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ТЕМА 1. Предмет, система і завдання криміналістики 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План: 

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.  

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття  

– застосовувати тактичні прийоми; 

– застосовувати техніко-криміналістичні засоби фіксації  

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 1. Предмет, система і 

завдання криміналістики 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Предмет криміналістики (за концепціями різних вчених-криміналістів). 

2. Розвиток наукових уявлень про систему науки криміналістики. 

3. Загальна теорія криміналістики як розділ криміналістичної науки. 

4. Загальне і спеціальні завдання науки криміналістики на сучасному 

етапі. 

5. Роль криміналістичних знань у розкритті, розслідуванні та 

попередженні злочинів.  

6. Закони розвитку криміналістики. 

7. Г.Грос як засновник науки криміналістики. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 1 Предмет, система і завдання 

криміналістики 

Під час самостійної підготовки у курсанти повинні завсїти систему 

криміналістики, становлення та розвиток, завдання, значення у практичній 

діяльності працівників правоохоронних органів.  

 

Завдання для самостійної роботи до Теми  2. Історія криміналістики і 

криміналістичних установ України 

 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Виникнення криміналістики – потреба часу. 

2. основні етапи розвитку криміналістики. 

3. Сучасний стан науки криміналістики в Україні 

4. Основні принципи розвитку криміналістики 

5. Закони розвитку криміналістики. 

6. Науково-дослідні установи України, які займаються проблемами 

криміналістики.  

7. Видатні українські вчені-криміналісти та їх вклад у розвиток науки. 
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Індивідуальні завдання до Теми 2. Історія криміналістики і 

криміналістичних установ України 

Під час самостійної підготовки у зошиті для практичних занять курсанти 

повинні перелічити кафедри криміналістики провідних навчальних закладів 

України, якими здійснюється дослідження проблем криміналістичної науки, 

навести перелік відомих українських учених-криміналістів та напрямки їх 

досліджень. 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 3. Криміналістика в 

зарубіжних країнах 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Поняття і предмет зарубіжної криміналістики. 

2. Історія розвитку криміналістики в зарубіжних країнах. 

3. Сучасний стан криміналістичної науки в Австрії,  

4. Сучасний стан криміналістичної науки в  США. 

5. Сучасний стан криміналістичної науки у Франції 

6. Видатні вчені-криміналісти зарубіжжя. 

7. Вклад Р.С. Бєлкіна у розвиток криміналістики. 

8.  Криміналістичні установи, кафедри криміналістики у провідних 

юридичних навчальних закладах зарубіжжя 

 

Індивідуальні завдання до Теми 3 Криміналістика в зарубіжних 

країнах 

Під час самостійної підготовки у зошиті для практичних занять курсанти 

повинні перелічити у хронологічній послідовності видатних зарубіжних 

вчених-криміналістів та їх наукові здобутки. 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 4 Механізм учинення 

злочину та виникнення криміналістичної  інформації 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Злочин як процес взаємодії і відображення; 

2. Механізм злочинної діяльності. 

3. Способу вчинення і приховування злочинів. 

4. Об’єктивні й суб’єктивні чинники, що визначають спосіб учинення 

злочину.  

5. Використання даних щодо способу вчинення і приховування злочину у 

розв’язанні конкретних завдань міліцією та іншими правоохоронними 

органами України. 

6. Поняття криміналістичної інформації, її різновиди 

7. Відмінність криміналістичнї інформації від інформації, одержаної 

шляхом проведення оперативно-розшукових заходів.  

8. Джерела криміналістичної інформації. 
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Індивідуальні завдання до Теми 4 Механізм учинення злочину та 

виникнення криміналістичної інформації 
Опрацювати питання до теми: 
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. 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми  5. Методологічні основи 

криміналістики 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Поняття та сутність методологічних засад криміналістики. 

2. Ззагальнонаукові методи криміналістики. 

3. Спеціальні методи криміналістики. 

4. Характеристика методів криміналістики та їх використання в процесі 

пізнання події злочину. 

5. Критерії допустимості методів криміналістики в процесі розслідування 

злочинів.  

6. Узагальнення слідчої, судової й експертної практики як джерело 

розробки криміналістичних засобів, прийомів і методів. 

Співвідношення методів криміналістики та методів практичної діяльності 

в розкритті злочинів.  

 

Індивідуальні завдання до Теми 5 Методологічні основи 

криміналістики 

 Опрацювати питання до теми:        

1. Поняття методології криміналістики. 

2. Система методів криміналістики. 

3. Характеристика загальнонаукових методів криміналістики. 

4. Характеристика спеціальних методів криміналістики. 

Завдання для самостійної роботи до Теми 6. Криміналістична 

ідентифікація і діагностика 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Поняття, наукові засади та значення криміналістичної 

ідентифікації для практики боротьби зі злочинністю. 

2. Об’єкти і суб’єкти криміналістичної ідентифікації, 

3. Види та форми криміналістичної ідентифікації. 

4. Поняття ідентифікаційних ознак та властивостей об’єкта.  

5. Види та форми встановлення групової приналежності 

6. Взаємозв’язок і відмінності ідентифікації та встановлення 

групової приналежності. 

7. Методика індивідуальної та групової ідентифікації. 

8. Поняття криміналістичної діагностики та її відмінність від 

ідентифікації.  
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9. Діагностичні завдання, розв’язуванні слідчою та експертною 

практикою. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 6 Криміналістична ідентифікація і 

діагностика 
Опрацювати питання до теми: 
1. Поняття криміналістичної ідентифікації як методу пізнання і одержання 

доказів при розслідуванні злочинів. 

2. Об’єкти ідентифікації та їх ознаки. Види і форми ідентифікації. 

3. Встановлення групової належності об’єкту і його доказове значення. 

4. Поняття криміналістичної діагностики та її значення в розкритті і 

розслідуванні злочинів. 

 

 

Завдання для самостійної роботи до теми 7. концептуальні 

положення криміналістичної техніки  

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Криміналістична техніка як розділ криміналістики.  

2. Галузі криміналістичної техніки та їх значення.  

3. Класифікація засобів криміналістичної техніки, прийомів і методів 

збирання та дослідження криміналістичної інформації. 

4. Критерії допустимості використання технічних засобів і методів 

роботи з доказами у кримінальному судочинстві.  

5. Комплекти техніко-криміналістичних засобів, які застосовуються у 

при проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів. 

6. Пересувні криміналістичні лабораторії.  

7. Процесуальне оформлення використання техніко-криміналістичних 

засобів. 

8. Загальна характеристика сутності і можливостей техніко-

криміналістичних засобів, прийомів і методів, що застосовуються для 

лабораторних досліджень речових доказів. 

9. Методи та засоби попереднього та експертного дослідження речових 

доказів.  

10. Перспективи розвитку криміналістичної техніки.  

 

Індивідуальні завдання до Теми 7 Концептуальні положення 

криміналістичної техніки та її галузей 

Під час самостійної підготовки до заняття у зошиті треба перерахувати 

по групах техніко-криміналістичні засоби, що містяться в уніфікованій валізі 

слідчого (ВС-1) для огляду місця події, зазначаючи їх основні характеристики 

та призначення. 

 

ТЕМА 8. Криміналістичне вчення про фіксацію доказової інформації.  

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 
1. Поняття і значення фіксації криміналістичної (доказової). 
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2. Фіксація як спосіб, що надає виявленій інформації доказової сили, та 
забезпечує зберігання доказів для їхнього подальшого дослідження і 
використання. 

3. Складання протоколу слідчої дії – основний спосіб закріплення у 
встановленому законом порядку факту і результатів використання 
техніко-криміналістичних засобів і методів.  

4. Загальна характеристика допоміжних способів фіксації інформації,  
5. Різновиди техніко-криміналістичних засобів фіксації доказової 

інформації.   
6. Різновиди техніко-криміналістичних засобів дослідження доказової 

інформації.   
 

Індивідуальні завдання до Теми 8 Криміналістичне вчення про 

фіксацію доказової інформації  
Під час самостійної підготовки курсанти в зошитах для практичних занять 

повинні виконати письмове завдання: 

– навести послідовність опису (в протоколі огляду) носія фоноскопічної 

інформації (аудіокасети, оптичного диску тощо); 

– навести перелік питань, які розв’язує фоноскопічна експертиза 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 9. Криміналістична 

фотографія та відеозапис 

 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Криміналістична фотографія, її значення для розслідування злочинів. 

2.  Система і об'єкти криміналістичної фотографії і відеозапису.  

3. Загальна характеристика технічних засобів, методів, прийомів та видів 

криміналістичної фотографії.  

4. Особливості фотозйомки живої особи, невпізнаного трупа, предметів і 

документів,  

5. Особливості фотозйомки слідів рук, ніг, транспортних засобів, знарядь 

злому, зброї та слідів їх застосування, інших об’єктів.  

6. Фотозйомка місця події.  

7. Фотозйомка при проведенні інших слідчих дій:  

8. Криміналістичний відеозапис: засоби, методи і прийоми його 

застосування під час проведення окремих слідчих дій та оперативно-

розшукових заходів. 

9. Процесуальні й технічні правила оформлення результатів застосування 

фотозйомки та відеозапису. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 9 Криміналістична фотографія та 

відеозапис 

Під час самостійної підготовки курсантам доцільно зосередити особливу 

увагу на опануванні та вибірковому (з урахуванням рівня індивідуальної 

підготовки) конспектуванні питань загальної фотографії: 
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● види фотоапаратів, об’єктивів та їх призначення; 

● будова дзеркальних та інших цифрових та аналогових фотоапаратів; 

● витримка і діафрагма, їх значення при фотографуванні; 

● підготовка фотоапарата до зйомки; 

● фотографування в залежності від об’єктів зйомки та освітлення. 

Крім цього, в зошиті для практичних занять студенти повинні виконати 

письмове завдання: 

– схематично замалювати фотокамеру (або зробити копію її зображення та 

вклеїти у зошит) з позначенням основних вузлів і деталей. 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 10. Криміналістична 

габітологія 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Поняття і сутність криміналістичної габітології. 

2. Природно-наукові засади ототожнення особи за ознаками зовнішності. 

3. Зовнішній облік людини, його елементи і ознаки, їх ідентифікаційне 

значення та класифікація.  

4. Джерела інформації про ознаки зовнішності людини і способи її 

одержання.  

5. Поняття слідів пам’яті людини та їх властивості.  

6. Загальна характеристика криміналістичних засобів, методів і прийомів 

фіксації ознак зовнішності людини.  

