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ВСТУП 

 Криміналістика належить до навчальної дисципліни, засвоєння яких 

становить фундамент фахової підготовки спеціаліста-юриста. Володіння 

криміналіс-тичними знаннями та набуття належних практичних навичок є 

обов'язковими для слідчого (дізнавача), прокурора, судді, адвоката, оскільки 

виконувані ними функції безпосередньо пов’язані із застосуванням саме цих 

знань. Інші представники юридичного фаху також не можуть обійтися у своїй 

діяльності без знань криміналістики. Ця навчальна дисципліна має на меті 

засвоєння студентами найбільш ефективних прийомів, методів і засобів 

боротьби зі злочинністю. 

 Предметом вивчення навчальної дисципліни є коло основних питань про 

предмет, метод і систему криміналістики, її принципи, джерела, об’єкти та 

суб’єкти, відповідальність за порушення кримінального законодавства. 

 Практичні заняття – важлива форма навчання студентів під час  вивчення 

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. 

 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. 

 Завданням викладання навчальної дисципліни «Криміналістика» є:  

– опанування студентами необхідних теоретичних знань та питаннях  

теорії та методології науки, що мають визначальне значення для всіх видів 

криміналістичної діяльності; 

– можливості та методи досліджень у криміналістичній техніці; 

– основи вивчення особистості обвинувачуваного (підозрюваного), такти-

ки і методики розслідування окремих видів злочинів.  



 

 

Студенти також мають оволодіти навичками самостійної роботи з 

нормативно-правовими актами, матеріалами судової практики. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Криміналістика» студенти 

повинні: 

     знати:  

– основні проблеми загальної теорії криміналістики;  

– зміст традиційних галузей криміналістичної техніки; загальні 

положення криміналістичної тактики та її окремих елементів;  

– тактичні особливості проведення окремих слідчих дій; загальні 

положення криміналістичної методики та специфіку розслідування окремих 

видів злочинів; 

      уміти:  

– правильно застосовувати науково-технічні засоби та техніко-

криміналістичні прийоми;  

– виконувати діяльність щодо виявлення, фіксації, вилучення та збереження 

доказів;  

– здійснювати планування розслідування в цілому та складати плани 

розслідування окремих слідчих дій;  

– ставити та вирішувати розумові завдання, висувати слідчі версії; 

– використовувати тактичні прийоми проведення окремих слідчих дій 

залежно від ситуації; застосовувати окремі криміналістичні методики. 

 

 

 



 

 

1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ 

ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

№ 

пор 

Тема Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усь

ого  

у тому числі усьо 

го 

у тому числі 

л п с. р. л п с. р. 

Змістовий модуль 1 Теоретичні основи криміналістики 

1 Предмет, завдання і 

система криміналістики. 

Історія криміналістики. 

Методичні засади 

криміналістики 

12 2 2 8 12 1 1 10 

2 Криміналістична 

ідентифікація та 

діагностика 

12 2 2 8 12 1 1 10 

 Разом за змістовим 

модулем 1 

24 4 4 16 24 2 2 20 

Змістовий модуль 2 Криміналістична техніка 

3 Загальні положення 

криміналістичної 

фотографії та відеозапис. 

Ідентифікація людини за 

ознаками зовнішності 

(габітологія) 

12 2 2 8 14 1 1 12 

4 Криміналістичне 

дослідження слідів 

(трасологія). 

Дактилоскопія. 

Фоноскопія. Одорологія 

12 2 2 8 14 1 1 12 

5 Криміналістичне 

дослідження вогнепальної 

зброї та холодної зброї 

12 2 2 8 14 1 1 12 

6 Криміналістичне 

дослідження письма. 

Техніко криміналістичне 

дослідження документів 

12 2 2 8 14 1 1 12 

 Разом за змістовим 

модулем 2 

48 8 8 32 56 4 4 48 

Змістовий модуль 3 Криміналістична тактика 



 

 

7 Загальні положення 

криміналістичної тактики. 

Криміналістична версія. 

Організація і 

плшанування 

розслідування 

12 2 2 8 10 – – 10 

8 Тактичне проведення 

огляду, обшуку, 

пред’явлення для 

впізнання, слідчого 

експерименту. 

Призначення і проведення 

судових експертиз 

12 2 2 8 10 – – 10 

 Разом за змістовим 

модулем 3 

24 4 4 16 20 – – 20 

Змістовий модуль 4 Криміналістична методика 

9 Загальні положення 

криміналістичної 

методики. Розслідування 

вбивств, зґвалтувань, 

дорожньо-транспортних 

пригод 

12 2 2 8 10 – – 10 

10 Розслідування крадіжок, 

грабежів і розбоїв, 

вимагання, шахрайство 

12 2 2 8 10 – – 10 

 Разом за змістовим 

модулем 3 

24 4 4 16 20 6 6 20 

 Усього годин: 120 20 20 80 120 6 6 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Практичне заняття № 1 

Тема Предмет, завдання і система криміналістики. Історія 

криміналістики. Методологічні засади криміналістики 

     Мета: визначити предмет криміналістики, зміст і сучасні підходи до 

конструювання визначень криміналістики, завдання криміналістики на 

сучасному етапі, природу криміналістики, зв’язок криміналістики з суміжними 

галузями знань. 

Питання для обговорення 

1. Сучасні уявлення предмета криміналістики. 

2. Функції та завдання криміналістики. Принципи криміналістики. 

3. Система криміналістики. 

4. Природа криміналістики. Місце криміналістики у системі правових 

норм. 

5. Поняття та зміст методології криміналістики. Поняття методів 

криміналістики, їх характеристика.  

Короткі теоретичні відомості 

Збирання доказів – процес, що складається з таких стадій: а) виявлення 

доказів – їх відшукування; б) фіксація (закріплення) доказів: зберігання 

фактичних даних у встановленому законом порядку; в) вилучення доказів: дії, 

що забезпечують можливість використання доказів, приєднання їх до справи, а 

також їх дослідження; г) зберігання доказів, що полягає у вжитті заходів щодо 

збереження самих доказів. 

 Криміналістика (від лат. criminalis – злочинний) – наука про 

закономірності механізму злочину, виникнення інформації про злочин і його 

учасників, закономірності збирання, дослідження, оцінювання та використання 

доказів і основані на пізнанні цих закономірностей спеціальні методи і засоби 

судового дослідження та запобігання злочинам. 

 Формально-логічні методи пізнання: аналіз, синтез, індукція, дедукція, 

аналогія, абстрагування. 



 

 

 Загальнонаукові методи: спостереження, опис, експеримент, порівняння, 

вимірювання, моделювання. 

Завдання до теми 

1.Методологічною основою криміналістики є: 

а) теорія домислу; 

б) теорія припущення; 

в) теорія пізнання; 

г) теорія вірогідності. 

2. Методи криміналістики застосовуються завжди: 

а) синтетично; 

б) вибірково; 

в) окремо; 

г) комплексно. 

3. До математичних методів, що використовуються в криміналістиці, не 

належать: 

а) метод теорії вірогідності; 

б) метод математичної статистики; 

в) метод вимірювання та рахування; 

г) метод криміналістичного експериментування. 

4. Метод дослідження документів належить до: 

а) загальнонаукового методу; 

б) спеціального методу; 

в) методу діалектичної логіки; 

г) методу формальної логіки. 

Контрольні питання 

1. Які закономірності вивчає криміналістика? 

2. Які розділи охоплює система криміналістики? 

3. Які завдання розв’язує криміналістика на сучасному етапі? 

4. Що являє собою криміналістика за своєю природою? 

5. Яким чином криміналістика пов’язана з іншими науками? 



 

 

6. Які методи пізнання використовуються в криміналістиці? 

7. Які існують спеціальні методи криміналістики? 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Як формувалися криміналістичні знання? 

2. Хто започаткував термін «кримініналістика»? 

3. Коли відбулась консолідація криміналістичних знань? 

4. Хто запропонував метод антропометричної реєстрації злочинців? 

5. Яким чином характеризується сучасний етап розвитку 

криміналістики? 

6. Які експертні установи на сьогодні діють у системі МЮУ, МОЗ, 

МВС? 

7. У чому полягла передумови виникнення криміналістики як 

сукупності знань з розкриття, розслідування та попередження злочинів? 

8. У яких напрямах криміналістика розвивалась наприкінці ХІХ 

століття? 

9. Назвіть періоди і етапи розвитку криміналістики? У чому 

особливість періодизації становлення криміналістики в Україні? 

10. Розкрийте етап формування основ криміналістичних знань та 

період становлення науки криміналістики. 

11. Охарактеризуйте розвиток криміналістики в сучасних умов. 

Література: [1-10; 11, c. 5–9; 12, c. 7–8] 

Практичне заняття № 2 

Тема Криміналістична ідентифікація та діагностика 

     Мета: визначити наукові засади криміналістичної ідентифікації, її типи та 

види. 

Питання для обговорення 

1. Поняття, наукові основи та значення ідентифікації. 

2. Види, форми, об’єкти та суб’єкти криміналістичної ідентифікації 

3. Поняття та класифікація ідентифікації ознак. Ідентифікаційне поле. 

Ідентифікаційний період. 



 

 

4. Стадії криміналістичної ідентифікації. 

5. Встановлення групової належності.  Криміналістична діагностика. 

Короткі теоретичні відомості 

Групова належність – визначення класифікаційної групи об’єкта (типу, 

класу, роду, виду, різновиду). 

Ідентифікація – процес встановлення тотожності індивідуально-

визначеного об’єкта або класифікаційної групи. За характером тотожності 

розрізняють індивідуальну (встановлення тотожності індивідуально 

визначеного об’єкта) і групову (визначення групової належності).  

Ідентифікаційне поле – сукупність ідентифікаційних ознак, які 

відобразилися на об’єкті в конкретних умовах взаємодії. 

Ідентифікаційний період – часовий інтервал, що дає можливість з 

урахуванням сталості та змінюваності ознак об’єктів, що ототожнюються, 

здійснювати їх ідентифікацію. 

