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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Криміналістика є однією з профілюючих дисциплін, що вивча-
ються слухачами юридичного факультету. 

Як наука криміналістика була запроваджена вченим зі світовим 
іменем Гансом Гроссом, який в 1892–1898 роках опублікував свої 
фундаментальні праці з загальною назвою “Керівництво для судових 
слідчих, чинів жандармерії і поліції” (1892) та “Керівництво для су-
дових слідчих як система криміналістики” (1898).

Криміналістика як галузь юриспруденції покликана розв’язувати 
завдання запобігання, протидії та розслідування злочинів. Основ-
ною метою цієї науки — це встановлення істини і вирішення завдань 
які були сформульовані ще давніми римськими юристами — хто? 
що? де? з чиєю допомогою? для чого? яким чином? коли?

Ця галузь знань за свою столітню історію пройшла велику 
еволюцію у своєму розвитку, пережила етапи становлення та роз-
квіту. У формуванні криміналістики приймала участь велика 
плеяда славних освітян, науковців та практичних співробітників. 
Сьогодні криміналістика — це світова наука, яка стоїть на захисті 
законних інтересів і прав людини та громадянина. 

Методика викладення криміналістики визначається специфікою 
її предмета та загальними принципами навчання. 

Вивчення курсу криміналістики слухачами заочної форми на-
вчання має низку особливостей, обумовлених застосуванням тради-
ційних форм (лекції, консультації, контрольні роботи). Оволодіння 
певними практичними навичками передбачає практичну роботу слу-
хачів з рекомендованою літературою. 

З метою контролю за засвоєнням пройденого матеріалу у міжсе-
сійний період слухачі виконують контрольну роботу, перед іспитом 
проходять тестування. 

Завершальним етапом навчання і формою перевірки засвоєння 
теоретичного матеріалу є іспит. В екзаменаційні білети включають-
ся питання з усіх частин криміналістики: загальної теорії, криміна-
лістичної техніки, криміналістичної тактики, методики розсліду-
вання окремих видів злочинів. 
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Криміналістична характеристика злочинів
Розслідування злочинів проти життя і здоров’я особи
Розслідування злочинів проти власності
Розслідування службових злочинів
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Профілактична діяльність слідчого

Разом годин: 189

ЗМІСТ
дисципліни 

“КРИМІНАЛІСТИКА”

Змістовий модуль I. Криміналістична методологія

Тема 1. Предмет, завдання і система криміналістики

Предмет криміналістики. Закономірності об’єктивної дійсності, 
що вивчаються криміналістикою. Злочинна діяльність як об’єкт піз-
нання у криміналістиці. Вивчення слідчої і судової практики як умо-
ва і основа розробки і удосконалення засобів і прийомів боротьби зі 
злочинністю. 

Завдання криміналістики (загальні й окремі). Система криміна-
лістики, окремі криміналістичні теорії та вчення. Криміналістична 
техніка. Криміналістична тактика і методика розслідування окремих 
видів злочинів. 

Література [3; 10; 13; 25; 26; 28; 41]

Тема 2. Методи криміналістики

Поняття методології. Теорія відображення як методологічна осно-
ва формування криміналістичних знань. Особливості пізнання зло-
чину в судочинстві. 

Поняття методів криміналістики і їх класифікація. Найзагальні-
ші та загальнонаукові методи у криміналістиці. Наукові та спеціаль-
ні методи криміналістики. Узагальнення слідчої, судової і експертної 
практики як джерело розробки і удосконалення методів, прийомів, 
технічних засобів криміналістики. 
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Використання даних природничих і технічних наук у криміналіс-
тиці, їх місце в системі методів цієї науки. 

Співвідношення методів науки криміналістики і методів практич-
ної діяльності у розслідуванні злочинів. 

Література [42; 43; 55; 56; 68]

Тема 3. Криміналістика в системі наукових знань

Криміналістика як самостійна юридична наука, її значення в бо-
ротьбі зі злочинністю. Значення положень суспільних, природничих 
і технічних наук у формуванні і розвитку криміналістичної теорії й 
практики розслідування злочинів і запобігання їм. 

Співвідношення криміналістики та інших юридичних наук. 
Використання криміналістичних знань, методів, науково-техніч-

них засобів в інших галузях суспільної діяльності. 
Література [10–13; 18; 24]

Тема 4. Історія розвитку криміналістики в Україні,  
Європі і світі

Виникнення і розвиток спеціальних знань у практиці розсліду-
вання злочинів. 

Історія розвитку криміналістики в Україні. Видатні українські 
криміналісти, учені і практики. Криміналістичні установи і юридичні 
навчальні заклади України. 

Сучасний рівень і перспективи розвитку європейської і світової 
криміналістики. Міжнародна координація діяльності, спрямованої 
на боротьбу зі злочинністю. 

Література [27; 28; 55; 56]

Тема 5. Окремі криміналістичні вчення і теорії

Криміналістична ідентифікація — спеціальний метод криміналіс-
тики. Поняття і наукові основи. Види і форми криміналістичної іден-
тифікації. Об’єкти і суб’єкти криміналістичної ідентифікації. 

Ототожнення, установлення групової приналежності і загального 
джерела походження об’єктів. 

