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Завдання для самостійної роботи 

 

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, СИСТЕМА І ЗАВДАННЯ КРИМІНАЛІСТИКИ 

1. Сучасні уявлення щодо предмета науки криміналістики та 

закономірностей об’єктивної дійсності, що вивчаються нею. 

2. Система та завдання науки криміналістики на сучасному етапі. 

3. Місце криміналістики в системі юридичних наук та її роль у 

професійній підготовці фахівців для правоохоронних органів України. 

4. Основні принципи і закони розвитку криміналістики.  

Рекомендована література до Теми 1 (1.20–1.28, 2.8, 2.41) 

 

ТЕМА 2. ІСТОРІЯ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ 

1. Історія розвитку криміналістики і криміналістичних установ України.  

2. Науково-дослідні установи України, які займаються проблемами 

криміналістики. 

3. Сучасний стан криміналістичної науки в Україні. 

Рекомендована література до Теми 2 (1.21–1.28, 2.8, 2.41) 

 

ТЕМА 3 КРИМІНАЛІСТИКА В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 

1. Історія виникнення та розвитку криміналістики за кордоном. 

2. Стан криміналістики у країнах близького та дальнього зарубіжжя. 

Рекомендована література до Теми 3 (1.21–1.29, 2.8, 2.41) 

 

ТЕМА 4. МЕХАНІЗМ УЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ ТА ВИНИКНЕННЯ 

КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
1. Злочинна діяльність як об’єкт криміналістичного дослідження. 

2. Механізм учинення злочину (поняття та структура). 

3. Криміналістичне поняття та загальна характеристика способу учинення 

злочину. 

4. Поняття криміналістичної інформації та її джерела. 

Рекомендована література до Теми 4 (1.21–1.28, 2.12, 2.41) 

 

ТЕМА 5. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КРИМІНАЛІСТИКИ 

1. Поняття методології криміналістики. 

2. Система методів криміналістики. 

3. Характеристика загальнонаукових та спеціальних методів 

криміналістики. 

Рекомендована література до Теми 5 (1.21–1.28, 2.41) 

 

ТЕМА 6. КРИМІНАЛІСТИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ І ДІАГНОСТИКА 

1. Поняття криміналістичної ідентифікації. Об’єкти ідентифікації та їх 

ознаки. 

2. Види і форми ідентифікації. Встановлення групової належності об’єкту 

і його доказове значення. 
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3. Поняття криміналістичної діагностики та її значення в розкритті і 

розслідуванні злочинів. 

Рекомендована література до Теми 6 (1.21–1.28, 2.41) 

 

ТЕМА 7. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ 

ТЕХНІКИ 

1. Поняття, завдання і система розділу «Криміналістична техніка». 

2. Класифікація техніко-криміналістичних засобів, прийомів і методів. 

Правові засади та умови їх застосування під час розслідування злочинів. 

3. Техніко-криміналістичні засоби і методи «польової криміналістики». 

4. Техніко-криміналістичні засоби і методи, що застосовуються для 

лабораторних досліджень речових доказів. 

Рекомендована література до Теми 7 (1.19, 1.21–1.28, 2.15, 2.42) 

 

ТЕМА 8. КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ВЧЕННЯ ПРО ФІКСАЦІЮ ДОКАЗОВОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ 

1. Загальна характеристика основного способу фіксації криміналістичної  

інформації. 

2. Загальна характеристика допоміжних способів фіксації 

криміналістичної інформації. 

Рекомендована література до Теми 8 (1.21–1.28, 2.56, 2.80) 

 

ТЕМА 9. КРИМІНАЛІСТИЧНА ФОТОГРАФІЯ ТА ВІДЕОЗАПИС 

1. Поняття криміналістичної фотографії та значення її використання у 

слідчій та експертній практиці. 

2. Засоби, методи і прийоми криміналістичної фотографії, що 

застосовуються під час проведення слідчих (розшукових) дій. 

3. Процесуальне оформлення факту і результатів застосування 

криміналістичної фотографії. 

4. Види (прийоми) та методи фотозйомки на місці події. 

5. Пізнавальна фотозйомка. 

6. Використання відеозапису у розслідуванні злочинів під час проведення 

слідчих (розшукових) дій. 

7. Засоби та методи криміналістичного відеозапису під час проведення 

слідчих (розшукових) дій. 

Рекомендована література до Теми 9 (1.19, 1.21–1.28, 2.3, 2.7, 2.64, 2.67) 

 

ТЕМА 10. КРИМІНАЛІСТИЧНА ГАБІТОЛОГІЯ 

1. Поняття і природно-наукові засади криміналістичного вчення про 

ознаки зовнішності людини (криміналістичної габітології). 

2. Метод словесного портрету та його використання в практичній 

діяльності по розкриттю і розслідуванню злочинів. 

3. Правила опису ознак зовнішності людини за методом словесного 

портрету. 
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4. Порядок опису ознак зовнішності людини за методом словесного 

портрету. 

5. Поняття об’єктивних та суб’єктивних зображень. 

6. Види синтетичних (композиційних) портретів, техніко-криміналістичні 

засоби їх виготовлення. 

7. Технології виготовлення композиційних портретів за допомогою 

спеціальних альбомів, приладів та комп’ютерних програм. 

Рекомендована література до Теми 10 (1.21–1.28, 2.80) 

 

ТЕМА 11. КРИМІНАЛІСТИЧНА ФОНОСКОПІЯ ТА АКУСТИКА 

1. Поняття криміналістичної фоноскопії, її значення у кримінальному 

судочинстві. 

2. Прийоми огляду та фіксації відео- та фономатеріалів. 

3. Підготовка і призначення фоноскопічної експертизи. 

Рекомендована література до Теми 11 (1.21–1.28, 2.5) 

 

ТЕМА 12. КРИМІНАЛІСТИЧНА ТРАСОЛОГІЯ 

1. Предмет, система і завдання криміналістичної трасології. Механізм 

утворення слідів та їх класифікація в криміналістиці. 

2. Дактилоскопія як криміналістичне вчення. Типи і види папілярних 

візерунків пальців рук людини та їх властивості. 

3. Техніко-криміналістичні засоби та прийоми виявлення і вилучення 

слідів рук людини під час огляду місця події. 

4. Опис у протоколі огляду результатів виявлення слідів рук. 

5. Мета і правові підстави дактилоскопіювання живих осіб і трупів. 

6. Технологія дактилоскопіювання живих осіб. Особливості 

дактилоскопіювання трупів. 

7. Різновиди слідів ніг людини та їх значення в розслідуванні злочинів. 

8. Доріжка слідів ніг та її елементи. 

9. Прийоми виявлення та фіксації слідів ніг і транспортних засобів під час 

огляду місця події. 

10. Різновиди злодійського знаряддя, слідів знарядь зламу та прийоми 

виявлення і фіксації цих об’єктів під час огляду житлових і службових 

приміщень, вантажних автомобілів, залізничних вагонів та контейнерів.  

11. Класифікація замків (замикаючих пристроїв) та особливості їх 

дослідження. Прийоми виявлення і фіксації слідів зламу. 

12. Питання, що розв’язуються дактилоскопічною і трасологічною 

експертизами. Об’єкти, що підлягають дослідженню. 

13. Поняття і класифікація мікрооб’єктів (мікрослідів), їх значення в 

розслідуванні злочинів. 

14. Техніко-криміналістичні засоби та прийоми виявлення і фіксації 

мікрооб’єктів (мікрослідів). 

Рекомендована література до Теми 12 (1.19, 1.21–1.29, 2.10, 2.13, 2.59) 
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ТЕМА 13. КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ПОЧЕРКОЗНАВСТВО Й 

АВТОРОЗНАВСТВО 

1. Наукові засади ідентифікації особи за ознаками письма та почерку. 

2. Класифікація ознак письма та почерку. Їх ідентифікаційне значення. 

3. Технологія складання розшукової таблиці за ознаками письма і 

почерку. 

4. Підготовка та призначення почеркознавчої (авторознавчої) експертизи. 

Питання, що розв’язуються почеркознавчою експертизою. 

