
 



1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  –5 

Галузь знань 

26 Цивільна безпека 

Нормативна  Спеціальність: 

262 Правоохоронна 

діяльність 

Модулів – 2 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

Рік підготовки: 

3-й  3-й, 4-й 

 Семестр 

Загальна кількість 

годин –150 

5-й,6-й 6-й,7-й, 8-й 

Лекції 

 

30 год. 8 год. 

Семінарські 

12 год. 6 год. 

Практичні 

32 год. 8 год.  

Самостійна робота 

76 год. 128 год. 

Вид контролю: залік, 

екзамен 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Криміналістика» є: 

виробити у здобувачів вищої освіти стійку систему знань та вмінь, необхідних 

в практичній діяльності по виявленню, фіксації та вилученню речових доказів, 

ефективному використанню методичних рекомендацій при розкритті та 

розслідуванні кримінальних правопорушень.  

Завданням навчальної дисципліни є глибоке засвоєння теоретичного 

матеріалу на семінарських заняттях згідно тематичного плану. Особлива увага 

приділяється навчанню здобувачів вищої освіти знаннями з питань теорії і 

методології науки, що мають визначальне значення для усіх видів 

криміналістичної діяльності, про можливості і методи досліджень у 

криміналістичній техніці, про основи вивчення особистості обвинувачуваного 

(підозрюваного), тактики і методики розслідування окремих видів 

кримінальних правопорушень, правового самовизначення з використанням 

діючого законодавства. Засвоєння криміналістики базується на таких видах 

навчальних занять, як курс лекцій, семінарські/практичні заняття, 

індивідуальні заняття та дискусій з актуальних проблем криміналістики.  



 

Перелік компетентностей, формування яких забезпечує вивчення 

навчальної дисципліни (з ОПП). 

Загальні компетентності: ЗК1.Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. ЗК5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. ЗК7. 

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. ЗК8. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення. ЗК9. Здатність працювати в команді.  

Спеціальні компетентності: СК4. Здатність до критичного та системного 

аналізу правових явищ і застосування набутих знань та навичок у професійній 

діяльності. СК5. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, 

аналізувати та узагальнювати правову інформацію з різних джерел. СК6. 

Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати 

аргументовані висновки та рекомендації. СК10. Здатність визначати належні та 

придатні для юридичного аналізу факти. СК14. Здатність до використання 

технічних приладів та спеціальних засобів, інформаційно-пошукових систем та 

баз даних.  

  Результати навчання: ПРН1. Розуміти історичний, економічний, 

технологічний і культурний контексти розвитку правоохоронної діяльності. 

ПРН3. Збирати необхідну інформацію з різних джерел, аналізувати і оцінювати її. 

ПРН4. Формулювати і перевіряти гіпотези, аргументувати висновки. ПРН5. 

Розробляти тексти та документи з питань професійної діяльності, вільно 

спілкуватися українською та іноземною мовами усно і письмово у соціальній і 

професійній сферах. ПРН8. Здійснювати пошук інформації у доступних джерелах 

для повного та всебічного встановлення необхідних обставин. ПРН10. 

Виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові 

висновки. ПРН12. Адаптуватися і ефективно діяти за звичних умов 

правоохоронної діяльності та за умов ускладнення оперативної обстановки. 

ПРН14. Здійснювати пошук та аналіз новітньої інформації у сфері 

правоохоронної діяльності, мати навички саморозвитку та самоосвіти протягом 

життя, підвищення професійної майстерності, вивчення та використання 

передового досвіду у сфері правоохоронної діяльності. ПРН15. Працювати 

автономно та в команді виконуючи посадові обов’язки та під час розв’язання 

складних спеціалізованих задач правоохоронної діяльності.  

Міждисциплінарні зв’язки кримінальний процес, кримінальне право, 

юридична психологія. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. 

ТЕМА№ 1. Предмет, система, задачі і методи криміналістики.  
Історія виникнення і розвитку криміналістики. Предмет криміналістики. 

Об’єкти криміналістичного вивчення. Закономірності механізму вчинення 

кримінальних правопорушень та утворення слідів (інформації). Закономірності 

діяльності по розслідуванню кримінальних правопорушень. Основні поняття 

криміналістики.  



Система курсу криміналістики: загальнотеоретичні положення, 

криміналістична техніка, тактика і методика, їх взаємозв'язок. Місце 

криміналістики в системі наукового знання, її співвідношення з кримінальним 

правом, кримінальним процесуальним правом, кримінологією, негласною 

діяльністю. Методи криміналістики.  

Задачі криміналістики в удосконаленні діяльності правоохоронних органів 

по боротьбі зі злочинністю.   

 

  ТЕМА№ 2. Криміналістична ідентифікація і діагностика.  
Особливості пізнання при розслідуванні кримінальних правопорушень. 

Ідентифікація – метод пізнання при розслідуванні кримінальних правопорушень.  

Поняття та наукові основи ідентифікації. Об’єкти криміналістичної 

ідентифікації, її види та форми. Ідентифікаційні ознаки та їх класифікація. 

Ідентифікація та встановлення групової належності. Основні поняття 

криміналістичної ідентифікації. Значення криміналістичної ідентифікації в 

розслідуванні кримінальних правопорушень.  

Поняття криміналістичної діагностики її значення в розслідуванні 

кримінальних правопорушень.  

ТЕМА№ 3. Загальні положення криміналістичної техніки  
Правові основи використання засобів в розслідуванні кримінальних 

правопорушень.  

Предмет і структура криміналістичної техніки, як складової частини 

криміналістики. Комплекси засобів криміналістичної техніки, що застосовуються 

в Національній поліції.  

Технічні засоби, які застосовуються слідчим, експертом-криміналістом при 

проведенні слідчих (розшукових) дій.  

Технічні засоби і методи, які застосовуються в експертних дослідженнях. 

Перспективні методи застосування досягнень науково-технічного прогресу в 

розслідуванні кримінальних правопорушень.  

  

ТЕМА№ 4. Криміналістична фотографія та відеозапис.  

Основи загальної фотографії. Поняття і значення криміналістичної 

фотографії. Методи криміналістичної фотографії.  

Застосування фотографії при проведенні слідчих (розшукових) дій. Види і 

способи фотозйомки при огляді місця події, проведенні інших слідчих 

(розшукових) дій. Застосування фотографії при проведенні криміналістичних 

експертиз. Процесуальне і технічне оформлення застосування фотографії при 

розслідуванні кримінальних правопорушень.  

Застосування звуко- та відеозапису при розслідуванні кримінальних 

правопорушень та особливості його процесуального і технічного оформлення.  

Доказове значення результатів застосування фотографії, звуко- та 

відеозапису при розслідуванні кримінальних правопорушень.  

  

ТЕМА№ 5. Криміналістичне ототожнювання людини за зовнішніми 

ознаками (габітологія).  



Поняття габітології, її природно-наукові основи. Ознаки зовнішності 

людини: їх властивості, класифікація та ідентифікаційне значення. Джерела 

інформації про ознаки зовнішності відомих осіб, які перебувають в розшуку, 

невідомих злочинців та загиблих відомих розшукуваних осіб, невідомих 

злочинців і загиблих осіб.  

 

 

Криміналістичні засоби і методи фіксації ознак зовнішності людини:  

словесний портрет, пізнавальна фотозйомка, виготовлення суб’єктивних 

портретів, графічна і пластична реконструкція обличчя по черепу.  

Види і форми ототожнювання людини за ознаками зовнішності. Підготовка і 

призначення портретно-криміналістичної експертизи.  

  

ТЕМА№ 6. Криміналістичне дослідження слідів (трасологія).  
Поняття, значення і наукові основи криміналістичного дослідження слідів. 

Механізм утворення слідів. Класифікація слідів. Загальні правила виявлення, 

огляду, фіксації та вилучення слідів. Сліди рук.  

Дактилоскопія як розділ трасології. Будова шкіри на долонях рук. Типи і 

види папілярних візерунків пальців рук і долоні. Властивості папілярних 

візерунків.  

Механізм утворення слідів рук, їх види і значення в розслідуванні 

кримінальних правопорушень. Технічні засоби і прийоми виявлення, фіксації при 

огляді місця події окремих речових доказів. Описання слідів рук в протоколі 

огляду. Попереднє дослідження слідів рук на місці події.  

Використання слідів рук в криміналістичних обліках. Підготовка та 

призначення дактилоскопічної експертизи. Технічні засоби і прийоми 

дактилоскопіювання пальців та долоні рук.  

Сліди ніг (взуття).  

Механізм утворення слідів ніг (взуття) їх види. Доріжка слідів та її 

елементи. Значення слідів ніг в розслідуванні кримінальних правопорушень.  

Технічні засоби і прийоми виявлення, фіксації та вилучення слідів ніг при 

огляді місця події. Описування слідів ніг в протоколі огляду. Попереднє 

дослідження слідів ніг на місці події.  

Підготовка і призначення експертизи по слідам ніг. Використання слідів ніг 

в криміналістичних обліках.  

Сліди зубів.  

Механізм утворення та види сліди зубів: виявлення, фіксація і вилучення.  

Підготовка і призначення експертизи по слідах зубів.  

Сліди знарядь зламу та інструментів.  

Види слідів знарядь зламу та інструментів, способи зламу і механічні 

утворення слідів. Значення слідів знарядь злому та інструментів в розслідуванні 

кримінальних правопорушень.  

Технічні засоби і прийоми виявлення, фіксації та вилучення слідів знарядь 

зламу та інструментів при огляді місця події. Описування слідів в протоколі 

огляду. Попереднє дослідження слідів знарядь зламу та інструментів на місці 

події. Використання слідів знарядь та інструментів в криміналістичних обліках.  



Підготовка і призначення експертизи по слідам знарядь зламу та 

інструментів.  

Сліди транспортних засобів.  

Механізм утворення слідів транспортних засобів та їх види. 3начення слідів 

транспортних засобів в розслідуванні кримінальних правопорушень.  

Технічні засоби та прийоми виявлення, фіксації та вилучення слідів 

транспортних засобів при огляді місця події. Описування слідів в протоколі 

огляду. Попереднє дослідження слідів транспортних засобів на місці події.   

  

 

 

ТЕМА №7. Криміналістичне дослідження зброї, боєприпасів та слідів їх 

застосування.  
Поняття криміналістичної балістики і значення її положень в розслідуванні 

кримінальних правопорушень.  

Поняття, види ручної вогнепальної зброї. Механізм пострілу і утворення 

його слідів. Виявлення, фіксація і вилучення зброї та слідів її застосування при 

огляді місця події. Підготовка і призначення балістичної експертизи, її 

можливості. Використання куль і гільз в криміналістичних обліках.  