Завдання до теми 

Ситуаційні завдання 

Завдання 1. Під час розслідування крадіжки з магазину було виявлено 

слід взуття. Слідчий сфотографував слід методом масштабної зйомки і 

виготовив гіпсовий зліпок. У підозрюваного К. під час обшуку було виявлено 

взуття. Для провадження трасологічної експертизи слідчий направив вилучене 

взуття, гіпсовий зліпок і фотознімок сліду. На розв’язання експертизи було 

поставлене питання: «Чи є слід, виявлений на місці події, слідом взуття, яке 

було вилучено в підозрюваного?» 

Визначити: 1) вид ідентифікації; 2) відображувані та відображльні 

об’єкти. 

Завдання 2. Під час розслідування розкрадання державного майна 

підозрюваний С. заявив, що підписи, виконані на касових ордерах, йому не 

належать. Було призначено почеркознавчу експертизу, для провадження якої 

слідчий направив такі матеріали: касові ордери; вільні та експериментальні 

зразки почерку обвинуваченого С. 



 

 

Визначити: 1) вид ідентифікації; 2) відображувані та відображльні 

об’єкти.. 

Завдання 3. Потерпілий Г. на допиті повідомив, що достатньо чітко 

запам’ятав прикмети злочинця: густі чорні брови, світлі очі та шрам на 

підборідді. Слідчий вирішив пред’явити для впізнання підозрюваного. 

Визначити: 1) вид ідентифікації; 2) відображувані та відображльні 

об’єкти. 

Завдання 4. На місці події була знайдена частина ножа. У підозрюваного 

під час общуку знайдено ніж із відламаним кінцем. Яку експертизу слід 

призначити? 

Визначити: 1) вид ідентифікації; 2) відображувані та відображльні 

об’єкти. 

Завдання 5. На місці події був знайдений відбиток пальця руки. У 

злочині підозрювалися І. та Н. Слідчий відібрав у них зразки пальцевих 

відбитків і направив на експертизу. 

Визначити: 1) вид ідентифікації; 2) відображувані та відображльні об’єкти. 

Тестові завдання: 

1. Ідентифікацію за суб’єктом ототожнення поділяють на: 

а) судову; 

б) слідчу; 

в) експертну; 

г) усі відповіді правильні. 

2. За об’єктом дослідження виокремлюють ідентифікацію: 

а) людини; 

б) предметів, речей, речовин; 

в) тварин; 

г) станів, явищ. 

Контрольні питання 

1. Що таке ідентифікація? 

2. У чому полягає сутність криміналістичної ідентифікації? 



 

 

3. На яких наукових положеннях ґрунтується криміналістична 

ідентифікація? 

4. Що є об’єктами криміналістичної ідентифікації? 

5. Які існують типи криміналістичної ідентифікації? 

6. Яке значення має групова належність? 

7. Які стадії охоплює ідентифікаційний процес? 

8. Види зразків для первинного дослідження. 

9. Види висновків ідентифікаційних досліджень та їх оцінювання під час 

доказування. 

10. Поняття криміналістичної діагностики, її види. 

11. Встановлення групової належності. 

Література: [1-10; 25, c.12-25; 32, c. 85-91]. 

Практичне заняття № 3 

       Тема Загальні положення криміналістичної техніки. Криміналістична 

фотографія та відеозапис. Ідентифікація людини за ознаками злочинності 

(габітологія) 

Мета: визначити поняття та завдання криміналістичної техніки, напрями її 

розвитку, правові основи її використання; формування знань з судової 

фотографії, її завдання та значення, види та методи судової фотографії. 

Питання для обговорення 

1. Поняття та галузі криміналістичної техніки. 

2. Субєкти, форми, принципи та правові підстави застосування 

криміналістичної техніки. 

3. Класифікація засобів криміналістичної техніки. 

4. Методи криміналістичної техніки. 

5. Поняття, завдання і система криміналістичної фотографії. 

6. Прийоми і методи судово-оперативної фотографії. 

7. Криміналістичний фото запис. 

8. Процесуальне оформлення фотозйомки і відеозапису під час слідчих 

(розшукових) дій/ 



 

 

Короткі теоретичні відомості 

Науково-технічні засоби криміналістики – це прилади, пристосування 

та матеріали, які використовуються для збирання та дослідження доказів або 

створення умов, що ускладнюють вчинення злочинів. 

 Галузі криміналістичної техніки: 

– судова фотографія; 

– судова кінематографія і відеозапис; 

– трасологія; 

– судова балістика; 

– криміналістичне дослідження письма; 

– техніко-криміналістичне дослідження документів; 

– ідентифікація особи за ознаками зовнішності; 

– кримінальна реєстрація. 

Завдання до теми 

 1. До основних галузей криміналістичної техніки не належить: 

а) судова фотографія, судова кінематографія і відеозапис; 

б) трасологія, судова балістика; 

в) кримінологія, судова статистика; 

г) ідентифікація особи за ознаками зовнішності, кримінальна реєстрація. 

2. Загальні правові основи використання технічних засобів у 

криміналістиці визначаються: 

а) ЦПК України; 

б) КПК України; 

в) КК України; 

г) ЦК України. 

3. Фотозйомка місця події поділяється на такі види: 

а) орієнтуючу, синергетичну, детальну; 

б) детальну, оглядову, сигналетичну; 

в) сигналетичну, репродуктивну, оглядову; 

г) оглядову, орієнтуючу, детальну і вузлову. 



 

 

4.  Сигналетичний метод по суті є: 

а) впізнавальним; 

б) репродуктивним; 

в) мікроскопічним; 

г) макроскопічним. 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Наукові основи, поняття та значення ідентифікації людини за 

ознаками зовнішності. 

2. Криміналістина класифікація ознак зовнішності людини. 

3. Опис зовнішності за методом «словесного портрета». 

4. Фотопортретна експертиза. 

Контрольні питання з самостійної роботи 

1. Яке значення опису ознак зовнішності людини у криміналістичному 

судочинстві. 

2. Що складють наукові основи габітології. 

3. Що таке зовнішність особи та її елементи? 

4. Які властивості входять в основу габітоскопії? 

5. Що таке ознаки зовнішності особи? 

6. Що таке «словесний потрет» та які його головні принципи? 

7. Яка послідовність опису зовнішності особи? 

Контрольні питання 

1. Що таке криміналістична техніка? 

2. Що являють собою науково-технічні засоби? 

3. Які існують галузі криміналістичної техніки? 

4. Які існують технічні засоби профілактики? 

5. Види панорамної фотозйомки. 

6. Поняття та методи судово-дослідницької фотографії. 

7. Як оформляеється результат фотозйомки під час слідчої 

(розшукової) дії. 

8. Прийоми та методи криміналістичного відеозапису. 



 

 

9. Оформлення результатів відеозапису. 

Література: [1-10; 12, c. 63-71]. 

Практичне завдання № 4 

Тема Криміналістичне дослідження слідів (трасологія). Дактилокпія. 

Фоноскопія. Одорологія 

Мета: ознайомити студентів з поняттям трасології, її значенням у судово-

слідчій та експертній практиці. 

Питання для обговорення 

1. Поняття трасології її система та наукові засади. 

2. Поняття слідів у трасології та їх класифікація. Механізм 

слідоутворення. 

3. Сліди ніг і взуття. Сліді знарядь злочину та інструментів. Сліди 

транспортних засобів. 

4. Основи дактилоскопії. 

5. Виявлення і фіксація слідів рук. Вилучення слідів рук. 

Короткі теоретичні відомості 

Дактилоскопічні порошки – порошки, які використовуються для 

виявлення невидимих або маловидимих потожирових слідів рук (двоокис 

титану, аргенторат, основний вуглекислий свинець, бронзовий порошок, 

порошок алюмінію, сажа, графіт, порошок заліза). 

Дактилоскопія – розділ трасології, що вивчає властивості та будову 

папілярних візерунків з метою використання їх відбитків для встановлення 

особи та розкриття злочинів. 

Слід :  

1) у вузькому розумінні – матеріально-фіксоване відображення; 

2) у широкому розумінні – результат будь-якої матеріальної зміни 

первинної обстановки внаслідок вчинення певної дії. 

Слідовий контакт – (у трасології): результат взаємодії між 

слідоутворюючим і слідосприймаючим об’єктами.  



 

 

Трасологія – галузь криміналістичної техніки, що вивчає сліди та 

розробляє прийоми, методи та науково-технічні засоби їх виявлення, фіксації, 

вилучення та дослідження. 

Завдання до теми 

 Ситуаційні завдання: 

1. Під час огляду місця події слідчий виявив сліди пальців рук на пляшці. 

Які засоби фіксації необхідно застосувати? 

2. Яким засобом можна скопіювати слід пальця руки, виявлений на 

поверхні темної полірованої платяної шафи? 

3. На шматку вершкового масла виявлені сліди зубів людини. Як 

необхідно їх зафіксувати? 

4. На проїжджій частині мокрої лісової ґрунтової дороги на повороті є 

чіткі сліди передніх і задніх коліс колії автомобіля. Малюнок протектора 

підвищеної прохідності. У колії камінчики, переламані гілки, прим’ята висока 

трава. Місцями сліди проходять по калюжах. По краях колії краплі рідини і 

бризки води. 

Які ознаки в слідах можуть свідчити про напрямок руху транспортного 

засобу? 

5. Наїзд на пішохода було здійснено не встановленим транспортним 

засобом. Після автопригоди машина зупинилася, потім розвернулася у 

зворотному напрямку і зникла. Сліди стоянки чіткі. Слідчий вилучив одяг 

потерпілого, на якому є малюнок протектора. 

Яке криміналістичне значення мають зазначені сліди? 

6. У ході розслідування злочину слідчий вилучив із місця події знаряддя 

злому – сокиру і частину зламаної за її допомогою перепони – дверної рами 

складського приміщення. З метою проведення ідентифікаційних досліджень він 

направив їх до експертної установи, упакувавши в одну картонну коробку, не 

ізолювавши їх одне від одного. 

Чи правильно зробив слідчий, упакувавши сокиру і частину дверної рами 

в одну коробку; якщо ні, то чому? 



 

 

7. Під час огляду місця події виявлено доріжку слідів взутих ніг людини. 

Які параметри доріжки повинні бути зафіксовані в протоколі огляду? 

