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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників 

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної
дисципліни

денна
форма

навчання

заочна форма
навчання

Кількість 
кредитів  – 4

Галузь знань
08 «Право»

Нормативна

Спеціальність підготовки 
081 «Право»

Змістових 
модулів – 2

Спеціальність (професійне
спрямування):
_______________

Рік підготовки:
3-й 3-й

Індивідуальне 
науково-
дослідне 
завдання – 
                            

Семестр

Загальна 
кількість годин 
– 120

6-й 6-й

Лекції

Тижневих годин
для денної 
форми 
навчання:
аудиторних – 
2,2
самостійної 
роботи студента
– 4,4

Освітній ступінь:
Бакалавр

20 год. 6 год.

Практичні

20 год. 6 год.
Лабораторні

Самостійна робота
80 год. 108 год.
Індивідуальні завдання: 

Вид контролю: диф. залік

Примітка.

Співвідношення  кількості  годин  аудиторних  занять  до  самостійної  і

індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 40/80

для заочної форми навчання – 12/108



2. 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.



3. 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.



4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових

модулів і тем

Кількість годин
Денна форма Заочна форма

усьо

го 

у тому числі усьо

го 

у тому числі
л п сем інд с. р. л п сем інд с. р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи криміналістики. Загальні положення

криміналістичної техніки
Тема 1. Предмет, 
завдання і система 
криміналістики. 
Історія 
криміналістики. 
Методологічні 
засади 
криміналістики

12 2 2 ‒ ‒ 8 13 1 1 ‒ ‒ 11

Тема 2. 
Криміналістична 
ідентифікація та 
діагностика

12 2 2 ‒ ‒ 8 13 1 1 ‒ ‒ 11

Тема 3. Загальні 
положення 
криміналістичної 
техніки. 
Криміналістична 
фотографія і 
відеозапис

12 2 2 ‒ ‒ 8 11 1 1 ‒ ‒ 9

Тема 4. 
Криміналістичне 
дослідження слідів 
(трасологія). 
Дактилоскопія. 
Одорологія. 
Фоноскопія

12 2 2 ‒ ‒ 8 12 1 1 ‒ ‒ 10

Тема 5. 
Криміналістичне 
дослідження 
вогнепальної зброї 
(судова балістика). 
Криміналістичне 
дослідження 
холодної зброї. 
Криміналістична 
вибухотехніка

12 2 2 ‒ ‒ 8 12 1 1 ‒ ‒ 10



Тема 6. 
Криміналістичне 
дослідження письма.
Техніко-
криміналістичне 
дослідження 
документів. 
Габітоскопія. 
Кримінальна 
реєстрація

12 2 2 ‒ ‒ 8 13 ‒ ‒ ‒ ‒ 13

Разом за змістовим 
модулем 1

72 12
1
2

‒ ‒ 48 74 5 5 ‒ ‒ 64

Змістовий модуль 2. Криміналістична тактика. Криміналістична методика
Тема 7. Загальні 
положення 
криміналістичної 
тактики. 
Криміналістична 
версія. Організація і 
планування 
розслідування

12 2 2 ‒ ‒ 8 13 1 1 ‒ ‒ 11

Тема 8. Тактика 
проведення огляду, 
обшуку, допиту, 
пред’явлення для 
впізнання, слідчого 
експерименту

12 2 2 ‒ ‒ 8 11 ‒ ‒ ‒ ‒ 11

Тема 9. Тактика 
використання 
спеціальних знань у 
кримінальному 
судочинстві. 
Призначення і 
проведення судових 
експертиз

12 2 2 ‒ ‒ 8 11 ‒ ‒ ‒ ‒ 11

Тема 10. Загальні 
положення 
криміналістичної 
методики. 
Розслідування 
вбивств, зґвалтувань,
крадіжок, 
шахрайства, 
дорожньо-
транспортних пригод

12 2 2 ‒ ‒ 8 11 ‒ ‒ ‒ ‒ 11

Разом за змістовим 48 8 8 ‒ ‒ 32 46 1 1 ‒ ‒ 44



модулем 2
Усього годин : 120 20 20 ‒ ‒ 80 120 6 6 ‒ ‒ 108

5. Теми практичних занять

№

з/п

Назва теми Кількість

годин
дфн зфн

1 Предмет, завдання і система криміналістики. 

Історія криміналістики. Методологічні засади 

криміналістики

2 1

2 Криміналістична ідентифікація та діагностика 2 1
3 Загальні положення криміналістичної техніки. 

Криміналістична фотографія і відеозапис

2 1

4 Криміналістичне дослідження слідів (трасологія). 

Дактилоскопія. Одорологія. Фоноскопія

2 1

5 Криміналістичне дослідження вогнепальної зброї 

(судова балістика). Криміналістичне дослідження 

холодної зброї. Криміналістична вибухотехніка

2 1

6 Криміналістичне дослідження письма. Техніко-

криміналістичне дослідження документів. 

Габітоскопія. Кримінальна реєстрація

2 ‒

7 Загальні положення криміналістичної тактики. 