Механізм вибуху і утворення його слідів. Виявлення, фіксація і вилучення 

слідів вибуху при огляді місця події. Підготовка і призначення вибухотехнічної 

експертизи.  

Поняття і класифікація холодної зброї. Виявлення, фіксація і вилучення 

холодної зброї. Підготовка і призначення криміналістичної експертизи холодної 

зброї.  

  

ТЕМА№ 8. Криміналістичне дослідження документів (документологія).  
Поняття і види документів. Значення документів як джерел доказів при 

розслідуванні кримінальних правопорушень. Правила огляду документів – 

речових доказів при розслідуванні кримінальних правопорушень.  

Дослідження рукописних документів. Поняття письма, його властивості, 

ідентифікаційні ознаки. Ознаки письма: граматичні, лексичні, стилістичні та 

топографічні ознаки письма. Ознаки почерку. Підготовка і призначення 

почеркознавчої експертизи. Тактичні аспекти відібрання зразків почерку для 

криміналістичного дослідження та їх види. Методика дослідження письма.  

Техніко-криміналістичне дослідження документів. Поняття 

технікокриміналістичного дослідження письмових документів та його види. 

Способи підробки документів та їх ознаки.  

Технічні засоби і прийоми, які застосовуються при огляді документів. 

Фіксація результатів огляду документів.  

Підготовка та призначення техніко-криміналістичної експертизи 

документів, її можливості при: встановленні змін в тексті документів, 

встановленні ознак заміни фотографічних карток та інших фрагментів документів, 

встановленні слабовидимих і невидимих текстів, встановленні текстів спалених 

документів, встановленні технічних підробок підписів, дослідженні електронних 

текстів, встановленні підробки відбитків печаток і штампів, дослідженні 



матеріалу документа, встановленні давності документів і записів в них, 

встановленні підробок бланків.  

Фотодокументи, їх призначення при розслідуванні кримінальних 

правопорушень. Правила їх огляду та зберігання.  

Підготовка і призначення фототехнічної експертизи та її можливості.  

Фотодокументи і відеодокументи, їх призначення при розслідуванні 

кримінальних правопорушень; правила огляду (прослуховування) і зберігання. 

Підготовка і призначення фоноскопічноі (фотоскопічноії), відеотехнічної та 

комп’ютерної експертиз, їх можливості.  

Дослідження інших електронних, магнітних носіїв інформації, які мають 

значення для розслідування кримінальних правопорушень.  

  

ТЕМА№ 9. Криміналістичні обліки.  
Поняття, правові основи, види і форми криміналістичних обліків, що 

ведуться в правоохоронних органах. Їх значення в розслідуванні кримінальних 

правопорушень.  

Підрозділи, що ведуть криміналістичні обліки. Обліки, які ведуться в 

Науково-дослідних експертно-криміналістичних центрах. Основні напрямки і 

порядок використання криміналістичних обліків в розслідуванні кримінальних 

правопорушень.  

Перспективи підвищення ефективності інформаційних систем.  

  

Модуль 2.  

ТЕМА№ 10. Загальні положення криміналістичної тактики.  
Криміналістична тактика, її предмет, структура і задачі як складові частини 

криміналістики. Джерела криміналістичної тактики.  

Поняття слідчої ситуації, тактичної задачі, тактичного прийому 

(рекомендації) та критерії їх допустимості, тактичної операції, тактичного 

рішення, тактичного ризику.  

Взаємозв'язок криміналістичної тактики, техніки і методики в розслідуванні 

кримінальних правопорушень. Взаємозв’язок криміналістичної тактики з 

кримінальним процесом, психологією слідчих (розшукових) дій, негласною 

діяльністю.  

 

 ТЕМА№ 11. Криміналістичні версії та планування розслідування.  
Особливості пізнання при розслідуванні кримінальних правопорушень.  

Версія як – метод пізнання при розслідуванні кримінальних правопорушень.  

Побудова і аналіз версії при розслідуванні кримінальних правопорушень.  

Поняття, значення і принципи планування розслідування кримінальних 

правопорушень. Види і форми планів. Елементи планування. Планування окремої 

слідчої (розшукової) дії. Особливості планування на різних етапах розслідування.  

Основи та організація взаємодії слідчого з оперативними та іншими 

підрозділами поліції. Взаємозв’язок слідчих (розшукових) дій і негласних заходів. 

Слідчо-оперативна група як форма організації взаємодії.  



Особливості планування розслідування кримінальних правопорушень, що 

ведеться слідчо-оперативною групою. Прийоми координації сумісної роботи і 

способи контролю.  

 

 ТЕМА№ 12. Тактика слідчого огляду та освідування.  

Поняття, сутність та види слідчого огляду. Завдання слідчого огляду. Місце 

та роль слідчого огляду у розслідуванні кримінальних правопорушень. 

Організація проведення і правила слідчого огляду.   

 

 

Огляд місця події. Підготовка до огляду. Учасники огляду. Етапи огляду 

місця події. Прийоми огляду. Негативні обставини та їх значення. Використання 

технічних засобів. Попереднє дослідження слідів на місці події з метою 

отримання та реалізації розшукової інформації. Поєднання огляду місця події з 

негласними заходами.   

Використання науково-технічних засобів при огляді. Фіксація результатів 

огляду. Зміст та форма протоколу огляду місця події. Додатки до протоколу 

огляду: плани, схеми, фотозйомки, зліпки слідів.  

Механізм відображення кримінальних правопорушень в оточуючий 

матеріальній обстановці. Види слідів.   

Фіксація результатів огляду місця події. Оцінка результатів огляду місця 

події та її використання у розслідуванні кримінальних правопорушень.  

Особливості огляду трупа. Участь судового медика в огляді трупа. Значення 

і використання даних огляду трупа для встановлення особи загиблого та 

з’ясування інших обставин розслідуваного кримінального провадження. 

Ексгумація трупа.  

Мета і правила огляду предметів та документів. Особливості огляду 

поштово-телеграфної кореспонденції.  

Питання, що вирішуються при огляді приміщень і ділянок місцевості, що не 

є місцем події.  

Особливості огляду тварин та їх трупів.  

Поняття, види та сутність освідування. Мета і правила освідування. 

Проведення медичного освідування.  

 

 Тема№ 13. Тактика допиту.  
Поняття допиту, його види та значення в розслідуванні кримінальних 

правопорушень. Наукові засади допиту. Забезпечення законності при проведенні 

допиту. Критерії допустимості тактичних прийомів допиту. Етика допиту. 

Співвідношення допиту та опитування.  

Підготовка допиту. Збирання вихідних даних для допиту, визначення 

черговості допитів і способів викликання допитуваного, вибір часу і місця допиту, 

технічне забезпечення допиту, складання плану допиту.  

Поняття психологічного контакту та його значення. Прийоми встановлення 

психологічного контакту з допитуваним. Тактичні прийоми допиту та їх 

класифікація. Використання при допиті інформації, одержаної негласним шляхом. 



Особливості тактики допиту за участю спеціаліста, перекладача, захисника. 

Особливості тактики допиту неповнолітніх.  

Фіксація ходу і результатів допиту. Технічні засоби фіксації показань. 

Взаємозв’язок застосовуваних технічних засобів і технічних прийомів допиту.  

Допит потерпілих і свідків. Тактика допиту добросовісних потерпілих і 

свідків. Особливості допиту потерпілих і свідків, що знаходяться в лікарні.  

Тактичні прийоми допиту недобросовісних потерпілих і свідків. Ознаки 

неправдивих показань.  

Допит підозрюваного і обвинуваченого. Тактика допиту підозрюваного при 

заяві про алібі. Тактика допиту раніше судимих осіб. Специфіка допиту 

підозрюваних (обвинувачених) у груповому провадженні, при дачі неправдивих 

показань.  

Тактика допиту неповнолітніх. Особливості допиту за участю перекладача, 

спеціаліста та захисника.  

Одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб: поняття, сутність, 

завдання та підстави для його проведення. Підготовка до одночасного допиту. 

Тактичні прийоми одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб.  

Фіксація ходу та результатів допиту. Технічні засоби фіксації показань. 

Організаційно-тактичні можливості використання матеріалів 

електрофоновідеозапису показань.  

 

 ТЕМА№ 14. Тактика затримання.  
Правові засади та види затримання підозрюваного. Зміст та завдання 

затримання, як акту фізичної ізоляції особи, у відношенні якої прийнято 

процесуальне рішення про затримання або арешт. Підготовчі дії до затримання. 

Дані про особу, що затримується і місце проведення операції, що визначають 

тактику затримання.  

Загальні тактичні правила проведення затримання. Особливості затримання 

в різних умовах місця і часу. Затримання озброєного злочинця і групи.  

Особливості фіксації факту затримання, поведінки особи, що затримується в 

період проведення операції, а також інших обставин і слідів, що мають значення в 

провадженні.  

 

 ТЕМА№ 15. Тактика пред’явлення для впізнання.  
Поняття, сутність і види пред’явлення для впізнання. Психологічні засади 

пред’явлення для впізнання. Співвідношення упізнавання і впізнання. 

Встановлення розшукуваної особи негласними засобами.  

Підготовка до пред’явлення для впізнання. Тактичні прийоми пред’явлення 

для впізнання живих осіб, трупів, предметів, тварин. Особливості пред’явлення 

для впізнання людей за динамічними ознаками та голосу. Особливості 

пред’явлення для впізнання об’єктів за електронними зображеннями, 

фотознімками та відеозаписами.  

Фіксація ходу і результатів пред’явлення для впізнання. Оцінка і 

використання даних пред’явлення для впізнання в розслідуванні кримінальних 

правопорушень.  

 



  ТЕМА№ 16. Тактика обшуку.  
Поняття обшуку, задачі і значення в розслідуванні кримінальних 

правопорушень. Види обшуку. Правові та фактичні підстави для обшуку в сфері 

конституційних гарантій недоторканості особи, житла, таємності і телеграфних 

повідомлень. Відмінність обшуку від огляду транспортних засобів, багажу. Етичні 

і психологічні аспекти обшуку. Використання допомоги спеціалістів.  

Підготовка до обшуку. Тактичні прийоми окремих видів обшуку: 

особистого, приміщень, транспортних засобів, ділянок місцевості.  

Види тайників, їх ознаки і способи виявлення. Використання пошукових 

технічних засобів. Взаємозв'язок технічних засобів і тактичних прийомів обшуку.  

Накладення арешту на майно.  