8. Під час вчинення крадіжки злочинець спочатку пройшов по підлозі, що 

була забруднена розсипаною побілкою, а потім пройшов по чистій підлозі, що 

була забарвлена коричневою фарбою, залишивши поодинокі сліди ніг, взутих у 

чоботи. Які види слідів утворилися в цьому випадку? 

Тестові завдання: 

1. Розділ трасології, що вивчає властивості й будову папілярних 

візерунків з метою використання їх відбитків для ототожнення особи і 

розкриття злочинів, називається : 

а) габітологія; 

б) балістика; 

в) дактилоскопія; 

г) криміналістична реєстрація. 

2. На які три основні типи поділяються папілярні візерунки? 

а) дугові, петльові, аномальні; 

б) дугові, завиткові, округлі; 

в) петльові, завиткові, аномальні; 

г) дугові, петльові, завиткові. 

3. Найскладнішими за будовою вважаються папілярні візерунки: 

а) аномальні; 

б) дугові; 

в) петльові; 

г) завиткові. 

Контрольні питання 

1. На яких наукових положеннях базується трасологія? 

2. Що таке слід у трасології? 

3. Які сліди вивчаються трасологією? 

4. Що являє собою механізм слідоутворення? 

5. За якими підставами класифікуються сліди в трасології? 



 

 

6. Які загальні правила виявлення, фіксації та вилучення слідів? 

7. Перерахуйте основні методи і способи виявлення і фіксації слідів. 

8. Предмет та система дактилоскопії. 

9. Криміналістичне значення слідів папілярних візерунків, їх 

властивості, типи і види. 

10. Засоби та методи виявлення, фіксації й вилучення слідів рук. 

11. Прийом дактилоскопіювання певних осіб і трупів. 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Основи фоноскопії. 

2. Завдання, об’єкти та суб’єкти фоноскопічного дослідження. Етапи і 

методи фоноскопічного дослідження. 

3. Поняття, властивості та класифікація слідів запаху. 

4. Використання одорологічної інформації під час розслідування 

криміналістичних правопорушень. 

Література: [1-10; 21, c. 54-88]. 

Практичне заняття № 5 

Тема Криміналістичне дослідження вогнепальної зброї (судова 

балістика) та холодної зброї 

Мета: ознайомити студентів з поняттям судової балістики, з об’єктами 

судово-балістичного дослідження. 

Питання для обговорення 

1. Поняття, об’єкти і завдання судової балістики. 

2. Вогнепальна зброя та бойові припаси: поняття, будова, класифікація. 

3. Сліди знаходження вогнепальної зброї та механізмаи їх утворення. 

4. Особливості огляду вогнепальної зброї, бойових приписів та слідів їх 

застосування. 

5. Судово-балістична експертиза. 

6. Поняття, предмет та об’єкти криміналістичного вчення про холодну 

зброю. 

7. Поняття холодної зброї, її класифікація та будова. 



 

 

8. Особливості огляду холодної зброї та слідів її застосування. Експертиза 

холодної зброї та конструктивно схожих з нею виробів. 

Короткі теоретичні відомості 

Вогнепальна зброя – зброя, у якій снаряд (куля, шріт і т. д.) приводиться 

в рух миттєвим звільненням хімічної енергії заряду (пороху або іншої пальної 

суміші). 

Зброя – сукупність технічних пристроїв та засобів, що застосовуються 

для ураження живої сили противника, його техніки, споруджень та інших цілей 

під час ведення бойових дій. 

Калібр – внутрішній діаметр ствола вогнепальної зброї. Вимірюється в 

лініях, дюймах, міліметрах, сотих міліметра, тисячних міліметра. 

Судова балістика – це галузь криміналістичної техніки, яка вивчає 

ознаки вогнепальної зброї і боєприпасів, закономірності виникнення слідів їх 

застосування, розробляє засоби і методи збирання і дослідження таких слідів 

для встановлення певних обставин розслідуваних злочинів, а також 

рекомендації щодо запобігання злочинам, пов’язаним із вогнепальною зброєю. 

Холодна зброя – зброя, призначена для ураження цілі за допомогою 

м’язової сили людини під час безпосереднього контакту з суб’єктом ураження 

(ножі, шаблі, мечі, списи тощо). 

Завдання до теми 

 Ситуаційні завдання: 

1. На місці події слідчий виявив стріляну гільзу. 

Від яких частин зброї залишилися сліди на поверхні гільзи? Як 

установити вид і систему зброї, із якої відстріляна ця гільза? 

2. У ході обшуку у квартирі в підозрюваного в убивстві гр. К. слідчий 

вилучив пістолет системи «ТТ». 

Які ще об’єкти слід вилучити під час  обшуку для наступного 

призначення судово-балістичної експертизи? 

Тестові завдання: 

1. Ручну вогнепальну зброю за цільовим призначенням поділяють на : 



 

 

а) бойову, мисливську, оборонну; 

б) бойову, оборонну, спортивну; 

в) спортивну, гладкоствольну, бойову; 

г) мисливську, спортивну, бойову. 

2. Обріз гвинтівки – це : 

а) атипова зброя; 

б) нестандартна зброя; 

в) зброя «кустарного виробництва»; 

г) стандартна зброя. 

Контрольні питання 

1. Що таке судова балістика? 

2. Які завдання розв’язує судова балістика? 

3. З якими галузями криміналістичної техніки пов’язана судова 

балістика? 

4. Що є об’єктами судово-балістичного дослідження? 

5. Яким чином може бути класифікована ручна вогнепальна зброя? 

6. Що являє собою калібр зброї? 

7. Які існують види слідів вогнепальної зброї? 

8. Які сліди утворюються на гільзах та кулях? 

9. Які завдання слідчого огляду вогнепальної зброї? Яких правил 

необхідно додержуватись під час огляду зброї? 

10. Яким чином відбувається визначення напрямку пострілу? 

11. Які завдання розвязує судово-балістична експертиза? 

12.  Дайте визначення поняття холодної зброї. 

13. Які підстави класифікації холодної зброї ви знаєте? 

14. Розкрийте можливості криміналістичної експертизи холодної зброї. 

Питання для самостійного опрацювання 

1.Загальні положення криміналістичної вибухотехніки. 

2. Вибухові речовини та пристрої: поняття, букдова, класифікація. 

3. Проведення огляду місця події за фактами криміналістичних вибухів.  



 

 

4. Особливості призначення вибухотехнічнимх експертиз. 

5. Дослідження газової зброї, аерозольних балонів і предметів-носіїв та 

слідів їх застосування. 

Література: [1-10; 27, c. 12-75]. 

Практичне заняття № 6 

Тема Криміналістичне дослідження письма. Техніко-

криміналістичне дослідження документів. Криміналістична реєстрація 

Мета: ознайомити студентів з техніко-криміналістичним дослідженням 

документів, з документами як об’єктами криміналістичного дослідження, 

видами та реквізитами документів; ознайомити студентів з науковими 

основами криміналістичного дослідження письма, предметом судового 

почеркознавства, навичками письма та їх властивостями; ознайомити студентів 

з поняттям кримінальної реєстрації, криміналістичним обліком, його видами, 

дактилоскопічним обліком. 

Питання для обговорення 

1. Криміналістичне почеркознавство та наукові основи формування 

писемно-рухового навику. 

2. Сисиема ідентифікаційних ознак почерку. 

3. Предмет, об’єкт, завдання судово-почеркової експертизи. 

4. Криміналістичне авторознавство. 

5. Поняття документа у криміналістиці. 

6. Види підроблення документів та методи їх дослідження. 

7. Підготовка методів для експертного дослідження. 

Короткі теоретичні відомості 

Виробленість почерку – одна із загальних ознак почерку, що відображає 

здатність того, хто пише, користуватися сучасною системою скоропису; 

визначається темпом письма та координацією рухів під час виконання 

письмових знаків і їх з’єднань. 



 

 

Індивідуальність почерку – неповторність сукупності ознак 

конкретного почерку; конкретні відхилення від шкільних прописів та інших 

зразків, що має важливе ідентифікаційне значення. 

Зразки для експертного дослідження поділяються на експериментальні 

(спеціально одержані для цілей експертизи) та вільні (створені або одержані 

поза зв’язком із розслідуваним кримінальним провадженням). 

Натиск почерку – загальна ознака почерку; характеризує загальну 

інтенсивність і розміщення зусиль на прилад, що пише, під час виконання 

письмових знаків. 

Нахил почерку – загальна ознака почерку; залежить від напряму 

згинаючих рухів під час виконання прямолінійних елементів. За нахилом 

почерк буває прямим, право нахиленим, ліво нахиленим, косим і безладним. 

Ознаки письма – зовнішні прояви відносно стійких навичок письма, що 

відображаються у рукописі. Систему ідентифікаційних О. п. становлять ознаки 

письмової мови, топографічні О. п. та ознаки почерку. Для кожної особи ця 

певна сукупність ознак є неповторною. 

Ознаки письмової мови – властивості мовних навичок (мова тексту, 

особливості пунктуації, орфографії тощо).  

Письмо – засіб фіксації та зберігання думки людини; походить від 

звукового мовлення і є основним засобом спілкування людей.  

Почерк – манера написання, виражена в системі рухів, які фіксуються в 

рукопису. Почерк залежить від рівня розвитку особи і закріплення в неї 

письмово-рухових навичок. Ідентифікаційними властивостями почерку є його 

індивідуальність і усталеність. Найбільшу стабільність має сформований 

почерк, який частіше формується в особи до 25-річного віку. 

Завдання до теми 

 Тестові завдання:  

1. Механічне видалення штрихів чи будь-якого позначення – це: 

а) дописка; 

б) підчистка; 



 

 

в) переробка; 

г) травлення. 

2. Печатки і штампи не виготовляються з: 

а) металу; 

б) каучуку; 

в) неорганічних матеріалів; 

г) полімерних матеріалів. 

3. Письмо – це: 

а) засіб фіксації та зберігання думки людини; походить від звукового мовлення 

і є основним засобом спілкування людей; 

б) вираження думок людини за допомогою різних засобів мови (синтаксису, 

орфографії, лексики, пунктуації, стилістики); 

в) манера написання, виражена в системі рухів, які фіксуються в рукопису; 

г) безпосередньо графічні навички. 