Методика ідентифікаційного дослідження. Поняття ідентифіка-
ційної ознаки, їх види. Етапи ідентифікаційного процесу. Значення 
висновків ідентифікаційних досліджень для розкриття і розслідуван-
ня злочинів. 
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Криміналістичне вчення про механізм злочину. 
Криміналістичне вчення про версію. 

Література [10; 12; 13; 18; 61; 63]

Змістовий модуль ІІ. Криміналістична техніка

Тема 6. Загальні положення криміналістичної техніки

Поняття і структура криміналістичної техніки. Джерела форму-
вання і розвитку криміналістичної техніки. Класифікація криміна-
лістичних методів, прийомів і засобів. Поняття спеціальних кримі-
налістичних знань. Форми використання криміналістичної техніки. 

Методи, прийоми і науково-технічні засоби виявлення, фікса-
ції, вилучення і дослідження слідів злочину. Комплекти науково-
технічних засобів, що використовуються в розкритті і розслідуван-
ні злочинів. Технічні засоби і методи лабораторного дослідження ре-
чових доказів. 

Можливості застосування вимірювальної, мікродослідницької, 
аналітичної, обчислювальної техніки. Критерії допустимості вико-
ристання наукових методів і технічних засобів у кримінальному су-
дочинстві. Доказове значення результатів застосування криміналіс-
тичної техніки. 

Перспективи і проблеми розвитку криміналістичної техніки. 
Література [27; 28; 52; 42; 69; 83]

Тема 7. Криміналістична фотографія, кінозйомка, відеозапис

Криміналістична фотографія, її види, способи, прийоми. Особли-
вості фотографування окремих об’єктів: місця події, живих осіб, тру-
па, речових доказів. Задачі, що вирішуються методами дослідниць-
кої фотографії. 

Кінозйомка і відеозапис. Види й способи їх здійснення в ході про-
ведення слідчих дій. 

Правила оформлення фотознімків, матеріалів кінозйомки і відео-
запису, які додаються до матеріалів кримінальної справи. Викорис-
тання фотозйомки, кінозйомки і відеозапису на попередньому слід-
стві і в суді. 

Фототехніка і електроакустична експертиза: поняття, задачі і на-
прями розвитку. 

Література [11; 27; 28; 35; 40; 41; 66; 69]
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Тема 8. Криміналістичне слідознавство

Предмет трасології, її система і задачі. Наукові основи трасології. 
Механізм утворення слідів і їх класифікація. 

Загальні правила виявлення, огляду, фіксації і вилучення слідів. 
Наукові методи і технічні засоби виявлення і вилучення слідів. Зна-
чення і можливості дослідження слідів при проведенні слідчих дій. 

Види і характеристика слідів людини (рук, ніг, тіла, зубів, губ, ви-
ділень, взуття, одягу), транспортних засобів, знарядь злому та інстру-
ментів, нашарувань і часток матеріалів та речовин. 

Особливості виявлення, фіксації і вилучення зазначених видів 
слідів. Інформаційна природа слідів і обставини кримінальної спра-
ви, що можуть бути встановлені дослідженням слідів. 

Ототожнення цілого за його частинами, встановлення джерела 
походження об’єкта. 

Поняття і класифікація мікрооб’єктів. Прийоми і засоби виявлен-
ня, вилучення і дослідження мікрооб’єктів. 

Трасологічна експертиза слідів, підготовка матеріалів для її про-
ведення. 

Сучасні можливості матеріалознавських досліджень. Підготовка і 
призначення експертизи матеріалів і речовин. 

Література [7; 27; 28; 40; 41; 53; 55]

Тема 9. Криміналістичне зброєзнавство

Поняття судової балістики, її наукові основи. Об’єкти балістич-
ного дослідження: зброя, боєзапаси, вибухові пристрої, сліди пострі-
лу і вибуху. 

Наукові методи і технічні засоби виявлення, огляду, фіксації та 
вилучення об’єктів судової балістики. Встановлення обставин вико-
ристання зброї і вибухових речовин: їх виду, способу виготовлення, 
направлення, місця й дистанції пострілу. 

Ототожнення зброї за слідами на гільзах, кулях, шроті. Підготовка 
матеріалів і призначення судово-балістичної та вибухово-технічної 
експертизи. 

Література [41; 46; 47; 55; 56]

Тема 10. Криміналістичне документознавство

Поняття, види і наукові основи криміналістичного дослідження 
документів. Поняття і класифікація документів. Правила поводжен-
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ня з документами. Зміст і задачі криміналістичного дослідження до-
кументів. 

Рукописні документи. Поняття письма і почерку. Ознаки письмо-
вої мови і почерку, їх класифікація і ідентифікаційне значення. Не-
ідентифікаційне дослідження письма і його цілі. Можливості вста-
новлення властивостей і стану особи за її почерком. 

Почеркознавська й авторознавська експертизи: поняття, задачі, 
можливості. Підготовка матеріалів і призначення цих видів експер-
тизи. 

Технічне дослідження документів: поняття, зміст і види. Задачі 
і методика слідчого огляду документів. Види підробки документів. 
Ознаки зміни тексту документа і способи їх виявлення. Встановлен-
ня способу виготовлення документа і давнини тексту. Ідентифікація 
матеріалів і засобів, використаних для виготовлення документа. Від-
творення змісту пошкоджених документів. Ознаки підробки печаток 
і штампів. 

Дослідження машинописних текстів. Ідентифікація друкарської 
машинки. 