7. Порядок і правила опису ознак зовнішності людини за методом 

«словесного портрета».  

8. Сучасні технічні засоби виготовлення суб'єктивних портретів. 

9. Використання методів, засобів і прийомів криміналістичної габітології 

в розшуку та ідентифікації осіб, розкритті і розслідуванні злочинів. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 10 Криміналістична габітологія 

Під час самостійної підготовки в зошиті для практичних занять курсанти 

наводять перелік питань, які розв’язує криміналістична портретна експертиза. 

Також відповідно до наведеної фабули, визначають, яку експертизу треба 

призначити; формулюють питання для розв’язання в ході експертизи; 

визначають об’єкти, які направляються на експертне дослідження. 

Фабула: «Під час розслідування кримінальної справи за фактом 

незаконного отримання шляхом шахрайства споживчого кредиту на велику 

суму був затриманий гр. Каченко А.Т. в якого вилучено паспорт з зображенням 

особи, схожої на нього. За ствердженням Каченко К.Т. цей паспорт належить 

йому, але фотографія у паспорті зроблена 12 років тому. Перевіркою заяв та 

повідомлень громадян про втрачені паспорти, був виявлений гр. Лубенко К.Т., 

який при пред’явленні йому паспорта на ім’я Каченка К.Т. стверджував, що 

фотографія в паспорті його». 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 11. Криміналістична 

фоноскопія та акустика 
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Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Звук як джерело криміналістичної інформації.  

2. Поняття та властивості звукових слідів. 

3. Сучасні технічні засоби і прийоми фіксації звукових слідів. 

Особливості огляду фономатеріалів.  

4. Наукові засади і сучасні можливості дослідження звукових слідів і 

використання їх для розшуку і ототожнення джерела звуку.  

5. Фоноскопічна експертиза.  

6. Матеріали, які направляються на експертне дослідження та питання, 

що вирішуються експертом за слідами звуку 

7.  Основи методики проведення фоноскопічної експертизи. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 11 Криміналістична фоноскопія та 

акустика 

 Опрацювати питання до теми:      

 Загальна характеристика основного способу фіксації криміналістичної  

інформації. 

1. Загальна характеристика допоміжних способів фіксації 

криміналістичної інформації. 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 12. Криміналістична 

трасологія 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Поняття, завдання і наукові засади криміналістичного вчення про 

сліди.  

2. Поняття сліду в широкому та вузькому розумінні та класифікація слідів 

в криміналістиці. 

3. Предмет, система і завдання криміналістичної трасології. 

4. Механізму утворення слідів у трасології та класифікація слідів-

відображень. 

5.Сліди людини: 

6. Типи і види, деталі папілярних візерунків пальців рук. 

7. Методи і технічні засоби виявлення, фіксації та вилучення слідів рук.  

8. Дактилоскопіювання живих осіб і трупів.  

9.Сліди засобів учинення злочину.  

10. Види і механізм утворення слідів транспортних засобів. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 12 Криміналістична трасологія 

Під час самостійної підготовки у зошитах для практичних занять 

курсанти: 

– виготовляють схематичні малюнки типів папілярних візерунків пальців 

рук; 

– виконують схематичні малюнки елементів доріжки слідів ніг, окремого 

сліду взуття та слідів транспорту; 
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– наводять перелік типових питань, що розв’язуються дактилоскопічною та 

трасологічною експертизами. 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 13. Криміналістичне 

почеркознавство й авторознавство 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Предмет і наукові засади криміналістичного дослідження письма.  

2. Поняття письмової мови та почерку.  

3. Класифікація ідентифікаційних ознак письмової мови та почерку. 

4. Топографічні, загальні й окремі ознаки почерку.  

5. Природні та навмисні ознаки зміни письма. 

6. Маскування ознак писемної мови і почерку. 

7. Підроблення підписів (почерку). 

8. Методика криміналістичного дослідження почерку (рукописного 

тексту).  

9. Використання результатів криміналістичного дослідження письма і 

почерку для розшуку злочинців, розкриття і розслідування злочинів.  

10. Почеркознавча та авторознавча експертизи. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 13 Криміналістичне почеркознавство 

й авторознавство 

Під час самостійної підготовки до практичного заняття власних зошитах 

для практичних занять курсанти наводять класифікацію ознак письма та 

почерку, а також перелік питань, що розв’язуються почеркознавчою 

експертизою. 

Окрім того, необхідно оглянути одну сторінку конспекту лекції за темою 

“Техніко-криміналістичне дослідження документів” у власному зошиті та 

скласти розшукову таблицю власного рукописного тексту. 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 14. Техніко-

криміналістичне дослідження документів 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Предмет і завдання техніко-криміналістичного дослідження 

документів.  

2. Поняття і класифікація документів, види їх підробки. 

3.  Характеристика основних способів підроблення документів. 

4. , Методика встановлення первісного вигляду і змісту документа. 

5. Відновлення слабовидимих і згаслих текстів. 

6. Дослідження залитих, закреслених і закритих текстів.  

7. Прийоми встановлення прихованої (зашифрованої) інформації.  

8. Огляд і дослідження друкованих текстів, виготовлених за допомогою 

канцелярських друкарських машинок. 

9.  Дослідження матеріалів документів (паперу, барвників штрихів 

тексту),  
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Індивідуальні завдання до Теми 14 Техніко-криміналістичне 

дослідження документів 

      

Під час самостійної підготовки до практичного заняття курсанти у зошитах 

зазначають:  

– ознаки зображень, нанесених сучасними друкуючими пристроями та 

методи і засоби їх виявлення; 

– ознаки підробки відбитків печаток та штампів та способи їх виявлення; 

– засоби та методи дослідження слабковидимих та невидимих текстів; 

–  засоби та методи дослідження спалених документів; 

– перелік основних питань, що розв’язуються техніко-криміналістичною 

експертизою документів. 
 

Окрім того, необхідно: 

1. Оглянути грошову купюру та описати її у фрагменті протоколу огляду. 

Навести перелік питань, що розв’язуються експертизою паперових грошових 

знаків, як підвиду техніко-криміналістичної експертизи документів. 

2. Оглянути будь-який зразок поліграфічної продукції (аркуш з текстом, 

буклет, календар, квиток, обкладинку журналу тощо) та описати його у 

фрагменті протоколу огляду. Навести перелік питань, що розв’язуються 

експертизою поліграфічної продукції, як підвиду техніко-криміналістичної 

експертизи документів. 

3. Оглянути будь-який відбиток печатки (штампу) та описати його у 

фрагменті протоколу огляду. Навести перелік питань, що розв’язуються 

експертизою початків та штампів, як підвиду техніко-криміналістичної 

експертизи документів. 
 

Завдання для самостійної роботи до Теми 15. Криміналістичне 

дослідження комп'ютерної інформації 

 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Поняття комп’ютерної інформації як об’єкта криміналістичного 

дослідження.  

2. Предмет, наукові засади та завдання криміналістичного дослідження 

комп’ютерної інформації. 

3. Виявлення, фіксація та вилучення комп’ютерної інформації. 

4. Огляд і дослідження друкованих текстів, виготовлених за допомогою 

сучасних цифрових і знакодрукуючих пристроїв та ознаки, які 

використовуються для їх розшуку та ідентифікації.  

5. Попереднє криміналістичне дослідження комп’ютерної інформації.  

6. Експертиза електронних документів, виготовлених за допомогою 

комп’ютерної техніки, питання, що вирішуються експертизою та 

матеріали, які надаються на дослідження. 
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7. Значення результатів криміналістичного дослідження комп’ютерної 

інформації для розшуку злочинців, розкриття і розслідування 

злочинів. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 15 Криміналістичне дослідження 

комп’ютерної інформації 

Опрацювати питання до теми: 

Поняття комп’ютерної інформації та її носіїв як речових доказів у 

кримінальній справі та їх значення у розслідуванні окремих видів злочинів. 

Особливості огляду, фіксації, вилучення та зберігання комп’ютерної 

інформації та її носіїв. 

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

Під час самостійної підготовки курсанти оглядають будь-який носій 

комп’ютерної інформації (дискету, CD або DVD диск, вінчестер, flash карту 

тощо) описати його у фрагменті протоколу огляду. 
 

Завдання для самостійної роботи до Теми 16. Криміналістичне 

дослідження зброї, боєприпасів, вибухівок та слідів їх застосування 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Поняття криміналістичного зброєзнавства, його предмет, наукові 

засади та завдання.  

2. Поняття і класифікація холодної зброї та слідів її застосування. 

3. Засоби та методи виявлення, огляду, фіксації та вилучення холодної 

зброї. 

4. Питання, що вирішуються експертизою холодної зброї та слідів її 

застосування.  

5. Предмет судової балістики.  

6. Сліди застосування вогнепальної зброї, основні та додаткові сліди 

пострілу.  

7. Загальна характеристика криміналістичного дослідження 

балістичних об’єктів: вогнепальної зброї, набоїв до неї та слідів 

пострілу.  

8. Техніко-криміналістичні прийоми, методи і засоби виявлення, 

фіксації, вилучення і зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів та 

слідів їх застосування.  

9. Поняття та наукові засади криміналістичної вибухотехніки.  

 

Індивідуальні завдання до Теми 16 Криміналістичне дослідження 

зброї, боєприпасів, вибухівок та слідів їх застосування 

Під час самостійної підготовки до практичного заняття курсанти у 

зошитах наводять класифікацію холодної зброї, зазначаючи її цільове 

призначення та основні характеристики. 

Окрім того, курсантам необхідно: 

1. Отримати у навчально-методичному кабінеті кулю від вогнепальної 

зброї, описати його у фрагменті протоколу огляду, виготовити схему як додаток 
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до протоколу огляду. 

2. Отримати у навчально-методичному кабінеті гільзу від вогнепальної 

зброї, описати його у фрагменті протоколу огляду, виготовити схему як додаток 

до протоколу огляду. 

3. Отримати у навчально-методичному кабінеті частину перешкоди зі 

слідами від вогнепальної зброї, описати її у фрагменті протоколу огляду, 

виготовити схему, як додаток до протоколу огляду. 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми  17. Нетрадиційні засоби і 

методи одержання інформації, значимої для розслідування злочинів  

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Поняття, науково-правові засади та завдання кримінальної 

реєстрації. 

2. Формування криміналістичних обліків. 

3. Система, принципи організації та підрозділи правоохоронних 

органів, що здійснюють криміналістичні обліки.  

4. Поділ обліків в залежності від ступеня централізації: місцевий, 

регіональний, державний і міждержавний.  