4. Які чинники з часом викликають природні зміни в підписах? 

а) настрій; 

б) фізіологічні зміни організму; 

в) бажання наслідувати підпис іншої особи; 

г) викривлення підпису. 

5. Зразки для експертного дослідження письма поділяються на : 

а) експериментальні та вільні; 

б) експерементальні та наукові; 

в) наукові та вільні; 

г) експериментальні та теоретичні. 

6. Коли закінчується процес формування підпису? 

а) до 20 років; 

б) до 25 років; 

в) до 35 років; 

г) до 40 років. 



 

 

7. Який французький криміналіст наприкінці XIX ст. започаткував 

формування криміналістичної реєстрації на науковій основі? 

а) Г. Гросс; 

б) А. Бертільон; 

в) П. Шабо; 

г) Е. Локар. 

8. Що з переліченого не належить до методів кримінальної реєстрації та 

криміналістичного обліку? 

а) проектування; 

б) колекціонування; 

в) дактилоскопія; 

г) фотографування. 

Контрольні питання 

1. Як визначається поняття документа в криміналістиці? 

2. Які існують види документів? 

3. Що являють собою реквізити документа? 

4. Які існують правила поводження з документами – речовими доказами? 

5. Які питання з’ясовує слідчий під час огляді документа? 

6. Які завдання розв’язує технічна еспертиза документів (техніко-

криміналістичне дослідження)? 

7. Які існують способи змінення документів? 

8. Які існують методи виявлення тайнопису? 

9. Що являє собою технічне підроблення підписів? Які існують способи 

підроблення підписів? 

10. Які ознаки свідчать про підроблення печатки (штампа)? 

11.Що таке криміналістичне дослідження письма (судове 

почеркознавство)? 

12. Що являє собою почерк? 

13. Які існують ознаки письмової мови? 

14. Які існують ознаки почерку? 



 

 

15. Які вимоги висуваються до вільних та експериментальних зразків 

почерку? 

16. Які питання позв’язує судова почеркознавча експертиза? 

17. Що таке судове авторознавство? Що є об’єктом дослідження 

авторознавчої експертизи? Які методи авторознавчого дослідження? 

18.  Що таке кримінальна реєстрація? 

19. Які завдання розв’язує за допомогою кримінальної реєстрації? 

20. Ким започатковано формування кримінальної реєстрації на науковій 

основі? 

21. Які існують види криміналістичних обліків? 

22. Яким НПА регламентовано ведення дактилоскопічного обліку? 

23. Яким чином здійснюється дактилоскопіювання живих осіб? 

24. Які особливості має дактилоскопіювання трупа? 

25. Що являє собою дактилоскопічна формула? 

26. Які існують особливості формування слідотек? 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Поняття та сутність криміналістичного дослідження матеріалів, 

речовин і виробів. 

2. Мікрооб’єкти – матеріальні носії криміналістично значущої 

інформації. Особливості їх збирання та експертне дослідження. 

3. Поняття, види, механізми утворення слідів наркотичних, отруйних і 

сильнодіючих речовин. 

4. Криміналістична реєстрація: поняття, джерела. Форми накопичення 

інформації та види кримінастичних обліків. 

Література: [1-10; 25, c. 25-32]. 

Практичне заняття № 7 

Тема Загальні положення криміналістичної тактики. 

Криміналістична версія. Організація і плануваня розслідування. 

Мета: ознайомити студентів з поняттям та предметом криміналістичної 

тактики, її принципами, тактичними прийомами й рекомендаціями. 



 

 

Питання для обговорення 

1. Предмет, завдання, джерела та ознаки криміналістики. 

2. Тактика слідчих (розшукових) дій. 

3. Тактичні прийоми, тактичні комбінації, тактичні операції. 

4. Слідчі ситуації. Тактичне рішення і тактичний ризик. Криміналістична 

рекомендація. 

5. Поняття і сутність криміналістичної версії, класифікація 

криміналістичних версій. 

6. Стадії, методи побудови і перевірки версій. 

Короткі теоретичні відомості 

Алібі ( від лат. аlibi –в іншому місці) – факт перебування обвинуваченого 

або підозрюваного поза місцем учинення злочину в момент, зафіксований як 

час злочину. 

Версія ( франц. version, від лат. verso – тлумачу, зауважую) – форма 

мислення, різновид гіпотези. У слідчій і судовій діяльності обґрунтоване 

припущення щодо події злочину , його окремих елементів або про походження 

та зв’язок доказових фактів. 

Версія криміналістична – обґрунтоване припущення щодо окремого 

факту або групи фактів, що мають або можуть мати значення для справи; вказує 

на наявність і пояснює походження цих фактів , їх зв’язок між собою та зміст, 

який слугує цілям встановлення об’єктивної істини. 

Криміналістична тактика – розділ криміналістики, що є системою 

наукових положень і рекомендацій, які розробляються на їх основі, щодо 

організації і планування досудового та судового слідства, визначення лінії 

поведінки осіб, які здійснюють судове дослідження, щодо прийомів проведення 

окремих процесуальних (слідчих і судових) дій, спрямованих на збирання та 

вивчення доказів, на встановлення обставин, що сприяли вчиненню і 

приховуванню злочинів. 



 

 

Прийом тактичний – спосіб здійснення процесуальної дії, спрямований 

на досягнення її конкретної мети, оснований на психологічному механізмі його 

реалізації, який є найбільш раціональним та ефективним за певних ситуацій.  

Тактична комбінація – певне поєднання (сукупність, система) тактич-

них прийомів, що тісно пов’язані між собою та спрямовані на розв’язання 

конкретного завдання розслідування у певній слідчій ситуації.  

Тактична операція – поєднання однойменних і різноіменних гласних і 

негласних слідчих (розшукових) дій, оперативно-розшукових, організаційних 

та інших заходів, спрямованих на вирішення проміжного (локального) завдання 

розслідування у даній слідчій ситуації. При цьому специфіка цього завдання 

полягає в тому, що його розв’язання можливе лише за рахунок комплексного 

застосування зазначених дій й заходів.  

Тактична рекомендація – сукупність порад, що сформовані на основі 

досягнень науки й узагальнення передової судово-слідчої практики щодо 

найбільш раціональної, ефективної організації кримінального провадження. 

Завдання до теми 

Тестові завдання: 

 1. Яких тактичних прийомів не існує? 

а) тактичні прийоми огляду місця події, тактичні прийоми допиту, 

тактичні прийоми обшуку; 

б) тактичні прийоми, які використовуються під час провадження тільки 

окремих слідчих (судових) дій, тактичні прийоми, які використовуються в 

декількох (багатьох) процесуальних діях; 

в) тактичні прийоми, які грунтуються на словесній інформації, тактичні 

прийоми, які ґрунтуються на матеріалізованій інформації; 

г) правильної відповіді немає. 

2. Основний елемент криміналістичної тактики: 

а) тактична операція; 

б) тактичне дослідження; 

в) кримінальна реєстрація; 



 

 

г) тактичний прийом. 

3. Тактичний прийом – це: 

а) спосіб дії чи лінія поведінки особи; 

б) порада щодо вибору і застосування психологічних засобів ; 

в) ключ до виявлення винуватих; 

г) процес становлення і розвитку тактики. 

4. Які існують види мовного впливу? 

а) інформування, переконання, навіювання; 

б) примушувальні, емоційно насичений, збуджувальні; 

в) переконання, формування, стимулювання; 

г) навіювання, коригування, збудження; 

5. Назвіть принципи планування розслідування? 

а) законність, обґрунтованість, індивідуальність і динамічність; 

б) територіальність, законність, цілеспрямованість; 

в) припущення, пізнання, законність, змагальність; 

г) індивідуальність і динамічність. 

6. Версія – це : 

а) пояснення окремих обставин і фактів; 

б) обґрунтоване припущення про наявність і обставини розслідуваної 

події, дії конкретних осіб і наявність у цих діях складу певного злочину; 

в) засноване на фактичних даних припущення про суть або окремі 

обставини події, що має ознаки злочину; 

г) визначення правильних шляхів розкриття злочину; забезпечення 

об’єктивності, повноти розслідування; своєчасне застосування технічних і 

тактичних прийомів. 

Ситуаційні завдання: 

У процесі занять студенти висувають версії та складають плани 

розслідування за фабулою, яку вибирає викладач. 

1. До райвідділу внутрішніх справ надійшло повідомлення про те, що по 

вул. Новій, біля будинку № 24 знаходиться труп чоловіка з ознаками 



 

 

вогнепального поранення. У ході огляду місця події слідчий виявив гільзу 

калібру 9 мм. Документів, які посвідчують особу потерпілого, не виявлено. 

Скласти план розслідування. 

2. До райвідділу внутрішніх справ надійшло повідомлення про 

проникнення в промтоварний магазин злочинців через вікно вітрини. Як 

повідомив директор магазину, викрадено значну кількість рулонів вовняної та 

шовкової тканини. Під час огляду місця події на розбитому склі вітрини 

виявлено сліди рук. 

Скласти план розслідування. 

3. При розслідуванні вбивства Л. було встановлено, що перед зникненням 

його останній раз бачили в таксі. Пред’явлення його фотографії всім водіям 

таксі цього невеличкого міста позитивних результатів не дало. 

Які версії можуть бути висунуті у зв’язку з цим? 

4. Убито 89-літнього чоловіка. Перевірка його способу життя, характеру і 

зв’язків не дозволили виявити мотиви й осіб, що могли бути зацікавлені в його 

смерті. 

Які у зв’язку з цим додаткові версії варто висунути? 

5. Труп Р. був виявлений на канапі. У ділянці ліктьових згинів обох рук 

були глибокі різані рани. Поруч із трупом знаходилося лезо безпечної бритви і 

передсмертна записка, виконана Р. Ліва рука звисала з канапи униз, торкаючись 

підлоги. Патьоки крові на ній йшли від рани тільки униз у напрямку до підлоги, 

що свідчило, що після поранення положення лівої руки не змінювалося. Під час 

судово-медичного дослідження встановили, що на правій руці ушкоджений 

нерв, що виключає її рух нижче ліктьового суглоба. 