Дослідження поліграфічної продукції. Встановлення виду і спосо-
бу друку, особливостей засобів (друкарських форм) з метою встанов-
лення місця виготовлення друкарської продукції. 

Техніко-криміналістична експертиза документів: поняття, можли-
вості, підготовка матеріалів для її призначення. 

Література [7; 10; 24; 27; 28; 36; 67]

Тема 11. Криміналістичне дослідження зовнішніх ознак  
людини

Поняття і наукові основи ототожнення особи за зовнішніми озна-
ками. Характеристика ознак зовнішності, їх класифікація та іденти-
фікаційне значення. Функціональний портрет людини. Система опи-
су ознак зовнішності. Джерела інформації про ознаки зовнішності 
людини. Засоби і методи фіксації зовнішніх ознак людини. 

Співвідношення опису, впізнання та ідентифікації особи. 
Судово-портретна експертиза: поняття, предмет, методи, підго-

товка матеріалів для її призначення. 
Література [7; 27; 28; 35; 49; 53]
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Тема 12. Криміналістична акустика, одорологія і голографія

Можливості і задачі використання методів і засобів акустики в 
боротьбі зі злочинністю. Наукові основи судово-акустичних дослі-
джень. 

Ідентифікація людини за голосом (фоноскопічна експертиза): 
сутність, коло вирішуваних питань, особливості підготовки матеріа-
лів для її призначення. 

Експертиза засобів і матеріалів звуковідеозапису: сутність, пред-
мет, підготовка матеріалів для її проведення. 

Оцінка результатів судово-акустичних досліджень і використання 
їх у розслідуванні злочинів. 

Поняття і наукові основи криміналістичної одорології. Задачі і 
можливості використання запахових слідів людини у розслідуванні 
злочинів. 

Методи і технічні засоби консервації запаху людини. Застосуван-
ня, біологічних “датчиків” (службово-розшукових собак) для розшу-
ку і встановлення підозрюваних. Перспективи розвитку судової одо-
рології. Проблеми одорологічної експертизи. 

Література [7; 9; 12; 13; 19; 83]

Тема 13. Державні інформаційні системи, банки даних, 
 картотеки, колекції (криміналістична реєстрація)

Поняття, задачі і види кримінальної реєстрації. Наукові і правові 
засади криміналістичного обліку. 

Система, принципи організації і функціонування криміналістич-
них обліків. Взаємозв’язок окремих видів обліку. Способи реалізації 
даних обліку у розшуку осіб, предметів та розкритті злочинів. 

Тенденції і перспективи розвитку криміналістичних обліків, про-
блеми їх автоматизації і комп’ютеризації. 

Література [7; 27; 34; 36; 40; 55; 56]

Змістовий модуль III. Криміналістична тактика

Тема 14. Загальні положення криміналістичної тактики

Криміналістична тактика: поняття, система і завдання. Правові, 
психологічні та етичні основи криміналістичної тактики. Принципи 
криміналістичної тактики. 
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Поняття тактичних прийомів, їх джерела і класифікація. Тактич-
ний прийом і криміналістична рекомендація. Критерії допустимості 
та ефективності тактичних методів і засобів. 

Поняття, сутність і види тактичних операцій (комбінацій), їх зна-
чення й використання у розкритті та розслідуванні злочинів. 

Слідчі ситуації: поняття і види. Фактори, що обумовлюють фор-
мування і розвиток слідчої ситуації. Слідча ситуація як основа при-
йняття тактичних рішень. Тактичне рішення слідчого. Тактичний ри-
зик у діяльності слідчого. 

Характеристика і форми взаємодії органів слідства і дізнання. 
Фактори, що впливають на ефективність взаємодії. 

Використання допомоги населення і засобів масової інформації 
у боротьбі зі злочинністю. Форми і методи залучення громадян до 
участі у розслідуванні злочинів. 

Література [1; 18; 23; 33; 43; 67]

Тема 15. Криміналістична версія і планування розслідування

Криміналістична версія: поняття, логічна природа, види. Правила 
побудови і перевірки версій. 

Сутність планування розслідування, його принципи. Аналіз слід-
чої ситуації як умова забезпечення ефективності планування розслі-
дування. 

Особливості окремих видів планування: слідчої дії, тактичної опе-
рації, роботи у кримінальній справі в цілому, розслідування багато-
епізодних справ, групи справ, що знаходяться в віданні слідчого, у 
бригадному методі розслідування. 

Тактика планування розслідування. Складові елементи плану, до-
поміжна документація у плануванні. 

Література [1; 6; 33; 45; 67–70; 74]

Тема 16. Тактика слідчого огляду

Поняття, сутність і завдання слідчого огляду. Види слідчого огля-
ду. Роль слідчого огляду в розкритті і розслідуванні злочину. Загаль-
ні положення тактики слідчого огляду. 

Огляд місця події. Підготовка до огляду. Учасники огляду. Етапи 
огляду місця події. Тактичні прийоми огляду. Дослідження слідів на 
місці події. Поєднання огляду місця події з оперативно-розшуковими 
заходами. Негативні обставини, їх значення для виявлення і викрит-
тя інсценувань злочинів. 
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Використання спеціальних знань і науково-технічних засобів в 
огляді. Фіксація огляду місця події і його результатів. Зміст і форма 
протоколу огляду місця події. Додатки до протоколу огляду: плани, 
схеми, фотознімки, кіно- і відеострічки, зліпки слідів. 

