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1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Сучасна  злочинність  характеризується  надзвичайною  агресивністю,

озброєністю,  умінням  гнучко  пристосовуватися  до  нових  умов.  Постійно

змінюються стратегія, тактика, форми, методи протиправної діяльності. Такі

обставини вимагають досконалого вивчення самої структури злочинності та

різних форм і методів запобігання та протидії їй. У вирішенні цих завдань

активну  й  важливу роль відіграють  юридичні  науки і  серед них  особливе

місце займає – криміналістика, яка виступає на передньому рубежі захисту

конституційних прав, свобод та обов’язків людини і громадянина. 

Без  знання  положень,  що розробляються  криміналістикою,  не  можна

уявити  діяльність  осіб,  які  здійснюють  запобігання,  виявлення  й

розслідування  злочинів,  їх  судовий  розгляд  чи  стоять  на  захисті  прав

учасників конституційного, адміністративного, цивільного, господарського і

кримінального судочинства. Саме тому ця навчальна дисципліна є базовою,

професійно орієнтованою і обов’язковою для вивчення у вищих навчальних

закладах та на факультетах юридичного профілю. 

Сьогодні  практично  неможливо  собі  уявити  ефективну  організацію

запобігання  і  розслідування  злочинів  без  використання  криміналістичних

знань,  навичок,  умінь.  Вони  необхідні  свідкові  і  потерпілому, слідчому  і

адвокатові,  прокуророві і експерту, криміналісту і судді.  Юристи в процесі

своєї  діяльності  тією чи іншою мірою стикаються зі  злочинним світом чи

страждають  від  нього,  а  тому  повинні  знати  і  певною  мірою  володіти

криміналістичними  знаннями,  навичками  і  уміннями  для  захисту  як  своїх

прав, так і прав інших людей для забезпечення безпеки суспільства і держави.

У  формуванні  професійного  рівня  майбутнього правника,  крім

належного знання відповідних до його кваліфікації галузей законодавства і

базових  юридичних  наук,  істотна  роль  належить  юридичним  наукам

практичного  спрямування,  які  розробляють  сучасні  системи  збирання,

дослідження,  оцінки  та  використання  доказів  і  у  такий  спосіб  сприяють

доказуванню у ситуаціях,  що вимагають врегулювання за допомогою норм



права.  Такою  наукою,  зокрема,  є  криміналістика,  яка  за  понад  столітній

період  свого  існування  стала  своєрідним  науковим  утворенням,  через  яке

природничо-наукові  та  технічні  досягнення  світового  суспільства

трансформуються і використовуються для встановлення юридично-значущих

фактів.    

Програма  вивчення  нормативної  навчальної  дисципліни

«Криміналістика»  складена  відповідно  до  освітньо-професійної  програми

підготовки бакалавра зі спеціальності 081 «Право».

Предметом вивчення  навчальної  дисципліни  є  опанування  всіх

структурних            елементів науки: теоретичних основ криміналістики;

криміналістичної  техніки;  криміналістичної  тактики;  криміналістичної

методики.

Міждисциплінарні зв’язки. Криміналістика  тісно пов’язана  з такими

галузями  права,  як     конституційне,  кримінальне  право,  кримінальний

процес, кримінологія, юридична психологія.

Студенти  мають  знати провідну  роль  криміналістики  в  запобіганні

злочинності  та  розслідуванні  злочинів.  Вони  повинні  засвоїти,  що  знання

криміналістики,  уміння  використовувати  її  можливості  є  незаперечною

умовою  професійної  підготовки  юристів,  у  першу  чергу  тих,  що

забезпечують захист прав людини і громадянина суспільства і  держави від

злочинних посягань.

Зокрема, студенти мають знати:

 ‒ механізм скоєння злочинів і виникнення слідів;

 ‒ правила  виявлення,  фіксації,  вилучення  і  використання  слідів

злочину, джерел доказів;

 ‒ технічні  засоби  пізнання  і  матеріали  та  методи  їх  використання  в

запобіганні, протидії, розслідуванні злочинів;

 ‒ порядок  формування  слідчо-оперативної  групи  для  огляду  місця

події, розподіл обов’язків між її членами, забезпечення їх взаємодії;



 ‒ можливості  проведення  спеціалістом  попереднього  дослідження

речових доказів на місці події;

 ‒ види експертиз та їх можливості, систему експертних установ;

 ‒ способи підробки документів і їх ознаки;

 ‒ види  криміналістичних  обліків  та  можливості  їх  використання  в

запобіганні, розкритті та розслідуванні злочинів;

 ‒ методику  складання  «словесного  портрету»,  суб’єктивних

мальованих  та  композиційних  портретів  і  можливості  їх  практичного

використання;

 ‒ тактичні правила і прийоми проведення слідчих дій;

 ‒ криміналістичні  характеристики  окремих  видів  злочинів  та

можливості їх практичного використання;

 ‒ типові  слідчі  ситуації,  що складаються  при розслідуванні  злочинів

окремих видів, типові версії;

 ‒ комплекси  слідчих  дій  та  оперативно-розшукових  заходів  на

початковому та  подальшому етапах розслідування окремих видів  злочинів,

особливості їх проведення;

 ‒ сутність злочинності та її кримінологічні характеристики;

 ‒ причини злочинності в Україні;

 ‒ теоретичні основи впливу на злочинність;

 ‒ причини і заходи впливу на окремі види злочинності.