Які висновки випливають із цього? 

6. Під час огляді трупа, виявленого висячим у петлі, установили чітко 

виражене розташування трупних плям від шиї до нижніх кінцівок. 

Про що це свідчить? 



 

 

7. Виявлений ранком у кар’єрі труп запорошений снігом, що вперше 

випав попередньої ночі. Під трупом також є невеличкий прошарок снігу, сліди 

танення якого відсутні. 

Про що свідчать виявлені обставини? Яким чином вони можуть бути 

використані для розкриття злочину? 

8. Під час обшуку в особи, підозрюваної у вчиненні квартирної крадіжки, 

у числі інших речей виявили штани невідповідного їй розміру, у яких була 

потертість в дялянці лівої кишені з відсутністю аналогічної в правій. 

Основою для яких висновків слугує ця обставина? 

9. Під час огляді викраденої та потім кинутої злочинцями легкової 

автомашини, із використанням якої ними було вчинено декілька злочинів, на 

підлозі салону виявлені численні свіжі кісточки ягід черешні й окремі цілі 

ягоди. Злочини вчинені в Мелітополі в травні-червні. 

Які версії випливають із цих обставин? 

10. Частини розчленованого трупа виявлені в різних місцях міста. 

Як цю обставину використовувати для встановлення місця вчинення 

убивства? 

11. У нічний час у приміщенні позаміського посту ДАІ вбитий робітник 

міліції, у якого викрали пістолет. Сліди боротьби в приміщенні відсутні. 

Загиблий характеризувався як відповідальний, пильний і рішучий співробітник, 

що сумлінно ставився до своїх обов’язків. 

Які версії варто висунути про особи, що вчинили вбивство? 

12. Жінка вбитого показала, що коли вона ввійшла до кімнати, то 

побачила, що з його колото-різаної рани на грудині фонтаном била кров. Обсяг 

крові біля трупа підтверджував її свідчення про фонтануючу кровотечу. 

Слідчий засумнівався в правдивості її заяви про те, що вона не бачила 

вбивцю в момент нанесення поранення. 

Що стало підставою для цього? 

Контрольні питання 

1. Що являє собою організація розслідувань? 



 

 

2. На яких положеннях базується організація розслідувань? 

3. У чому полягає сутність планування розслідування? Які завдання охоп-

лює планування досудового слідства? 

4. Які існують принципи планування? 

5. Що таке версія? Які методи використовуються для побудови версій? 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Зміст організації розслідування, його принципи та рівні розслідувань 

2. Зміст планування розслідування, вимоги до  різних видів носіїв. 

Література: [1-10;  25, c. 58-59]. 

Практичне заняття № 8 

Тема Тактика проведення огляду, обшуку, допиту, пред’явлення для 

впізнання, слідчого експерименту. Призначення і проведення судових 

експертиз 

Мета: ознайомити студентів з поняттям, видами, принципами слідчого 

огляду, використанням науково-технічних засобів і фіксації результатів 

слідчого огляду; ознайомити студентів з поняттям і значенням судових 

експертиз, класифікацією судових експертиз, системою судово-експертних 

установ в Україні, процесуальними й організаційними питаннями призначення 

експертиз;  ознайомити студентів з поняттям і видами допиту, підготовкою до 

допиту, встановленням психологічного контакту з допитуваним, викриттям 

неправди в показаннях. 

Питання для обговорення 

1. Поняття та завдання огляду, його принципи. 

2. Види огляду, їх характеристика. 

3. Огляд місця події. Етапи, стадії та методи огяду місця події. Фіксація 

ходу і результатів огляду. 

4. Поняття, види обшуку. Підготовка, етапи тактичні особливості 

проведення обшуку та фіксація його результатів. 

5. Поняття, сутність, види допиту. Підготовка до допиту, загальні 

положення тактики допиту та фіксація ходу і результатів уже допитаних. 



 

 

6. Тактика одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб. 

7. Поняття, сутність види пред’явлення для впізнання. Підготовка, 

організація та фіксація ходу та результатів пред’явлення для впізнання. 

8. Поняття, мета завдання слідчого експерименту. Види слідчого 

експерименту.  

9. Тактичні особливості відтворення дій, обставин певної події.  

Короткі теоретичні відомості 

Огляд місця події є первинною і невідкладною слідчою дією. 

 Принципи слідчого огляду: своєчасність, об’єктивність і повнота, 

планомірність, застосування науково-технічних засобів. 

 Методи, які використовуються під час огляду місця події: 

концентричний, ексцентричний і фронтальний. 

 Стадії тактики огляду: оглядова, статична, динамічна. 

 Негативні обставини – фактичні дані, що суперечать природному 

перебігу події або звичайному стану справ; суперечать характерному механізму 

вчинення злочину, а також версіям слідчого. 

Обшук особи – примусове обстеження тіла живої людини, її одягу, 

взуття, речей і предметів, що перебувають при ній. Він може провадитися лише 

особою однієї статі із обшукуваним у присутності понятих тієї ж статі (ч. 5 ст. 

236 КПК України), провадиться на підставі статей 208, 223, 236 КПК України. 

Обшук особи рекомендується проводити в певній послідовності – «зверху 

вниз». Слід передбачити можливість опору обшукуваним. Обшукуваного треба 

поставити обличчям до стіни або автомобіля під кутом 45° із широко 

розставленими ногами. Обшук особи має бути проведений таким чином, щоб 

при цьому не принижувалась людська гідність. Обстеження тіла обшукуваного 

доцільно здійснювати у присутності лікаря або фельдшера. 

Огляд місця події  – слідча (розшукова) дія, що полягає у безпосеред-

ньому вивченні приміщення або місцевості, де вчинено кримінальне 

правопорушення, або виявленні його слідів. Провадиться слідчим з метою 

виявлення та фіксації відомостей щодо обставин учинення кримінального 



 

 

правопорушення, відшукання його слідів та інших речових доказів, з’ясування 

обстановки події або обставин, що мають значення для кримінального 

провадження.  

Огляд слідчий – слідча (розшукова) дія, що здійснюється з метою 

виявлення слідів злочину й інших речових доказів, з’ясовування обстановки 

події та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Види: 

огляд місця події, огляд предметів, огляд документів, огляд тварин, огляд 

ділянок місцевості та приміщень, які не є місцем події ( ст. 237 КПК), огляд 

трупа ( ст. 238 КПК), огляд трупа, пов’язаний з ексгумацією (ст. 239 КПК), 

освідування (ст. 241 КПК).  

Огляд трупа – слідча (розшукова) дія, що провадиться слідчим або 

прокурором за обов’язкової участі судово-медичного експерта або лікаря та 

полягає у безпосередньому сприйнятті зовнішніх ознак трупа з метою 

виявлення ознак, що дають змогу встановити особу потерпілого, місце, час, 

обставини та причини смерті, а також для виявлення ознак, що вказують на 

можливого злочинця. 

Допит – слідча або судова дія, що являє собою регламентований 

кримінально-процесуальними нормами інформаційно-психологічний процес 

спілкування між особами, які беруть у ній участь. Порядок допиту 

регламентується нормами КПК України (ст. 107, 224 – 226, 237 - 239). Мета 

допиту полягає в отриманні повних показань, що відображають об’єктивну 

дійсність. Залежно від процесуального стану допитуваного розрізняють такі 

види допитів: допит свідка, допит потерпілого, допит підозрюваного, допит 

обвинуваченого, допит підсудного, допит експерта. 

Одночасний допит (очна ставка) – поперемінний допит раніше допита-

них осіб про обставини, щодо яких вони дали істотно суперечливі показання. 

Кримінальне процесуальне законодавство (ч. 9 ст. 224 КПК України) 

регламентує порядок проведення одночасного допита двох чи більше вже 

допитаних осіб.  



 

 

Запитання – звернення, що потребує відповіді; одна з форм судження. У 

ньому не повідомляється готова думка, а виражається прагнення того, хто 

говорить, спонукати співрозмовника до повідомлення або розвитку думки. 

Запитання навідне – запитання, у формулюванні яких міститься 

відповідь, частина відповіді або підказка до неї , тобто запитання, що містять 

елементи сугестії ( навіювання). 

Неправда у показаннях – навмисне перекручення інформації 

допитуваним на допиті.  

Обшук – слідча (розшукова) дія, що являє собою процесуальне примусове 

обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації 

відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, 

відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було 

здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження 

розшукуваних осіб. Процесуальний режим обшуку визначений кримінальним 

процесуальним законодавством (ст. 13, 223, 233-236 КПК України). 

Обшук особи – примусове обстеження тіла живої людини, її одягу, 

взуття, речей і предметів, що перебувають при ній. Він може провадитися лише 

особою однієї статі із обшукуваним у присутності понятих тієї ж статі (ч. 5 ст. 

236 КПК України), провадиться на підставі статей 208, 223, 236 КПК України. 

Обшук особи рекомендується проводити в певній послідовності – «зверху 

вниз». Слід передбачити можливість опору обшукуваним. Обшукуваного треба 

поставити обличчям до стіни або автомобіля під кутом 45° із широко 

розставленими ногами. Обшук особи має бути проведений таким чином, щоб 

при цьому не принижувалась людська гідність. Обстеження тіла обшукуваного 

доцільно здійснювати у присутності лікаря або фельдшера. 

Завдання до теми 

 Ситуаційні завдання: 

1. На місце виявлення трупу з ознаками насильницької смерті прибули 

вночі. При світлі кишенькових ліхтарів зафіксували місце розташування, позу 



 

 

потерпілого, стан його одягу. Після цього труп відправили в морг, установили 

охорону і до світанку покинули місце події. 

Чи має бути в цьому випадку складений і підписаний протокол огляду? 

Що собою буде представляти наступний огляд місця події – повторний або 

додатковий? 

2. Прибувши на місце, зазначене особою, яка заявила про згвалтування, і 

оглянувши його, слідчий не виявив ніяких слідів, що свідчать про дану подію. З 

урахуванням цього він не став складати протокол огляду місця події. 

Чи правильно поступив слідчий? 