Криміналістична версія. Організація і планування 

розслідування

2 1

8 Тактика проведення огляду, обшуку, допиту, 

пред’явлення для впізнання, слідчого 

експерименту

2 ‒

9 Тактика використання спеціальних знань у 

кримінальному судочинстві. Призначення і 

проведення судових експертиз

2 ‒

10 Загальні положення криміналістичної методики. 

Розслідування вбивств, зґвалтувань, крадіжок, 

шахрайства, дорожньо-транспортних пригод

2 ‒



Усього : 20 6

6. Самостійна робота

№

з/п

Назва теми Кількість

годин
дфн зфн

1 Предмет, завдання і система криміналістики. 

Історія криміналістики. Методологічні засади 

криміналістики

8 11

2 Криміналістична ідентифікація та діагностика 8 11
3 Загальні положення криміналістичної техніки. 

Криміналістична фотографія і відеозапис

8 9

4 Криміналістичне дослідження слідів (трасологія). 

Дактилоскопія. Одорологія. Фоноскопія

8 10

5 Криміналістичне дослідження вогнепальної зброї 

(судова балістика). Криміналістичне дослідження 

холодної зброї. Криміналістична вибухотехніка

8 10

6 Криміналістичне дослідження письма. Техніко-

криміналістичне дослідження документів. 

Габітоскопія. Кримінальна реєстрація

8 13

7 Загальні положення криміналістичної тактики. 

Криміналістична версія. Організація і планування 

розслідування

8 11

8 Тактика проведення огляду, обшуку, допиту, 

пред’явлення для впізнання, слідчого 

експерименту

8 11

9 Тактика використання спеціальних знань у 

кримінальному судочинстві. Призначення і 

проведення судових експертиз

8 11

10 Загальні положення криміналістичної методики. 

Розслідування вбивств, зґвалтувань, крадіжок, 

шахрайства, дорожньо-транспортних пригод

8 11

Усього : 80 108



7. Методи навчання

Лекції, практичні заняття, виконання тестових завдань, складання письмових

опорних  конспектів,  відповіді  на  контрольні  завдання,  підготовка  рефератів,

реферування  джерельної,  наукової  та  монографічної  літератури,  робота  з

термінологічним словником (глосарієм).

8. Методи контролю

Явка  студентів  на  лекції  та  практичні  заняття,  їх  активність,  поточне

тестування  за  кожний  модуль,  за  реферат,  знання  глосарію  з  кожної  теми,

виконання контрольних завдань, захист рефератів.

9. 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

практичних 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. 

10. 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

11. Рекомендована література

Нормативно-правові акти:

1. Конституція  України:  Прийнята  Верховною  Радою  України  28  червня

1996 року № 254к/96-ВР // Офіційний вісник України. – 2010. – № 72/1. – Ст. 2598.

2. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III // Офіційний

вісник України. – 2001. – № 21. – Ст. 920. 

3.  Кримінально-процесуальний  кодекс  України  від  13  квітня  2012  р.  №

4651-VI III // Офіційний вісник України. – 2012. – № 37. – Ст. 11. 

4. Про  судову  експертизу:  Закон  України  від  25.02.1994  р.  //  Відомості

Верховної Ради України. – 1994.  № 28.  Ст. 232.‒ ‒

5. Наказ МВС № 1343 від 03.11.2015 р. «Про затвердження Положення про

експертну службу Міністерства Внутрішніх справ України». 



6. Наказ  МВС  №  591  від  17.07.2017  р.  «Про  затвердження  Інструкції  з

організації  проведення  та  оформлення  експертних  проваджень  у  підрозділах

Експертної служби МВС України». 

7. Наказ  Міністерства  юстиції  України  №  53/5  від  08.10.1998  р.  «Про

затвердження  Інструкції  про  призначення  та  проведення  судових  експертиз  та

експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки

та призначення судових експертиз та експертних досліджень».  

8. Наказ МВС України № 785 від 11.09.2001 р. «Про затвердження Інструкції

про порядок функціонування дактилоскопічного обліку експертної служби МВС

України».

9. Наказ МВС України від 10.09.2009 р. №390 «Про затвердження Інструкції

з організації функціонування криміналістичних обліків експертної служби МВС

України».

Основна література

10. Криміналістика: Навч. посіб. / І. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник.–

4-е вид., випр. та доповн. - К. : Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2007. – 236 с.

11. Криміналістика:  Енциклопед. словник /  В. Ю. Шепітько.  – К.,  2001. –

560 с.

12. Криміналістика / П. Д. Біленчук, В. К. Лисиченко, Н. І. Клименко; За ред.

П. Д. Біленчука. – К. : АТІКА, 2001. – 544 с.

13. Криміналістика / В. Б. Шепітько – К. : ІнЮРЕ, 2004. – 728 с.

14. Криміналістика (криміналістична техніка) / П. Д. Біленчук, А. П. Гель. –

К. : МАУП, 2001. – 216 с.

15. Криминалистика.  Криминалистическая  тактика  и  методика

расследования преступлений / В. Ю. Шепитько. – Х. : Одиссей, 2001. – 528 с.
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