Фіксація ходу та результатів обшуку. Оцінка та використання результатів 

обшуку в розслідуванні кримінальних правопорушень.  

 

 ТЕМА№ 17. Тактика слідчого експерименту.  
Поняття, види і задачі слідчого експерименту.  Планування та етапи 

проведення. Реконструкція і моделювання при проведенні слідчого експерименту. 

Перевірка показань на місці. Підготовка і тактичні прийоми перевірки показань на 

місці. Оцінка результатів перевірки показань на місці.  

Суть слідчого експерименту. Підготовка та проведення слідчого 

експерименту. Фіксація ходу і результатів слідчого експерименту. Оцінка і 

використання отриманих результатів слідчого експерименту в розслідуванні 

кримінальних правопорушень.  

 

 ТЕМА№ 18. Тактика призначення та порядок проведення судових 

експертиз.  
Поняття, завдання, значення і види використання спеціальних знань у 

кримінальному провадженні. Застосування спеціальних знань як форми реалізації 

науково-технічних досягнень. Співвідношення компетенції і можливостей 

слідчого, спеціаліста і експерта у використанні спеціальних знань при 

дослідженні слідів та речових доказів.  

Поняття, сутність та види судових експертиз. Система судово-експертних 

закладів України.  

Підготовка до проведення експертизи. Визначення виду, мети і об’єму 

дослідження. Формулювання експертного завдання. Вибір експерта (експертного 

закладу). Особливості проведення експертизи поза експертним закладом.  

Поняття і види зразків для порівняльного дослідження, вимоги до них. 

Правила і тактика отримання зразків. Забезпечення законності і норм етики при 

отриманні зразків.  

Особливості призначення додаткової, повторної, комісійної і комплексної 

експертиз. Проблеми використання в кримінальному судочинстві висновків 

альтернативної експертизи.  

Оцінка висновку експерта та використання отриманих даних у 

кримінальному провадженні.  

  

ТЕМА№ 19. Загальні положення криміналістичної методики.  



Поняття криміналістичної методики, її структура і задачі.  

Закономірності злочинної діяльності і слідчої практики, що вивчаються нею.  

Джерела криміналістичної методики, її місце в системі криміналістики.  

Методика розслідування кримінальних правопорушень окремого виду, її 

структурні елементи. Криміналістична характеристика кримінальних 

правопорушень окремого виду і їх значення. Типові слідчі ситуації і відповідні їм 

комплекси слідчих (розшукових) дій та негласних заходів на початковому етапі 

розслідування. Планування і проведення слідчих (розшукових) дій та негласних 

заходів на подальшому етапі розслідування. Виявлення причин та умов які 

сприяють скоєнню кримінальних правопорушень. Профілактичні заходи по 

матеріалам розслідування.  

  

 

 

ТЕМА№ 20. Методика розслідування кримінальних правопорушень 

проти життя та здоров’я особи.  
Криміналістична характеристика вбивств, тяжких тілесних пошкоджень, що 

спричинили смерть. Джерела первісної інформації, їх оцінка і прийняття рішення 

про відкриття кримінального провадження.  

Типові слідчі ситуації на початковому етапі розслідування і відповідні їм 

комплекси слідчих (розшукових) дій, негласних заходів. Типові версії і 

планування розслідування. Особливості огляду місця події, трупу, речових 

доказів, допиту свідків, призначення судово-медичної експертизи, затримання і 

допиту підозрюваного, освідування, обшуку, призначення криміналістичних 

експертиз. Особливості розслідування вбивств на замовлення.  

Взаємодія слідчого з працівниками карного розшуку, дільничними 

інспекторами та іншими правоохоронними органами, використання допомоги 

громадськості у встановленні і розшуку злочинця. Використання даних 

криміналістичних та інших обліків. Вивчення особистості злочинця.  

Особливості планування та проведення слідчих (розшукових) дій, негласних 

заходів на подальшому етапі розслідування. Встановлення обставин, що сприяють 

скоєнню вбивств, нанесенню тілесних ушкоджень. Прийняття профілактичних 

заходів.   

  

ТЕМА№ 21. Методика розслідування кримінальних правопорушень 

проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.  
Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень проти 

статевої свободи та статевої недоторканості особи. Джерела первісної інформації, 

їх оцінка і прийняття рішення про відкриття кримінального провадження.  

Типові слідчі ситуації на початковому етапі розслідування і відповідні їм 

комплекси слідчих (розшукових) дій, негласних заходів. Типові версії і 

планування розслідування. Особливості допиту і освідування потерпілого 

(потерпілої), огляду місця події і речових доказів, призначення судово-медичної 

експертизи, встановлення і допиту свідків, допиту і освідування підозрюваного, 

пред‘явлення для впізнання, обшуку, призначення криміналістичних та інших 

експертиз.  



Взаємодія слідчого з працівниками карного розшуку, дільничними 

інспекторами та іншими правоохоронними органами, використання допомоги 

громадськості у встановленні і розшуку підозрюваного. Використання даних 

криміналістичних та інших обліків.  

Особливості планування та проведення слідчих (розшукових) дій негласних 

заходів на подальшому етапі розслідування. Вивчення особистості злочинця. 

Встановлення обставин, що сприяють скоєнню статевих кримінальних 

правопорушень та роль слідчого в прийнятті профілактичних заходів.  

  

ТЕМА№ 22. Методика розслідування грабежів та розбоїв.  
Криміналістична характеристика грабежів і розбоїв. Джерела первісної 

інформації, їх оцінка і прийняття рішення про відкриття кримінального 

провадження.  

 

Типові слідчі ситуації на початковому етапі розслідування і відповідні їм 

комплекси слідчих (розшукових) дій, негласних заходів. Типові версії планування 

розслідування. Особливості допиту і освідування потерпілого, огляду місця події і 

речових доказів, призначення судово-медичної експертизи, встановлення і допиту 

свідків, допиту і освідування підозрюваного, пред’явлення для впізнання, обшуку, 

призначення криміналістичних та інших експертиз.  

Взаємодія слідчого з працівниками карного розшуку, дільничними 

інспекторами та іншими правоохоронними органами, використання допомоги 

громадськості у встановленні і розшуку підозрюваного. Використання даних 

криміналістичних та інших обліків. Виявлення причин та умов, що сприяють 

скоєнню грабежів і розбоїв.  

  

ТЕМА№ 23. Методика розслідування крадіжок.  
Криміналістична характеристика крадіжок державного, громадського і 

особистого майна громадян (з проникненням в приміщення чи житло, транспортні 

засоби та інше). Джерела первісної інформації, їх оцінка і прийняття рішення про 

відкриття кримінального провадження. Типові слідчі ситуації на початковому 

етапі розслідування і відповідні їм комплекси слідчих (розшукових) дій, 

негласних заходів. Типові версії та планування розслідування. Особливості 

допиту матеріально-відповідальних та посадових осіб, потерпілих, свідків, огляду 

речових доказів, затримання і допиту підозрюваного, пред’явлення для впізнання, 

обшуку, призначення криміналістичних та інших експертиз.  

Взаємодії слідчого з працівниками служби боротьби з економічною 

злочинністю, карного розшуку та іншими службовими особами, використання 

допомоги громадськості у встановленні і розшуку підозрюваного. Використання 

даних криміналістичних  та інших обліків. Вивчення особистості злочинця.  

Особливості планування і проведення слідчих (розшукових) дій, негласних 

заходів на подальшому етапі розслідування. Встановлення обставин, що сприяють 

крадіжкам і прийняття профілактичних заходів.  

  

ТЕМА №24. Методика розслідування шахрайства.  



Криміналістична характеристика шахрайства. Джерела первісної інформації, 

їх оцінка і прийняття рішень про відкриття кримінального провадження. Типові 

слідчі ситуації на початковому етапі розслідування і відповідні їм комплекси 

слідчих (розшукових) дій, негласних заходів. Типові версії та планування 

розслідування. Особливості огляду місця події і речових доказів, допиту 

підозрюваних і свідків, затримання підозрюваного в шахрайстві та його допит, 

обшук, призначення криміналістичних експертиз.  

Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами та працівниками інших 

правоохоронних органів. Використання даних криміналістичних та інших обліків. 

Вивчення особи злочинця. Особливості планування і проведення слідчих 

(розшукових) дій, негласних заходів на подальшому етапі розслідування. 

Встановлення обставин, що сприяють шахрайству.   

  

 

ТЕМА№ 25. Методика розслідування кримінальних правопорушень, 

пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів.  
Криміналістична характеристика незаконного виготовлення, придбання, 

зберігання, перевозки, пересилки або збиту наркотичних засобів, їх розкрадання, 

посів або вирощування заборонених культур, що містять наркотичні речовини. 

Джерела первісної інформації, їх оцінка і прийняття рішення про відкриття 

кримінального провадження.  

Типові слідчі ситуації на початковому етапі розслідування і відповідні їм 

комплекси слідчих (розшукових) дій, негласних заходів. Типові версії і 

планування розслідування. Особливості затримання і допиту підозрюваного, 

обшуку, огляду речових доказів, призначення судово-біологічної, судово-хімічної, 

судовонаркологічної та криміналістичних експертиз.  

Взаємодія слідчого з працівниками карного розшуку, дільничними 

інспекторами та іншими правоохоронними органами, використання допомоги 

громадськості в розслідуванні кримінальних правопорушень, пов’язаних з 

наркотичними засобами. Використання даних криміналістичних та інших обліків. 

Вивчення особистості злочинця.  

Особливості планування та проведення слідчих (розшукових) дій, негласних 

заходів на подальшому етапі розслідування. Встановлення обставин, що сприяють 

скоєнню кримінальних правопорушень, пов’язаних з наркотичними засобами і 

прийняття профілактичних заходів.  

  

ТЕМА№ 26. Методика розслідування привласнення, розтрати майна 

або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.  

Криміналістична характеристика привласнення, розтрати майна або 

заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Джерела первісної 

інформації, їх оцінка і прийняття рішення про відкриття кримінального 

провадження. Вивчення структури документообігу і господарчих зв’язків 

підприємства, організації, установи.  

Типові слідчі ситуації на початковому етапі розслідування і відповідні їм 

комплекси слідчих (розшукових) дій, негласних заходів. Типові слідчі версії та 

планування розслідування. Особливості допитів матеріально-відповідальних і 



посадових осіб, ревізорів, вилучення документів, обшуку, призначення 

судовобухгалтерської, криміналістичних та інших експертиз.  