3. Під час огляду трупа думки слідчого і судово-медичного експерта про 

характер трупних явищ істотно розійшлися. 

Слідчий відобразив у протоколі свою позицію. 

Чи правий слідчий? Яким чином варто зафіксувати характеристику 

об’єкта, що оглядається (колір, запах, стан і т. п.), якщо думки учасників огляду 

про його ознаки розходяться? 

4. У процесі огляду місця події протокол був написаний одним із понятих 

під диктовку слідчого. 

Чи припустимо це? 

5. На пропозицію слідчого взяти участь у перевірці його показань на місці 

свідок відповів відмовою. Тоді слідчий попередив його, що в цьому випадку 

може бути поставлене питання про кримінальну відповідальність за відмову від 

дачі показань. 

Чи правий слідчий? Чи є участь у перевірці показань на місці 

обов’язковою для потерпілих і свідків? Як бути, якщо в цій слідчій дії 

відмовляється брати участь підозрюваний? 

6. Під час обшуку до квартири прийшов громадянин і запитав, чи не 

здається тут кімната. Слідчий запропонував йому ввійти в квартиру, 

представитися, пред’явити документи і повідомити, чи знайомий він із 

мешканцями цієї квартири або будь-ким із жителів даного будинку. 

Громадянин назвав себе, повідомив, що приїхав до цього міста  вперше і нікого 



 

 

тут не знає, документів при собі не має. У зв’язку з цим був проведений його 

особистий обшук, і він був затриманий до закінчення обшуку для з’ясовування 

особистості. 

Чи правильні дії слідчого? 

7. У ході обшуку дружина обшукуваного підійшла до ліжка і, узявши 

якийсь невеличкий предмет, сховала його в себе в одязі. Свій вчинок вона 

мотивувала інтимністю цього об’єкта. На пропозицію слідчого видати його 

вона відповіла відмовою. Тоді був проведений її особистий обшук. 

Чи правомірні дії слідчого? Якщо ні, то як слід було діяти в цій ситуації? 

8. Під час розслідуванні квартирної крадіжки був допитаний К. як 

підозрюваний. Він повідомив, що нічого не знає про злочин, бо вже місяць 

знаходиться за містом, у своєї тітки. 

Які тактичні прийоми доцільно використовувати в процесі допиту 

підозрюваного? 

9. Л. була зґвалтована групою юнаків за таких обставин: біля кінотеатру 

«Зірка» до Л. підійшли незнайомі хлопці, які попросили, щоб вона покликала їх 

знайому з сусіднього будинку. Л. погодилася їм допомогти. Біля під’їзду юнаки 

схопили Л. за руки, завели до під’їзду, а потім на горище будинку, де й 

зґвалтували. На допиті потерпіла Л. повідомила, що вона нічого не пам’ятає. 

Які тактичні прийоми необхідно застосувати слідчому? 

10. Очевидцем скоєного злочину був чотирирічний хлопчик. Слідчий не 

став його допитувати, щоб не травмувати психіку дитини та й у зв’язку із 

сумнівом у спроможності малолітнього правильно сприйняти й оцінити 

побачене (скоєне згвалтування), а, отже, неможливістю використовувати ці дані 

як докази. 

Чи згодні ви з позицією слідчого? Чи є віковий ценз для свідків? 

Починаючи з якого віку особа може бути допитана як свідкок, потерпілий? 

11. При формі допиту запитання-відповідь слідчий просив допитуваного 

завіряти кожну відповідь підписом. Допитуваний висловив незадоволення цим, 

оскільки він буде підписувати його загалом. 



 

 

Чи правильна вимога слідчого? Процесуальними або тактичними 

міркуваннями воно обгрунтовується? 

12. Під час підписання протоколу допитуваний, розписавшись наприкінці 

протоколу, відмовився підписувати кожну сторінку. 

Чи є в цьому необхідність? Якщо так, то як варто вчинити слідчому в 

даній ситуації? 

13.  У справі проходило п’ять підозрюваних, із якими було потрібно 

провести перевірку показань на місці. Слідчий здійснив ці дії в один день: 

а) використовуючи під час виходу на місце з кожним підозрюваним тих 

самих понятих; 

б) залучаючи під час виїзді на автомашині того ж самого водія. 

Чи правильно вчинив слідчий чи слід було залучати в кожному випадку 

нових понятих та різних водіїв? 

Тестові завдання: 

1. Звідки доцільно почати огляд місця події – із центру або з периферії – у 

наведених ситуаціях: 

а) множинність однотипних слідів у великому за площею помешканні або 

на місцевості (наприклад, численні сліди бійки в їдальні); 

б) наявність слідів у приміщенні магазину, де була скоєна крадіжка, і на 

підходах до нього – сліди ніг, транспорту, загублені злочинцями речі і т. п.; 

в) в умовах утрудненого підходу до місця дислокації основних слідів 

події (наприклад, вузький коридор, що веде до осередку пожежі); 

г) за необхідності термінового усунення наслідків події (наприклад, 

автомобільна аварія на залізничному переїзді)? 

Контрольні питання 

1. Які принципи повинні бути дотримані під час проведення огляду? 

2. Наведіть класифікацію видів огляду. 

3. За яких умов до проведення огляду залучають спеціаліста? 

4. Сформулюйте загальні засади проведення огляду. 

5. Які вимоги до складання протоколу огляду місця події ви знаєте? 



 

 

6. Підстави для проведення обшуку в контексті конституційних гарантій 

недоторканих гарантів недоторканості особи та її житла. 

7. Процесуальні вимоги та кримінастичні рекомендації, яких необхідно 

дотримуватися у ході обшуку стадії обшуку. 

8. У чому полягає прийом «словесна розщвідка» в процесі обшуку? 

9. Класифікуйте види допиту. 

10. Які принципи проведення допиту ви знаєте?  

11. Які види питань до доиитуваного ви знаєте? 

12. В чому полягає сутність одночасного допиту двох чи більше вже 

допитуваних осіб? 

 13. Які прийоми тактико-психологічного впливу можуть бути затосовані 

під час проведення одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб? 

14. Розкрийте особливості пред’явлених для впізнання осіб, трупів, 

предметів і тварин. 

15. Яких тактичних правил необхідно дотримуватися під час проведення 

слідчого експерименту?   

Питання для самостійного опрацювання 

1. Поняття, сутність і форми  використання спеціальних знань. 

2. Прзначення і проведення удових експертиз. 

3. Система судово-експертизних установ в Україні.  

Література: [1-10; 26, 47-110; 30, c. 41-43]. 

Практичне заняття № 9 

Тема Загальні положення Криміналістичної методики. Розслідування 

вбивств, зґвалтувань, злочинних порушень правил безпеки дорожнього 

руху 

Мета: ознайомити студентів із сутністю та тенденціями розвитку 

кримінастичної методики та надати криміналістичну характеристику вбивств, 

зґвалтувань та злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху. 

 

 



 

 

Питання для обговорення 

1. Поняття, сутність та сучасні тенденції розвитку криміналістичної 

методики. 

2. Класифікація та структура окремих методик розслідування злочинів. 

3. Криміналістична характеристика злочинів. 

4. Криміналістична характеристика вбивств. Початковий етап 

розслідування вбивств. Провнедення окремих слідчих (розшукових) дій. 

5. Криміналістична характеристика зґвалтувань. Початковий етап 

розслідування зґвалтувань. Проведення окремих слідчих (розшукових) дій. 

6. Криміналістична характериститка злочинних порушень правил 

безпеки дорожнього руху. Початковий етап розслідування та окремі слідчі 

(розшукові) дії.  

Короткі теоретичні відомості 

Методика розслідування окремих видів злочинів – це розділ 

криміналістики, який складається з системи наукових положень та розроблених 

на їх основі рекомендацій щодо процесу розкриття та розслідування злочинів. 

Завдання криміналістичної методики: 

1. сприяння правоохоронним органам у боротьбі зі злочинністю (загальна 

задача); 

2. вивчення з позицій криміналістики злочину та злочинності; 

3. вивчення досвіду щодо розкриття, розслідування та запобігання 

злочинам; 

4. розробка науково обґрунтованих методичних рекомендацій щодо 

розкриття, розслідування та запобігання злочинам. 

Криміналістична характеристика злочинів – це той функціонально 

значущий елемент, із якого розпочинається формування напряму розслідування 

і використання якого має прикладне, пошукове, оціночне значення під час 

розслідуванні злочинів та аналізу його результатів. 

Отже, криміналістична характеристика злочинів – це типова 

інформаційна система, яка містить дані про ключові елементи механізму 



 

 

злочинної поведінки і слугує основою для планування розслідування і 

висування слідчих версій. 

Структура криміналістичної характеристики та зміст її елементів 

залежать від різновиду злочинів. Типовими елементами криміналістичної 

характеристики злочинів є: 

– спосіб учинення злочину; 

– предмет злочинного посягання; 

– слідова картина; 

– особа потерпілого; 

– особа злочинця; 

– місце, час, обстановка вчинення злочину. 

Процес розслідування злочинів можна розділити на три етапи: 

– початковий; 

– наступний; 

– заключний. 

Завдання до теми 

Тестові завдання 

1.Найчастіше способом вбивства є: 

а) спалення; 

б) нанесення тілесних ушкоджень механічного походження; 

в) утоплення; 

г) отруєння. 

2. Якщо знайдено труп, особа якого не встановлена, яке завдання є 

першочерговим: 

а) установлення особи злочинця; 

б) установлення мотиву і форми вини; 

в) установлення особи потерпілого; 

г) установлення способу вбивства. 

3. Які ознаки фіксуються під час опису трупа? 

а) динамічні; 



 

 

б) статичні; 

в) статичні та динамічні; 

г) динамічні та ексцентричні. 

Контрольні питання 

1. Як характеризується поняття криміналістичної методики? 

2. У чому полягає сутність криміналістичної методики? 

3. З яких частин, як розділу науки, складається криміналістична 

методика? 

4. Які елементи складають типову структуру методики розслідування? 

5. Що таке криміналістична характеристика злочинів? 

6. З яких елементів складається криміналістична характеристика? 