5. Документи для поставлення об’єкта на облік і перевірки його за 

обліком.  

6. Тенденції та перспективи розвитку кримінальної реєстрації, 

проблеми її автоматизації і комп’ютеризації в системі МВС України.  

 

Індивідуальні завдання до Теми 17 Нетрадиційні засоби і методи 

одержання інформації, значимої для розслідування злочинів 

 Під час самостійної підготовки, за наведеними фабулами, курсантам 

необхідно прийняти рішення: 

Фабула 1.   По кримінальному провадженню про шахрайство в якості 

підозрюваного був затриманий чоловік, у якого було вилучено два 

паспорти на ім’я Петренка Миколи Григоровича, 1980 р. народження 

і Сердюка Василя Івановича, 1978 р. народження. 

Завдання:   1) назвіть правила складання вимоги в інформаційні підрозділи на 

встановлення (перевірку) судимості підозрюваного;  

2)  запишіть текст вимоги в робочих зошитах. 

Фабула 2.   По кримінальому провадженню про дорожньо-транспортну подію в  

розшуку знаходився автомобіль «ВАЗ-2106» з червоним кузовом і 

номерним знаком, в якому були літера «Х» і цифри «0» і «6». 

Завдання:    Визначте інформаційний підрозділ, до якого необхідно звернутися 

за обліковою інформацією та різновид обліку. 

Фабула 3.    По кримінальному провадженнюі про розбійний напад потерпілий 

показав, що злочинців було двоє. Одним з них був низенький на 

зріст, кремезний, з кучерявим волоссям, на правій руці татуювання у 

вигляді голови орла. Другий називав його «Король». 

Завдання:    Визначте підрозділ, в який необхідно звернутися за обліковою 

інформацією і вид 
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Завдання для самостійної роботи до Теми 18. Інформаційно-довідкове 

забезпечення розкриття і розслідування злочинів 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Нетрадиційні криміналістичні знання і методи  

2. Перспективи для застосування та використання в практиці 

розслідування злочинів нетрадиційних знань.  

3. Поняття криміналістичної одорології  

4. Інформаційна сутність і властивості слідів запаху.  

5. Одорологічна експертиза: проблеми використання при доказуванні. 

6. Проблема допустимості в кримінальному судочинстві поліграфа  

7. Технічний, процесуально-тактичний і етичний аспекти використання 

поліграфу. 

8.  Проблема використання в процесі розслідування злочинів голографії  

 

Індивідуальні завдання до Теми 18. Інформаційно-довідкове 

забезпечення розкриття і розслідування злочинів 

1. Зміст, значення та можливості використання обліків 

2. Визначити існуючі в МВС України обліки 

3. Можливості використання обліків в розслідуванні кримінальних 

правоворушень 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 19. Концептуальні 

положення криміналістичної тактики 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

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

та взаємозв’язок з іншими розділами криміналістики. 

2.  Правові, логічні, психологічні та етичні засади криміналістичної 

тактики.  

3. Джерела розвитку криміналістичної тактики та ї роль у 

розслідуванні злочинів. 

4. Основні поняття і категорії криміналістичної тактики. 

5. Джерела виникнення тактичних прийомів, їх класифікація та 

критерії допустимості. 

6. Складання плану підготовки і проведення тактичної операції. 

7. Слідча дія: поняття, класифікація та загальна характеристика. 

8. Тактика слідчої дії та її співвідношення з іншими процесуальними 

й організаційними діями слідчого.  

 

Індивідуальні завдання до Теми 19. Концептуальні положення 

криміналістичної тактики 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Поняття криміналістичної версії та її логічна природа.  

2. Класифікація криміналістичних версій.  
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3. Типові версії та їх значення для слідчої, оперативно-розшукової, 

експертної та судової діяльності.  

4. Перевірка й оцінка версій. 

 

ТЕМА 20. Криміналістична версія. організація та планування 

розслідування кримінальних правпорушень 

Семінарське заняття № 20 – 2 год. 

План: 

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 у кримінальному провадженні. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття  

Формування криміналістичної версії, правила побудови та перевірки 

версій, план підготовки та проведення слідчої (розшукової) дії. 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 20. Криміналістична версія. 

Організація та планування розслідування злочинів 

 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

5. Поняття криміналістичної версії та її логічна природа.  

6. Класифікація криміналістичних версій.  

7. Типові версії та їх значення для слідчої, оперативно-розшукової, 

експертної та судової діяльності.  

8. Перевірка й оцінка версій. 

9. Поняття і значення планування.  

10. Особливості планування розслідування багатоепізодних злочинів, 

слідчою бригадою; роботи з декількома справами, що одночасно 

знаходяться у провадженні слідчого.  

11. Прийоми координації спільної роботи слідчого, оперативних 

працівників, інших учасників процесу та способи контролю за 

виконанням плану розслідування.  

 

Індивідуальні завдання до Теми 20 Криміналістична версія. 

організація та планування розслідування злочинів 

Під час самостійної підготовки до практичного заняття курсанти в 

робочих зошитах письмово виконують наступне завдання: 
Фабула 1. З невстановленого поверху 16-поверхового житлового будинку відбулось 

падіння літньої жінки, труп якої з проломами черепа та з ознаками 

численних переломів ребер і кінцівок знаходиться на землі біля будинку. 

Опитуванням очевидців встановлено, що потерпілою є Осипова М.І., яка 
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удвох зі своїм сином мешкає у квартирі № 32, розташованій на 8-му поверсі 

будинку. Очевидців, які спостерігали саме падіння, не виявлено. Особи, що 

знаходились у дворі будинку, пояснили, що криків чи іншого шуму не чули, 

а звернули увагу на подію лише в момент падіння тіла Осипової на грунт та 

внаслідок звуку удару о землю. 20-літній син Осипової з’явився на місці 

події разом з прибуттям слідчо-оперативної групи. За його поясненнями, у 

матері було хворе серце; він зараз ніде не працює й ходів шукати роботу. 

Оглядом місця події встановлено, що двері квартири закрито на два замки, 

зовнішньо ніяких пошкоджень всередині житла не виявлено, вікно у кухні 

та двері балкону відкриті. На балконі висить ще волога білизна. На 

останньому поверсі будинку відкрито двері на дах. 

Завдання: Висуньте загальні та окремі версії щодо викладеної події. 

 
Завдання для самостійної роботи до Теми 21. Тактика огляду та 

освідування 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 
1.Поняття огляду, його види, завдання та етапи проведення. Принципи 

слідчого огляду.  
2. Участь спеціаліста в слідчому огляді. 
3. Огляд місця події: поняття, зміст та завдання.  
4. Підготовка до огляду місця події. 
5 Тактичні прийоми огляду місця події, техніко-криміналістичні засоби і 

методи, що використовуються під час його проведення.  
6. Дії учасників слідчо-оперативної групи, керівна роль слідчого.  
7. Взаємодія учасників огляду як чинник, що визначає його ефективність.  
8. Фіксація процесу і результатів огляду місця події. Оцінка результатів 

огляду місця події.  

 

Індивідуальні завдання до Теми 21 Тактика огляду та освідування 

Під час самостійної підготовки до проведення заняття у зошитах для 

практичних занять кожен курсант складає план підготовки та проведення 

огляду місця події у приміщенні за фабулою. 
Фабула: «___» _______ 200__ року, о 8 год. 40 хв. до Жовтневого РВ по телефону надійшло 

повідомлення від директора ПП «Акція» Смішного Р.А. про те, що у залі для 

нарад в офісі зазначеного підприємства виявлено труп охоронця Писаренка В.І., 

який перед цим заступив на нічну варту. Як повідомив Смішний Р.А., труп 

виявила прибиральниця Сіра В.В., що приходить на роботу о 8 год. 

 Окрім того. Курсантам  необхідно доопрацювати протоколи огляду місця 

події, які було складено під час заняття, виготовити план-схему місця події.  

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 22. Тактика затримання 

підозрюваного (обвинуваченого) 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Поняття і сутність затримання особи, підозрюваної (обвинуваченої, 

засудженої) у вчиненні злочину,  
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2. Різновиди і значення затримання для встановлення фактичних 

обставин злочину. 

3. Підготовка до затримання. Питання організаційно-тактичного 

забезпечення затримання та безпеки його учасників:  

4. Підготовка технічних засобів. Допоміжна документація під час 

планування. 

5. Тактичні прийоми затримання з попередньою підготовкою в 

приміщенні (житловому, службовому) 

 

Індивідуальні завдання до Теми 22. Тактика затримання 

підозрюваного (обвинуваченого) 

Під час самостійної підготовки кожен курсант ознайомлюється з фабулою, 

наведеною нижче, та у зошитах для практичних занять письмово готує 

відповіді на п.1 та п.2 наведеного після фабули завдання. 

 
Фабула: «__»______ 200__ р. о 09.30 год. до чергової частини міського управління 

внутрішніх справ (за телефоном «02») надійшов дзвінок від невстановленої 

особи жіночої статі, яка повідомила, що неодноразово судимий Свідерській 

І.А. приїхав на декілька днів до міста та ночує у своєї знайомої Кашук О.В., 

в приміщенні приватного будинку за адресою: вул. Тиха, 5. 

Перевіркою, в тому числі по криміналістичних обліках, встановлено, 

що Свідерській І.А., 1973 року народження, народився у м. Павлоград, має 

середню освіту, пройшов строкову службу у десантних військах, був 

засуджений у 1995 році за вчинення навмисного вбивства й відбув строк 

покарання, у 2005 р. – засуджений за спричинення тяжких тілесних 

ушкоджень, але вчинив втечу з місць позбавлення волі та знаходиться у 

розшуку. Володіє прийомами самооборони та метання ножів. 

Завдання:  
1)визначити, якого характеру інформацію треба отримати в ході 

підготовки до затримання; 

2)якими шляхами можна отримати необхідну інформацію; 

3)скласти план підготовки та проведення затримання. 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 23. Тактика обшуку. 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Поняття та завдання обшуку. 

2. Підстави проведення обшуку та їх види. 

3. Підготовка до обшуку.  

4. Збирання і аналіз інформації про особу, що обшукується, місце 

обшуку, об’єкти, що шукаються.  

5. Планування обшуку. 

6. Участь спеціалістів при проведенні обшуку і виїмки.  

7. Тактика обшуку житлових і підсобних приміщень, місць загального 

користування, приміщень установ.  

8. Повторний обшук.  
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9. Використання науково-технічних засобів і методів при виявленні 

схованок.  