Взаємодія слідчого з працівниками служби боротьби з економічною 

злочинністю та іншими, використання допомоги громадськості в розслідуванні 

привласнень і розтрат. Використання даних криміналістичних та інших обліків. 

Вивчення особистості злочинця.  

Особливості планування і проведення слідчих (розшукових) дій, негласних 

заходів на подальшому етапі розслідування. Встановлення причин та умов, що 

сприяють привласненню і розтратам майна.  

  

 

 

 

ТЕМА№ 27. Методика розслідування несанкціонованого втручання в 

роботу банкоматів та незаконного обігу банківських карток.  
Криміналістична характеристика несанкціонованого втручання в роботу 

банкоматів та незаконного обігу банківських карток. Джерела первісної 

інформації, їх оцінка і прийняття рішення про відкриття кримінального 

провадження.  

Типові слідчі ситуації на початковому етапі розслідування і відповідні їм 

комплекси слідчих (розшукових) дій, негласних заходів. Типові слідчі версії та 

планування розслідування. Особливості допитів свідків, підозрюваних, обшуку, 

призначення комп’ютерно-технічних, криміналістичних та інших експертиз.  

Взаємодія слідчого з оперативними працівниками та працівниками інших 

правоохоронних органів та структур. Використання даних криміналістичних та 

інших обліків. Вивчення особистості злочинця.  

Особливості планування і проведення слідчих (розшукових) дій, негласних 

заходів на подальшому етапі розслідування. Встановлення причин та умов, що 

сприяють несанкціонованому втручанню в роботу банкоматів та незаконному 

обігу банківських карток.  

  

ТЕМА№ 28. Методика розслідування порушення авторського права і 

суміжних прав.  
Криміналістична характеристика порушення авторського права і суміжних 

прав. Джерела первісної інформації, їх оцінка і прийняття рішення про відкриття 

кримінального провадження.  

Типові слідчі ситуації на початковому етапі розслідування і відповідні їм 

комплекси слідчих (розшукових) дій, негласних заходів. Типові слідчі версії та 

планування розслідування. Особливості допитів свідків, підозрюваних, обшуку, 

призначення криміналістичних та інших експертиз.  

Взаємодія слідчого з оперативними працівниками та іншими. Використання 

даних криміналістичних та інших обліків. Вивчення особистості злочинця.  

Особливості планування і проведення слідчих (розшукових) дій, негласних 

заходів на подальшому етапі розслідування. Встановлення причин та умов, що 

сприяють порушенню авторського права і суміжних прав.  

  



ТЕМА№ 29. Методика розслідування кримінальних правопорушень у 

сфері використання комп’ютерної техніки та мереж електрозв’язку.  
Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень у сфері 

використання комп’ютерної техніки та мереж електрозв’язку. Джерела первісної 

інформації, їх оцінка і прийняття рішення про відкриття кримінального 

провадження.  

Типові слідчі ситуації на початковому етапі розслідування і відповідні їм 

комплекси слідчих (розшукових) дій, негласних заходів. Типові слідчі версії та 

планування розслідування. Особливості допитів свідків, підозрюваних, обшуку, 

призначення комп’ютерно-технічних, криміналістичних та інших експертиз.  

Взаємодія слідчого з оперативними працівниками та іншими. Використання 

даних криміналістичних та інших обліків. Вивчення особистості злочинця.  

 

Особливості планування і проведення слідчих (розшукових) дій, негласних 

заходів на подальшому етапі розслідування. Встановлення причин та умов, що 

сприяють кримінальним правопорушенням у сфері використання комп’ютерної 

техніки та мереж електрозв’язку.  

  

ТЕМА№ 30. Особливості розслідування кримінальних 

правопорушень, скоєних неповнолітніми.  

 

Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень, скоєних 

неповнолітніми. Вікові особливості неповнолітніх правопорушників, що 

впливають на відкриття кримінального провадження.  

Особливості тактики окремих слідчих (розшукових) дій, що проводяться з 

участю неповнолітніх: допиту неповнолітніх підозрюваних, потерпілих і свідків, 

пред'явлення для впізнання, призначення експертиз. Виховний вплив слідчого на 

неповнолітнього правопорушника в розслідуванні.  

Взаємодія слідчого з працівниками підрозділу превентивної діяльності 

(відділи ювенальної превенції) Національної поліції, іншими правоохоронними 

органами і громадськістю при розслідуванні кримінальних правопорушень, 

скоєних неповнолітніми. Використання даних криміналістичних та інших обліків.  

Вивчення особистості злочинця. Встановлення обставин, що сприяють 

скоєною кримінальних правопорушень неповнолітніми і прийняття 

профілактичних заходів.   

  

ТЕМА№ 31. Методика розслідування кримінальних правопорушень 

проти безпеки руху та експлуатації транспорту.  

 

Криміналістична характеристика дорожньо-транспортної події. Джерела 

первісної інформації, їх оцінка і прийняття рішення про відкриття кримінального 

провадження.  

Типові слідчі ситуації на початковому етапі розслідуванні і відповідні їм 

комплекси слідчих (розшукових) дій, негласних заходів. Типові версії та 

планування розслідування. Особливості допиту потерпілого і свідка, огляду місця 

події, транспортного засобу та речових доказів, затримання і допиту 



підозрюваного, пред’явлення для впізнання, обшуку, призначення 

криміналістичних та інших експертиз.  

Взаємодія слідчого з підрозділами патрульної служби, карного розшуку та 

інших правоохоронних органів, використання допомоги громади у встановлені 

транспортного засобу причетного до ДТП. Використання даних криміналістичних 

та інших обліків. Вивчення особистості злочинця.  

Особливості планування та проведення слідчих (розшукових) дій, негласних 

заходів на подальшому етапі розслідування. Встановлення обставин, що сприяють 

дорожньо-транспортним пригодам.  

 

 

4. Структура навчальної дисципліни Криміналістика 



Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л с п с.р. л с п с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1. 

Тема №1. Предмет, система, 

задачі і методи 

криміналістики. 

6 2 2  2 4 2   2 

Тема №2 Криміналістична 

ідентифікація  і діагностика. 

2    2 4    4 

Тема №3. Загальні 

положення криміналістичної 

техніки. 

6 2 2  2 6 2   4 

Тема №4. Криміналістична 

фотографія та  відеозапис. 

4   2 2 8  2 2 4 

Тема №5. Криміналістичне 

ототожнювання людини за 

зовнішніми ознаками 

(габітологія). 

8 2 2 2 2 6    6 

Тема №6. Криміналістичне 

дослідження слідів 

(трасологія). 

10 2 2 2 4 10  2 4 4 

Тема №7. Криміналістичне 

дослідження зброї, 

боєприпасів та слідів їх 

застосування. 

8 2 2 2 2 4    4 

Тема №8. Криміналістичне 

дослідження документів 

(документологія). 

4   2 2 4    4 

Тема №9. Криміналістичні 

обліки. 

2    2 4    4 

Тема №10. Загальні 

положення криміналістичної 

тактики. 

4 2   2 6 2   4 

Тема №11. Криміналістичні 

версії та планування 

розслідування. 

2    2 4    4 

Разом  56 12 10 10 24 60 6 4 6 44 

Модуль 2 

Тема №12. Тактика слідчого 

огляду та освідування. 

8 2 2 2 4 12 2 2 2 6 



Тема  №13. Тактика допиту. 6 2  2 2 6    6 

Тема №14. Тактика 

затримання. 

2    2 4    4 

Тема  №15 Тактика 

пред’явлення для впізнання. 

6 2  2 2 4    4 

Тема №16 Тактика обшуку. 6 2  2 2 4    4 

Тема №17 Тактика слідчого 

експерименту. 

6 2  2 2 4    4 

Тема №18 Тактика 

призначення та  порядок 

проведення судових 

експертиз. 

6 2  2 2 4    4 

Тема №19 Загальні 

положення криміналістичної 

методики. 

4 2   2 4    4 

Тема №20 Методика 

розслідування кримінальних 

правопорушень проти життя 

та здоров’я особи. 

8 2  2 4 4    4 

Тема №21 Методика 

розслідування кримінальних 

правопорушень проти 

статевої свободи та статевої 

недоторканності особи. 

6 2  2 2 4    4 

Тема №22 Методика 

розслідування грабежів та 

розбоїв. 

4   2 2 4    4 

Тема №23. Методика 

розслідування крадіжок. 

4    4 4    4 

Тема №24 Методика  

розслідування шахрайства. 

2    2 4    4 

Тема №25 Методика 

розслідування кримінальних 

правопорушень, пов’язаних з 

незаконним обігом  

наркотичних засобів. 

6   2 4 4    4 

Тема №26 Методика 

розслідування розкрадань 

майна шляхом привласнень, 

розтрат і зловживань 

службовим становищем. 

2    2 4    4 

Тема №27 Методика 

розслідування 

несанкціонованого 

4    4 4    4 



втручання в роботу 

банкоматів та незаконного 

обігу банківських карток. 

Тема №28. Методика 

розслідування порушення 

авторського права і суміжних 

прав. 

2    2 4    4 

Тема №29 Методика 

розслідування кримінальних 

правопорушень у сфері 

використання комп’ютерної 

техніки та мереж 

електрозв’язку. 

4    4 4    4 

Тема №30 Особливості 

розслідування кримінальних 

правопорушень, скоєних 

неповнолітніми. 

6   2 4 4    4 

Тема №31 Методика 

розслідування окремих видів 

кримінальних 

правопорушень проти 

безпеки руху та експлуатації 

транспорту. 

2    2 4    4 

Разом  94 18 2 22 54 90 2 2 2 84 

ВСЬОГО 150 30 12 32 78 150 8 6 8 128 

 

5. Теми семінарських занять 

(денна форма навчання) 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Тема №1. Предмет, система, задачі і методи 

криміналістики. 

2 

2. Тема №3. Загальні положення криміналістичної техніки. 2 

3. Тема №5. Криміналістичне ототожнювання людини за 

зовнішніми ознаками (габітологія). 

2 

4. Тема №6. Криміналістичне дослідження слідів 

(трасологія). 

2 

5. Тема №7. Криміналістичне дослідження зброї, 2 



боєприпасів та слідів їх застосування. 

6. Тема №12. Тактика слідчого огляду та освідування. 2 

 Разом 12 

 

Теми семінарських занять 

(заочна форма навчання) 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Тема №4. Криміналістична фотографія та  відеозапис. 2 

2. Тема №6. Криміналістичне дослідження слідів 

(трасологія). 