7. Які типові слідчі версії можуть бути висунуті на початковому етапі 

розслідування вбивств? 

8. Які особливості огляду місця вбивств? 

9. Які способи вчинення згвалтувань є типовими? 

10. Які типові особливості злочинця та потерпілого від злочину? 

11. Які слідчі дії  є характериними під час розслідувані ДТП? 

12. Що є основними об’єктами огляду місця події ДТП? 

13. З якою метою проводиться оогляд транспортного засобу? 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Криміналістична характеристика заподіяння тілесних ушкоджень. 

2. Початковий етап розслідуваня тілесних ушкоджень. Проведення окремих 

слідчих (розшукових) дій. 

Література: [1-10; 12, c. 14-22; 17, c. 22-25]. 

Практичне заняття № 10 

Тема Розслідування крадіжок, грабежів, розбоїв, вимагання та 

шахрайства 

Мета: ознайомити студентів з криміналістичними характеристиками 

крадіжок, грабежів, розбоїв, вимагання, шахрайства та етапами розслідування 

цих злочинних посягань.  



 

 

Питання для обговорення 

1. Криміналістичнав характеристика крадіжок. 

2. Початковий етап розслідування крадіжок. Проведення окремих слідчих 

(розшукових) дій. 

3. Криміналістична характеристикав грабежів та розбоїв. 

4. Початковий етап розслідування грабежів та розбоїв. Проведення 

окремих слідчих (розшукових) дій. 

5. Криміналістична характеристика вимагання. 

6. Початковий етап розслідування вимагання. Проведення окремих 

слідчих (розшукових) дій. 

7. Криміналістична характеристика шахрайств.  

8. Початковий етап розслідування шахрайств. Проведення окремих 

слідчих (розшукових) дій. 

Короткі теоретичні відомості 

Базовими елементами криміналістичної характеристики зазіхань на майно 

шляхом крадіжок, грабежів і розбоїв є: предмет злочинного посягання, слідова 

картина, місце, час, обстановка, спосіб вчинення злочину, особа злочинця, 

особа потерпілого. 

 Обставини, що підлягають установленню під час розслідування 

крадіжок: 

– де і коли вчинено крадіжку; 

– яке майно стало предметом злочинного посягання (індивідуальні 

ознаки, вартість, стан, кому належить майно); 

– хто вчинив крадіжку, особа злочинця (вік, рід занять, мотиви 

злочинної поведінки, попередня злочинна діяльність); 

– чи мала місце співучасть у вчиненні злочину, її форма, яким був 

розподіл ролей між співучасниками; 

– яким способом учинено крадіжку; 

– хто є потерпілим (рід занять, спосіб життя), чи мала місце віктимна 

поведінка; 



 

 

– які обставини сприяли вчиненню крадіжки. 

 Характер первинних слідчих дій під час розслідування грабежів та 

розбоїв багато в чому залежить від того, чи затримана підозрювана особа або 

тільки є інформація про факт вчинення злочину. Якщо є тільки дані про факт 

вчинення злочину, то розслідування зазвичай починається з допиту 

потерпілого, огляду місця події, огляду одягу і освідування потерпілого, 

призначення судово-медичної експертизи щодо нього, допиту свідків-

очевидців. 

Під час допиту в потерпілого з’ясовується, як він опинився на місці 

злочину, скільки було злочинців, як вони називали один одного, їхні 

індивідуальні прикмети (зовнішність, ріст, хода, одяг та ін.). 

Завданнями огляду місця події є виявлення слідів злочину (слідів рук, ніг, 

запахових слідів, слідів застосування вогнепальної зброї тощо). Окрім того, під 

час огляду місця події слід звернути увагу на сліди, які можуть свідчити про 

інсценування. Це: надмірний безлад на місці події, неприродний вигляд і 

розташування слідів злочину тощо. 

Окрім судово-медичної експертизи, можуть бути призначені 

трасологічна, балістична, біологічна та інші види судових експертиз. 

 Під час розслідування шахрайства повинні бути встановлені такі 

обставини: чи мало місце шахрайство; предмет шахрайства; місце, час, умови 

вчинення злочину; спосіб шахрайства, дані про особу потерпілого та злочинця, 

інші обставини, що сприяли вчиненню шахрайства. 

Судовій практиці відомі численні способи заволодіння чужим майном 

шляхом обману. Досить часто злочинці використовують підроблені документи. 

Розслідування шахрайства, як правило, починається з допиту потерпілого. Під 

час допиту з’ясовується, коли і за яких обставин було вчинено обман або 

зловживання довірою, яким способом, чи був він знайомий зі злочинцем, яке 

майно, предмети, документи передані шахраю, їхні індивідуальні ознаки, у 

якому напрямку і за яких обставин злочинці зникли з місця вчинення злочину. 



 

 

Огляд місця події доцільно проводити в тих випадках, коли є можливість 

виявити сліди злочину. 

Після затримання підозрюваного проводиться його особистий обшук та 

обшук за місцем проживання (місцем роботи). Допит підозрюваного 

проводиться негайно. З інших слідчих дій у справах про шахрайство найбільш 

часто проводяться пред’явлення для впізнання, очні ставки, призначаються 

судові експертизи. 

 При розслідуванні вимагань підлягають встановленню такі обставини: чи 

мало місце вимагання; предмет вимагання; місце, час вчинення злочину; спосіб 

вимагання; дані про потерпілого (місце роботи, посада, матеріальний стан); хто 

вчинив вимагання; які причини та умови сприяли вчиненню злочину. 

Слідчому огляду по даній категорії злочинів підлягають: місце 

пред’явлення вимагачами своїх вимог потерпілому, місце передачі 

матеріальних цінностей, місце утримання викраденої особи, місце перебування 

співучасників злочину, які спостерігали за передачею предмета вимагання. 

У потерпілого під час допиту з’ясовується: чи відомі йому вимагачі; чи 

вперше були пред’явлені незаконні вимоги; у якій формі пред’явлені вимоги; 

що саме вимагали (гроші, майно, право на майно); чи виконував потерпілий 

раніше вимоги вимагачів; чи звертався потерпілий за захистом від вимагачів 

(якщо так, то до кого; яким був результат; якщо не звертався, то чому); у чому 

полягає суть погроз; чи застосовувалося до потерпілого (його родичів) 

насильство; якщо так, то яке; скільки було вимагачів, особливості їх 

зовнішнього вигляду; чи мали вони зброю; якщо так, то яку; чи користувалися 

транспортним засобом; якщо так, то яким (марка, модель, номерний знак); які 

індивідуальні ознаки цінностей, що були передані злочинцям. 

Як свідки в справах про вимагання допитуються: члени родини 

потерпілого, друзі, колеги, особи, з якими потерпілий перебував в інтимних 

стосунках; особи, які позичили потерпілому гроші, родичі, друзі, знайомі 

підозрюваних (обвинувачених) та ін. 



 

 

Під час розслідування цього злочину можуть призначатися такі 

експертизи: судово-медична, судово-балістична, техніко-криміналістична 

експертиза документів, судово-почеркознавча, судово-товарознавча, судово-

бухгалтерська та ін. 

Завдання до теми 

1. Які обставини сприяють учиненню крадіжок? 

а) відсутність охоронної сигналізації; недостатнє освітлення в нічний час; 

б) недостатньо кваліфікований підбір матеріально відповідальних осіб і 

працівників охорони; 

в) розміщення торговельних підприємств і складів у приміщеннях, не 

пристосованих для схову товарів і матеріальних цінностей; 

г) усі відповіді є правильними. 

2. Якого способу приховування крадіжок не існує? 

а) знищення слідів на місці злочину; 

б) маскування слідів на місці злочину; 

в) фальсифікації слідів на місці злочину; 

г) імітації слідів на місці злочину. 

3. Чи необхідно проводити огляд місця події під час розслідування 

грабежів і розбоїв? 

а) так, невідкладно і обов’язково; 

б) не обов’язково; 

в) за внутрішнім переконанням слідчого; 

г) за бажанням прокурора. 

4. Яка зі слідчих дій під час розслідування шахрайства і вимагання 

проводиться першою? 

а) обшук; 

б) судова експертиза; 

в) допит потерпілого; 

г) слідчий експеримент. 

 



 

 

Контрольні питання 

1. Як характеризуються способи вчинення крадіжок? 

2. Які типові особоливості злочинця, що вчиним цей злочин? А 

потерпілого? 

3. Які типові слідчі версії вчинення крадіжок? 

4. Які особливості огляду місця вчинення крадіжок? 

5. Як харакьтеризуються способи вчинення грабежів та розбоїв? 

6. Як характеризуються слідова картина вчинення грабежів та розбоїв? 

7. Які типові слідчі версії вчинення грабежів та розбоїв? 

8. Які особливості допиту потерпілих, свідків та підозрюваних? 

9. Які особливості огляду місця вчинення вимагання, обшуку під час 

розслідування вимагання? 

10. Які особливості допиту потерпілих та підозрюваних? 

11. Як характеризуються предмет шахрайства?  

12. Як класифікують способи вчинення шахрайства?  

13. Які типові особливості злочинця, що вчиняє цей злочин? Які типові 

особливості потерпілого від цього злочину?  

Питання для самостійного опрацювання 

1. Криміналістична характеристика злочинів проти довкілля? 

2. Обставини, що підлягають з’ясуванню. 

3. Початковий етап розслідування. Особливості тактики проведення 

окремих ситуацій. 

Література: [1-10; 17, c. 44-87; 25, 47-53]. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ  

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КРИМІНАЛІСТИКА» 

1. Предмет, система та завдання криміналістики. Природа 

криміналістики. 

2. Місце криміналістики у системі правових наук. Зв'язок 

криміналістики з іншими науками. 

3. Процес пізнання у криміналістиці. Класифікація методів 

криміналістики та їх види. 

4. Поняття ідентифікації. Об’єкти, типи і види ідентифікації. 

5. Загальна методика ідентифікації. 

6. Зародження та становлення спеціальних знань у практиці 

розслідування злочинів (історичний аспект). 

7. Криміналістика України в ХІХ ст. – поч. ХХ ст.. Розвиток 

криміналіс-тики України в ХХ ст. 