Рекомендована література до Теми 13 (1.19, 1.21–1.28, 2.80) 

 

ТЕМА 14. ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ДОКУМЕНТІВ 

1. Поняття документів, їх види та значення у розслідуванні окремих видів 

злочинів. 

2. Види підробки документів. 

3. Способи часткової підробки документів. 

4. Правила огляду документів та прийоми виявлення підробки. 

5. Питання, що вирішуються техніко-криміналістичною експертизою 

документів. 

Рекомендована література до Теми 14 (1.19, 1.21–1.28, 2.58, 2.80) 

 

ТЕМА 15. КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ 

1. Поняття комп’ютерної інформації та її носіїв як речових доказів та їх 

значення у розслідуванні окремих видів злочинів. 

2. Особливості огляду, фіксації, вилучення та зберігання комп’ютерної 

інформації та її носіїв. 

3. Питання, що розв’язуються комп’ютерно-технічною експертизою. 

Рекомендована література до Теми 15 (1.21–1.28, 2.51) 

 

ТЕМА 16. КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗБРОЇ, 

БОЄПРИПАСІВ, ВИБУХІВОК ТА СЛІДІВ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 

1. Поняття та класифікація холодної зброї. 

2. Прийоми слідчого огляду, фіксації та вилучення холодної зброї. 

3. Підготовка та призначення експертизи холодної зброї. Питання, що 

розв’язуються цією криміналістичною експертизою. 

4. Предмет судової балістики та основні об'єкти балістичних досліджень.  

5. Поняття, ознаки, класифікація ручної вогнепальної зброї. 

6. Механізм пострілу та виникнення слідів на кулях і гільзах. 

7. Класифікація слідів пострілу, що утворюються на об’єкті (мішені). 

Рекомендована література до Теми 16 (1.19, 1.21–1.28, 2.42, 2.80) 

 

ТЕМА 17. НЕТРАДИЦІЙНІ ЗАСОБИ І МЕТОДИ ОДЕРЖАННЯ 

ІНФОРМАЦІЇ, ЗНАЧИМОЇ ДЛЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ 
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1. Загальна характеристика видів нетрадиційних засобів і методів 

отримання криміналістично вагомої інформації та можливостей їх 

використання. 

2. Проблема допустимості застосування одорології у кримінальному 

провадженні України. 

3. Проблема допустимості використання поліграфу та гіпнозу у 

кримінальному провадженні. 

Рекомендована література до Теми 17 (1.21–1.28) 

 

ТЕМА 18. ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

РОЗКРИТТЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ 
1. Поняття, науково-правові засади та завдання криміналістичної 

реєстрації. 

2. Об’єкти, форми і способи формування криміналістичних обліків. 

3. Характеристика окремих видів криміналістичних обліків ті 

інформаційно-довідкових систем, здійснюваних у відповідних підрозділах МВС 

України. 

Рекомендована література до Теми 18 (1.21–1.28) 

 

ТЕМА 19. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ 

ТАКТИКИ 

1. Поняття криміналістичної тактики, її система і завдання.  

2. Основні поняття криміналістичної тактики: тактичний прийом, 

тактична рекомендація, тактична комбінація, тактична операція.  

3. Класифікація тактичних прийомів і критерії їх допустимості.  

4. Поняття, класифікація та структура слідчої (розшуково) дії.  

Рекомендована література до Теми 19 (1.21–1.28, 2.2, 2.77, 2.80) 

 

ТЕМА 20. КРИМІНАЛІСТИЧНА ВЕРСІЯ. 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ 

1. Поняття та види криміналістичної версії як методу пізнання при 

розкритті і розслідуванні злочинів. 

2. Правила побудови, аналізу (виведення наслідків) та перевірки версій. 

3. Поняття, принципи і значення планування розслідування злочинів. 

Види і форми планів розслідування. 

4. Планування підготовки та проведення окремої слідчої (розшукової) дії. 

5. Планування розслідування злочину. 

Рекомендована література до Теми 20 (1.21–1.28, 2.31, 2.80) 

 

ТЕМА 21. ТАКТИКА ОГЛЯДУ ТА ОСВІДУВАННЯ 

1. Поняття, сутність, різновиди огляду та його значення як способу 

одержання доказів у кримінальному провадженні. Роль спеціаліста при 

проведенні огляду. 

2. Етапи і стадії огляду місця події та їх тактичні завдання. 

3. Підготовка і тактичні прийоми огляду місця події.  
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4. Фіксація ходу і результатів огляду місця події.  

5. Особливості тактики освідування. 

6. Особливості огляду ділянок місцевості, автотранспортних засобів та 

окремих речей. 

7. Негативні обставини та їх значення в розслідуванні злочину. 

Рекомендована література до Теми 21 (1.21–1.28, 2.4, 2.15, 2.33, 2.36, 

2.39, 2.45, 2.49–2.51, 2.68, 2.74, 2.76–2.78, 2.80) 

 

ТЕМА 22. ТАКТИКА ЗАТРИМАННЯ ПІДОЗРЮВАНОГО 

(ОБВИНУВАЧЕНОГО) 

1. Поняття і види затримання в криміналістиці. Правові підстави 

затримання. 

2. Підготовка до затримання. Планування оперативно-тактичної операції 

по затриманню. 

3. Тактичні прийоми затримання особи залежно від місця її перебування 

(у приміщенні, на відкритій місцевості тощо). 

Рекомендована література до Теми 22 (1.21–1.28, 2.2, 2.38, 2.80) 

 

ТЕМА 23. ТАКТИКА ОБШУКУ 

1. Поняття та види обшуку. Підстави проведення обшуку. 

2. Підготовка і тактичні прийоми проведення окремих видів обшуку, в 

тому числі обшуку в приміщенні. 

3. Використання технічних пошукових засобів під час обшуку. Залучення 

спеціаліста для участі в проведенні обшуку. 

4. Основний і додаткові способи фіксації результатів обшуку. 

Рекомендована література до Теми 23 (1.21–1.28, 2.9, 2.25, 2.47, 2.48, 

2.76–2.78, 2.80) 

 

ТЕМА 24. ЗНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ З ТРАНСПОРТНИХ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ ТА ЕЛЕКТРОННИХ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

1. Сутність та завдання зняття інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж та електронних інформаційних систем. 

2. Характер дій слідчого після прийняття рішення щодо зняття інформації 

з транспортних телекомунікаційних мереж та електронних інформаційних 

систем. 

3. Огляд і дослідження інформації, знятої з транспортних 

телекомунікаційних мереж та електронних інформаційних систем. 

4. Фіксація ходу і результатів зняття інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж та електронних інформаційних систем. 

Рекомендована література до Теми 24 (1.21–1.28, 2.80) 

 

ТЕМА 25. ТАКТИКА ДОПИТУ І ОДНОЧАСНИЙ ДОПИТ 

РАНІШЕ ДОПИТАНИХ ОСІБ 

1. Поняття, сутність та види допиту. 



9 

  

2. Підготовка до допиту. 

3. Критерії допустимості тактичних прийомів допиту. 

4. Характеристика тактичних прийомів, що застосовуються при допитах 

різних учасників кримінального провадження. 

5. Тактичні прийоми допиту в конфліктній та безконфліктній ситуаціях. 

6. Особливості допиту під час одночасного допиту раніше допитаних 

осіб. 

7. Тактичні прийоми допиту раніше допитаних осіб. 

8. Фіксація ходу і результатів допиту. 

Рекомендована література до Теми 25 (1.21–1.28, 2.1, 2.6, 2.8, 2.11, 

2.16–2.22, 2.25–2.28, 2.35, 2.47–2.48, 2.52–2.55, 2.62–2.63, 2.71–2.73, 2.76–2.78, 

2.80, 2.82) 

 

ТЕМА 26. ТАКТИКА ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ 

1. Поняття, завдання та види пред’явлення для впізнання. 

2. Підготовка пред’явлення для впізнання. 

3. Тактичні особливості пред’явлення для впізнання особи.  

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

5. Особливості пред’явлення для впізнання приміщень, ділянок 

місцевості. 

6. Особливості пред’явлення для впізнання трупів (їх частин) людей та 

тварин. 