10. Оцінка і використання результатів обшуку і виїмки у розкритті і 

розслідуванні злочинів.  

 

Індивідуальні завдання до Теми 23. Тактика обшуку  

Під час самостійної підготовки кожен слухач вивчає фабулу та зошиті 

для практичних занять складає план підготовки та проведення зазначеної 

слідчої дії. 
Фабула: «__»______ 200__ р. під час патрулювання на станції «Дніпропетровськ-

пасажирський» співробітниками міліції був затриманий Карнєєв О.М., у 

валізі котрого було виявлено 10 кг подрібненої сировини рослинного 

походження й 5 пістолетних патронів калібром 9 мм. Зазначені предмети у 

Карнєєва О.М. вилучили. Попереднім дослідженням рослинної сировини 

визначено, що вона є маковою соломкою. Її, як розповів Карнєєв, він 

придбав в Одесі для особистого споживання, наявність же патронів 

пояснити не зміг. За даним фактом було порушено кримінальну справу, а 

Карнєєва О.М. затримано на підставі ст. 106 КПК України. Розслідуванням 

встановлено, що Карнєєв працює інженером житлово-експлуатаційного 

управління, розташованого на 1-му поверсі будинку 20 по пр. Кірова, 

займає службовий кабінет № 3. Слідчий виніс мотивовану постанову й 

отримав санкцію прокурора щодо проведення обшуку у кабінеті Карнєєва. 

Окрім того, за результатами проведеного на занятті обшуку скласти план-схему 

приміщення з дотриманням процесуальних правил її оформлення. 

 Під час самостійної підготовки курсанти вивчають фабулу та 

визначають, де треба провести виїмку й які об’єкти в ході її вилучити. 
Фабула: В ході проведення податкової перевірки ВАТ «Колос» було виявлено 

документи щодо укладення угоди між цим підприємством та приватним 

підприємством «Вересень», яке реалізувало ВАТ «Колос» 50 тонн зерна 

пшениці. На підтвердження виконання угоди в бухгалтерських документах 

ВАТ «Колос» містились товарна та податкові накладні, отримані від ПП 

«Вересень» при продажі зерна, а також платіжне доручення про переказ на 

банківський рахунок продавця грошей за зерно. В результаті проведення 

зустрічної перевірки ПП «Вересень» встановлено, що в бухгалтерському обліку 

даного підприємства, а також в податкових деклараціях, поданих в податкову 

інспекцію Дніпровського району за 1 півріччя 200__ року, угоду щодо продажу 

ВАТ «Колос» 50 тонн зерна пшениці не відображено. За даним фактом було 

порушено кримінальну справу. В ході допиту бухгалтер ПП «Вересень» 

Тишко А.І. пояснила, ща на вимогу директора підприємства Сомова О.О. 

вилучила з документів первинного бухгалтерського обліку ПП «Вересень» 

угоду щодо продажу 50 тонн зерна, відповідні копії товарної та податкової 

накладних, виписку щодо руху коштів на банківському рахунку ПП «Вересень» 

(на підтвердження надходження грошей від ВАТ «Колос» за 50 тонн зерна). 

Зазначені документи не були знищені, а зберігаються у неї вдома. 

 

ТЕМА 24. Тактика допиту. 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 
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План: 

1. Поняття, сутність та види допиту. 

2. Критерії допустимості тактичних прийомів допиту. 

3. Характеристика тактичних прийомів, що застосовуються при допитах 

різних учасників кримінального судочинства. 

4. Особливості одночасного допиту раніше допитаних осіб. 

5. Фіксація ходу і результатів допиту та одночасного допиту двох чи 

більше вже допитаних осіб. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття  

– застосовувати тактичні прийоми; 

– застосовувати техніко-криміналістичні засоби фіксації  

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 24. Тактика допиту 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1.Поняття, завдання і види допиту.  

2. Процесуальні, криміналістичні, психологічні і морально-етичні засади 

допиту.  

3. Тактичні прийоми спілкування  

4. Використання даних логіки, психології, педагогіки та інших наук під 

час підготовки і проведення допиту. 

5. Підготовка до допиту. 

6. Планування тактики допиту в залежності від слідчої ситуації 

(безконфліктної, конфліктної); використання під час допиту інформації, 

отриманої оперативним шляхом.  

7. Загальні тактичні прийоми допиту на різних його етапах (стадіях). 
8. Тактика допиту підозрюваних і обвинувачених.  
9. Тактичні прийоми подолання відмови від давання показань та викриття 

допитуваного в неправдивості.  
 

Індивідуальні завдання до Теми 24. Тактика допиту. 

Під час самостійної підготовки курсанти за наведеною нижче фабулою 

визначають коло питань, які потрібно задати Сазоновій Н.Г. під час проведення 

допиту  
Фабула: 13 березня 200__ р., о 19.15 год. до чергового Бабушкінського РВ 

м. Дніпропетровська звернулася Сазонова Н.Г. із заявою про те, що кілька 

хвилин тому на вул. Панікахі на неї напав якийсь чоловік, побив її та, коли вона 

була в непритомному стані, викрав гаманець з грошима і зник у невідомому 

напрямку. Згідно до пояснень Сазонової, вона приблизно о 18.30 год. 

поверталася додому від подруги, в якої гостювала. На вул. Панікахі її наздогнав 

чоловік і раптово вдарив чимось по голові. Потім, долаючи опір, він звалив її 

на землю, здавив їй шию шматком кабелю й вона втратила свідомість. Коли 

вона прийшла до тями, нападник вже зник. 

На обличчі та шиї потерпілої малися садни. Під час огляду місця події був 

знайдений шматок телевізійного кабелю з заводським маркуванням «КСМ - 

1970» та об`ємні сліди ніг, які нагадували спортивне взуття. 
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Враховуючи достатність даних, що вказують на наявність ознак злочину, 

слідчий Бабушкінського РВ порушив кримінальну справу. 

 
Завдання для самостійної роботи до Теми 26. Тактика пред’явлення 

для впізнання 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 
1. Поняття, види і завдання пред’явлення для впізнання.  
2. Значення впізнання як методу одержання інформації про злочин 
3. Підготовка до пред’явлення для впізнання: особливості допиту особи, 

яка має впізнавати; підбір об’єктів впізнання; складання плану 
підготовки і проведення пред’явлення для впізнання. 

4. Тактичні прийоми пред’явлення для впізнання живих осіб, трупів, 
предметів, тварин, помешкань і ділянок місцевості в натурі. 

5. Особливості тактики пред’явлення для впізнання різноманітних об’єктів 
за їхніми копіями (фотознімком, фонограмою, кіно-відеофільмом). 

6. Особливості тактики пред’явлення для впізнання за функціональними 
ознаками зовнішності (за ходою, голосом, звуковою промовою).  

7. ред’явлення для впізнання поза візуальним спостереженням того, кого 
впізнають. 

8. Основний і допоміжні способи фіксації процесу та результатів 
пред’явлення для впізнання. 

9. Оцінка і використання в розслідуванні результатів пред’явлення для 
впізнання. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 25. Тактика пред’явлення для 

впізнання 

Під час самостійної підготовки у власному зошиті для практичних 

занять кожен курсант повинен скласти письмовий план пред’явлення для 

впізнання Шарікова П.П. за наведеною нижче фабулою: 
Фабула: 18 травня 200__р. о 20.10 в Жовтневий РВ ДМУ УМВС України в 

Дніпропетровській області звернулась гр. Суворова Л.Н. з заявою про те, що о 

19.30 на пр. К. Маркса вона сіла на маршрутне таксі за номером “53”. У салоні 

знаходилось жінки, що сиділи на останніх місцях. Вона сіла на подвійне 

сидіння біля вікна. На наступній зупинці до неї підсів хлопець на вигляд 18-20 

років. Через 5 хвилин, за поворотом таксі на пр. Гагаріна хлопець попросив 

зупинити авто і, виходячи раптово вихватив в неї жіночу сумку, в якій 

знаходились: шкіряний гаманець коричневого кольору з 125 гр. та мобільний 

телефон марки “LG”. Вона запам’ятала зовнішність грабіжника в профіль, тому 

що він сидів до неї боком, а також татуювання у вигляді парусника на його 

лівій руці, яке вона побачила, коли він розплачувався з водієм. За даним 

фактом було порушено кримінальну справу. Патрульним нарядам було 

передане орієнтування на розшук злочинця і цього ж дня, о 23 год. 30 хв. в кафе 

«Стара вежа» був затриманий гр. Шаріков П.П., у якого був вилучений 

шкіряний гаманець коричневого кольору з 105 гр. та мобільний телефон марки 

“LG” без телефонної картки. В ході допиту, проведеного 19 травня, потерпіла 

Суворова Л.Н. пояснила, що зможе упізнати грабіжника, а також викрадені у 

неї речі. 
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Окрім того використовуючи зроблені на попередньому занятті нотатки 

щодо пред’явлення для впізнання Шарікова П.П. курсанти на окремому аркуші 

формату А4 складають протокол зазначеної слідчої дії. 
 

Індивідуальні завдання до Теми 25 Тактика пред’явлення для 

впізнання 

Під час самостійної підготовки у власному зошиті для практичних 

занять кожен курсант складає план пред’явлення для впізнання Суворовой Л.Н. 

шкіряного гаманця, вилученого 18 травня 200__р. у Шарікова П.П. Для цього 

використовуються умови фабули щодо пограбування Суворової Л.Н. з 

попереднього заняття та наведена нижче фабула: 
Фабула: В ході допиту, проведеного 19 травня, потерпіла Суворова Л.Н. пояснила, 

що викрадений у неї шкіряний гаманець був коричневого кольору, мав 

прямокутну форму та розміри приблизно 10х8 см у складеному стані. 