Оцінка результатів огляду місця події. 
Особливості огляду трупа на місці його знаходження. Участь су-

дового медика в огляді трупа. Ексгумація трупа. 
Тактика огляду предметів і документів. Особливості огляду 

поштово-телеграфної кореспонденції. 
Особливості огляду тварин та їх трупів. 
Огляд та його види. Цілі і тактика огляду. Проведення освідуван-

ня спеціалістом. 
Література [1; 10; 12; 23; 33; 44; 45]

Тема 17. Тактика обшуку і виїмки

Поняття, сутність і види обшуку. Правові і фактичні підстави об-
шуку. Відмінність обшуку від догляду і оперативного обстеження 
приміщень, транспортних засобів, багажу. Психологічні і етичні осно-
ви обшуку. 

Підготовка до обшуку. Технічні засоби обшуку. Особливості так-
тики обшуку у приміщенні і на місцевості. Види тайників і прийо-
ми їх виявлення. Особистий обшук. Раптовість як умова ефективнос-
ті обшуку. 

Поняття і задачі виїмки. Порядок проведення виїмки. Фіксація 
ходу і результатів обшуку і виїмки. Оцінка і використання результа-
тів обшуку і виїмки у розслідуванні злочинів. 

Література [1; 6; 7; 10; 12; 23; 67–70]

Тема 18. Тактика допиту

Поняття, значення і види допиту. Забезпечення законності під 
час проведення допиту. Активність і наступальність допиту. Понят-
тя і межі допустимості психологічного впливу на допитуваного. Ети-
ка допиту. Відмінність допиту від опитування. 

Закономірності формування свідчень. Фактори, що впливають на 
формування і дачу свідчень. Використання даних логіки, психології, 
педагогіки та інших наук у тактиці допиту. 

Підготовка до допиту. Визначення предмета допиту. Прийому 
встановлення психологічного контакту з допитуваним. Тактичні при-
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йоми допиту: надання допомоги допитуваному у відновленні забуто-
го, викриття неправдивих свідчень, подолання позиції відмови від 
дачі свідчень, використання доказів. 

Виявлення свідків і тактика їх допиту. Тактика допиту потерпілих. 
Криміналістична віктимологія. Тактичні прийоми допиту підозрюва-
них і обвинувачених. Особливості допиту обвинуваченого, що заявив 
про своє алібі. Тактика допиту осіб, що були раніше засуджені. Осо-
бливості допиту підозрюваних (обвинувачених) у груповому злочи-
ні. Тактика допиту неповнолітніх. Особливості допиту з участю пере-
кладача і спеціаліста. 

Поняття, сутність і задачі очної ставки. Підготовка до очної став-
ки. Тактичні прийоми допиту на очній ставці. 

Фіксація ходу і результатів допиту і очної ставки. Технічні засоби 
фіксації свідчень. Організаційно-тактичні можливості використання 
матеріалів фоно-відеозапису свідчень. 

Література [34; 67–70; 71]

Тема 19. Тактика відтворення обстановки і обставин події

Характер, задачі і види відтворення обстановки і обставин розслі-
дуваних подій. 

Сутність перевірки свідчень на місці. Цілі перевірки свідчень на 
місці. Зміст підготовки до перевірки свідчень на місці. Тактичні при-
йоми перевірки свідчень на місці. 

Поняття, сутність і види слідчого експерименту. Учасники слід-
чого експерименту. Підготовка до проведення слідчого експерименту, 
інструктаж учасників дії. Тактичні умови і прийоми проведення слід-
чого експерименту. Цілі і способи реконструкції обстановки. 

Фіксація ходу і результатів відтворення обстановки і обставин по-
дії. Технічні засоби фіксації. Оцінка і використання одержаних ре-
зультатів у розслідуванні. 

Література [1; 6; 7; 13; 36; 67–70]

Тема 20. Тактика пред’явлення для впізнання

Поняття, сутність і види пред’явлення для пізнання. Психологічні 
основи пред’явлення для пізнання. Розпізнавання і пізнання. 

Підготовка до пред’явлення для пізнавання осіб, предметів, ді-
лянок місцевості, тварин, трупів. Проведення пізнання за фотознім-
ками, кіно- і відеострічками. Можливості повторного пізнання. Зу-
стрічне пізнання. 
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Фіксація ходу і результатів пред’явлення для пізнання у розсліду-
ванні злочинів. 

Література [1; 5; 6; 7; 8; 9; 13; 16; 81]

Тема 21. Тактика призначення судових експертиз

Поняття спеціальних знань, їх види і форми використання у кри-
мінальному судочинстві. Використання спеціальних знань слідчим, 
судом, спеціалістом і експертом в дослідженні слідів злочину. 

Поняття, сутність і види судових експертиз. Система судово-
експертних установ в Україні. 

Підготовка до проведення експертизи. Визначення мети і обся-
гу дослідження. Формування завдання. Вибір експерта (експертної 
установи). Поняття і види зразків для порівняльного дослідження. 
Тактика одержання зразків. Особливості призначення додаткової, 
повторної, комісійної і комлексної експертиз. 

Оцінка висновку експерта і використання встановлених ним фак-
тів у розкритті, розслідуванні і попередженні злочинів. 