Рекомендована література до Теми 26 (1.21–1.28, 2.2, 2.24, 2.30, 2.46, 

2.79, 2.80) 

 

ТЕМА 27. ТАКТИКА СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ДЛЯ 

ВІДТВОРЕННЯ ДІЙ, ОБСТАНОВКИ, ОБСТАВИН ПЕВНОЇ ПОДІЇ У 

ФОРМІ ПЕРЕВІРКИ Й УТОЧНЕННЯ ПОКАЗАНЬ НА МІСЦІ 

1. Поняття, сутність та завдання слідчого експерименту. 

2. Зміст етапів слідчого експерименту для відтворення дій, обстановки, 

обставин певної події у формі перевірки й уточнення показань на місці. 

3. Тактичні прийоми слідчого експерименту для відтворення дій, 

обстановки, обставин певної події у формі перевірки й уточнення показань на 

місці. 

Рекомендована література до Теми 27 (1.21–1.28, 2.2, 2.40, 2.47, 2.70, 

2.77, 2.80) 

 

ТЕМА 28. ТАКТИКА СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ НЕОБХІДНИХ ДОСЛІДІВ ЧИ ВИПРОБУВАНЬ 

1. Сутність та види слідчого експерименту для проведення необхідних 

дослідів чи випробувань. 

2. Підготовка до слідчого експерименту для проведення необхідних 

дослідів чи випробувань. 

3. Тактичні прийоми зазначеного слідчого експерименту. 

4. Фіксація ходу і результатів слідчого експерименту. 
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Рекомендована література до Теми 28 (1.21–1.28, 2.2, 2.40, 2.47, 2.70, 

2.77, 2.80) 

 

ТЕМА 29. ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ  

У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА 

ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ 

1. Поняття спеціальних знань та форми їх використання у кримінальному 

судочинстві.  

2. Залучення спеціаліста до проведення слідчих (розшукових) дій. 

3. Поняття судової експертизи, її завдання. 

4. Класифікація судових експертиз. 

5. Підготовка та призначення судових експертиз.  

6. Система експертних установ в Україні. 

7. Види зразків для проведення експертизи. 

Рекомендована література до Теми 29 (1.21–1.28, 2.11, 2.15, 2.19, 2.32, 

2.34, 2.37, 2.47–2.48, 2.53–2.62, 2.73, 2.76–2.78, 2.80) 

 

ТЕМА 30. РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СЛІДЧОГО 

1. Поняття, види, зміст і завдання розшукової діяльності слідчого. 

2. Методи і засоби розшуку невідомих злочинців. 

3. Методи і засоби розшуку підозрюваних (обвинувачених), місце 

знаходження котрих невідомо. 

4. Діяльність слідчого після зупинення досудового розслідування. 

Рекомендована література до Теми 30 (1.24–1.28, 2.14, 2.23, 2.28, 2.38, 

2.54, 2.62, 2.65–2.66, 2.74, 2.80) 

 

ТЕМА 31. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ 

МЕТОДИКИ 

1. Поняття криміналістичної методики, її система, завдання та місце в 

системі криміналістики. 

2. Структура методики розслідування злочинів окремого виду. 

3. Криміналістична характеристика злочинів окремого виду та її значення 

для розслідування. 

4. Типові слідчі ситуації та їх роль у побудові методик розслідування 

окремих видів злочинів. 

Рекомендована література до Теми 31 (1.20–1.28, 2.11–2.12, 2.14, 2.16, 

2.23, 2.26–2.28, 2.43–2.44, 2.47–2.48, 2.52–2.55, 2.62, 2.65–2.66, 2.80) 

 

ТЕМА 32. ПРОТИДІЯ РОЗСЛІДУВАННЮ ТА ШЛЯХИ ЇЇ 

ПОДОЛАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНИМИ ЗАСОБАМИ І МЕТОДАМИ 

1. Поняття, зміст і суб’єкти протидії розслідуванню. 

2. Протидія розслідуванню в формі приховування злочину, його наслідків 

або причетних до нього осіб. 

3. Форми і способи «зовнішньої» протидії розслідуванню та засоби і 

методи її подолання. 
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Рекомендована література до Теми 32 (1.20–1.28, 2.20) 

 

ТЕМА 33. ВЗАЄМОДІЯ УЧАСНИКІВ РОЗКРИТТЯ І 

РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ 

1. Поняття та принципи взаємодії учасників розслідування. 

2. Суб’єкти і форми взаємодії учасників розслідування. 

Рекомендована література до Теми 33 (1.20–1.28, 2.69, 2.80) 

 

ТЕМА 34. ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ 

ПО «ГАРЯЧИХ» СЛІДАХ 

1. Поняття та організаційні основи розкриття злочинів «по гарячих 

слідах». 

2. Криміналістичне забезпечення процесу розкриття і розслідування 

злочинів по «гарячих» слідах. 

3. Організаційно-тактичні особливості окремих слідчих дій, що 

проводяться з метою розкриття злочину по «гарячих» слідах. 

Рекомендована література до Теми 34 (1.20–1.28, 2.64, 2.69, 2.80) 
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8. Індивідуальні завдання 

 

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, СИСТЕМА І ЗАВДАННЯ КРИМІНАЛІСТИКИ 

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

1. Предмет науки криміналістики (генезис та сучасні уявлення). 

2. Система науки криміналістики (генезис та сучасні уявлення). 

3. Місце криміналістики в системі юридичних наук. 

 

ТЕМА 2. ІСТОРІЯ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ 

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

1. Історія розвитку криміналістичних установ України. 

2. Сучасний стан криміналістичної науки в Україні. 

 

ТЕМА 3 КРИМІНАЛІСТИКА В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

1. Історія виникнення криміналістики за кордоном. 

2. Сучасний стан розвитку криміналістики за кордоном. 

 

ТЕМА 4. МЕХАНІЗМ УЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ ТА ВИНИКНЕННЯ 

КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

1. Криміналістичне вчення про спосіб учинення злочину. 

2. Криміналістично вагома інформація (поняття та співвідношення з 

іншими видами інформації: доказовою, процесуальною, оперативною тощо). 

 

ТЕМА 5. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КРИМІНАЛІСТИКИ 

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

1. Методологія криміналістики (генезис та сучасні уявлення). 

2. Спеціальні методи криміналістики. 

 

ТЕМА 6. КРИМІНАЛІСТИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ І ДІАГНОСТИКА 

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

1. Ідентифікація як метод науки криміналістики. 

2. Об’єкти, види та форми ідентифікації. 

3. Встановлення групової належності об’єкту (поняття, сутність, 

значення). 

4. Криміналістична діагностика. 

 

ТЕМА 7. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ 

ТЕХНІКИ 

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

1. Класифікація техніко-криміналістичних засобів. 

2. Комплекти техніко-криміналістичних засобів, що використовують ся 

при проведенні слідчих (розшукових) дій. 
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ТЕМА 8. КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ВЧЕННЯ ПРО ФІКСАЦІЮ ДОКАЗОВОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ 

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

1. Способи фіксації доказової інформації. 

2. Фіксація слідчих (розшукових) дій, що проводяться у режимі 

відеоконференції. 

 

ТЕМА 9. КРИМІНАЛІСТИЧНА ФОТОГРАФІЯ ТА ВІДЕОЗАПИС 

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

1. Криміналістична фотографія та відеозапис (поняття, система, значення, 

основні категорії). 

2. Методи криміналістичної фотографії та відеозапису. 

3. Розвиток фотографії як галузі криміналістики. 

4. Використання криміналістичної фотографії та відеозапису в ході 

розслідування злочинів. 

5. Методи і прийоми фотозйомки при проведенні процесуальних дій та 

оформлення її результатів. 

6. Криміналістичний відеозапис (значення, засоби, прийоми та методи). 

 

ТЕМА 10. КРИМІНАЛІСТИЧНА ГАБІТОЛОГІЯ 

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

1.  Історичний розвиток та сучасний стан криміналістичної габітології. 

2. Об’єктивні та суб’єктивні зображення людини. 

3. Характеристика методів та засобів фіксації ознак зовнішності людини. 

4. Метод антропометричної реєстрації. 

5. Метод словесного портрету. 

6. Композиційні портрети (історія та сучасність). 

7. Суб’єктивні джерела та носії інформації ознак зовнішності людини. 