Гаманець складався вдвічі, а у розкладеному стані відповідно мав приблизні 

розміри 20х8 см. Всередині гаманця по всій його довжині наявні 2 

відділення–кишені, а на правій половині також відділення для металевих 

грошей розміром не більше 9х6 см, яке у верхній частині було обладнано 

застібкою типу «блискавка». Шкіра у нижній частині відділення для 

металевих грошей була деформована й трохи розтягнута, а фарба 

коричневого кольору частково витерта. У складеному стані дві половини 

гаманця скріплялись язичком-застібкою на металевій кнопці коричневого 

кольору. З одного боку кнопку було подряпано, коричневу фарбу здерто й 

під нею виднівся метал сірого кольору. 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 26. Тактика слідого 

експерименту 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 
1. Поняття, сутність, мета перевірки й уточнення показань на місці 

та її значення для встановлення фактичних обставин злочину.  
2. Учасники перевірки й уточнення показань на місці.  
3. Підготовка до перевірки й уточнення показань на місці. 
4. Планування та основні тактичні умови проведення цієї слідчої дії.  
5. Тактичні прийоми перевірки й уточнення показань на місці.  
6. Фіксація ходу і результатів перевірки й уточнення показань на 

місці. 
Оцінка та використання отриманих результатів у розкритті і 

розслідуванні злочини. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 26. Тактика слідчого експерименту 

Під час самостійної підготовки у власному зошиті для практичних 

занять кожен курсант повинен виконати завдання за наведеною нижче 

фабулою: 
Фабула: 5 червня 200__ року, о 9.00 годині директор приватного підприємства 

«Мрія» Діванов А.П. повідомив районний відділ внутрішніх справ про 

вчинення в офісі підприємства крадіжки. В ході огляду місця події 

встановлено, що офіс ПП «Мрія» знаходиться на першому поверсі дев’яти 
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поверхового житлового будинку № 100 по вул. Чичеріна, в приміщенні 

кватири № 3. Вхід до офісу підприємства розташовано на сходинковій клітині 

1–го поверху поруч з дверьми до інших квартир під’їзду. На момент огляду 

вхідні двері до офісу були прикриті, але замок знаходився у положенні 

«відчинено» й зовні був неушкоджений. Скло кватирки вікна у кабінеті 

менеджера розбито, уламки скла знаходились на підлозі. Нижня кромка 

зазначеного вікна з зовнішнього боку стіни будинку знаходиться на висоті 1,8 

метри від асфальту; ширина відливу підвіконня (з цього ж боку) становить 15 

см. Висота вікна 1,5 метри. Розміри кватирки, що знаходиться у верхній лівій 

створці вікна, 0,5х0,4 метри. На підвіконні з внутрішнього боку кабінету 

виявлено та вилучено на дактоплівку поверхневий слід взуття. В приміщенні 

зовнішньо порядок, але з шухляди у столі, що запиралась на ключ, зник 

ноутбук «TOSHIBA» (згідно до пояснень менеджера Гризодуб П.І.). В 

кабінеті бухгалтера зовнішньо також порядок, але при огляді сейфу, котрий на 

момент огляду був закритим, виявлено, що з нього викрадено 10000 грн. 

(згідно до пояснень бухгалтера Олешко О.І. та директора Діванова А.П.). За 

фактом крадіжки порушено кримінальну справу. 

Проведеними оперативно-розшуковими заходами було встановлено, що 

до вчинення крадіжки причетний раніше не засуджений Скляренко С.В., 

котрий намагається через своїх знайомих реалізувати ноутбук «TOSHIBA». 10 

червня 200__ року під час обшуку, проведеного в квартирі № 12 будинку 

№ 30 по вул. Уральській, де проживає Скляренко С.В., виявлено й вилучено 

ноутбук «TOSHIBA» та дві пари взуття. В ході допиту Скляренко С.В. 

пояснив, що в ніч з 4 на 5 червня самостійно викрав ноутбук з офісу 

підприємства, розташованого у квартирі на першому поверсі будинку (до 

якого прийшов пішки) за декілька кварталів від його дому. До офісу проник, 

розбивши кватирку у вікні, а вийшов через двері квартири. Ноутбук 

«TOSHIBA» знайшов на столі у тій кімнаті, до якої потрапив через кватирку. 

Більше нічого в офісі він не крав. Адресу офісу, звідки він вчинив крадіжку, 

Скляренко С.В. назвати не зміг, але погодився його показати. За результатами 

трасологічної експертизи слід з підвіконня у кабінеті менеджеру, залишено не 

взуттям, вилученим у Скляренко С.В. Даний факт з тактичних міркувань 

слідчий вирішив не доводити до відома Скляренко С.В., а спочатку провести з 

його участю відтворення обстановки та обставин події. 

Завдання: скласти письмовий план підготовки та проведення перевірки й уточнення 

показань на місці за участю Скляренко С.В. 

Окрім того кожен курсант у власному зошиті для практичних занять повинен 

написати перелік запитань, що будуть в ході проведення відтворення обстановки та 

обставин події поставлені перед Скляренко С.В. та скласти план-схему частини 

району м. Дніпропетровська у межах від вулиці Чичеріна (будинок № 100) до вулиці 

Уральської (будинок № 30). Електронну схему міста Дніпропетровська можна знайти 

на ЕОМ у навчально-методичному кабінеті криміналістики (див. на робочому столі 

файл «Alldnepr»). 

Ці письмові завдання треба виконувати, враховуючи результати обговорення 

планів підготовки та проведення відтворення обстановки та обставин події за участю 

Скляренко С.В. Необхідно написати у зошитах перелік запитань, що послідовно 

будуть ставитись підозрюваному по ходу того, як він буде демонструвати та 

пояснювати обставини вчинення ним крадіжки з офісу ПП «Мрія». Відповідно кожен 
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з курсантів має бути готовим виконувати роль «слідчого» (керувати ходом слідчої дії 

та ставити підозрюваному запитання) або «підозрюваного» (на запитання та 

пропозиції «слідчого» демонструвати свої дії під час вчинення злочину та надавати їм 

пояснення). Крім того, використовуючи карту міста Дніпропетровська (паперову або 

електронну) необхідно виготовити план-схему території міста у межах від будинку 

№ 30 по вул. Уральській до будинку № 100 по вул. Чичеріна, котру можна буде 

використати в якості заготовки (шаблону) для оформлення додатку до протоколу 

відтворення обстановки та обставин події за участю Скляренко С.В., де накреслити 

його маршрут у напрямку від місця проживання до місця вчинення крадіжки. 

 
Завдання для самостійної роботи до Теми 29. Використання 

спеціальних знань у кримінальному судочинстві. Призначення і 
проведення судових експертиз 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Поняття, сутність і мета використання спеціальних знань у 

кримінальному судочинстві.  

2. Форми використання спеціальних знань.  

3. Тактика залучення спеціаліста до участі в слідчих діях.  

4. Поняття, види та значення судової експертизи у розслідуванні 

злочинів.  

5. Класифікація судових експертиз.  

6. Зразки для порівняльного дослідження.  

7. Процес експертного дослідження,  

 

Індивідуальні завдання до Теми 29 Використання спеціальних знань 

у кримінальному судочинстві. призначення та проведення судових 

експертиз 

Під час самостійної підготовки кожен курсант у власному зошиті для 

практичних занять виконує завдання за наведеною нижче фабулою. 
Фабула: 10 вересня 200_ р., під час огляду місця події, який проводився в зв`язку з 

крадіжкою спиртних напоїв та консервів з приміщення приватного 

торгівельного павільйону, розташованого за адресою: вул. Приміська, 21, 

були вилучені: 

- частка скла вітрини павільйону з нашаруваннями речовини червоного 

кольору, схожого на кров, що була упакована в поштовий конверт, 

- 2 світлі дактилоскопічні плівки зі слідами пальців рук, що були виявлені на 

дверці холодильника в приміщенні павільйону. 

Проведеними оперативно-розшуковими заходами по «гарячих слідах» було 

встановлено, що крадіжку, знаходячись в стані алкогольного сп`яніння, скоїли 

ніде не працюючі Малков А.П. та Жмурко П.П. Викрадене майно було 

виявлено у квартирі Малкова А.П. та вилучено. 

Завдання: визначити: 

– які судові експертизи необхідно призначити в даному випадку; 

– кому доручити їх проведення; 

– які питання треба поставити на вирішення експертиз; 

– які матеріали надати експертам для дослідження та ознайомлення. 
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Завдання для самостійної роботи до Теми 28. Розшукова діяльність 
слідчого 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 
1.Поняття, процесуальна регламентація і засоби розшукової діяльності 

слідчого. 
2. Види і форми розшукової діяльності. 
3. Тактичні основи розшукової діяльності слідчого.  
4. Тактичні прийоми і операції розшуку в процесі розслідування 

кримінальної справи щодо обвинуваченого, що переховується від слідства. 
5.Розшукова робота слідчого по припиненій кримінальній справі. 
6. Розшук майна, трупів та інших об’єктів.  
7. Використання слідчим даних криміналістичних обліків МВС, СБУ та 

Інтерполу у розшуковій діяльності.  
8. Оцінка і використання результатів розшуку в розслідуванні злочину. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 28. Розшукова діяльність слідчого 

Опрацювати питання до теми: 

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. 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 29. Взаємодія учасників 
розкриття і розслідування злочинів 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 
1. Взаємодії слідчого з іншими учасниками розслідування.  
2. Правові засади та принципи взаємодії.  
3. Організаційні форми і тактичні прийоми взаємодії слідчого (дізнавача) 

з оперативно-розшуковими й іншими підрозділами органів внутрішніх 
справ. Слідчо-оперативна група (СОГ) як форма взаємодії.  

4. Принципи й умови використання даних, отриманих оперативно-
розшуковим шляхом.  

 
Індивідуальні завдання до Теми 29. Взаємодія учасників розкриття і 

розслідування злочинів 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Організаційно-тактичні форми і прийоми використання оперативно-
розшукової інформації при провадженні окремих слідчих дій.  
2. Особливості тактики взаємодії залежно від етапу розслідування, під 
час провадження окремих слідчих дій і тактичних операцій. 
3. Взаємодія слідчого з іншими правоохоронними органами, державними 
установами і підприємствами різних форм власності.  
4. Форми і методи залучення громадськості та засобів масової інформації 
для швидкого, повного розкриття і розслідування злочину.  
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Завдання для самостійної роботи до Теми 30. Концептуальні 

положення криміналістичної методики  

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 
1. Криміналістичної методики як розділ криміналістики.  
2. Структура окремої методики розслідування злочину та загальна 

характеристика її структурних елементів.  
3. Криміналістична характеристика злочину:  
4. Значення криміналістичної характеристики злочинів для розробки 

прийомів і рекомендацій криміналістичної методики.  

 

Індивідуальні завдання до Теми 30. Концептуальні положення 

криміналістичної методики 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 
1. Етапи розслідування злочинів.  
2. Значення і завдання початкового етапу розслідування злочинів.  
3. Поняття початкових і невідкладних слідчих дій.  
4. Слідча ситуація: поняття та види.  
5. Діяльність слідчого в умовах тактичного ризику.  
6. Тенденції і перспективи розвитку криміналістичної методики. 