Література [1; 12; 19; 23; 28; 38; 56]

Змістовий модуль IV. Криміналістична методика

Тема 22. Вивчення особи учасників процесу у ході  
проведення окремих слідчих дій 
та оперативно-розшукових заходів

Поняття і завдання вивчення особи підозрюваного (обвинуваче-
ного). Значення вивчення особи підозрюваного задля встановлення 
обставин скоєння злочину. 

Методи вивчення слідчим особи підозрюваного у процесі розслі-
дування. Взаємодія з оперативними робітниками органів внутрішніх 
справ. Особливості вивчення особи підозрюваного в ході реалізації 
окремих слідчих дій та оперативно-розшукових заходів. 

Фіксація результатів вивчення особи підозрюваного. 
Використання у процесі розслідування відомостей про особу під-

озрюваного, що виявлені слідчим та оперативно-розшуковим шля-
хом. Облік та реалізація положень віктимології при вивченні осіб 
потерпілих. 

Література [1; 2; 8; 10; 24; 28; 67–70; 81]
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Тема 23. Загальні положення криміналістичної методики

Поняття, значення і задачі криміналістичної методики. Законо-
мірності злочинної діяльності. Джерела криміналістичної методики. 
Методика в системі криміналістики. 

Структрура криміналістичної методики, її загальні положення і 
наукові основи. Потреби слідчої практики як умова розвитку кримі-
налістичної методики. Структура і види окремих методик розсліду-
вання злочинів. Напрями удосконаленя криміналістичних методик. 

Етапи розслідування і їх характеристика. Профілактична діяль-
ність слідчого. 

Проблеми алгоритмізації розслідування. 
Література [1; 8; 16; 24; 34; 36; 65; 67–70; 74]

Тема 24. Криміналістична характеристика злочинів

Криміналістична характеристика злочинів: поняття і структура. 
Значення криміналістичної характеристики злочину у розвитку ме-
тодики і удосконалення засобів розслідування. Класифікація злочи-
нів. Співвідношення криміналістичної, кримінально-правової і кри-
мінологічної характеристик злочину. 

Елементи криміналістичної характеристики злочинів. Виявлен-
ня і вимірювання міцності зв’язку елементів криміналістичної ха-
рактеристики конкретних видів злочинів. Використання цих даних 
в побудові методики розслідування. 

Література [1; 6; 16; 34; 45; 65; 67–71]

Тема 25. Розслідування злочинів проти життя і здоров’я  
громадян 

Значення боротьби зі злочинами проти життя і здоров’я грома-
дян і особливості її на сучасному етапі. Криміналістична характе-
ристика вбивств, заподіяння тілесних ушкоджень і статевих злочи-
нів. 

Особливості порушення кримінальних справ цих категорій. За-
дачі і тактика невідкладних слідчих дій та оперативно-розшукових 
заходів. Типові слідчі ситуації і слідчі версії у справах про вбивство, 
тілесні ушкодження і зґвалтування. Особливості розслідування 
вбивств, обумовлені способом їх скоєння. Встановлення особи за- 
гиблого. Використання спеціальних знань у розслідуванні зазначе-
них злочинів. Встановлення мотивів скоєння цих злочинів. Віктим-
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ність поведінки жертви. Характеристика способів приховування 
злочинів проти життя і здоров’я громадян. 

Зміст і характеристика наступного етапу розслідування. Особли-
вості тактики окремих слідчих дій. 

Профілактика злочинів проти життя і здоров’я громадян. 
Література [1; 4; 5; 9; 17; 22]

Тема 26. Розслідування злочинів проти власності

Види і способи злочинних посягань на власність і задачі боротьби 
з ними на сучасному етапі розвитку суспільства. 

Криміналістична характеристика розкрадань, крадіжок, погра-
бування, розбоїв та інших посягань у сфері економіки. Джерела ін-
формації про злочини даної групи. Перевірка відомостей про зло-
чини і особливості порушення кримінальних справ. Використання 
оперативно-розшукових заходів у розкритті і розслідуванні цих зло-
чинів. Взаємодія з контрольно-ревізійними органами для встанов-
лення характеру злочинних дій. Використання допомоги спеціалістів 
у розслідуванні злочинів, що потребують знань в галузі господарсько-
економічної, виробничо-технологічної діяльності установ, підпри-
ємств і організацій. 

Типові слідчі ситуації, що складаються на різних етапах розслі-
дування зазначених видів посягань на власність. Специфіка такти-
ки окремих слідчих дій і тактичних операцій стосовно розслідуван-
ня окремих видів злочинів. Організація розшуку вкраденого майна. 

Виявлення причин і умов, що сприяли скоєнню злочинів проти 
власності. 

Література [1; 67–70; 74]

Тема 27. Розслідування службових злочинів

Актуальність і особливості боротьби із посадовими злочинами 
в сучасних умовах. Криміналістична характеристика цих злочинів: 
зловживання владою і перевищення службових повноважень, хабар-
ництво, службовий підлог. 

Особливості порушення кримінальних справ. Типові слідчі си-
туації, зміст початкових слідчих дій. Вилучення і дослідження доку-
ментів з метою встановлення характеру порушення службових функ-
цій службовою особою. Тактична операція “затримання на гарячому” 
і використання оперативно-розшукових заходів в ході розслідуван-
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ня хабарництва. Тактичні особливості проведення інших слідчих дій. 
Призначення і проведення експертиз у справах про службові злочи-
ни. 