2 

3. Тема №12. Тактика слідчого огляду та освідування. 2 

 Разом 6 

 

6. Теми практичних занять 

(денна форма навчання) 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Тема №4. Криміналістична фотографія та  відеозапис. 2 

2. Тема №5. Криміналістичне ототожнювання людини за 

зовнішніми ознаками (габітологія). 

2 

3. Тема №6. Криміналістичне дослідження слідів 

(трасологія). 

2 

4. Тема №7. Криміналістичне дослідження зброї, 

боєприпасів та слідів їх застосування. 

2 

5. Тема №8. Криміналістичне дослідження документів 

(документологія). 

2 

6. Тема №12. Тактика слідчого огляду та освідування. 2 

7. Тема  №13. Тактика допиту. 2 

8. Тема  №15 Тактика пред’явлення для впізнання. 2 



9. Тема №16 Тактика обшуку. 2 

10. Тема №17 Тактика слідчого експерименту. 2 

11. Тема №18 Тактика призначення та  порядок проведення 

судових експертиз. 

2 

12. Тема №20 Методика розслідування кримінальних 

правопорушень проти життя та здоров’я особи. 

2 

13. Тема №21 Методика розслідування кримінальних 

правопорушень проти статевої свободи та статевої 

недоторканності особи. 

2 

14. Тема №22 Методика розслідування грабежів та розбоїв. 2 

15. Тема №25 Методика розслідування кримінальних 

правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом  

наркотичних засобів. 

2 

16. Тема №30 Особливості розслідування кримінальних 

правопорушень, скоєних неповнолітніми. 

2 

 Разом 32 

 

Теми практичних занять 

(заочна форма навчання) 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Тема №4. Криміналістична фотографія та  відеозапис. 2 

2. Тема №6. Криміналістичне дослідження слідів 

(трасологія). 

4 

3. Тема №12. Тактика слідчого огляду та освідування. 2 

 Разом 8 

 

 

 

 

 



 

7. Самостійна робота 

(денна форма навчання) 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Тема №1. Предмет, система, задачі і методи 

криміналістики. 

2 

2. Тема №2 Криміналістична ідентифікація  і діагностика. 2 

3. Тема №3. Загальні положення криміналістичної техніки. 2 

4. Тема №4. Криміналістична фотографія та  відеозапис. 2 

5. Тема №5. Криміналістичне ототожнювання людини за 

зовнішніми ознаками (габітологія). 

2 

6. Тема №6. Криміналістичне дослідження слідів 

(трасологія). 

4 

7. Тема №7. Криміналістичне дослідження зброї, 

боєприпасів та слідів їх застосування. 

2 

8. Тема №8. Криміналістичне дослідження документів 

(документологія). 

2 

9. Тема №9. Криміналістичні обліки. 2 

10. Тема №10. Загальні положення криміналістичної тактики. 2 

11. Тема №11. Криміналістичні версії та планування 

розслідування. 

2 

12. Тема №12. Тактика слідчого огляду та освідування. 4 

13. Тема  №13. Тактика допиту. 2 

14. Тема №14. Тактика затримання. 2 

15. Тема  №15 Тактика пред’явлення для впізнання. 2 

16. Тема №16 Тактика обшуку. 2 

17. Тема №17 Тактика слідчого експерименту. 2 

18. Тема №18 Тактика призначення та  порядок проведення 

судових експертиз. 

2 

19. Тема №19 Загальні положення криміналістичної методики. 2 

20. Тема №20 Методика розслідування кримінальних 

правопорушень проти життя та здоров’я особи. 

4 

21. Тема №21 Методика розслідування кримінальних 

правопорушень проти статевої свободи та статевої 

недоторканності особи. 

2 

22. Тема №22 Методика розслідування грабежів та розбоїв. 2 



23. Тема №23. Методика розслідування крадіжок. 4 

24. Тема №24 Методика  розслідування шахрайства. 2 

25. Тема №25 Методика розслідування кримінальних 

правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом  

наркотичних засобів. 

4 

26. Тема №26 Методика розслідування розкрадань майна 

шляхом привласнень, розтрат і зловживань службовим 

становищем. 

2 

27. Тема №27 Методика розслідування несанкціонованого 

втручання в роботу банкоматів та незаконного обігу 

банківських карток. 

4 

28. Тема №28. Методика розслідування порушення 

авторського права і суміжних прав. 

2 

29. Тема №29 Методика розслідування кримінальних 

правопорушень у сфері використання комп’ютерної 

техніки та мереж електрозв’язку. 

4 

30 Тема №30 Особливості розслідування кримінальних 

правопорушень, скоєних неповнолітніми. 

2 

31 Тема №31 Методика розслідування окремих видів 

кримінальних правопорушень проти безпеки руху та 

експлуатації транспорту. 

2 

 Разом 76 

Самостійна робота 

(заочна форма навчання) 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Тема №1. Предмет, система, задачі і методи 

криміналістики. 

2 

2. Тема №2 Криміналістична ідентифікація  і діагностика. 4 

3. Тема №3. Загальні положення криміналістичної техніки. 4 

4. Тема №4. Криміналістична фотографія та  відеозапис. 4 

5. Тема №5. Криміналістичне ототожнювання людини за 

зовнішніми ознаками (габітологія). 

6 

6. Тема №6. Криміналістичне дослідження слідів 

(трасологія). 

4 

7. Тема №7. Криміналістичне дослідження зброї, 

боєприпасів та слідів їх застосування. 

4 

8. Тема №8. Криміналістичне дослідження документів 

(документологія). 

4 



9. Тема №9. Криміналістичні обліки. 4 

10. Тема №10. Загальні положення криміналістичної тактики. 4 

11. Тема №11. Криміналістичні версії та планування 

розслідування. 

4 

12. Тема №12. Тактика слідчого огляду та освідування. 6 

13. Тема  №13. Тактика допиту. 6 

14. Тема №14. Тактика затримання. 4 

15. Тема  №15 Тактика пред’явлення для впізнання. 4 

16. Тема №16 Тактика обшуку. 4 

17. Тема №17 Тактика слідчого експерименту. 4 

18. Тема №18 Тактика призначення та  порядок проведення 

судових експертиз. 

4 

19. Тема №19 Загальні положення криміналістичної методики. 4 

20. Тема №20 Методика розслідування кримінальних 

правопорушень проти життя та здоров’я особи. 

4 

21. Тема №21 Методика розслідування кримінальних 

правопорушень проти статевої свободи та статевої 

недоторканності особи. 

4 

22. Тема №22 Методика розслідування грабежів та розбоїв. 4 

23. Тема №23. Методика розслідування крадіжок. 4 

24. Тема №24 Методика  розслідування шахрайства. 4 

25. Тема №25 Методика розслідування кримінальних 

правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом  

наркотичних засобів. 

4 

26. Тема №26 Методика розслідування розкрадань майна 

шляхом привласнень, розтрат і зловживань службовим 

становищем. 

4 

27. Тема №27 Методика розслідування несанкціонованого 

втручання в роботу банкоматів та незаконного обігу 

банківських карток. 

4 

28. Тема №28. Методика розслідування порушення 

авторського права і суміжних прав. 

4 

29. Тема №29 Методика розслідування кримінальних 

правопорушень у сфері використання комп’ютерної 

техніки та мереж електрозв’язку. 

4 

30 Тема №30 Особливості розслідування кримінальних 

правопорушень, скоєних неповнолітніми. 

4 

31 Тема №31 Методика розслідування окремих видів 

кримінальних правопорушень проти безпеки руху та 

експлуатації транспорту. 

4 



 Разом 128 

 

8. Індивідуальні завдання 

 

Для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання також передбачено 

виконання домашньої контрольної роботи за визначеною тематикою. 

Крім того, з метою поглиблення знань із дисципліни, прищеплення навичок 

самостійної роботи з літературою пропонується виконання індивідуальних 

творчих завдань у вигляді написання наукових рефератів за визначеною 

тематикою. Реферати виконуються на основі самостійного вивчення 

рекомендованої літератури і законодавства, перелік яких не обмежує ініціативи 

здобувача вищої освіти і його можливостей у використанні більш широкого кола 

наукових досліджень. До літератури відносяться: першоджерела; підручники і 

навчальні посібники; наукові дослідження (монографії, наукові статті та ін.) З 

проблем, досліджених у наукових рефератах, здобувачі вищої освіти можуть 

підготувати і надати доповіді під час проведення семінарських занять або засідань 

наукового гуртка. 

 

9. Методи навчання 

Вибір методів навчання зумовлений характером пізнавальної діяльності 

здобувачів вищої освіти та особливостями освітнього процесу у закладі вищої 

освіти. Зокрема, для досягнення мети навчальної дисципліни, формування 

комплексу відповідних знань та вмінь застосовуються пояснювально-

ілюстративний, репродуктивний, проблемно-пошуковий та дослідницький 

методи. 

 

10.  Оцінювання результатів освітньої діяльності  

                                        (для денної форми навчання) 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 балів з кожної навчальної 

дисципліни, які перераховуються в національну шкалу та шкалу оцінювання 

ЄКТС.  

Встановлюються: максимальні суми балів за виконання завдань у рамках 

аудиторної, самостійної роботи та модульної контрольної роботи - 60 балів;         

40 балів - за виконання завдань, винесених на підсумковий контроль. 

 

ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль Підсумковий контроль 

Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 

≤ 30 ≤ 20 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е ≤100 

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 



Поточний контроль Підсумковий контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна робота ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 
≤ 20 ≤ 40 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е ≤100 

 

Здобувач вищої освіти, як додатковий здобуток за наукову роботу в межах 

навчальної дисципліни може отримати до 10 балів, при цьому загальна сума 

накопичувальних балів не повинна перевищувати 100.  

Оцінювання компетентностей здобувача вищої освіти з навчальної 

дисципліни та виставлення підсумкової кількості балів за аудиторну роботу 

здійснюється шляхом встановлення відповідного рівня знань за кожне навчальне 

заняття та виставлення балів від 3 до 5. Підсумкова кількість балів визначається, 

як сума всіх отриманих під час проведення навчальних занять балів розділена на 

кількість семінарських/практичних занять, передбачених тематичним планом у 

семестрі та помножена на коефіцієнт відповідності максимально можливого балу: 

ПК = 
∑ПК 

× КВ, 
КЗ 

де: 

ПК – підсумкова кількість балів за аудиторну роботу; 

∑пк – сума всіх отриманих балів за семінарські/практичні заняття; 

КЗ – кількість семінарських/практичних занять, передбачених тематичним 

планом за семестр; 

КВ – коефіцієнт відповідності максимально можливого балу (6 – для денної 

форми навчання; 4 – для заочної форми навчання). 