 
Завдання для самостійної роботи до Теми 31. Розслідування злочинів 

проти життя та здоров`я особи 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

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

2. Протидія розслідуванню у формі приховування злочину, його 

наслідків або осіб, причетних до вчиненого злочину. 

3.  Інсценування злочину та фальсифікація доказів з боку злочинців, 

потерпілих і свідків. 

4. Суб’єкти, форми і способи «зовнішньої» протидії розслідуванню.  

5. Криміналістичні засоби і методи подолання протидії розслідуванню.  

 

Індивідуальні завдання до Теми 31. Розслідування злочинів проти 

життя та здоров`я особи. 

Під час самостійної підготовки за наведеною далі фабулою (етап № 1) 

курсанти в зошитах для практичних занять повинні виконати наступне 

письмове завдання: 

– за наведеною фабулою скласти план розслідування за матеріалами 

кримінального провадження. 

Фабула: (етап № 1) «19 травня мешканці будинку №92 по вул. Радянській у 

м. Марганці Дніпропетровської області звернули увагу на дивне 

поводження родини Князєвих з квартири №53. Сусіди знали, що 

Клавдія Андріївна Князєва, яка завідувала клубом глухих, 13 травня 

виїхала у відрядження. У квартирі залишилися стара мати – Князєва 

Надія Никитична та дочка Рогова Світлана, учениця 10 класу 1-й 

школи м. Марганцю, котрих кілька днів ніхто не бачив. 
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Заглянувши у вікно, сусіди побачили закритий постілкою труп 

Світлани. Про те, що трапилося, повідомили в Марганцевський РВ. 

Прибула на місце події оперативна група встановила, що квартира 

№53 розташована на першому поверсі 5-ти поверхового будинку; на 

площадку виходять двері ще трьох квартир - 51, 52, 54. На вхідних 

дверях квартири №53 наявна поштова скринька, у ній виявили газету 

за 15 травня. Двері в квартиру були закриті на накладний замок; 

ушкодження на замку і дверях відсутні. Відкривши двері та 

ввійшовши в квартиру, учасники огляду відчули гнильний запах. 

Квартира складалася з коридору, ванної, кухні, вітальні та спальні. 

Посередині вітальні на підлозі знаходився труп Рогової Світлани, 

накритий постілкою. Труп лежав на животі, обличчя звернене вліво, 

права щока знаходилася на підлозі; руки зв'язані за спиною 

електричним шнуром; пальці і кисті рук забруднені засохлою 

речовиною бурого кольору, схожою на кров; ноги розведені в сторони 

на відстань 45 см; плаття в області спини розірвано, його нижня 

частина піднята до рівня попереку, стегна і сідниці оголені; труси 

відсутні; на передпліччях були одягнені рукави плаща, сам він 

знаходився під трупом і був просочений кров'ю; у тім'яно-потиличній 

частині голови ліворуч була рвана рана, проникаюча до кісток черепа, 

розміром 6х3,5 см; голова роздута гнильними процесами; на спідниці 

засохлі плями бурого кольору. 

Праворуч від входу у вітальню на тумбочці малася дамська сумочка, у 

якій виявлені три конверти з листами на ім'я Князєвої К.А. від 

Суздальцева К.І., конверт без листа на ім'я Князєвої зі зворотною 

адресою: «Солонянский р-н, с. Наталіївка, Охрименко». На тумбочці 

знаходилася фотографія чоловіка у формі залізничника, тут же лежала 

газета за 12 травня. На стіні висів відривний календар, перший листок 

- за 15 травня, п'ятниця. 

Біля вікна знаходився стіл, покритий скатертиною, на якій чорною 

тушшю намальована свастика; там же стояв відкритий флакон чорної 

туші з олівцем, до нижнього кінця якого у вигляді тампона намотана 

вата. На столі лежав альбом з фотографіями, на якому намальована 

свастика й зроблені написи з погрозами членам родини Князєвої. 

Двері з вітальні до спальні відкриті. На ліжку в головах знаходилася 

подушка в наволочці білого кольору, на якій виявили написи, виконані 

тушшю чорного кольору: «Мати, фашизм, стріл, убити, дит ж 90 

голів». Слово «голів» підкреслено. 

У спальні під ліжком, на підлозі, обличчям догори та ногами убік 

входу в спальню лежав труп Князєвої Надії Никитічни. Для огляду 

ліжко відставили убік. Обличчя трупа було покрито зім'ятою 

косинкою; кістки голови напомацки цілі; волосся на голові довге, 

сиве, забруднене кров'ю (патьоки з роту); язик різко збільшений в 

розмірах та виступав з рота; на обличчі в області вилиці малися садна 
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невизначеної форми; садна напівмісячної форми були на передній 

поверхні шиї. 

У кухні на столі знайшли електричну праску, шнур якої був відсутній, 

а в місці його кріплення наявні обривки проводу. На гладильній та 

бічній поверхнях праски виявили частки засохлої мозкової речовини. 

При обробці поверхні ручки праски папілярних візерунків, придатних 

для ідентифікації, не виявили. 

Родина Князєвої К.А., крім її, складалася з дочки – Світлани, матері – 

Князєвої Н.Н. і сина Князєва Владислава. Перший чоловік Князєвої 

загинув, другий чоловік Рогов Іван Костянтинович, що є батьком 

Світлани, живе в м. Норильську, маючи іншу родину. Князєв 

Владислав служить у Збройних Силах і 6 травня повинен звільнитися 

в запас. 

Оперативні працівники встановили, що Рогова Світлана останній раз 

була у школі 14 травня до 13 год. 40 хв. Додому вона пішла після 

занять разом з ученицею її класу Мотріченко Валею. Світлана 

характеризувалася як скромна дівчина, середніх здібностей та 

успішності, життєрадісна, товариська». 

 
Завдання для самостійної роботи до Теми 32. Розслідування злочинів 

проти статевої свободи та статевої недоторканості особи 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Криміналістична методика як розділ науки, його структура. 

2.Структура окремої методики розслідування злочину та загальна 

характеристика її елементів. 

3. Проблема розмежування початкового та подальшого етапів 

розслідування. 

4. Початкові слідчі дії і оперативно-розшукові заходи. 

5. Діяльність слідчого в умовах тактичного ризику. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 32. Розслідування злочинів проти 

статевої свободи та статевої недоторканості особи 

Під час самостійної підготовки, за наведеною фабулою курсанти повинні 

виконати наступне письмове завдання: 

– за наведеною фабулою сформулювати відповідні версії та скласти 

письмовий план розслідування за матеріалами кримінального провадження. 

Фабула: 13 березня 200__ р., о 19.15 год. до чергового Бабушкінського РВ 

м. Дніпропетровська звернулася Сазонова Н.Г. із заявою про те, що кілька 

хвилин тому на вул. Панікахі на неї напав якийсь чоловік, побив її та, коли вона 

була в непритомному стані, викрав гаманець з грошима і зник у невідомому 

напрямку. Згідно до пояснень Сазонової, вона приблизно о 18.30 год. 

поверталася додому від подруги, в якої гостювала. На вул. Панікахі її наздогнав 

чоловік і раптово вдарив чимось по голові. Потім, долаючи опір, він звалив її на 

землю, здавив їй шию шматком кабелю й вона втратила свідомість. Коли вона 

прийшла до тями, нападник вже зник. 
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На обличчі та шиї потерпілої малися садни. Під час огляду місця події 

був знайдений шматок телевізійного кабелю з заводським маркуванням «КСМ - 

1970» та об`ємні сліди ніг, які нагадували спортивне взуття. 

 
Завдання для самостійної роботи до Теми 33. Розслідування злочинів 

проти власності 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. 1. Криміналістична характеристика особистості злочинця та жертви (як 

елементи криміналістичної характеристики грабежів та розбоїв). 

2. Способи вчинення шахрайства. 

3. Слідова картина та обстановка вчинення вимагання.  

4. Характеристика типових слідчих ситуацій, що складаються при 

розслідуванні вимагань. Їх значення для визначенні комплексу слідчих 

дій та розшукових заходів при плануванні розслідування на початковому 

етапі. 

5. Джерела інформації про корисливі та корисливо-насильницьки злочини. 

 
Індивідуальні завдання до Теми 33. Розслідування злочинів проти 

власності 

Під час самостійної підготовки за наведеною далі фабулою (етап № 1) 

курсанти в зошитах для практичних занять повинні виконати наступне 

письмове завдання: 

– за наведеною фабулою скласти план розслідування за матеріалами 

кримінального провадження. 

 

Фабула (етап № 1): 10 травня 2001 року, о 18 год. 30 хв. до Бабушкінського РВ 

звернулась гр-ка Петренко Н.Б., що мешкає за адресою: 

м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, буд.5, кв.3, яка 

повідомила про вчинення у її квартирі крадіжки. Згідно заяви 

Петренко Н.Б., того ж дня о 8 год., коли вона уходила на роботу, то 

закрила двері квартири, а після повернення о 18 год. побачила, що хоч 

її житло і було запертим, всередині очевидні зміни в обстановці, а 

саме: з шухляд меблевої стінки на підлогу викинуті всі речі; двері 

шафи для одягу відкриті та частина його знаходиться на підлозі; 

відсутній відеомагнітофон “Sony”, що знаходився на нижній полиці 

підставки для телевізора. 

Як повідомила Петренко, щоб не гаяти час, всю квартиру вона не 

оглядала, а одразу звернулась у райвідділ. Згідно її пояснень, коли 

вона уходила на роботу, закрила двері тільки на накладний замок, а 

ключ сховала всередині електричного щитка, що знаходиться на 

площадці перед квартирою. Вона так зробила тому, бо напередодні їй 

з міста Харкова подзвонив чоловік – Петренко В.П., який перебуває 

там у відрядженні, та повідомив, що забув вдома ключі, а 

повернутись, якщо нічого не завадить, планує вдень 10 травня. Раніше 

у надзвичайних випадках вона також залишала найменший з дверних 
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ключів у щитку і чоловіку це місце відомо. О 18 годині ключ вона 

знайшла на тому ж місці. Петренко В.П. мабуть з відрядження ще не 

повернувся, бо вдома його немає. 

На місце події виїхала слідчо-оперативна група у складі ст.слідчого 

Васько Н.Н., оперуповноважених Тіщенко П.Я. та Кліменко В.П., 

експерта-криміналіста Бурова І.І., кінолога Шевченко Б.С. зі 

службовою собакою Марс. 