8. Композиційні портрети (технології щодо їх виготовлення та засоби). 

 

ТЕМА 11. КРИМІНАЛІСТИЧНА ФОНОСКОПІЯ ТА АКУСТИКА 

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

1. Криміналістична фоноскопія (поняття, виникнення та значення в 

розслідуванні злочинів) 

2. Дослідження носіїв звуку (напрямки, засоби та можливості). 

3. Використання результатів огляду та експертного дослідження носіїв 

звуку при розслідуванні окремих видів злочину. 

 

ТЕМА 12. КРИМІНАЛІСТИЧНА ТРАСОЛОГІЯ 

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

1. Ідентифікація людини за слідами пальців рук. 

2. Виявлення матеріальних джерел інформації при розслідуванні 

навмисних убивств в умовах неочевидності, у тому числі групових, серійних, а 

також вчинених на замовлення. 
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3. Виявлення та вилучення слідів рук на місцях вчинення розбійних 

нападів на банківські установи. 

4. Створення програмно-апаратних комплексів для проведення 

дактилоскопічних досліджень. 

5. Виявлення та фіксація слідів злочинної діяльності осіб, які 

використовують малолітніх дітей для заняття жебрацтвом. 

6. Виявлення матеріальних слідів на місці вчинення злочину проти 

громадського порядку. 

7. Виявлення та вилучення слідів ніг при розслідуванні грабежів, що 

вчиняються на вулицях і в інших громадських місцях. 

8. Особливості огляду слідів автомобіля на місці дорожньо-транспортної 

події. 

9. Різновиди злодійських знарядь, що використовують для проникнення до 

приміщення. 

10. Різновиди злодійських знарядь, що використовують для зламу дверей 

та проникнення до салону автомобіля. 

11. Види замків та способи їх зламу. 

 

ТЕМА 13. КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ПОЧЕРКОЗНАВСТВО Й 

АВТОРОЗНАВСТВО 

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

1. Характеристика ідентифікаційних ознак письма та почерку. 

2. Можливості діагностування окремих властивостей та ознак особи за її 

почерком. 

 

ТЕМА 14. ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ДОКУМЕНТІВ 

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

1. Особливості огляду документів при розслідуванні злочинів, вчинених на 

ринку будівництва за пайовою участю, іпотеки. 

2. Особливості огляду документів при розслідуванні злочинів у кредитно-

фінансовій сфері, на ринках цінних паперів та фінансових послуг. 

3. Особливості огляду документів при розслідуванні злочинів, пов'язаних з 

легалізацією (відмиванням) коштів, отриманих злочинним шляхом. 

4. Виявлення та фіксація матеріальних слідів злочину при розслідуванні 

хабарництва серед представників судової гілки влади. 

5. Виявлення та фіксація матеріальних слідів при розслідуванні фактів 

хабарництва серед службових осіб органів влади та місцевого самоврядування. 

6. Дослідження об'єктів інтелектуальної власності, захищених методами 

криптографії та стенографії. 

7. Техніко-криміналістичне дослідження документів. 

8. Проблеми ідентифікації сучасних засобів друку. 

9. Виявлення залитих, закреслених текстів у документах. 

10. Визначення змісту текстів у обгорілих та спалених документах. 

11. Технічне дослідження цифрових записів. 
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12. Техніко-криміналістичне дослідження печаток і штампів. 

 

ТЕМА 15. КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ 

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

1. Використання комп'ютерних технологій в розслідуванні злочинів 

2. Техніко-криміналістичне забезпечення розслідування комп'ютерних 

злочинів 

3. Дослідження накладок на банкомати (спеціальних приладів, 

призначених для накладення на клавіатуру та карткоприймачі стаціонарних 

банкоматів з метою незаконного копіювання інформації з пластикових 

платіжних карток та ідентифікаційних РГМ-кодів користувачів). 

4. Особливості дослідження та вилучення криміналістично-значимої 

інформації з мобільних телефонів та інших засобів зв'язку і носіїв інформації при 

розслідуванні злочинів. 

 

ТЕМА 16. КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗБРОЇ, 

БОЄПРИПАСІВ, ВИБУХІВОК ТА СЛІДІВ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

1. Криміналістичні дослідження вогнепальної зброї, боєприпасів, слідів їх 

застосування. 

2. Класифікація холодної зброї. 

3. Призначення та проведення криміналістичної експертизи холодної зброї. 

4. Класифікація вогнепальної зброї. 

5. Визначення напрямку польоту кулі, відстані та місця здійснення 

пострілу. 

6. Класифікація слідів пострілу. 

7. Основні та додаткові сліди пострілу на перешкоді. 

8. Технічні засоби для розвідки, локалізації, перенесення, транспортування, 

знищення вибухових пристроїв. 

9. Виявлення та фіксація слідів на місці вчинення злочину, пов'язаного з 

використанням вибухового пристрою. 

10. Створення засобів експрес-аналізу вибухових речовин у 

позалабораторних умовах. 

 

ТЕМА 17. НЕТРАДИЦІЙНІ ЗАСОБИ І МЕТОДИ ОДЕРЖАННЯ 

ІНФОРМАЦІЇ, ЗНАЧИМОЇ ДЛЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ 

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

1. Нетрадиційні засоби отримання криміналістичної інформації. 

2. Можливості використання досягнень одорології. 

3. Використання запахової інформації при розслідуванні злочинів, 

пов'язаних із застосуванням вогнепальної зброї. 

4. Основні проблеми використання ДНК-аналізу в криміналістиці. 

5. Використання кінесики, біолокації та інших нетрадиційних засобів 

отримання інформації з метою розкриття злочинів. 
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6. Проблема допустимості у кримінальному провадженні результатів 

використання поліграфу та гіпнозу (стан в Україні та за кордоном). 

 

ТЕМА 18. ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

РОЗКРИТТЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ 
Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

1. Інформаційно-довідкове забезпечення розслідування злочинів. 

2. Проблеми створення інформаційно-довідкових баз голографічних 

зображень. 

3. Створення та удосконалення системи інформаційного забезпечення 

охорони громадського порядку і безпеки. 

4. Запровадження системи дактилоскопіювання осіб за допомогою 

електронних сканерів та створення відповідних електронних баз даних. 

5. Розробка автоматизованої системи портретної ідентифікації осіб. 

 

ТЕМА 19. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ 

ТАКТИКИ 

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

1. Поняття криміналістичної тактики, її предмет, система та завдання 

(генезис та сучасні уявлення). 

2. Дискусії щодо основних понять та категорій криміналістичної тактики. 

3. Класифікація тактичних прийомів (стан наукової розробки теми). 

4. Поняття та класифікація слідчих (розшукових) дій (генезис та сучасні 

уявлення). 

 

ТЕМА 20. КРИМІНАЛІСТИЧНА ВЕРСІЯ. 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ 

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

1. Поняття та принципи планування розслідування злочинів (аналіз 

позицій науковців). 

2. Види планів розслідування та їх зміст (аналіз позицій науковців). 

 

ТЕМА 21. ТАКТИКА СЛІДЧОГО ОГЛЯДУ ТА ОСВІДУВАННЯ 

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

1. Учасники огляду (класифікація, права та обов’язки, функції). 

2. Організаційно-підготовчі заходи до проведення різних видів огляду 

(аналіз схожого та відмінного). 

3. Тактичні прийоми проведення огляду (аналіз позицій науковців). 

4. Особливості огляду приміщень, будівель та споруд. 

5. Особливості огляду відкритих ділянок місцевості. 

6. Особливості огляду транспортних засобів. 

7. Особливості огляду трупів та їх частин. 

8. Особливості огляду трупів тварин або їх частин. 

 

ТЕМА 22. ТАКТИКА ЗАТРИМАННЯ ПІДОЗРЮВАНОГО 
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(ОБВИНУВАЧЕНОГО) 

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

1. Тактичні аспекти затримання особи. 

2. Тактичні рекомендації щодо затримання осіб з урахуванням 

особливостей місця та часу проведення заходу. 

 

ТЕМА 23. ТАКТИКА ОБШУКУ 

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

1. Організаційно-підготовчі заходи до проведення обшуку. 

