочинами. 
58. Розслідування шахрайства в типових слідчих ситуаціях.  
59. Розслідування вимагання (ст. 189 КК) у типових слідчих ситуаціях. 
60. Розслідування податкових злочинів (ст. 212 КК). 
61. Початкові слідчі дії і оперативнопошукові заходи при розслідуванні дорожньо-
транспортних подій (ст. 286 КК). 
62. Автотехнічна і криміналістична експертизи, які проводяться при розслідуванні 
дорожньотранспортних подій. 
63. Криміналістична характеристика екологічних злочинів. 
64. Розслідування екологічних злочинів у типових слідчих ситуаціях. 
65. Значення і класифікація типових слідчих ситуацій у розкритті та розслідуванні 
злочинів. 
66. Експертизи у справах про присвоєння чи розтрату чужого майна. 
67. Особливості огляду місця події у справах про крадіжки з приміщень. 
68. Технікокриміналістичні прийоми і рекомендації, а також вимоги до них. 
69. Етапи огляду і характеристика місця події. 
70. Планування і організація виконання слідчих дій і тактичних комбінацій.  
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71. Тактика застосування спеціальних пізнань у формі участі спеціаліста у слідчих діях. 
72. Призначення і проведення судових експертиз. 
73. Основні тактикометодичні положення взаємодії слідчих і оперативнорозшукових 
органів при розслідуванні. Умови ефективності взаємодії. 
74. Методи огляду місця події. 
75. Негативні обставини в обстановці місця події і їх криміналістичне значення. 
76. Фіксація процесу і результатів огляду місця події (опис у протоколі, додаткові засоби 
фіксації процесу і результатів огляду, фото і відеозйомка). 
77. Тактика слідчого експеримента. Значення його результатів для розслідування. 
78. Завдання і тактика перевірки показань на місці. 
79. Схожість і розбіжності перевірки показань на місці з допитом і слідчим 
експериментом. 
80. Загальна тактика проведення обшуку і виїмки. 
81. Тактикотехнічні прийоми обшуку в жилому приміщенні й на місцевості. 
82. Загальнотактичні положення, стадії і ситуації допиту. 
83. Способи встановлення психологічного контакту при допиті. 
84. Тактика допиту потерпілих. 
85. Тактика допиту свідків. 
86. Тактика виявлення неправдивих свідчень. 
87. Психологічний вплив на допитуваного для отримання правдивих показань. 
Допустимість у психологічному впливі. 
88. Тактика допиту підозрюваних і звинувачуваних у конфліктній ситуації, коли в системі 
збирання доказів є проміжки. 
89. Тактика допиту підозрюваного і обвинувачуваного, які посилаються на алібі. 
Прийоми викриття неправдивого алібі. 
90. Тактика допиту неповнолітніх. 
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