Література [23; 28–30; 67–70; 71]

Тема 28. Використання можливостей 
соціально-комунікаційних технологій (ЗМІ і PR) 
при розслідуванні злочинів

Засоби масової інформації і PR (паблік рилейшнз) та криміналь-
не судочинство. Історичний аспект використання повідомлення 
соціально-комунікаційних технологій (ЗМІ і PR) при розслідування 
злочинів. Сучасні можливості використання повідомлень засобів ма-
сової інформації для вирішення завдань кримінального судочинства. 

Приоритетні напрямки діяльності інформаційних служб органів 
дізнання та досудового слідства при розслідуванні злочинів. 

Тактико-криміналістичні засади використання повідомлень засо-
бів масової інформації при розслідуванні злочинів. 

Використання повідомлень ЗМІ для формування відповідної гро-
мадської думки при розслідуванні злочинів. 

Використання повідомлень ЗМІ в розшуковій діяльності. 
Використання повідомлень ЗМІ для виявлення злочинів.
Шляхи подолання суспільно небезпечних проявів і можливості 

використання повідомлень ЗМІ під час досудового слідства
Можливості використання повідомлень ЗМІ для протидії розслі-

дування злочинів і шляхи подолання такої протидії. 
Виявлення таємних комунікацій як елемент розслідування злочи-

нів, вчинених учасниками організованих злочинних груп і терорис-
тичних організацій. 

Література [1; 2; 7; 40; 65; 67; 82]

Тема 29. Розслідування комп’ютерного злочину

Значення боротьби зі злочинами, що пов’язані з використанням 
засобів обчислювальної техніки, комп’ютерних мереж або систем. Ти-
пові слідчі ситуації та слідчі версії по справах про злочини у сфері 
комп’ютерної інформації. 

Використання спеціальних пізнань при розслідуванні злочи-
нів у сфері комп’ютерної інформації. Специфіка розслідування 
комп’ютерного злочину залежно від їх виду. Зміст першочергових 
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слідчих дій. Огляд та детальна фотозйомка місця події. Обмежен-
ня комп’ютерного обладнання та опис (фіксація) його у протоколі. 
Можливості залучення фахівця з комп’ютерних систем для збирання 
доказової комп’ютерної інформації. 

Копіювання комп’ютерних програм на магнітні носії і вилучен-
ня їх. Опитування підозрюваних і свідків. Зміст і характеристика на-
ступного етапу розслідування. Призначення комп’ютерно-технічної 
експертизи, а також експертизи програмного забезпечення. 

Література [31; 39; 59–61; 63; 69]

Тема 30. Профілактична діяльність слідчого

Криміналістична профілактика як структурний елемент методи-
ки розслідування злочинів. Мета профілактики. Форми профілак-
тичної діяльності залежно від етапів розслідування злочинів. До-
тримання громадськістю певних морально — етичних норм та прин-
ципів, що залучається до усунення причин і передумов злочинності 
разом з органом дізнання. 

Заходи виховного та попереджувального характеру. Загально про-
філактичні заходи. Застосування можливостей засобів масової інфор-
мації, трудових колективів, національних традицій у профілактиці 
правопорушень. Причини та передумови, які за законом (КПК Укра-
їни) в окремих випадках є предметом доказованості. 

Внесення слідчим подання до відповідного державного органу, 
громадської організації або ж посадовій особі стосовно вжиття захо-
дів з усунення виявлених причин злочину. 

Література [23; 66–69; 72]

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І ЗАВДАННЯ 
ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Навчальний план Інституту післядипломної освіти з вивчення 
курсу “Криміналістика” передбачає виконання слухачами контроль-
ної роботи. 

Виконання контрольної роботи має сприяти глибшому засво-
єнню слухачами теоретичних знань методології науки криміналіс-
тики: предмет науки, її завдання і система, методи криміналістики, 
взаємозв’язок з іншими правовими дисциплінами. Відповіді на пи-
тання з криміналістичної техніки потребують засвоєння тем, в яких 
описані науково-технічні засоби, прийоми і методи виявлення, фікса-
ції, вилучення та дослідження слідів злочину. 
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Контрольна робота складається з трьох завдань у кожному варіан-
ті. Варіант завдань студент вибирає із наведеного переліку (таблиця). 

Перша літера прізвища студента А–Ж З–М Н–Т У–Я

Варіант контрольної роботи 1 2 3 4

Перед виконанням роботи, необхідно з’ясувати зміст і умови за-
вдань, вивчити необхідні розділи підручника і додаткову літературу. 
Вирішення завдання має бути обґрунтованим, з додержанням реко-
мендацій, розроблених у криміналістиці. Відповіді повині бути по-
вними, чіткими з посиланнями на використані літературні джерела. 
В кінці контрольної роботи має бути список використаної літерату-
ри, дата виконання і підпис. 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант 1

Завдання 1. Предмет науки криміналістики. 
Розвиток наукових уявлень про предмет криміналістики. Зако-

номірності об’єктивної дійсності, що вивчаються криміналістикою: 
закономірності злочинної діяльності, закономірності відображення 
злочину в навколишньому середовищі, закономірності виявлення, 
закріплення і дослідження слідів злочину. 