Студенти мають  вміти володіти  техніко-криміналістичними засобами

пізнання та прийомами виявлення, вилучення та фіксації слідів злочину та

встановлення і затримання злочинця, попередження злочину, фіксації ходу і

результатів слідчих дій, зокрема:

 ‒ аналізувати і оцінювати вихідну інформацію про злочини і приймати

аргументоване рішення щодо порушення кримінальної справи;

 ‒ визначати склад слідчо-оперативної групи для виїзду на огляд місця

події;



 ‒ використовувати  технічні  засоби  пізнання  і  матеріали  уніфікованої

слідчої валізи для виявлення, фіксації і вилучення слідів злочину;

 ‒ фотографувати  обстановку  місця  події,  окремі  об’єкти,  оформляти

фототаблицю до протоколу огляду;

 ‒ кваліфіковано  готувати  і  призначати  криміналістичні  та  інші  види

експертизи;

 ‒ висувати версії і планувати розслідування злочинів;

 ‒ аналізувати типові слідчі ситуації, що складаються при розслідуванні

окремих видів злочинів і приймати вірні тактичні рішення; 

 ‒ вивчати  особистість,  виявляти  криміногенні  якості  та  розробляти

заходи їх корекції;

 ‒ виявляти причини й умови злочину, розробляти пропозиції щодо їх

усунення;

 ‒ проводити кримінологічне прогнозування індивідуального злочинної

поведінки та злочинності;

 ‒ розробляти і самостійно реалізовувати заходи впливу на злочинність;

 ‒ розробляти  і  реалізовувати  заходи  віктимологічного  захисту  від

злочинів;

 ‒ організовувати і проводити кримінологічні дослідження.

Програма  навчальної  дисципліни  складається  з  таких  змістових

модулів:

1. Теоретичні  основи  криміналістики.  Загальні  положення

криміналістичної техніки.

2. Криміналістична тактика. Криміналістична методика.

На вивчення дисципліни відводиться 120 години/4 кредити ECTS.



2. Програма навчальної дисципліни

Змістовний модуль 1. Теоретичні основи криміналістики. Загальні

положення криміналістичної техніки.

Тема  1.  Предмет,  завдання  і  система  криміналістики.  Історія

криміналістики. Методологічні засади криміналістики

1. Предмет криміналістики.

2. Завдання криміналістики на сучасному етапі. 

3. Природа  криміналістики.  Зв’язок  криміналістики  з  суміжними

галузями знань. Місце криміналістики в системі правових норм. 

4. Функції та завдання криміналістики.

5. Система криміналістики.

6. Передумови виникнення криміналістики, періоди та етапи розвитку.

7. Поняття та зміст методології криміналістики.

8. Поняття методів криміналістики, їх характеристика.

Тема 2. Криміналістична ідентифікація та діагностика

1. Поняття та зміст криміналістичної ідентифікації.

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

3. Стадії криміналістичної ідентифікації. 

4. Встановлення групової належності.

5. Криміналістична діагностика. 

Тема  3.  Загальні  положення  криміналістичної  техніки.

Криміналістична фотографія і відеозапис

1. Поняття, система та завдання криміналістичної техніки. 

2. Суб’єкти, форми, принципи та правові підстави застосування 

криміналістичної техніки. 

3. Класифікація засобів криміналістичної техніки. 



4. Поняття, завдання і система криміналістичної фотографії. 

5. Прийоми і методи судово-оперативної фотографії. 

6. Криміналістичний відеозапис.

7. Процесуальне оформлення фотозйомки і відеозапису в ході слідчих 

дій. 

Тема  4.  Криміналістичне  дослідження  слідів  (трасологія).

Дактилоскопія. Одорологія. Фоноскопія

1. Поняття трасології, її система та наукові засади. 

2. Поняття слідів у трасології і їх класифікація. Механізм 

слідоутворення. 

3. Сліди ніг і взуття. 

4. Сліди знарядь злому та інструментів. 

5. Сліди транспортних засобів. 

6. Основи дактилоскопії. Виявлення, фіксація та вилучення слідів рук.