Оглядом встановлено, що однокімнатна квартира №3 розташована на 

першому поверсі п’ятиповерхового будинку №5, вхід до під’їзду №1 

якого обладнано кодовим замком. На сходинковій площадці ще 

знаходяться квартири №1, №2, та №4. Вхід до квартири Петренко 

перекритий одностворчастими дверима, обладнаними накладним 

циліндровим та врізним сувальдним замками. У квартирі наявні три 

вікна; всі вони з зовнішньої сторони мають металеву решітку та на 

момент огляду закриті. Зовнішньо видимі пошкодження на дверях, 

замках та вікнах відсутні. В процесі огляду з вхідних дверей до 

квартири №3 було вилучено замок, який відкривається найменшим із 

ключів, та сам ключ, який Петренко Н.Б. раніше залишала всередині 

електричного щитка. В прихожій на підлозі виявлені три поверхневих 

пилових сліди взуття довжиною 28 см кожний, що ведуть у напрямку 

до вітальні, які вилучені на три світлих дактоплівки. Шухляди 

меблевої стінки, що знаходиться у вітальні, викинуті на підлогу разом 

з їх змістом, всі дверці стінки відкриті та речі з верхніх поличок також 

знаходяться на підлозі кімнати. На верхній дверці лівої секції меблевої 

стінки виявлені два поверхневих потожирових сліди пальців рук, які 

вилучені на дві липких стрічки. На столі у попільниці знайдено 

недопалок сигарети “Ватра” з фільтром, який вилучено та запаковано 

у поштовий конверт, бо зі слів Петренко Н.Б. її чоловік палить лише 

трубку. 

Застосування службової собаки не дозволило розшукати злочинця по 

“гарячих слідах”, оскільки Марс, почавши зі слідів взуття на підлозі в 

прихожій, вибіг з квартири №3 на площадку, понюхав коврик біля 

квартири №4, потім вибіг з під’їзду у двір дому, трохи покрутився там 

і, мабуть загубивши слід, повернувся назад на площадку, де знову 

обнюхав коврик біля квартири №4, після чого залаяв. З-за дверей у 

відповідь почав лаяти інший пес, тому для забезпечення спокою 

мешканців будинку собаку Марса більше не використовували. 
 
Завдання для самостійної роботи до Теми 34. Розслідування злочинів 

проти громадської безпеки 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Криміналістичні характеристики: тероризму, бандитизму. 

2. Тактика проведення окремих слідчих дій у справах про бандитизм. 

3. Криміналістична характеристика завідомо неправдивих повідомлень про 

загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. 
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4. Типові слідчі ситуації та відповідні ним комплекси слідчих дій і 

розшукових заходів на початковому етапу розслідування завідомо 

неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищення чи 

пошкодження об’єктів власності. 

5. Криміналістична характеристика хуліганства. 

6. Початкові    (невідкладні)    слідчі   дії   та   розшукові   заходи   у    

найбільш розповсюджених типових слідчих ситуаціях при розслідуванні 

хуліганства. 

7. Планування подальшого етапу розслідування хуліганства. 

 
Індивідуальні завдання до Теми 34. Розслідування злочинів проти 

громадської безпеки 

Під час самостійної підготовки, за наведеною фабулою курсанти повинні 

виконати наступне письмове завдання: 

– за наведеною фабулою сформулювати відповідні версії та скласти 

письмовий план розслідування за матеріалами кримінального провадження. 

Фабула: «15 липня 2002 р. на адресу керівництва Управління по боротьбі з 

організованою злочинністю ХМУ УМВС України в Харківській 

області, обласних Управління МВС України, Управління податкової 

міліції ДПА, Східної регіональної митниці, обласної прокуратури, 

інтернет-газети «ForUm» (For-ua-com) та декількох інших засобів 

масової інформації м. Харкова надійшло письмове повідомлення від 

«групи офіцерів КДБ у відставці» про те, що найближчим часом ними 

буде проведена серія диверсій на комунальних і приватних об’єктах 

м. Харкова, яка має за мету привернути увагу до українського олігарха 

Вячеслава Лаврентьєва, котрий має декілька комерційних підприємств 

в Україні та рахунки у офшорних латвійських банках «Мультибанк» і 

«Айзкрауклес» на своє ім’я та на підставних осіб. Лаврентьєв 

займається підривною економічною діяльністю, спрямованою проти 

Української держави, яка здійснюється у різноманітний спосіб – 

фінансово-економічне шахрайство, незаконний ввіз і вивіз за кордон 

капіталу, незаконний продаж Заходу таємної інтелектуальної 

власності провідних українських науково-технічних центрів і т. ін. 

Враховуючи, що наданий Лаврентьєву місячний термін на виконання 

ультиматуму скінчився, вважаємо за необхідне розпочати проти нього 

та його рідних серію диверсійних акцій, спрямованих на знищення 

незаконно придбаної ним власності, а також його ділових партнерів – 

співробітників Вашого відомства, котрі за певну «мзду» допомагають 

йому уникнути відповідальності за Законом.  

Стомившись чекати результативних дій від Харківських 

правоохоронних відомств, надаємо Вам три дні для наведення порядку 

у власній структурі, і в разі невиконання Лаврентьєвим ультиматуму, 

ми маємо розпочати масовану передачу компромату на корупціонерів 

– співробітників Вашого відомства спеціальним службам України і 

зарубіжжя.  
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З повагою. Група офіцерів КДБ у відставці». 

 
Завдання для самостійної роботи до Теми 35. Розслідування злочинів 

проти громадського порядку та моральності 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Криміналістична характеристика злочинів проти довкілля. 

2. Організація початкового етапу розслідування злочинів проти довкілля 

відповідно до типових слідчих ситуацій. 

3. Встановлення причин та умов, що сприяли вчиненню злочинів проти 

довкілля, та характеристика основних профілактичних заходів. 

 
Індивідуальні завдання до Теми 35. Розслідування злочинів проти 

громадського порядку та моральності 

З використанням літератури та нормативних актів опрацювати наступні 

питання: 

1. Обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування злочинів 

проти довкілля. 

2. Використання допомоги громадськості та засобів масової інформації 

для розшуку і затримання браконьєрів і встановлення інших порушників 

природоохоронного законодавства. 

3. Призначення експертиз. Використання висновків експертів у 

встановленні факту і обставин порушення законів про охорону природи і 

викритті винуватих осіб. 

4. Встановлення обставин, що сприяли порушенню законодавства про 

охорону довкілля, та вживання необхідних заходів щодо попередження цих 

злочинів. 

 
Завдання для самостійної роботи до Теми 36. Розслідування злочинів 

у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 
прекурсорів 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Криміналістична характеристика злочинів у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів. 

2. Обставини, що підлягають доказуванню при розслідуванні незаконного 

виготовлення, придбання, збереження, перевезення та збут наркотичних 

засобів. Висування версій і планування розслідування.  

3. Особливості тактики початкових слідчих дій та їх поєднання з 

оперативно-розшуковими заходами у провадженнях про незаконний 

обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. 

 
Індивідуальні завдання до Теми 36. Розслідування злочинів у сфері 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 
прекурсорів 

Під час самостійної підготовки, за наведеною фабулою курсанти повинні 

виконати наступне письмове завдання: 
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– за наведеною фабулою сформулювати відповідні версії та скласти 

письмовий план розслідування за матеріалами кримінального провадження. 

Фабула: 9 травня 200_ р. в північному тунелі залізничного вокзалу ст. 

«Дніпропетровськ-пасажирський» працівниками міліції сержантом 

Петренко А.В. та рядовим Крутим М.П. був затриманий 

гр. Куценко В.Я., в якого були вилучені дві сумки з сухими 

подрібненими рослинами, схожими на макову соломку, загальною 

вагою близько 28 кг. Зі слів Куценко у зв’язку з важким матеріальним 

становищем, він взявся перевезти сумки невідомої особи, що 

запропонувала йому за послугу гроші на ринку м. Стрий Львівської 

області. Що знаходилось у сумках він не знав. 

 

ТЕМА 37. Особливості розслідування злочинів, учинених 

неповнолітніми  

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План: 

1. Криміналістична характеристика злочинів, учинених 

неповнолітніми. 

2. Планування та проведення тактичних операцій по викриттю 

злочинів, учинених неповнолітніми..  

3. Висування версій і планування розслідування на початковому етапі 

відповідно до типових слідчих ситуацій. 

4. Виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню злочинів 

вказаної категорії. Характеристика основних профілактичних заходів. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: 

- поняття криміналістичної характеристики  злочинів, учинених 

неповнолітніми; 

- планування і провадження подальших слідчих (розшукових) дій. 
 
Завдання для самостійної роботи до Теми 37. Особливості 

розслідування злочинів, учинених неповнолітніми 
Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Криміналістична характеристика злочинів учинених неповнолітніми. 

2. Початкові    (невідкладні) слідчі    дії   та    розшукові    заходи    у    

найбільш розповсюджених    типових    слідчих    ситуаціях    за    

злочинами    вчиненими неповнолітніми. 

3. Особливості розслідування злочинів вчинених неповнолітніми на 

подальшому етапі відповідно до типових слідчих ситуацій. 

 
Індивідуальні завдання до Теми 37. Особливості розслідування 

злочинів, учинених неповнолітніми 

З використанням літератури та нормативних актів опрацювати наступні 

питання: 



 

 

33 

 

1. Типові обставини, що підлягають встановленню в процесі 

розслідування злочинів неповнолітніх 

2.  Особливості планування і тактики проведення окремих слідчих дій за 

участю неповнолітніх: затримання, допиту, пред’явлення для впізнання, 

обшуку, слідчого експерименту, призначення експертизи. 

3. Взаємодія слідчого зі співробітниками оперативних апаратів, сім’єю, 

школою, громадськістю. 

4. Методика встановлення під час розслідування фактів залучення 

неповнолітніх до злочинної діяльності, антигромадського, аморального 

поводження дорослих. 

5. Профілактичні заходи за результатами розслідування злочинів 

неповнолітніх. 

 
Завдання для самостійної роботи до Теми 38. Особливості 

розслідування злочинів, учинених організованим кримінальним 
угрупованням 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Криміналістична характеристика злочинів учинених організованими 

кримінальними угрупованнями. 

2. Початкові (невідкладні) слідчі дії та розшукові заходи у найбільш 

розповсюджених типових слідчих ситуаціях за злочинами вчиненими 

організованими кримінальними угрупованнями. 

3. Особливості розслідування злочинів вчинених організованими 

кримінальними угрупованнями на подальшому етапі відповідно до 

типових слідчих ситуацій. 