Завдання 2. Поняття і види криміналістичної ідентифікації. 
Криміналістична ідентифікація як самостійне наукове вчення. 

Наукові основи криміналістичного ототожнення об’єктів. Види і 
форми криміналістичної ідентифікації. 

Завдання 3. Види слідів рук і способи їх виявлення під час проведен-
ня слідчих дій. 

Будова шкіри на долонних поверхнях рук і механізм утворення 
слідів рук. Об’ємні і поверхневі (нашарування, відшарування), види-
мі, безколірні сліди. 

Провести огляд скляного предмета (пляшки, банки тощо), описа-
ти методи виявлення, фіксації і вилучення слідів рук. 

Варіант 2 

Завдання 1. Методи криміналістики. 
Теорія відображення як методологічна основа пізнання події зло-

чину. Особливості слідчого пізнання. Найзагальніші та загальнонау-
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кові методи в криміналістиці. Окремо наукові та спеціальні методи 
криміналістики. 

Завдання 2. Об ’єкти ідентифікації і встановлення групової на-
лежності. 

Наукові основи криміналістичної ідентифікації, її значення у 
слідчій, експертній і судовій діяльності. Ототожнення і установлен-
ня групової належності. Проблеми ототожнення об’єктів, що не ма-
ють усталеної форми. 

Завдання 3. Механізм пострілу та утворення слідів на кулях і 
гільзах. 

Описати механізм утворення слідів, методи їх виявлення і фікса-
ції (у формі протоколу слідчого огляду). 

Варіант 3 

Завдання 1. Місце криміналістики в системі наукових знань. 
Криміналістика в системі людських знань та її значення в забез-

печенні практичної діяльності у боротьбі зі злочинністю. Викорис-
тання положень філософії, логіки, психології та інших суспільних 
наук у розвитку криміналістичної теорії і практики розслідування 
злочинів та запобігання їм. Співвідношення криміналістики і при-
родничих та технічних наук. Взаємозв’язки криміналістики і юри-
дичних наук. 

Завдання 2. Ідентифікаційні ознаки, їх види. 
Загальні положення методики ідентифікаційного дослідження. 

Оцінка загальних та індивідуальних ознак об’єктів ототожнення. По-
няття сукупності ідентифікаційних ознак як підстави до вирішення 
питання про наявність чи відсутність тотожності об’єктів. 

Завдання 3. Ідентифікація людини за почерком. 
Описати свій почерк, виділити загальні та індивідуальні ознаки 

почерку. Описати будь-який свій рукопис як об’єкт дослідження і 
зразки почерку (вільні та експериментальні), необхідні для ідентифі-
кації виконавця цього рукопису. 

Варіант 4

Завдання 1. Система криміналістики. 
Загальна теорія і окремі криміналістичні теорії та вчення (кримі-

налістична ідентифікація, криміналістичні версії, спосіб вчинення 
злочину та ін.). Криміналістична техніка, тактика і методика розслі-
дування окремих видів злочинів. 
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Завдання 2. Поняття сліду в трасології. Класифікація слідів. 
Наукові основи трасології. Механізм утворення слідів (в широко-

му і вузькому розумінні). Класифікація слідів у трасології за різними 
підставами. Загальні правила виявлення, фіксації і вилучення слідів. 

Завдання 3. Види підробок документів і способи їх виявлення. 
Описати види повної і часткової зміни тексту документа і спосо-

би їх виявлення. Написати будь-який текст і спробувати прочитати 
сліди тиснення на аркуші, що розташований під виконаним текстом. 
Описати у формі протоколу слідчого огляду застосовані методи ви-
явлення цього тексту (освітлення, зміна кута зору та ін.) і одержані 
результати. 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Розвиток вчення про предмет науки криміналістики.
2. Форми використання даних природничих і технічних наук у 

слідчій практиці. 
3. Застосування моделювання і реконструкції у практиці розслі-

дування злочинів. 
4. Поняття криміналістичної діагностики та її наукові основи. 
5. Система криміналістичних наукових відомств України та їх 

функції. 
6. Предмет і завдання криміналістичної техніки. 
7. Правові та наукові основи застосування технічних засобів у 

кримінальному судочинстві. 
8. Застосування технічних засобів фіксації при провадженні слід-

чих дій. 
9. Науково-технічні засоби, які використовуються для поперед-

ження злочинів. 
10. Особливості застосування науково-технічних засобів криміна-

лістичної техніки суді. 
11. Криміналістичне дослідження мікрослідів. 
12. Криміналістична одорологія. 
13. Поняття і класифікація слідів у трасології та їх криміналістич-

не значення. 
14. Сліди транспортних засобів і їх значення для встановлення об-

ставин дорожньо-транспортних подій. 
15. Наукові основи судового почеркознавства. 
16. Застосування математичних методів і ЕОМ у криміналістиці. 
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17. Криміналістична інформатика. 
18. Криміналістична антропологія. 
19. Кримінальна реєстрація та її завдання. 
20. Загальні питання криміналістичної (слідчої) тактики. 
21. Використання даних логіки у криміналістичній тактиці. 
22. Побудова і перевірка слідчих версій під час розслідування зло-

чинів. 
23. Значення і види планування під час розслідування злочинів. 
24. Тактика підготовки до огляду місця події. 
25. Застосування науково-технічних засобів при огляді місця події. 
26. Особливості тактики підготовки і провадження обшуку примі-