8. Сучасний стан криміналістики в Україні. 

9. Становлення експертних та криміналістичних установ в Україні. 

10. Поняття криміналістичної техніки та її галузі. Правові основи 

використання криміналістичної техніки. 

11. Технічні засоби попереднього слідства. Експертна техніка. 

Технічні засоби профілактики. 

12. Поняття судової фотографії та її значення. 

13. Види та методи судово-оперативної фотозйомки. 

14. Судово-дослідницька фотографія. Судовий відеозапис. 

15. Поняття трасології і її значення. Поняття сліду в трасології. 

Класифікація слідів. 

16. Механізм слідоутворення при механічній взаємодії, фізичній 

взаємодії, хімічній взаємодії та біологічній взаємодії. 

17. Основи дактилоскопії. Виявлення, фіксація та вилучення слідів 

рук. Сутність дактилоскопічної експертизи. 



 

 

18. Сліди ніг і взуття людини. Механізм утворення слідів ніг, методи і 

технічні засоби виявлення і фіксації слідів ніг. 

19. Сліди знарядь злому та інструментів. Сліди транспортних засобів. 

20. Сліди мікрооб’єктів і запаху. 

21. Сліди звуку-усної мови та голосу людини. 

22. Сліди шкірного покриву голови та зубів людини: анатомічна 

будова шкірного покриву голови людини і криміналістичне значення його 

слідів; механізм слідоутворення і види слідів шкірного покриву. Сліди зубів. 

23. Сліди пам’яті людини: поняття, властивості та механізм утворення, 

джерела слідів пам’яті та їх характеристика. Виявлення та фіксація слідів 

пам’яті. 

24. Сліди фізичних явищ, сильнодіючих та отруйних речовин, сил і 

явищ природи: поняття, види, механізм утворення. 

25. Поняття судової балістики та її значення. Криміналістична 

класифікація вогнепальної зброї та види боєприпасів. 

26. Сліди дії вогнепальної зброї, їх види. Слідчий огляд вогнепальної 

зброї та слідів її дії. 

27. Основи методики проведення судово-балістичної експертизи. 

28. Сліди холодної зброї і використання їх для одержання інформації 

про подію злочину і злочинця. 

29. Поняття документа у криміналістиці. Слідчий огляд документів. 

Сутність техніко-криміналістичного дослідження. 

30. Встановлення змін у документі, слабковидимих і невидимих 

текстів, технічних підробок підписів, підробки відбитків печаток та штампів. 

31. Предмет судового почеркознавства. Навички письма та їх 

властивості. Ідентифікаційні ознаки письма. 

32. Дослідження буквеного письма і підписів, дослідження цифрового 

письма та писемної мови. Підготовка матеріалів для судово-почеркознавчої 

експертизи. Авторознавче дослідження. 

33. Поняття та основи судової габітології. 



 

 

34. Класифікація ознак зовнішності особи (словесний портрет). 

Експертне ототожнення особи за фотозображенням (портретно-

криміналістична експертиза). 

35. Поняття та значення кримінальної реєстрації. Види 

криміналістичних обліків. 

36. Дактилоскопічний облік. 

37. Поняття та предмет криміналістичної тактики. 

38. Сутність, принципи та функції тактичного прийому. Класифікація 

тактичних прийомів. 

39. Поняття та ознаки тактичних комбінацій і тактичних операцій. 

40. Психологічні основи використання тактичних прийомів. Тактичне 

рішення. Проблема тактичного ризику. 

41. Сутність організацій розслідування. Поняття та принципи 

планування розслідування. Техніка планування. 

42. Учення про криміналістичну версію. Види криміналістичної версії. 

Стадії процесу побудови і перевірки версій. Логічні основи побудови версій. 

43. Поняття, види та принципи огляду. Підготовка до огляду місця 

події. 

44. Пізнавальна сутність огляду місця події. Тактика огляду місця 

події. 

45. Огляд трупа. Фіксація результатів огляду місця події. 

46. Поняття, сутність та види допиту. Процес формування показань. 

47. Підготовка до допиту. Зміст тактики допиту. Встановлення 

психологічного контакту. 

48. Актуалізація забутого в пам’яті допитуваного. Викриття неправди 

в показаннях. 

49. Допит неповнолітніх. Фіксація результатів допиту. 

50. Тактика очної ставки. Перехресний допит. 

51. Поняття, ознаки, мета обшуку. Об’єкти пошукової діяльності. 

52. Підготовка до обшуку. Тактика обшуку. 



 

 

53. Особливості виїмки. Фіксація результатів обшуку та виїмки. 

54. Поняття й об’єкти пред’явлення для впізнання. Підготовка до 

пред’явлення для впізнання. 

55. Порядок пред’явлення для впізнання живих осіб, трупів, предметів 

і тварин. Фіксація результатів пред’явлення для впізнання. 

56. Поняття та види слідчого експерименту. Підготовка до слідчого 

експерименту та його тактика. 

57. Особливості перевірки показань на місці. Фіксація результатів 

відтворення обстановки й обставин події. 

58. Поняття судової експертизи, її види та значення. Процесуальні та 

організаційні питання призначення та проведення експертиз. 

59. Основи підготовки, призначення та проведення судових експертиз. 

60. Система судово-експертних установ в Україні. Оцінка та 

використання висновку експерта у кримінальному процесі. 

61. Характеристика деяких видів судових експертиз (автотоварознавча, 

будівельно-технічна, бухгалтерська, ґрунтознавча, пожежно-технічна, 

судова автотехніка, судово-медична, судово-психологічна, товарознавча 

тощо). 

62. Сутність методики розслідування злочинів. Основи 

криміналістичної класифікації злочинів. 

63. Криміналістична характеристика злочинів. 

64. Види і форми взаємодії в розкритті та розслідуванні злочинів. 

Ситуаційний підхід у розслідуванні злочинів. 

65. Криміналістична характеристика вбивств. Початковий етап 

розслідування. 

66. Особливості розслідування деяких видів убивств. 

67. Криміналістична характеристика вбивств на замовлення. 

Початковий етап розслідування. 

68. Криміналістична характеристика зґвалтувань. Початковий етап 

розслідування. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій. 



 

 

69. Криміналістична характеристика розкрадань, привласнення, 

розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим 

становищем. Початковий етап розслідування. 

70. Криміналістична характеристика крадіжок. Початковий та 

наступний етапи розслідування. Особливості тактики проведення окремих 

слідчих дій. 

71. Криміналістична характеристика грабежів та розбоїв. Початковий 

етап розслідування та особливості тактики проведення окремих слідчих дій. 

72. Криміналістична характеристика шахрайства. Початковий та 

наступний етапи розслідування. 

73. Криміналістична характеристика хабарництва. Обставини, що 

підлягають з’ясуванню та початковий етап розслідування. 

74. Криміналістична характеристика злочинних порушень правил 

безпеки дорожнього руху. Початковий та наступний етапи розслідування. 

75. Криміналістична характеристика злочинів проти довкілля. 

Обставини, що підлягають з’ясуванню. Початковий етап розслідування та 

особливості тактики проведення окремих слідчих дій. 

76. Криміналістична характеристика злочинів, що вчиняються 

організованими злочинними групами. Обставини, що підлягають з’ясуванню 

та початковий етап розслідування.  

77. Криміналістична характеристика підпалів та інших злочинів, 

пов’язаних з виникненням пожеж. Обставини, що підлягають з’ясуванню. 

Початковий етап розслідування та особливості тактики проведення окремих 

слідчих дій. 

78. Криміналістична характеристика злочинів, пов’язаних із 

незаконним обігом наркотичних засобів. Обставини, що підлягають 

з’ясуванню. Початковий етап розслідування і особливості тактики 

проведення окремих слідчих дій. 

 

 



 

 

4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КРИМІНАЛІСТИКА» 

 Оцінювання знань студентів із криміналістики здійснюється на основі 

результатів поточного модульного контролю (ПМК). Загальним об’єктом 

оцінювання знань студентів під час ПМК є відповідні частини навчальної 

програми, засвоєння якої перевіряється під час ПМК. 

 Об’єктами поточного модульного контролю знань студентів із 

криміналістики є успішність на практичних заняттях і виконання модульних 

контрольних завдань. 

 Оцінювання результатів ПМК здійснюється викладачем наприкінці 

вивчення кожного змістового модуля. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

Зараховано 

82 – 89 В 
добре  

74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно  

60 – 63 Е  

35 – 59 FX 
незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0 – 34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 



 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

           Максимальна сума балів, які може набрати студент, становить 100 балів, 

із яких : 

         10 балів – відвідування та робота на лекціях;  

         20 балів – за індивідуальну роботу;  

    30 балів – (ділиться на кількість практичних (семінарських) занять) – 

опитування (виступ і активна участь на кожному практичному заняті);  

       10 балів  – за контрольну роботу (в семестр проводиться 2 контрольні 

роботи);  

       20 балів – підсумковий модульний контроль;  

        Індивідуальна робота студентів передбачає : участь у роботі студентського 

наукового гуртка (проблемної групи), студентських конференціях, конкурсах, 

олімпіадах; написання рефератів та їх презентацію; анотацію прочитаної 

додаткової літератури; бібліографічний опис літератури. Вибір виду 

індивідуальної роботи студент здійснює за власними інтересами, попередньо 

узгодивши з викладачем. Індивідуальна робота оцінюється від 0 до 20 балів.  

        Контрольну роботу студенти виконують у формі тестів, колоквіуму або 

письмових відповідей на 3 – 4 запитання за темами, які були вже розглянуті  на 

семінарських заняттях.  

        Реферати готуються за темами, що зазначені в модулі. Тему та план 

реферату студент узгоджує із викладачем, який проводить заняття. 

Оптимальний обсяг реферату – 15 – 20 сторінок.  

        Підсумковий модульний контроль (ПМК) – проводиться на останньому 

практичному (семінарському) занятті у письмовій (усній) формі, зміст якого 

охоплює весь курс навчальної дисципліни.  

У разі невиконання студентом якихось завдань поточного модульного 

контролю з об’єктивних причин він має право з дозволу викладача 

відпрацювати ці завдання. 
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