Здобувач вищої освіти може отримати «5» балів за умови, що він дуже добре 

орієнтується в матеріалі, приймав активну участь у занятті та надав повну 

відповідь на питання семінарського заняття, або на додаткове питання науково-

педагогічного працівника, навів приклади, висловив та аргументував власну точку 

зору, або суттєво доповнював більше трьох разів відповіді колег, не допустивши 

помилок. Також у «5» балів може бути оцінено виступ з доповіддю або 

рефератом, які було підготовлено з використанням декількох джерел інформації, а 

під час виступу тему розкрито повно. 

Здобувач вищої освіти може отримати «4» бали за умови, що він достатньо 

добре орієнтується в матеріалі, приймає активну участь у занятті, доповнюючи 

колег, знає основні визначення та факти з теми семінарського заняття, надав 

правильну, але не зовсім повну відповідь, висловлює власну думку, але не може 

змістовно її аргументувати, йому складно навести приклади. Також у «4» балів 

може бути оцінено виступ здобувача з доповіддю або рефератом, які було 

підготовлено з використанням одного джерела інформації, а під час виступу тему 

розкрито не повно. 

Здобувач вищої освіти може отримати «3» бали за умови, якщо не приймає 

активної участі в семінарському занятті та не висловлює цікавості до матеріалу, 



йому складно дати визначення понять, відповідає фрагментарно та спутано, 

допускає помилки, не орієнтується у темі, власної думки не має, або 

висловлюючи її відмовляється аргументувати. Також у «3» балів може бути 

оцінено виступ здобувача з доповіддю або рефератом, які містять мізерний обсяг 

інформації, або застарілі данні. 

Під час навчальних занять на денній формі навчання науково-педагогічний 

працівник може поставити оцінку «2» (незадовільно). Незадовільна оцінка «2» 

ставиться за умови незнання здобувачем вищої освіти значної частини 

навчального матеріалу за змістом відповідної теми навчальної дисципліни, що 

міститься в основних рекомендованих нормативних та базових джерелах, 

допустив істотні помилки у відповідях на поставлені питання, виявив невміння 

застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач, 

відмовився від відповіді та/або не вирішив практичне завдання. Незадовільна 

оцінка «2» потребує перескладання та в загальну суму накопичення балів не 

враховується. 

Підсумкова кількість балів за самостійну роботу з навчальної дисципліни 

визначається науково-педагогічним працівником, як сума отриманих здобувачем 

вищої освіти балів за всі види виконаних завдань, які передбачені відповідними 

методичними матеріалами із зазначенням балів за виконання кожної самостійної 

роботи відповідно до тематичного плану.  

Модульна контрольна робота є обов’язковою для здобувачів вищої освіти 

денної форми навчання. Кожна кафедра самостійно визначає і розробляє форму 

проведення модульної контрольної роботи, структуру завдань, систему та критерії 

оцінювання результатів їх виконання. До модульної контрольної роботи 

допускаються всі здобувачі вищої освіти.  

Умови допуску здобувача вищої освіти до складання підсумкового 

контролю: 

Для денної форми навчання: 

- сума балів поточного контролю не менше ніж 36; 

- має не більше трьох невідпрацьованих пропусків; 

- має не більше трьох невідпрацьованих незадовільних оцінок за поточний 

контроль. 

Для заочної форми навчання: 

- сума балів поточного контролю не менше ніж 36. 

З метою підвищення поточного рейтингу успішності здобувач вищої освіти 

має право перескладати аудиторну та самостійну роботу відповідно до графіку, 

встановленого науково-педагогічним працівником до підсумкового контролю і не 

більше двох пропусків та/або незадовільних оцінок у один робочий день. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного контролю накопичив 

менше 60 балів, зобов’язаний складати підсумковий контроль. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного контролю протягом 

семестру накопичив 60 балів, має можливість: 

- не складати підсумковий контроль і отримати накопичену кількість балів як 

підсумкову оцінку; 

- складати підсумковий контроль відповідно до розкладу. 



Недопущення здобувача вищої освіти до підсумкового контролю 

прирівнюється до незадовільної оцінки. Питання про недопущення здобувача 

вищої освіти до підсумкового контролю вирішує науково-педагогічний працівник 

та здійснює відповідний запис «не допущено» в заліково-екзаменаційної 

відомості. 

Здобувач вищої освіти, який недопущенний до складання підсумкового 

контролю, має право скласти його під час визначеного окремим графіком для 

ліквідації академічної заборгованості, попередньо досягнувши всіх умов допуску. 

Відсутність здобувача вищої освіти, який накопичив менше 60 балів за 

поточний контроль на підсумковому контролі без поважної причини 

прирівнюється до незадовільної оцінки. Такий здобувач вищої освіти має право 

скласти підсумковий контроль під час ліквідації академічної заборгованості 

визначеним окремим графіком. 

Здобувач вищої освіти зобов’язаний попередити деканат/інститут про свою 

можливу відсутність на підсумковому контролі до його початку. Здобувач вищої 

освіти, який був відсутній на підсумковому контролі з поважних причин, які 

підтверджені відповідними документами, за рішенням декана факультету 

(директора інституту) може скласти пропущений підсумковий контроль у 

визначений деканатом час. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного та підсумкового 

контролю сумарно накопичив менше 60-ти балів, допускається до повторного 

перескладання підсумкового контролю після закінчення екзаменаційної сесії, але 

до початку наступного семестру чи атестації.  

Здобувач вищої освіти, який за результатами заліково-екзаменаційної сесії 

має академічну заборгованість з трьох і більше освітніх компонентів, 

відраховується з Університету.  

 

 

11.  Критерії оцінювання знань 

Оцінка “відмінно”/ А – виставляється, якщо здобувач вищої освіти  має 

глибокі і системні знання, вміє узагальнювати теоретичний матеріал, 

співвідносити загальні знання з конкретними ситуаціями; оволодів навиками 

аналізу, моделювання та адекватного оцінювання ситуації; обізнаний з науковими 

працями вітчизняних та зарубіжних фахівців в даній галузі; матеріал викладає 

логічно, послідовно, переконливо і аргументовано. 

Оцінка “добре”/ В, С – виставляється, якщо здобувач вищої освіти    

показав достатній рівень знання курсу; надав правильні, але не зовсім повні  

визначення термінів; засвоїв основи аналітичного методу; допускає незначні 

неточності в розкритті окремих теоретичних положень. 

Оцінка “задовільно”/  D, Е – виставляється, якщо здобувач вищої освіти  в 

цілому засвоїв теоретичний матеріал курсу навчальної дисципліни, але декламує 

із деякими упущеннями при визначенні основних явищ та процесів; намагається 

висловити своє ставлення до проблемних питань, хоча і не зовсім аргументовано; 

вміє аналізувати набуті теоретичні знання і співвідносити їх з конкретними 

ситуаціями; викладає матеріал непослідовно, неточно, з наявними помилками.   



Оцінка “незадовільно”/ FX, F – виставляється, якщо здобувач вищої освіти  

виявив слабкі (відсутні) знання теоретичного матеріалу навчальної дисципліни; не 

зміг дати визначення основних категорій та явищ; відсутні знання основних норм 

і визначень; матеріал викладається непослідовно, нелогічно, фрагментарно та з 

допущенням помилок. 

Оцінка “зараховано” / А, В, С, D, E – виставляється, якщо здобувач вищої 

освіти  виявив достатньо повні знання матеріалу навчальної дисципліни; вміє 

узагальнювати теоретичний матеріал, співвідносити загальні знання з 

конкретними ситуаціями, дає правильні, хоча і не завжди повні відповіді на 

поставлені запитання;  допускає неточності у розкритті окремих теоретичних 

положень, норм та визначень. 

Оцінка “не зараховано”/ FX, F – виставляється, якщо здобувач вищої освіти  

виявив слабкі знання або повну неготовність щодо вивчення ним матеріалу 

навчальної дисципліни; не зміг дати визначення основних термінів та визначень; 

викладає матеріал непослідовно, нелогічно, фрагментарно, неточно, стисло; 

відсутня переконливість у викладенні матеріалу. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

 

12. Питання для підсумкового контролю 

Перелік питань для підготовки до заліку 

1. Предмет, завдання і система криміналістики. 

2. Поняття, класифікація, зміст та сутність методів криміналістики.  

3. Сутність, наукові основи, види ідентифікації, її співвідношення із 

встановленням загальної групової належності. Детальна і спрощена видова 

класифікація мікрооб’єктів, сутність кожного з її видів. 

4. Поняття і система техніки як розділу криміналістики, види технічних 

За внутрішньою шкалою 

закладу вищої освіти в балах 
За шкалою ECTS /За національною шкалою  

 Вноситься до відомості 

 Екзамен залік 

90 – 100 А/Відмінно  

А,В,С,D,Е/Зараховано 

 

82-89 В/Добре  

74-81 С/Добре 

64-73 D/Задовільно 

60-63 Е/Задовільно 

35-59 

FX/Незадовільно 

  

FX/Не зараховано 

 

з можливістю повторного складання 

0-34 

F/Незадовільно 

 

F/Не зараховано 

 

з обов’язковим повторним курсом 



засобів та їх комплекти. Поняття, система та значення фотозйомки і відеозапису 

як підрозділу техніки, основні методи фотозйомки. 

5. Поняття та система трасології як підрозділу криміналістичної техніки. 

Загальна характеристика слідів у криміналістиці. 

6. Класифікація слідів та особливості класифікації мікрослідів за 

механізмом утворення. 

7. Класифікація слідів за слідоутворюючим об’єктом, її деталізація щодо 

кожного з видів останніх. 

8. Основні технічні засоби і методи збирання та дослідження слідів 

людини. 

9. Види слідів пальців рук. 

10. Правила виведення основної дактилоскопічної формули. 

11. Засоби виявлення та фіксації слідів пальців рук. 

12. Класифікація слідів злому, знарядь та інструментів. 

13. Основні технічні засоби і методи збирання та дослідження слідів 

знарядь злому, інструментів і механізмів. 

14.  Види слідів транспортних засобів.  

15. Ознаки, які вказують на напрямок руху транспортних засобів. 

16. Зброєзнавство як підрозділ криміналістичної техніки, об’єкти 

дослідження, загальна їх характеристика. 

17. Поняття й класифікація вогнепальної зброї, боєприпасів до неї. 

Поняття і класифікація холодної зброї та слідів її застосування. 

18. Основні та додаткові сліди пострілу. 

19. Механізм пострілу та утворення слідів застосування вогнепальної 

зброї, можливості їх пошуку. 