щень. 
27. Тактика допиту свідків, які дають неправдиві свідчення. 
28. Особливості тактики допиту осіб з фізичними і психологічни-

ми недоліками. 
29. Психологічні основи і тактика допиту неповнолітніх обвинува-

чених на попередньому слідстві. 
30. Участь спеціаліста при провадженні слідчих дій. 
31. Слідчі ситуації та їх значення у розслідуванні окремих видів 

злочинів. 
32. Висновок судової експертизи, методи його перевірки і оцінки 

слідчим.
33. Призначення і проведення додаткової та повторної судових 

експертиз на попередньому слідстві. 
34. Призначення комісійної і комплексної судових експертиз на 

попередньому слідстві. 
35. Тактика розшуку. 
36. Роль наукової організації праці в удосконаленні слідчої тактики. 
37. Поняття і загальні положення методики розслідування окре-

мих видів злочинів. 
38. Криміналістична характеристика злочинів і їх значення у роз-

робці методів розслідування. 
39. Тактичні прийоми, тактичні комбінації, тактичні операції та їх 

роль у розслідуванні злочинів. 
40. Криміналістичне вчення про спосіб скоєння злочинів. 
41. Використання спеціальних знань при розслідуванні розтрат і 

присвоєння державного і громадського майна. 
42. Методика розслідування злочинних порушень правил охорони 

навколишнього середовища. 
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43. Проблеми розслідування злочинів у сфері економіки. 
44. Механізм скоєння злочину як предмет вивчення криміналіс-

тики. Закономірні зв’язки між елементами механізму скоєння 
злочину. 

45. Поняття криміналістичної ідентифікації як методу пізнання і 
одержання доказів при розслідуванні злочинів. 

46. Встановлення групової належності об’єкта та її доказове зна-
чення. 

47. Поняття версії як методу пізнання при розкритті і розслідуван-
ні злочинів. Види версій. 

48. Використання версій при проведенні окремих слідчих дій, пла-
нуванні розслідування в цілому. 

49. Поняття судової експертизи та її види. Система експертних 
установ в Україні. 

50. Поняття спеціальних знань і форми їх використання в розкрит-
ті та розслідуванні злочинів. 

51. Об’єкти ідентифікації та їх ознаки. Види ідентифікації. 
52. Система криміналістики. 
53. Негативні обставини та їх значення в розслідуванні. 
54. Види криміналістичної зйомки. 
55. Прийоми виявлення та фіксації слідів транспортних засобів. 
56. Види слідів знарядь злому та інструментів, їх значення в розслі-

дуванні злочинів. 
57. Можливості дактилоскопічної експертизи. 
58. Поняття огляду і його значення як способу одержання доказів. 

Види огляду. 
59. Сліди застосування вогнепальної зброї при скоєнні злочину та 

їх значення при розслідуванні. Судова балістика як розділ кри-
міналістики. 

60. Виявлення, фіксація та вилучення слідів використання наріз-
ної та мисливської гладкоствольної зброї. 

61. Види слідів транспортних засобів та їх значення в розслідуван-
ні злочинів. 

62. Правила огляду вогнепальної зброї на місці події, фіксація та 
вилучення. 

63. Стадії огляду місця події. Тактичні завдання огляду. 
64. Призначення судово-балістичної експертизи. 
65. Поняття документів, їх види і значення при розслідуванні зло-

чинів. 
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66. Криміналістичне дослідження письма. 
67. Аналіз версій (виведення наслідків). 
68. Правила побудови версій. 
69. Поняття криміналістичної діагностики та її значення в розслі-

дуванні злочинів. 
70. Правила перевірки версій. 
71. Взаємодія слідчого і спеціаліста при проведенні окремих слід-

чих дій. 
72. Фіксація результатів огляду місця події. 
73. Механізм відображення злочину в оточуючій матеріальній об-

становці. Види слідів. 
74. Підготовка і призначення ідентифікаційних та діагностичних 

експертиз. 
75. Загальна характеристика експертного дослідження. Оцінка ви-

сновків експерта. 
76. Методи криміналістики, що використовуються при розсліду-

ванні злочинів. 
77. Діяльність з розслідування злочинів як предмет вивчення кри-

міналістики. Закономірність розслідування злочинів. 
78. Вивчення напрямку руху транспортних засобів за їх слідами. 
79. Прийоми та технічні засоби виявлення і вилучення слідів рук 

при огляді місця події, окремих речових доказів. 
80. Фіксація результатів обшуку і виїмки. 
81. Поняття допиту і його види на попередньому слідстві. 
82. Сліди рук та їх значення при розслідуванні злочинів. Власти-

вості папілярних узорів. Дактилоскопія як розділ криміналіс-
тики. 

83. Прийоми виявлення та фіксації слідів ніг при огляді місця події. 
84. Можливості ідентифікації транспортного засобу за його слідами. 
85. Прийоми виявлення та фіксації слідів знарядь злому та інстру-

ментів при огляді місця події. 
86. Види слідів ніг людини та їх значення в розслідуванні злочинів. 
87. Підготовка огляду місця події. Склад слідчо-оперативної групи. 
88. Попереднє дослідження слідів використання вогнепальної 

зброї. Визначення напрямку та дистанції пострілу. 
89. Загальні правила пред’явлення для пізнання. 
90. Підготовка до пред’явлення пізнання. 
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