2. Тактичні особливості проведення обшуку в приміщенні. 

3. Тактичні особливості проведення обшуку на ділянці місцевості. 

4. Тактичні особливості проведення особистого обшуку. 

5. Тактичні особливості проведення обшуку в транспортному засобі. 

6. Поняття, завдання й види обшуку. 

 

ТЕМА 24. ЗНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ З ТРАНСПОРТНИХ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ ТА ЕЛЕКТРОННИХ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

1. Тактичні аспекти зняття інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж та електронних інформаційних систем. 

2. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та 

електронних інформаційних систем (сутність та структура слідчих 

(розшукових) дій). 

 

ТЕМА 25. ТАКТИКА ДОПИТУ І ОДНОЧАСНИЙ ДОПИТ 

РАНІШЕ ДОПИТАНИХ ОСІБ 

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

1. Предмет та види допиту (аналіз позицій науковців). 

2. Організаційно-підготовчі заходи до проведення допиту та одночасного 

допиту раніше допитаних осіб (аналіз схожого та відмінного). 

3. Загальна характеристика системи тактичних прийомів допиту. 

4. Характеристика тактичних прийомів, що застосовуються на різних 

стадіях допиту. 

5. Тактичні особливості допиту підозрюваних та обвинувачених. 

6. Тактичні особливості допиту свідків та потерпілих. 

7. Тактичні особливості допиту неповнолітніх осіб. 

8. Тактичні особливості допиту іноземців. 

9. Тактичні особливості допиту осіб, які мають певні психічні або фізичні 

вади. 

10. Ситуаційне застосування тактичних прийомів допиту. 

 

ТЕМА 26. ТАКТИКА ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ 

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 
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1. Поняття, мета, завдання, різновиди та етапи пред’явлення для 

впізнання. Учасники слідчої дії, їх права та обов’язки. 

2. Організаційно-підготовчі заходи до пред’явлення для впізнання. 

3. Основні положення тактики пред’явлення для впізнання. 

4. Тактика пред’явлення для впізнання живих осіб. 

5. Тактика впізнання позавізуальним спостереженням особи, яку 

впізнають. 

6. Тактика пред’явлення для впізнання живих осіб за фотознімками та 

відеозображенням. 

7. Тактика пред’явлення для впізнання трупа та його частин. 

8. Тактика пред’явлення для впізнання предметів та документів. 

9. Тактика пред’явлення для впізнання тварин (птахів). 

10. Тактика пред’явлення для впізнання за голосом та особливостями 

мови. 

11. Тактика пред’явлення для впізнання за фонограмою. 

12. Тактика пред’явлення для впізнання за особливостями ходи. 

13. Тактика пред’явлення для впізнання окремих ділянок місцевості та 

приміщень. 

14. Фіксація ходу та результатів пред’явлення для впізнання. 

 

ТЕМА 27. ТАКТИКА СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ДЛЯ 

ВІДТВОРЕННЯ ДІЙ, ОБСТАНОВКИ, ОБСТАВИН ПЕВНОЇ ПОДІЇ У 

ФОРМІ ПЕРЕВІРКИ Й УТОЧНЕННЯ ПОКАЗАНЬ НА МІСЦІ 

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

1. Слідчий експеримент: поняття, підстави проведення, мета, завдання та 

різновиди. Учасники слідчої дії, їх права та обов’язки. 

2. Організаційно-підготовчі заходи до проведення слідчого експерименту 

для відтворення дій, обстановки, обставин певної події у формі перевірки й 

уточнення показань на місці. 

3. Основні положення тактики проведення слідчого експерименту для 

відтворення дій, обстановки, обставин певної події у формі перевірки й 

уточнення показань на місці. 

 

ТЕМА 28. ТАКТИКА СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ НЕОБХІДНИХ ДОСЛІДІВ ЧИ ВИПРОБУВАНЬ 

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

1. Слідчий експеримент для проведення необхідних дослідів: завдання та 

етапи проведення; учасники слідчої дії, їх права та обов’язки. 

2. Організаційно-підготовчі заходи слідчого експерименту для 

проведення необхідних дослідів чи випробувань. 

3. Основні положення тактики слідчого експерименту для проведення 

необхідних дослідів чи випробувань. 

4. Фіксація ходу та результатів слідчого експерименту. 

 

ТЕМА 29. ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ  
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У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА 

ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ 

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

1. Поняття спеціальних знань та форми їх використання у кримінальному 

судочинстві. Залучення спеціаліста до проведення окремих слідчих 

(розшукових) дій. 

2. Судова експертиза та її види. Система експертних установ в Україні. 

3. Організаційно-тактичні основи підготовки та призначення судових 

експертиз. Поняття та види зразків для порівняльного дослідження. 

 

ТЕМА 30. РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СЛІДЧОГО 

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

1. Використання допомоги громадськості та засобів масової інформації у 

розшуковій діяльності слідчого. 

2. Засоби розшукової діяльності слідчого. 

 

ТЕМА 31. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ 

МЕТОДИКИ 

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

1. Поняття криміналістичної методики, її система, завдання та місце в 

системі криміналістики. 

2. Структура методики розслідування злочинів окремого виду (окремої 

криміналістичної методики). 

3. Криміналістична характеристика злочинів окремого виду та її значення 

для розслідування. 

4. Типові слідчі ситуації та їх роль у побудові методик розслідування 

окремих видів злочинів. 

 

ТЕМА 32. ПРОТИДІЯ РОЗСЛІДУВАННЮ ТА ШЛЯХИ ЇЇ 

ПОДОЛАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНИМИ ЗАСОБАМИ І МЕТОДАМИ 

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

1. Поняття, зміст та суб’єкти протидії розслідуванню. 

2. Форми і способи «зовнішньої» протидії розслідуванню та засоби й 

методи її подолання. 

3. Форми і способи «внутрішньої» протидії розслідуванню та засоби й 

методи її подолання. 

 

ТЕМА 33. ВЗАЄМОДІЯ УЧАСНИКІВ РОЗКРИТТЯ І 

РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ 

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

1. Поняття, принципи та суб’єкти взаємодії учасників досудового 

розслідування. 

2. Форми взаємодії учасників досудового розслідування. 

 

ТЕМА 34. ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ 
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ПО «ГАРЯЧИХ» СЛІДАХ 

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

1. Використання допомоги громадськості та засобів масової інформації у 

розслідуванні злочинів по «гарячих» слідах. 

2. Актуальні проблеми розкриття та розслідування злочинів на сучасному 

етапі. 

 

Примітка: Пропонований перелік не є вичерпним, а лише покликаний 

допомогти студенту у виборі теми реферату. Остаточне рішення 

залишається за виконавцем роботи з урахуванням необхідності обрання її 

напрямку в межах тем змістовного модулю №3 навчальної дисципліни 

«Криміналістика». 

 

ПРАКТИЧНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ (змістовний модуль № 1) 

Виконується одне з перерахованих нижче завдань на вибір: 

1. Проведення пізнавальної фотозйомки живої особи; виготовлення її 

фото-композиційного портрету за допомогою програми «FACES» та складання 

опису зовнішності за методом словесного портрету. На перевірку надаються 

чотири фотографії живої особи, а також роздруковані на папері формату А4 

штучно створений портрет цієї ж особи та опис її зовнішніх ознак по наданих 

фотографіях – завдання для 1-го виконавця. 

2. Складання протоколу огляду документа зі слідами часткової підробки. 

На перевірку надається оригінал документу та протокол його огляду – 

завдання для 1-го виконавця. 

3. Складання протоколу огляду будь-якого об’єкту балістичного 

дослідження. На перевірку надається зазначений об’єкт (куля, гільза, макет 

вогнепальної зброї чи її частина, імітація сліду пострілу тощо) та протокол 

його огляду – завдання для 1-го виконавця. 

4. Імітація проведення огляду місця події та його відеофіксація 

(допускаються спеціально заплановане здійснення помилок по ходу проведення 

слідчої дії та окремі моменти ігрового й гумористичного характеру). На 

перевірку надається відеозапис перебігу слідчої дії та список здійснених 

помилок (у разі їх наявності) – завдання для 4–7 виконавців (від 3 до 6 осіб–

безпосередніх учасників дії та 1 оператор зйомки). 