7. Поняття, властивості та класифікація слідів запаху. 

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

методи фоноскопічного дослідження. 

Тема 5. Криміналістичне дослідження вогнепальної зброї (судова 

балістика). Криміналістичне дослідження холодної зброї. 

Криміналістична вибухотехніка

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

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

3. Сліди застосування вогнепальної зброї та механізм їх утворення. 

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

застосування. Судово-балістична експертиза.

5. Поняття холодної зброї, її класифікація та будова. 

6. Особливості огляду холодної зброї та слідів її застосування. 

Експертиза холодної зброї та конструктивно схожих з нею виробів. 



7. Вибухові речовини та пристрої: поняття, будова, класифікація. 

8. Проведення огляду місця події за фактами кримінальних вибухів. 

Особливості призначення вибухотехнічних експертиз. 

Тема 6. Криміналістичне дослідження письма. Техніко-

криміналістичне дослідження документів. Габітоскопія. Кримінальна 

реєстрація

1. Поняття та система криміналістичного дослідження документів. 

2. Криміналістичне почеркознавство. 

3. Система ідентифікаційних ознак почерку. 

4. Предмет, об’єкти, завдання судово-почеркознавчої експертизи. 

Криміналістичне авторознавство. 

5. Види підроблення документів та методи їх дослідження. 

6. Наукові основи, поняття та значення ідентифікації людини за 

ознаками зовнішності. 

7. Криміналістична класифікація ознак зовнішності людини. Опис 

зовнішності за методом «словесного портрета». 

8. Кримінальна реєстрація: поняття, джерела, види криміналістичних 

обліків. 

Змістовий модуль № 2. Криміналістична тактика. Криміналістична

методика

Тема  7.  Загальні  положення  криміналістичної  тактики.

Криміналістична версія. Організація і планування розслідування

1. Предмет, завдання, джерела та засоби криміналістичної тактики. 

2. Тактика слідчих (розшукових) дій. 

3. Тактичні прийоми, тактичні комбінації, тактичні операції. 

4. Слідчі ситуації. Тактичні рішення і тактичний ризик. 

Криміналістична рекомендація. 



5. Поняття і сутність криміналістичної версії, класифікація 

криміналістичних версій. Стадії, методи, побудови та перевірки версій. 

6. Зміст організації розслідування та його принципи. 

7. Зміст планування розслідування. Вимоги до різних видів планів. 

Тема 8. Тактика проведення огляду, обшуку, допиту, пред’явлення

для впізнання, слідчого експерименту

1. Поняття та завдання огляду. Види огляду, їх характеристика. Загальні

засади проведення огляду. 

2. Огляд  місця  події.  Етапи,  стадії  та  методи  огляду  місця  події.

Фіксація ходу і результатів огляду. 

3. Поняття, види обшуку. Підготовка до проведення обшуку. 

4. Етапи  і  тактичні  особливості  проведення  обшуку.  Фіксація

результатів обшуку.

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

6. Загальні  положення  тактики  допиту.  Фіксація  ходу  та  результатів

допиту. 

7. Встановлення  психологічно  контакту  з  допитуваним.  Актуалізація

забутого у пам’яті допитуваного.  Викриття неправди в показаннях. 

8. Поняття, сутність одночасного допиту двох чи більше вже допитаних

осіб. 

9. Поняття,  сутність та види пред’явлення для впізнання. Підготовка,

проведення і фіксація результатів пред’явлення для впізнання. 

10. Поняття,  мета,  завдання  слідчого  експерименту.  Види  слідчого

експерименту та тактичні положення проведення дослідів чи випробувань. 

Тема  9.  Тактика  використання  спеціальних  знань  у

кримінальному  судочинстві.  Призначення  і  проведення  судових

експертиз

1. Поняття, сутність і форми використання спеціальних знань. 



2. Поняття та значення судових експертиз.

3. Класифікація судових експертиз. Система судово-експертних установ

в Україні. 

4. Призначення і проведення судових експертиз. 

Тема  10.  Загальні  положення  криміналістичної  методики.

Розслідування вбивств,  зґвалтувань,  крадіжок,  шахрайства,  дорожньо-

транспортних пригод

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 та проведення окремих слідчих дій. 

5. Криміналістична  характеристика  зґвалтувань.  Початковий  етап

розслідування та проведення окремих слідчих дій.

6. Криміналістична  характеристика  крадіжок.  Початковий  етап

розслідування та проведення окремих слідчих дій.

7. Криміналістична  характеристика  шахрайства.  Початковий  етап

розслідування та проведення окремих слідчих дій.

8. Криміналістична  характеристика  дорожньо-транспортних  пригод.

Початковий етап розслідування та проведення окремих слідчих дій.
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