20. Поняття вибуху, вибухових пристроїв і речовин, їх класифікація і 

загальна характеристика, можливості пошуку їх слідів. 

21. Можливості встановлення різних обставин у перебігу розслідування 

фактів використання вогнепальної й холодної зброї і вибухових пристроїв. 

22. Поняття слідів запаху, їх фізичні і криміналістичні властивості та 

механізм утворення. 



23. Наукові основи дослідження рукописів, поняття письма та почерку, 

властивості почерку. 

24. Поняття і класифікація ознак письмової мови і почерку, їх значення 

для встановлення виконавця рукопису чи підпису. 

25. Загальна характеристика діагностичних та авторознавчих досліджень 

письмових документів. 

26. Загальні та часткові ознаки машинописного тексту. 

27. Можливості встановлення засобів виконання рукописних, 

машинописних, типографських та інших письмових документів. 

28. Основні завдання дослідження змін та інших обставин виготовлення 

письмових документів. 

29. Поняття, види, ознаки й способи виявлення підробок письмових 

документів. 

30. Можливості відтворення пошкоджених або знищених текстів і 

документів, правила поводження з обвугленими документами. 

31. Сучасні можливості дослідження фото-кіно-відео-документів і 

комп’ютерних документів. 

32. Поняття, властивості й можливості дослідження слідів звуку і 

технічних засобів їх фіксації. 

33. Поняття словесного портрета. Правила опису зовнішності людини по 

методу словесного портрета. 

34. Наукові основи встановлення людини за ознаками зовнішності, 

властивості та класифікація цих ознак. 

35. Загальна характеристика анатомічних, функціональних ознак та 

особливих прикмет людини. 

36. Сутність «словесного портрету», експертизи ототожнення особи за 

рисами зовнішності (портретна), пластичної й графічної реконструкції обличчя 

людини за черепом. 

37. Поняття, правові основи, види та форми криміналістичних обліків. 

38. Особливості функціонування криміналістичних обліків. 



 

Перелік питань для підготовки до екзамену 

1. Предмет, завдання та система криміналістики.  

2. Поняття, класифікація, зміст та сутність методів криміналістики.  

3. Сутність, наукові основи, види ідентифікації, її співвідношення із 

встановленням загальної групової належності. 

4. Поняття і класифікація ідентифікаційних ознак. Методика і стадії 

ідентифікаційного дослідження. 

5. Сутність діагностичних, ситуаційних та інших задач 

криміналістичного дослідження. 

6. Наукові основи, поняття і класифікація криміналістичних версій. 

7. Загальні положення побудови і аналізу версій, вимоги щодо їх 

висунення та перевірки. 

8. Поняття, значення, принципи, основні форми і види планування в 

боротьбі із злочинністю. 

9. Загальні положення здійснення кожного із видів планування.  

10. Детальна і спрощена видова класифікація мікрооб’єктів. 

11. Поняття і система техніки як розділу криміналістики, види технічних 

засобів та їх комплекти. 

12. Сутність слідчого огляду. 

13. Поняття, система та значення фотозйомки і звуковідеозапису як 

підрозділу криміналістичної техніки, основні методи фотозйомки. 

14. Поняття і система трасології як підрозділу криміналістичної техніки. 

Загальна характеристика слідів у криміналістиці. 

15. Класифікація слідів та особливості класифікації мікрослідів за 

механізмом утворення. 

16. Класифікація слідів за слідоутворюючим об’єктом. 

17. Основні технічні засоби і методи збирання та дослідження слідів 

людини. 

18. Види слідів пальців рук. 

19. Правила виведення основної дактилоскопічної формули. 

20. Засоби виявлення та фіксації слідів пальців рук. 



21. Класифікація слідів злому, знарядь та інструментів. 

22. Основні технічні засоби і методи збирання й дослідження слідів 

знарядь злому, інструментів і механізмів. 

23. Види слідів транспортних засобів.  

24. Ознаки, які вказують на напрямок руху транспортних засобів. 

25. Зброєзнавство як підрозділ техніки, об’єкти дослідження, загальна їх, 

характеристика. 

26. Поняття і класифікація вогнепальної зброї, боєприпасів до неї. 

Поняття і класифікація холодної зброї та слідів її застосування. 

27. Основні та додаткові сліди пострілу. 

28. Механізм пострілу та утворення слідів застосування вогнепальної 

зброї, можливості їх пошуку. 

29. Поняття вибуху, вибухових пристроїв і речовин, їх класифікація і 

загальна характеристика, можливості пошуку їх, слідів. 

30. Можливості встановлення різних обставин у перебігу розслідування 

фактів використання вогнепальної, холодної зброї і вибухових пристроїв. 

31. Поняття слідів запаху, їх фізичні і криміналістичні властивості та 

механізм утворення. 

32. Наукові основи дослідження рукописів, поняття письма і почерку, 

властивості почерку. 

33. Поняття і класифікація ознак письмової мови, почерку, їх значення 

для встановлення виконавця рукопису чи підпису. 

34. Загальна характеристика діагностичних та авторознавчих досліджень 

письмових документів. 

35. Загальні та часткові ознаки машинописного тексту. 

36. Можливості встановлення засобів виконання рукописних, 

машинописних, типографських та інших письмових документів. 

37. Основні завдання дослідження змін та інших обставин виготовлення 

письмових документів. 

38. Поняття, види, ознаки і способи виявлення підробок письмових 

документів. 



39. Можливості відтворення пошкоджених або знищених текстів і 

документів, правила поводження з обвугленими документами. 

40. Сучасні можливості дослідження фото-кіно-відео-документів і 

комп’ютерних документів. 

41. Поняття, властивості й можливості дослідження слідів звуку і 

технічних засобів їх фіксації. 

42. Поняття словесного портрета. Правила опису зовнішності людини по 

методу словесного портрета. 

43. Наукові основи встановлення людини за ознаками зовнішності, 

властивості і класифікація цих ознак. 

44. Загальна характеристика анатомічних, функціональних ознак та 

особливих прикмет людини. 

45. Сутність “словесного портрету”, фото-портретної експертизи, 

пластичної й графічної реконструкції обличчя людини за черепом. 

46. Поняття, система і джерела криміналістичної тактики як розділу 

криміналістики. 

47. Поняття тактичного прийому, тактичної рекомендації, тактичної 

комбінації і тактичного рішення. 

48. Поняття криміналістичних ситуацій, їх класифікація за сферою 

виникнення та іншими підставами. 

49. Поняття та види слідчого огляду.  

50. Етапи та зміст слідчого огляду місця події.  

51. Способи проведення слідчого огляду місця події.  

52. Тактичні особливості проведення різних видів слідчого та судового 

огляду. 

53. Поняття та види слідчого експерименту. 

54. Етапи та зміст слідчого експерименту. 

55. Тактика проведення слідчого експерименту у залежності від його 

завдань, вимоги щодо тактичних прийомів. 

56. Поняття та класифікація обшуків.  

57. Етапи та зміст обшуку. 



58. Загальна характеристика тактичних прийомів проведення різних видів 

обшуків, стадії проведення обшуку у приміщеннях. 

59. Поняття та класифікація допиту. 

60. Підготовка до проведення допиту. 

61. Особливості тактики допиту в залежності від слідчої ситуації. 

62. Поняття та види пред’явлення для впізнання. 

63. Підготовчі дії і загальні тактичні прийоми проведення впізнання і 

процесуального оформлення його результатів. 

64. Поняття і класифікація судових експертиз, система вітчизняних 

експертних установ. 

65. Об’єкти та предмет криміналістичної експертизи. 

66. Тактичні прийоми підготовки та призначення судових експертиз. 

Поняття і класифікація вихідних даних та експертних зразків. 

67. Особливості призначення додаткової, повторної, комісійної та 

комплексної експертизи, експертизи в поза експертних установах. 

68. Стадії експертного дослідження, структура висновку експертизи і 

загальні положення його оцінки. 

69. Поняття, система, джерела методики розслідування окремих видів 

кримінальних правопорушень як розділу криміналістики. 

70. Поняття криміналістичної характеристики кримінальних 

правопорушень, зміст її елементів. 

71. Поняття, класифікація та ознаки інсценування події кримінального 

правопорушення чи його окремих елементів. 

72. Методика розслідування вбивств. 

73. Криміналістична характеристика вбивств. 

74. Послідовність та особливості тактики слідчих та інших дій у ході 

розслідування вбивств в залежності від обставин їх скоєння. 

75. Методика розслідування тілесних ушкоджень. 

76. Криміналістична характеристика тілесних пошкоджень. 

77. Першочергові слідчі дії та оперативно розшукові заходи в ході 

розслідування тілесних пошкоджень. 



78. Методика розслідування статевих кримінальних правопорушень. 

79. Криміналістична характеристика статевих кримінальних 

правопорушень. 

80. Перелік, послідовність та особливості тактики слідчих дій у ході 

розслідування різних видів статевих кримінальних правопорушень. 

81. Методика розслідування крадіжок. 

82. Криміналістична характеристика крадіжок . 

83. Особливості проведення слідчих та інших дій у ході розслідування 

крадіжок. 

84. Методика розслідування грабежів та розбоїв. 

85. Криміналістична характеристика грабежів та розбоїв. 

86. Перелік, послідовність, тактика слідчих та інших дій у ході 

розслідування грабежів та розбоїв.  

87. Методика розслідування вимагання. 

88. Криміналістична характеристика вимагання. 

89. Особливості тактики слідчих і інших дій у ході розслідування 

вимагання. 

90. Методика розслідування розкрадання майна з використанням 

службового становища. 

91. Криміналістична характеристика розкрадання майна з використанням 

службового становища. 

92. Перелік, послідовність та особливості тактики слідчих та інших дій у 

ході розслідування розкрадання майна з використанням службового становища. 

93. Методика розслідування хуліганства. 

94. Криміналістична характеристика хуліганства. 

95. Особливості переліку, послідовності і тактики слідчих та інших дій у 

ході розслідування хуліганства. 

96. Методика розслідування екологічних кримінальних правопорушень. 

97. Криміналістична характеристика екологічних кримінальних 

правопорушень.  

98. Перелік, послідовність та особливості тактики слідчих та інших дій у 



ході розслідування різних видів екологічних кримінальних правопорушень. 

99. Методика розслідування кримінальних правопорушень, скоєних 

неповнолітніми. 

100. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень 

неповнолітніх і загальний огляд інших елементів структури методики боротьби з 

ними. 

101. Перелік, послідовність та особливості тактики слідчих та інших дій у 

ході розслідування кримінальних правопорушень неповнолітніх. 