5. Імітація проведення обшуку в приміщенні та його відеофіксація 

(допускаються спеціально заплановане здійснення помилок по ходу проведення 

слідчої дії та окремі моменти ігрового й гумористичного характеру). На 

перевірку надається відеозапис перебігу слідчої дії та список здійснених 

помилок (у разі їх наявності) – завдання для 5–7 виконавців (від 4 до 6 осіб–

безпосередніх учасників дії та 1 оператор зйомки). 

6. Імітація проведення пред’явлення для впізнання особи та його 

відеофіксація (допускаються спеціально заплановане здійснення помилок по 

ходу проведення слідчої дії та окремі моменти ігрового й гумористичного 

характеру). На перевірку надається відеозапис перебігу слідчої дії та список 
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здійснених помилок (у разі їх наявності) – завдання для 8 виконавців (7 осіб–

безпосередніх учасників дії та 1 оператор зйомки). 

7. Імітація проведення слідчого експерименту для відтворення дій,  

обстановки та обставин події у формі перевірки та уточнення показань на місці 

та його відеофіксація (допускаються спеціально заплановане здійснення 

помилок по ходу проведення слідчої дії та окремі моменти ігрового й 

гумористичного характеру). На перевірку надається відеозапис перебігу слідчої 

дії та список здійснених помилок (у разі їх наявності) – завдання для 5–7 

виконавців (від 4 до 6 осіб–безпосередніх учасників дії та 1 оператор зйомки). 

 

Примітка: завдання для самостійної та індивідуальної роботи доводяться до 

відома студентів на початку вивчення дисципліни 

 

 



22 

  

Критерії оцінювання самостійної та індивідуальної роботи 

здобувачів 

 

1. Самостійна підготовка реферату (із обов’язковим використанням 

достатньої кількості наукових джерел), що може бути оцінено до 15 балів. 

2. Виконання індивідуально (або у співавторстві) практичного завдання, 

що може бути оцінено до 15 балів (для кожного зі співавторів). 

3. Додатково, але в межах загальної кількості балів, виділених для 

оцінювання самостійної та індивідуальної роботи (до 30 балів), можуть бути 

оцінені наступні види діяльності здобувача: 

– участь у роботі наукових семінару, конференції або круглого столу (не 

лише присутність здобувача на науковому заході, але й дискутування з проблем 

криміналістики); 

– постійна участь здобувача у роботі наукового гуртка кафедри з 

підготовкою за семестр не менше однієї доповіді з проблем криміналістики; 

– підготовка наукових доповіді (або тез), статті, конкурсної роботи з 

проблем криміналістики; 

– участь у складі команди, що посіла переможне (перше чи друге) місце в 

результаті проведення олімпіади, брейн-рингу, вікторини чи іншого змагання у 

знаннях з криміналістики 

 



23 

  

Рекомендована література 

1. Основна: 
1.1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради 

України. - 1996. - № 30. 

1.2. Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини. 

Прийнята 4 листопада 1950 р. // Вісник Верховного Суду України. - 1997. - № 3. 

1.3. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII // 

Відомості Верховної Ради України. - № 911-VIII зі змінами станом на 

24.12.2015. 

1.4. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 р., № 580-

VIII // ВВР - 2015, № 40-41. 

1.5. Закон України „Про Службу безпеки України” // Відомості Верховної 

Ради України. - 1992. - № 27. - Ст. 382 із наступними змінами. 

1.6. Закон України „Про порядок відшкодування шкоди, завданої 

громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-

розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду” // 

Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 1. - Ст. 1; 2004. - № 8. - Ст. 66; 

2006. - № 12. - Ст. 102. 

1.7. Закон України від 25 лютого 1994 року „Про судову експертизу” // 

Голос України від 21 квітня 1994 року. 

1.8. Закон України від 23 грудня 1993 року „Про забезпечення безпеки 

осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві” // Відомості Верховної 

Ради України. - 1994. - № 11. - Ст. 51. 

1.9. Закон України "Про організаційно-правові основи боротьби з 

організованою злочинністю" № 3341–12 від 30.06.1993 р. 

1.10. Закон України від 18 лютого 1992 року „Про оперативно-розшукову 

діяльність” // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 22. - Ст. 303 із 

наступними змінами. 

1.11. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» // Газета «Голос 

України» від 16.07.2016 р. – № 132-133.  

1.12. Закон України „Про адвокатуру та адвокатську діяльність” від 

5.07.2012 року. 

1.13. Кримінальний кодекс від 5 квітня 2001 р. 

1.14. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. 

1.15. Загальні принципи етики юристів (затвердженні Міжнародною 

асоціацією адвокатів) // Адвокат. - 1996. - № 1. 

1.16. Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових 

розслідувань. Затв. наказом Генерального прокурора України № 69 від 17 

серпня 2012 року. 

1.17. Положення про порядок застосування електронних засобів 

контролю. Затв. наказом МВС України № 696 від 9 серпня 2012 року. 

1.18. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. 

№ 8 „Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у 

кримінальному судочинстві” // Постанови Пленуму Верховного Суду України у 



24 

  

кримінальних справах (1973-2004): Офіційне видання / За заг. ред. В.Т. 

Маляренка. - К., 2004.  

1.19. Криміналістика: навчальний посібник / за заг. ред. С.В. Пряхіна. – 

Львів: ЛьвДУВС, 2010. – 540 с. 

1.20. Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування 

злочинів: Підручник для студентів юрид. вузів і факультетів. / За ред. проф. 

В.Ю. Шепітька. – Харків: Право, 2001. – 376 с. 

1.21. Криміналістика: Підручник / [В.Д. Берназ, В.В. Бірюков, А.Ф, 

Волобуєв] ; за заг. Ред.. А.Ф. Волобуєва; МВС України, Харк. Нац. Ун-т внутр. 

Справ. – Х.: ХНУВС, 2011. – 666 с.; іл. 

1.22. Криміналістика: Підручник / Кол авт.: В.Ю. Шепітько, 

В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін. / За ред. проф.. В.Ю. Шепітька. – Х.: 

Право, 2008.– 464 с. 

1.23. Криміналістика: підручник / За ред. М.І. Скригонюка. – К., 2005. – 

496 с. 

1.24. Криміналістика: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / 

[К.О. Чаплинський, О.В. Лускатов, І.В. Пиріг, В.М. Плетенець, 

Ю.А. Чаплинська]. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра 

ЛТД, 2014. – 380 с. 

1.25. Кузьмічов В.С., Прокопенко Г.І. Криміналістика: Навчальний 

посібник / За заг. ред. В.Г. Гончаренка та Є.М. Моісеєва. – К.: Юрінком Інтер, 

2001. 

1.26. Настільна книга слідчого: Наук. – практ. Видання для слідчих і 

дізнавачів / Панов М.І., Шепітько В.Ю., Коновалова В.О. та ін. – К.: 

Видавничий дім „Ін Юре”, 2003. 

1.27. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. – Х.: 

Консум, 1999. – 416 с. 

1.28. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): 

Підручник. – К.: Кондор, 2005. 

1.29. Торвальд Ю. Век криминалистики. – М., 1984; Век криминалистики 

[пер. с нем. И.С. Власова, Л.А. Пэк]. – М., 2009. 

 

 

2. Допоміжна: 

2.1. Бахин В., Когамов М, Карпов Н. Допрос на предварительном 

следствии. Уголовно-процессуальные и криминалистические вопросы. – 

Алматы, 1999. 

2.2. Біленчук П.Д., Гель А.П. Основи криміналістичної тактики: Курс 

лекцій. – Вінниця: Вінницька філія МАУП, 2001. 

2.3. Бірюков В.В. Цифровая фотография: перспективы использования в 

криминалистике: Монография. – Луганск: РИО ЛИВД, 2000. – 138 с. 

2.4. Борідько О.А., Парасочкіна К.В., Пономаренко Г.О. Тактика слідчих 

оглядів: Навчальний посібник. – Херсон: Видавець Чуєв С.М., 2006. – 72 с. 



25 

  

2.5. Бєгов Д.Д. Сучасні технології в судовій акустиці (проблеми 

автоматизації експертних досліджень): Автореф. дис…канд. юрид. наук: 

12.00.09 / Видавництво “Науковий світ”. – К.: 2003. – 19 с. 

2.6. Весельський В.К., Кузьмічов В.С., Мацишин В.С., Старушкевич А.В. 

Особливості провадження допиту підозрюваного (обвинуваченого) з метою 

недопущення тортур та інших порушень прав людини: Посібник. – К.: НАВСУ, 

2004. 

2.7. Відеозапис слідчих дій. – Методичні рекомендації: Науково-

дослідний експертно-криміналістичний центр Управління МВС України в 

Дніпропетровській області. – Дніпропетровськ, 2004. 

2.8. Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система 

криминалистики. Перевод с нем. – М., 2002. 

2.9. Денисюк С.Ф., Шепітько В.Ю. Обшук у системі слідчих дій (тактико-

криміналістичний аналіз): Науково-практичний посібник. – Х.: Консум, 1999. 

2.10. Дубовий О.П., Лукашенко В.Я., Рибалко Я.В. та ін. Криміналістичне 

дослідження слідів рук: Науково-практичний посібник. / За ред. 

Я.Ю. Кондратьєва. – К.: Атика, 2000. – 152 с. 

2.11. Єфімов М.М. Методика розслідування хуліганства: монографія / 

Микола Миколайович Єфімов. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. 

справ, 2015. – 216 с. 

2.12. Карпов Н.С. Злочинна діяльність: Монографія. – К.: Вид-во Семенко 

серія, 2004. – 310 с. 

2.13. Кириченко А.А. Основы судебной микрообъектологии. – Xарьков, 

1998. 

2.14. Кисельов О.О., Лускатов О.В., Шалгунова С.А. Основи кваліфікації, 

розслідування та попередження злочинів. Навчальний посібник. – Д., 2003. – 

96 с. 

2.15. Коваленко В.В. Актуальні проблеми застосування науково-

технічних засобів спеціалістами при провадженні слідчих дій. Дис. ... канд. 

юрид. наук: 12.00.09 / Національна академія внутрішніх справ України, Київ, 

2004. – 253 с. 

2.16. Коновалова В.Е. Убийство: искусство расследования: Монография. 

– Харьков: Факт, 2001. 

2.17. Коновалова В.Е. Допрос: тактика и психология: Учебное пособие. – 

Х.: “Консум”, 1999. 

2.18. Кришевич О.В. Застосування тактичних прийомів для вирішення 

конфліктів на допиті // Право України. – 2001. – №3. – С. 66-68. 

2.19. Кузьмічов В.С., Пиріг І.В. Використання спеціальних знань при 

розслідуванні розкрадань вантажів на залізничному транспорті. Монографія. – 

Д.: Дніпр. держ. університет внутрішніх справ, 2008. – 200 с. 

2.20. Лісогор В.Г. Криміналістичне забезпечення збереження таємниці 

досудового слідства: Науково-практичний посібник. – Д.: Юрид. академія МВС. 

– 2005. – 156 с. 

2.21. Лисиченко В.К., Когутич І.І. Негативні обставини та їх значення в 

розслідуванні злочинів: Монографія. – К.: ДІЯ, 2002. 



26 

  

2.22. Лукашевич В.Г. Криминалистическая теория общения: постановка 

проблемы, методика исследования, перспективы использования: Монография. – 

К.: Изд-во УАВД, 1993. 

2.23. Лук’янчиков Є.Д. Методологічні засади інформаційного 

забезпечення розслідування злочинів: Монографія. – К.: НАВСУ, 2005. – 360 с. 

2.24. Лук’янчиков Є.Д. Пред’явлення для впізнання при розслідуванні 

насильницьких злочинів // Бюлетень з обміну досвідом роботи МВС України. – 

2001. – №131. – С. 3-6. 

2.25. Лук’янчиков Є.Д. Психологічний контакт і психологічний вплив у 

тактиці провадження слідчих дій // Бюлетень з обміну досвідом роботи МВС 

України. – 2002. – №138. 

2.26. Лускатов О.В. Методика розслідування ухилень від сплати податків: 

Лекція. – Д.: Юрид.акад. М-ва внутр. справ, 2003. – 32 с. 

2.27. Лускатов О.В. Методика розслідування злочинів проти громадської 

безпеки: Лекція. – Д.: Юридична академія МВС, 2003. – 88 с. 

2.28. Лускатов О.В. Теорія та практика розслідування нерозкритих 

злочинів минулих років: Монографія. – Д.: Юридична академія МВС, 2008. – 

192 с. 

2.29. Лускатов О.В. Визначення послідовності огляду об’єкта на місці 

події та фіксація його результатів у протоколі // Криміналістичний вісник. – 

2008. – № 2 (10). – С. 98-103. 

2.30. Лускатов О.В. Доказове значення повторного пред’явлення для 

впізнання // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2009. – № 2 (43). – С. 206–212. 

2.31. Лускатов О.В. Оптимізація змісту форм планування розслідування // 

Криміналістика у протидії злочинності: тези доповіді науково-практичної 

конференції (Київ, 16 жовтня 2009 року). Видання присвячене 45-річчю 

кафедри криміналістики Київського національного університету внутрішніх 

справ. – К.: «Хай-Тек Прес». – 2009. – С. 156–159. 

2.32. Лускатов О.В. Проблеми оцінки висновку експерта // Актуальні 

проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства: Матер. 

круглого столу (29 травня 2009 р., Дніпропетровський державний університет 

внутрішніх справ). – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2010. 

– С. 17–18. 

2.33. Лускатов О.В. Особливості огляду місця події за фактом порушення 

громадського порядку // Науковий вісник Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – 2011. – № 1 (52). – 

С. 326–337 

2.34. Лускатов О.В. Примус в ході одержання зразків для експертного 

дослідження (тактичний та процесуальний аспекти) // Проблеми застосування 

заходів кримінально-процесуального примусу під час досудового провадження: 

матер. круглого столу (Дніпропетровськ, 22 листоп. 2011 ). – Дніпропетровськ: 

Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2012. – 224 с., С. 86–88. 

2.35. Луцик А. Межі психологічного впливу на допитах // Вісник 

прокуратури. – 2002. – №3. - С. 93-95. 



27 

  

2.36. Макаренко Є.І., Негодченко О.В., Тертишник В.М. Огляд місця 

події. Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: ДЮІ МВС України, 2001. 

2.37. Макаренко Є.І., Негодченко О.В., Тертишник В.М. Експертизи на 

досудовому слідстві: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: ДЮІ МВС 

України, 2001. 

2.38. Макаренко Є.І., Тертишник В.М. Розшук і затримання осіб, 

підозрюваних у наркобізнесі. Навчальний посібник. – Д.: Юридична академія 

МВС, 2003. – 124 с. 

2.39. Макаренко Є.І. Довідник дільничного інспектора міліції: Огляд 

місця події. – Дніпропетровськ: Юридична академія МВС, 2004. – 210 с. 

2.40. Макаренко Є.І. Тактика перевірки й уточнення показань на місці: 

Лекція. – Дніпропетровськ: Юридична академія МВС, 2004. – 12 с. 

2.41. Макаренко Є.І. Вступ до криміналістики: Навчальний посібник. – 

Дніпропетровськ: Середняк Т.К. – 2014. – 212 с. 

2.42. Макаренко Є.І. Криміналістична техніка: Навчальний посібник. – 

Дніпропетровськ: Дніпр-кий держ. ун-тет внутр. справ. – 2009. – 450 с. 

2.43. Макаренко Є.І. Крадіжки з квартир: мистецтво розслідування: 

Монографія. – Дніпропетровськ: Дніпроп. Держ. ун-тет внутр. Справ, - 2009, 

150 с. 

2.44. Матусовский Г.А. Экономические преступления: 

криминалистический анализ. – Харьков: Консум, 1999. 

2.45. Мацишин В.С., Піщенко Г.І. Огляд місця у справах про 

фальшивомонетництво // Право України. – 2001. – №7. – С. 56-59. 

2.46. Методичні рекомендації щодо пред’явлення для впізнання на 

попередньому слідстві № 5483/Кл: Головне слідче управління МВС України; 

НАВС України. – К., 2001. – 32 с. 