102. Методика розслідування нерозкритих кримінальних правопорушень 

минулих років. 

103. Особливості розслідування нерозкритих кримінальних 

правопорушень минулих років. 

104. Детальна фотозйомка об’єкту. Правила її здійснення. 

105. Елементи доріжки слідів ніг, та їх значення у встановленні особи, що 

вчинила злочин. 

106. Питання, що вирішуються при огляді та експертизі замків. 

107. Поняття, сутність і ціль встановлення родової (групової) належності. 

108. Питання, що вирішуються криміналістичною експертизою відтисків 

штампів. 

109. Правила поводження з документами, що є речовими доказами. 

Особливості роботи зі згорілими й обвуглити документами. 

110. Властивості та криміналістичне значення папілярних візерунків. 

111. Добір матеріалів (зразків) на експертизу листа. 

112. Основні вимоги, запропоновані до репродукції документів. 

113. Встановлення групової належності. Значення висновків про групову 

належність. 

114. Питання, що вирішуються оглядом і дослідженням слідів ніг. 

115. Викриття інсценування кримінальних правопорушень шляхом 

вивчення слідів знарядь злому. 

116. Джерела одержання інформації для складання словесного портрета. 



117. Облік слідів пальців рук з місць нерозкритих кримінальних 

правопорушень та його зв’язок зі картотекою пальцьових відбитків пальців осіб, 

що знаходяться на обліку у науково-дослідних експертно-криміналістичних 

центра МВС України.  

118. Питання, що вирішаються при огляді та дослідженні слідів ніг. 

119. Види слідів ніг, його огляд, опис, фотографування, вилучення й 

копіювання. 

120. Криміналістичні обліки  

121. Види підробки документів. Правила огляду документів із метою 

виявлення часткової підробки. 

122. Детальна фотозйомка об’єкту. Правила її здійснення. 

123. Елементи доріжки слідів ніг, та їх значення у встановленні особи, що 

вчинила злочин. 

124. Питання, що вирішуються судово-балістичними дослідженнями 

вогнепальної зброї, боєприпасів і слідів застосування. 

125. Особливості призначення та проведення експертних досліджень за 

оперативними матеріалами. 

126. Тактика призначення та порядок проведення судових експертиз. 
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15. Тематика контрольних робіт з навчальної дисципліни  

Здобувач вищої освіти виконує контрольну роботу з навчальної дисципліни 

“Криміналістика” у відповідності із запропонованою тематикою.  

Варіант № 1. 

1 .Поняття, предмет, система та методи криміналістики 

2.Поняття, та класифікація документів в криміналістиці. 

Практичне завдання №1. Виконати фотознімок за правилами сигналетичної 

фотозйомки. Скласти опис особи по методу словесного портрету. 

Практичне завдання №2. Оглянути рукописний текст (сторінка неофіційного 

тексту), скласти розшукову таблицю. Додати текст. Визначити вид експертизи, 

експертні установи, в яких вона проводиться, типові питання, які вирішуються даною 

експертизою. Перерахувати об'єкти, які подаються експерту на дослідження. 

Варіант № 2. 

1 .Класифікація вогнепальної зброї. Сліди її використання. 

2.Класифікація слідів пальців рук людини, й методи їх виявлення та фіксації. 

Практичне завдання №1. На дактилокартці залишити свої відбитки пальців. 

Визначити види та різновиди слідів пальців рук та вивести основну дактилоскопічну 

формулу. 

Практичне завдання №2. Здійснити орієнтуючу, оглядову, вузлову і детальну 

фотозйомки місця події і оформити виготовлені розміром 9x12 см фотознімки як 

ілюстративну таблицю, додаток до протоколу огляду місця події. 

Варіант № 3. 

1 Види та форми криміналістичної ідентифікації. 

2. Способи та ознаки підробки документів. 

Практичне завдання №1. На вологій глині чи піску залишити об'ємний слід 

колеса транспортного засобу. Складіть протокол огляду цього сліду та виконайте 

схематичний малюнок сліду як додаток до протоколу. 

Практичне завдання №2. На аркуші паперу /дактилокарті/ одержати відбитки усіх 

10 пальців рук людини, визначити типи і різновиди папілярних узорів. Визначити 

криміналістичний облік, за яким потрібно перевірити відбитки пальців. Мету перевірки, 

орган; що здійснює цей облік. 
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Варіант № 4. 

1 .Система та зміст криміналістичної техніки. 

2.Сліди пам'яті людини. 

Практичне завдання №1. Оглянути гільзу невеликого розміру (пістолетну або 

іншого калібру до 9 мм) та описати її у фрагменті протоколу огляду. Виготовити схему-

малюнок гільзи у двох проекціях як додаток до протоколу огляду. 

Практичне завдання №2. Вимірювальним методом сфотографувати 

гладкоствольну зброю, виготовити знімок розміром 9x12 см., наклеїти його на аркуш 

паперу. Описати зброю у протоколі огляду /описова частина/. Визначити 

криміналістичний облік, за яким потрібно перевірити гладкоствольну зброю, мету 

перевірки, орган, що здійснює цей облік. Визначити вид експертизи, експертні 

установи, в яких вона проводиться: типові питання, які вирішуються даною 

експертизою при наявності гладкоствольної зброї, гільз, слідів пострілу. Об'єкти, що 

подаються експерту на дослідження. 

Варіант № 5 

1.  Одержання інформації щодо сил і явищ природи, відображуваних у 

матеріальних слідах на місці події 

2.  Лабораторні методи, які використовуються в криміналістиці. 

Практичне завдання № 1. Особисто оставити на вологому піску доріжку 

слідів взутих ніг, описати доріжку слідів ніг у вигляді фрагменту протоколу (описової 

та заключної частини) огляду. Виготовити схему доріжки слідів ніг (вказуючи всі 

елементи доріжки), як додаток до протоколу огляду. 

Практичне завдання № 2. Залишити не менш 2-х відбитків пальців рук на 

предметі з рівною поверхню; виявити ці відбитки фізичним методом, сфотографувати їх 

вимірювальним методом. Виготовити фотознімок розміром 9x12 см, наклеїти його на 

аркуш паперу. Перекопіювати відбитки на дактилоплівку чи скотч, яку додати до 

фотознімків. Визначити криміналістичний облік, за яким потрібно перевірити слід, мету 

перевірки, орган, що здійснює цей облік. Визначити вид експертизи, яка досліджує 

сліди пальців рук, експертну установу, яка виконує її; типові питання, що вирішуються 

цією експертизою, матеріали, які підлягають направленню на експертне дослідження. 

Варіант № 6. 

1. Класифікація та правові підстави застосування техніко - криміналістичних 

методів і засобів. 

2. Поняття, види, об'єкти та методи криміналістичної ідентифікації. 

Практичне завдання №1. Охарактеризуйте написаний Вами текст 

(документ) за ознаками письмової мови, топографічними ознаками, загальними та 

індивідуальними ознаками почерку. Складіть розшукову таблицю рукописного 

документа. 

Практичне завдання № 2. Вимірювальним методом сфотографувати слід 

автомобіля, залишений на піску або снігу, виготовити фотознімок розміром 9x12 см., 



наклеїти його на аркуш паперу. Описати слід у протоколі огляду (описова та заключна 

частини). 

Варіант № 7. 

І.Історія і перспективи розвитку криміналістики в Україні. 

2.Сліди транспортних засобів та їх використання при розслідуванні кримінальних 

правопорушень. 

Практичне завдання №1. На дактилокарті залишити відбитки пальців рук. 

Виготовити збільшену у 4-5 разів копію відбитка одного з пальців з дактилокарти та 

визначити на ній 10 окремих ознак папілярного візерунків. 

Практичне завдання №2. Вимірювальним методом сфотографувати слід зламу, 

виготовити фотознімок розміром 9x12 см., наклеїти його на аркуш паперу. Описати слід 

у протоколі огляду (описова частина та заключна частина). 

Варіант № 8 

1.  Поняття, класифікація та тактика огляду документів. 

2.  Поняття та класифікація холодної зброї. Сліди її використання. 

Практичне завдання №1. Оглянути гільзу та скласти описову та 

заключну частини протоколу огляду. Накреслити гільзу, назвати складові її частини. 

Практичне завдання №2. Сфотографувати людину за правилами впізнавальної 

фотозйомки живих осіб (правий профіль, анфас, лівий профіль якщо він має особливі 

прикмети), виготовлені розміром 6x9 мм фотознімки оформити у вигляді фототаблиці в 

масштабі 1:7. Скласти за довільною фабулою орієнтировку для розшуку 

сфотографованої особи. 

Варіант № 9 

1.  Наукові основи, завдання, об'єкти і суб'єкти криміналістичної 

ідентифікації. 

2.  Мікросліди, мікрооб'єкти, сліди запаху та їх значення у розслідуванні 

злочинів. 

Практичне завдання №1. Залишити на мокрому піску (глині) об'ємні сліди взуття 

у вигляді доріжки слідів. Скласти протокол огляду доріжки слідів ніг. Накресли схему 

цих слідів. 

Практичне завдання №2. Оглянути роздрукований текст (сторінка, неофіційний 

зміст), визначити ознаки письмової мови, топографічні ознаки, загальні і окремі ознаки 

тексту. Скласти описову та заключну частину протоколу огляду (додати текст). 

Варіант № 10 

1. Криміналістика в системі наукових знань. 

2. Система та закони розвитку криміналістики. 

Практичне завдання №1. Скласти протокол огляду свого паспорта. Зробити копію 

листа свого паспорта з фотографією та місцем прописки, додати до протоколу огляду. 



Практичне завдання №2. Вимірювальним методом сфотографувати кастет, 

виготовити знімок розміром 9x12 см., наклеїти його на аркуш паперу. Описати кастет у 

фрагменті протоколі огляду (описова та заключна частина). 

Робота надається для перевірки в університет не пізніше терміну, передбаченого в 

навчальному плані. Без виконаної і зарахованої контрольної роботи здобувачі вищої 

освіти не допускаються до складання підсумкового контролю (заліку чи екзамену). 

“А” до “В” (включно) - виконують 1 варіант; 

“Г” до “Е” - 2 варіант; 

“Є” до “И” - 3 варіант; 

“І” до “К” - 4 варіант; 

“Л” до “Н” - 5 варіант; 

“О” до “Р” - 6 варіант; 

“С” до “У” - 7 варіант; 

“Ф” до “Ц” - 8 варіант; 

“Ч” до “Щ” - 9 варіант; 

“Ю” до “Я” - 10 варіант. 



 