2.47. Методичні рекомендації щодо тактики та методики проведення 

досудового слідства в органах внутрішніх справ за ознаками злочину, 

передбаченого ст. 115 КК України / [Лускатов О.В., Лучко О.А., Пиріг І.В., 

Плетенець В.М.]. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2010. – 

147 с. 

2.48. Мислива О.О., Лускатов О.В., Березняк В.С. Особливості розкриття 

та розслідування злочинів, пов’язаних з незаконною трансплантацією органів 

або тканин людини: практичний посібник. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. 

ун-т внутр. справ, 2009. – 116 с. 

2.49. Осмотр места происшествия: Практическое пособие / Под ред. 

А.И. Дворкина. – М.: “Юристъ”, 2000. 

2.50. Огляд місця події при розслідуванні окремих видів злочинів: наук.-

практ. посібник / За ред. Н.І. Клименко. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 216 с. 

2.51. Осмотр компьютерных средств на месте происшествия: Метод. 

рекомендации / М.В. Салтевский, М.Г. Щербаковский, В.А. Губанов. – Х.: 

Академия правовых наук Украины. НИИ изуч. проблем преступности, 1999. 

2.52. Особливості розслідування злочинів, учинених службовими особами 

у сфері земельних відносин: методичні рекомендації / [В.А. Мисливий, 



28 

  

М.С. Городецька, О.В. Лускатов, Г.І. Руденко, О.О. Титаренко]. – 

Дніпропетровськ: Дніпр. держ. ун-т внутр. справ, 2011. – 96 с. 

2.53. Особливості розслідування окремих видів злочинів: збірник 

методичних рекомендацій / за заг. ред. О.В. Авраменка, Р.І. Благути, 

О.В. Захарової. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 

2015. – 692 с. 

2.54. Особливості методики розслідування нерозкритих грабежів та 

розбоїв минулих років: [монографія] / В.І. Галаган, М.О. Яковенко / МВС 

України, Луган. Держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О.Дидоренка. – Луганськ: РВВ 

ЛДУВС ім. Е.О.Дидоренка, 2013. – 256 с. 

2.55. Павлова Н.В. Розслідування шахрайства при укладанні цивільно-

правових угод щодо відчуження житла: Монографія / За заг. ред. канд. юрид. 

наук, проф. Є.І. Макаренка. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. 

справ, 2008. – 176 с. 

2.56. Пиріг І.В. Фіксація результатів діяльності спеціалістів при 

проведенні слідчих дій // Науковий вісник Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – 2007. – Спеціальний 

випуск № 1 (36). “Актуальні питання протидії злочинності”. – С. 200-204. 

2.57. Пиріг І.В. Збирання та дослідження слідів біологічного походження 

при розслідуванні крадіжок вантажів на залізничному транспорті // Право і 

суспільство. – № 2,3 – 2008. – С. 115-118.. 

2.58. Пиріг І.В. Деякі особливості криміналістичної експертизи печаток і 

штампів // Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС 

України. № 3 (4). 2000. – С. 287-294. 

2.59. Пиріг І.В. Питання криміналістичного дослідження запірно-

пломбувальних пристроїв // Сучасні судово-експертні технології в 

кримінальному і цивільному судочинстві: Матеріали міжнародної науково-

практичної конференції (м. Харків 14-15 березня 2003 р.). – Харків: Вид-во Нац. 

ун-та внутр. Справ, 2003. – С. 279-281. 

2.60. Пиріг І.В. Види спеціальних знань, що використовуються при 

розслідуванні розкрадань вантажів на залізничному транспорті // Науковий 

вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Збірник 

наукових праць. – 2006. – № 1 (26). – С. 394-401.  

2.61. Пиріг І.В. Теоретико-прикладні проблеми експертного забезпечення 

досудового розслідування: монографія / І.В. Пиріг. – Дніпропетровськ: 

Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2015. – 432 с. 

2.62. Плетенець В.М. Розслідування завідомо неправдивих повідомлень 

про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності: 

Монографія – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2012. – 180 с. 

2.63. Порубов Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии: 

Учебное пособие. – М., 1998. 

2.64. Постика И.В. Судебная (криминалистическая) фотография: теория и 

практика. Монография. – Одесса „Юридична література”. – 2002. 

2.65. Пясковський В.В. Методика розслідування торгівлі людьми: 

Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.09 / НАВСУ. – К., 2004. 



29 

  

2.66. Розслідування незаконних заволодінь транспортними засобами, 

вчинених неповнолітніми : методичні рекомендації / Лускатов О. В., 

Патрелюк Д. А., Репан М. І., Щербак Д. В. –– Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. 

ун-т внутр. справ, 2011. –– 42 с. 

2.67. Салтевский М.В., Лысов Н.Н. Криминалистическая фотография, 

кинематография и видеозапись в правоохранительной деятельности. – К., 1993. 

2.68. Санакоєв Д.Б. Огляд місця події при розслідуванні кримінальних 

справ про торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації, вчинену 

злочинними групами / Д.Б. Санакоєв, М.О. Сергатий // Вісник Запорізького 

юридичного інституту ДДУВС. – 2008. – № 1. – С.145-153. 

2.69. Санакоєв Д.Б. Взаємодія правоохоронних органів МВС при 

розслідуванні організованої злочинної діяльності у сфері торгівлі людьми / Д.Б. 

Санакоєв // Вісник Запорізького юридичного інституту ДДУВС. – 2008. – № 2. 

– С.192-201. 

2.70. Сафронов С. Тактика проведення відтворення обстановки та 

обставин події при розслідуванні тілесних ушкоджень: її особливості // Право 

України. – 2001. – №1. – С. 64-67. 

2.71. Сокиран Ф.М. Сучасні концепції психологічного впливу на 

досудовому слідстві: Монографія / НАВСУ; В.Г. Гончаренко, ред. – К.: НВТ 

“Правник”, 2002. 

2.72. Строков І.В. Правомірність та неправомірність обману в слідчій 

діяльності // Науковий вісник НАВС України. - №3. – 2002. – С. 208-213. 

2.73. Удалова Л.Д., Пицхелаурі Ш.О. Використання спеціальних знань у 

допиті неповнолітнього // Держава і право. – 2002. – № 17. – С. 346-349. 

2.74. Федченко В.М. Розслідування злочинів слідчою та слідчо-

оперативною групою: правові та організаційні засади: Автореф. дис… канд. 

юрид. наук: 12.00.09 / НАВСУ. – К., 2005. 

2.75. Цимбал М.Л. Тактика огляду місця події при розслідуванні пожеж: 

Автореф. дис… канд. канд. юрид. наук. – Харків, 1999. 

2.76. Чаплинський К.О. Організація і тактика слідчих дій при 

розслідуванні злочинів, учинених організованими злочинними угрупованнями: 

Монографія – Д.: Юридична академія МВС, 2004. 

2.77. Чаплинський К.О. Тактика проведення окремих слідчих дій: 

Монографія – Д.: Юридична академія МВС, 2006. 

2.78. Чаплинський К.О. Організація і тактика слідчих дій при 

розслідуванні злочинів, учинених організованими злочинними угрупованнями: 

Монографія – Д.: Юридична академія МВС, 2004. 

2.79. Чаплинський К.О.Тактика пред’явлення для впізнання при 

розслідуванні злочинів проти життя, здоров’я, волі та статевої недоторканості 

особи: Навчально-практичний посібник. – Дніпропетровськ: УМВС України в 

Дніпропетровській області; Дніпропетровський державний університет 

внутрішніх справ, 2007. – 94 с. 

2.80. Шепитько В.Ю. Криминалистика: Курс лекцій. Издание третье. – Х.: 

«Одиссей», 2006. – 368 с. 



30 

  

2.81. Шепітько В.Ю. Криміналістичні проблеми збирання доказів 

технічними засобами у кримінальному процесі / Вісник Академії правових наук 

України. – № 4 (27). – Харків, 2001. – С. 198-207. 

2.82. Юсупов В.В. Організація і тактика перевірки алібі у досудовому 

слідстві: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.09 / НАВСУ. – К., 2005. 

 