 
Індивідуальні завдання до Теми 38. Особливості розслідування 

злочинів, учинених організованим кримінальним угрупованням 

З використанням літератури та нормативних актів опрацювати наступні 

питання: 

1. Виникнення, розвиток і зміст групової злочинної діяльності. 

2. Особливості законодавчої регламентації притягнення до кримінальної 

відповідальності членів організованих кримінальних угруповань. 

3. Криміналістичні типи і характеристика злочинних угруповань 

4. Тактичні особливості провадження окремих слідчих дій: затримання 

співучасників злочину; особистого обшуку та обшуку за місцем проживання; 

огляду місця події і речових доказів; допиту підозрюваних (обвинувачених) і 

свідків; пред’явлення обвинувачених для впізнання; слідчого експерименту. 

Можливості використання протиріч та інтересів співучасників організованої 

групи для її викриття.  
 
Завдання для самостійної роботи до Теми 39. Особливості 

розслідування злочинів «по гарячих» слідах 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Поняття розкриття і розслідування злочинів «по гарячих» слідах. 
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2. Розслідування злочинів «по гарячих» слідах  

3. Чинники, що визначають особливості організації та методики 

розкриття і розслідування злочинів «по гарячих» слідах. 

4. Організація взаємодії слідчого з черговою частиною, 

співробітниками оперативних підрозділів і експертно-кримі-

налістичних підрозділів.  

 
Індивідуальні завдання до Теми 39. Особливості розслідування 

злочинів «по гарячих» слідах 

З використанням літератури та нормативних актів опрацювати наступні 

питання: 

1. Оганізаційно-тактичні основи залучення громадськості та засобів 

масової інформації до розкриття і розслідування злочинів. 

2. Криміналістичне забезпечення розкриття і розслідування злочинів «по 

гарячих» слідах.  

3. Методи одержання слідчим експрес-інформації щодо злочину і 

злочинця.  

4. Особливості огляду місця події, допиту потерпілих і свідків-очевидців 

злочину в умовах дефіциту часу і динамічності обстановки.  
 
Завдання для самостійної роботи до Теми 40. Особливості 

розслідування нерозкритих злочинів минулих років 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Поняття нерозкритого злочину в криміналістиці та причини 

невстановлення осіб,що в установлений законом термін підлягають 

притягненню як обвинувачені в учиненні злочину. 

2. Методика аналізу слідчим матеріалів кримінальної  справи, зупиненої  

за невстановленням винуватої особи. 

3. Планування слідчим розшукової роботи до відновлення слідства. 

4. Фактори, що впливають на розслідування нерозкритих злочинів 

минулих років. 

 
Індивідуальні завдання до Теми 40. Особливості розслідування 

нерозкритих злочинів минулих років 

З використанням літератури та нормативних актів опрацювати наступні 

питання: 

1. Поняття нерозкритого злочину і сучасний стан проблеми: її соціальний, 

процесуальний і криміналістичний аспекти. 

2. Специфіка роботи слідчого по зупиненій провадженням кримінальній 

справі. 

3. Планування розшукової роботи слідчого по зупиненій справі. Тактичні 

особливості окремих розшукових дій слідчого, проведених без поновлення 

кримінального провадження. Визначення моменту відновлення кримінального 

провадження. 
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4. Планування розслідування по відновленому провадженнюі і тактичні 

особливості провадження окремих слідчих (розшукових) дій. 
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ХНУВС, 2011. – 666 с.; іл.. 

3. Криміналістика: Підручник для студентів юрид. спец. вищих закладів освіти / 

Глібко В.М., Дудніков А.Л., Журавель В.А. та ін. / За ред. В.Ю. Шепітька. – К.: 

Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004.– 684 с. 

4. Кузьмічов В.С., Прокопенко Г.І. Криміналістика: Навчальний посібник / За 

заг. ред. В.Г. Гончаренка та Є.М. Моісеєва. – К.: Юрінком Інтер, 2001. 

5. Криміналістика (курс лекцій) : навчальний посібник / О. В. Лускатов, 

І. В. Пиріг, В. М. Плетенець, К. О. Чаплинський, Ю. А. Чаплинська. – Д. : 

Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2014. – 362 с. 

6. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник. – К.: 

Кондор, 2005. 

 

Рекомендована література до Теми  12  
1. Дубовий О.П., Лукашенко В.Я., Рибалко Я.В. та ін. Криміналістичне 

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

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

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

1998; 

3. Коваленко В.В. Актуальні проблеми застосування науково-технічних 

засобів спеціалістами при провадженні слідчих(розшукових) дій. Дис. ... канд. 

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

2004. – 253 с. 

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

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

5. Одержання оперативно-розшукової інформації технічними засобами: 

Монографія / Л.І. Громовенко, Ю.Ф. Жаріков, І.П. Козаченко та ін. – К.: 

НАВСУ, 1999. 

6. Пиріг І.В. Фіксація результатів діяльності спеціалістів при проведенні 

слідчих(розшукових) дій // Науковий вісник Дніпропетровського державного 

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

випуск № 1 (36). “Актуальні питання протидії злочинності”. – С. 200-204. 
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7. 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. 

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

досудового розслідування Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ ; 

Ліра ЛТД, 2015. – 432 с. 

9. 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. 

 

Рекомендована література до Теми  13  

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. 

Криминалистика: Учебник для вузов. Под ред. заслуж. деятеля науки РФ, проф. 

Р.С.Белкина. – М.: изд-во НОРМА-ИНФРА. – М, 2005. – 990 с. 

2. 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.. 

3. Криміналістика: Підручник для студентів юрид. спец. вищих закладів освіти / 

Глібко В.М., Дудніков А.Л., Журавель В.А. та ін. / За ред. В.Ю. Шепітька. – К.: 

Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004.– 684 с. 

4. Кузьмічов В.С., Прокопенко Г.І. Криміналістика: Навчальний посібник / За 

заг. ред. В.Г. Гончаренка та Є.М. Моісеєва. – К.: Юрінком Інтер, 2001. 

5. Криміналістика (курс лекцій) : навчальний посібник / О. В. Лускатов, 

І. В. Пиріг, В. М. Плетенець, К. О. Чаплинський, Ю. А. Чаплинська. – Д. : 

Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2014. – 362 с. 

6. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник. – К.: 

Кондор, 2005. 

 

Рекомендована література до Теми 14  

1. Кузьмічов В.С., Прокопенко Г.І. Криміналістика: Навчальний посібник / За 

заг. ред. В.Г. Гончаренка та Є.М. Моісеєва. – К.: Юрінком Інтер, 2001. 

2. Криміналістика (курс лекцій) : навчальний посібник / О. В. Лускатов, 

І. В. Пиріг, В. М. Плетенець, К. О. Чаплинський, Ю. А. Чаплинська. – Д. : 

Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2014. – 362 с. 

3. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник. – К.: 

Кондор, 2005. 

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

досудового розслідування Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ ; 

Ліра ЛТД, 2015. – 432 с. 

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

Дніпропетровськ: Дніпр-кий держ. ун-тет внутр. справ. – 2009. – 450 с. 
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6. 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. 

 

Рекомендована література до Теми  15  
1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. 

Криминалистика: Учебник для вузов. Под ред. заслуж. деятеля науки РФ, проф. 

Р.С.Белкина. – М.: изд-во НОРМА-ИНФРА. – М, 2005. – 990 с. 

2. 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.. 

3. Криміналістика: Підручник для студентів юрид. спец. вищих закладів освіти / 

Глібко В.М., Дудніков А.Л., Журавель В.А. та ін. / За ред. В.Ю. Шепітька. – К.: 

Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004.– 684 с. 

4. Кузьмічов В.С., Прокопенко Г.І. Криміналістика: Навчальний посібник / За 

заг. ред. В.Г. Гончаренка та Є.М. Моісеєва. – К.: Юрінком Інтер, 2001. 

5. Криміналістика (курс лекцій) : навчальний посібник / О. В. Лускатов, 

І. В. Пиріг, В. М. Плетенець, К. О. Чаплинський, Ю. А. Чаплинська. – Д. : 

Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2014. – 362 с. 

6. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник. – К.: 

Кондор, 2005. 

 

Рекомендована література до Теми 16  
1. Кузьмічов В.С., Прокопенко Г.І. Криміналістика: Навчальний посібник / За 

заг. ред. В.Г. Гончаренка та Є.М. Моісеєва. – К.: Юрінком Інтер, 2001. 

2. Криміналістика (курс лекцій) : навчальний посібник / О. В. Лускатов, 

І. В. Пиріг, В. М. Плетенець, К. О. Чаплинський, Ю. А. Чаплинська. – Д. : 

Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2014. – 362 с. 

3. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник. – К.: 

Кондор, 2005. 

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

досудового розслідування Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ ; 

Ліра ЛТД, 2015. – 432 с. 

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

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

6. 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. 

 

Рекомендована література до Теми 17  

1. Кузьмічов В.С., Прокопенко Г.І. Криміналістика: Навчальний посібник / За 

заг. ред. В.Г. Гончаренка та Є.М. Моісеєва. – К.: Юрінком Інтер, 2001. 

2. Криміналістика (курс лекцій) : навчальний посібник / О. В. Лускатов, 

І. В. Пиріг, В. М. Плетенець, К. О. Чаплинський, Ю. А. Чаплинська. – Д. : 

Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2014. – 362 с. 
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3. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник. – К.: 

Кондор, 2005. 

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

досудового розслідування Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ ; 

Ліра ЛТД, 2015. – 432 с. 

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

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

6. 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. 

 

Рекомендована література до Теми  18  
1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. 

Криминалистика: Учебник для вузов. Под ред. заслуж. деятеля науки РФ, проф. 

Р.С.Белкина. – М.: изд-во НОРМА-ИНФРА. – М, 2005. – 990 с. 

2. 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.. 

3. Криміналістика: Підручник для студентів юрид. спец. вищих закладів освіти / 

Глібко В.М., Дудніков А.Л., Журавель В.А. та ін. / За ред. В.Ю. Шепітька. – К.: 

Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004.– 684 с. 

4. Кузьмічов В.С., Прокопенко Г.І. Криміналістика: Навчальний посібник / За 

заг. ред. В.Г. Гончаренка та Є.М. Моісеєва. – К.: Юрінком Інтер, 2001. 

5. Криміналістика (курс лекцій) : навчальний посібник / О. В. Лускатов, 

І. В. Пиріг, В. М. Плетенець, К. О. Чаплинський, Ю. А. Чаплинська. – Д. : 

Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2014. – 362 с. 

6. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник. – К.: 

Кондор, 2005. 

 

Рекомендована література до Теми 19 
1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. 

Криминалистика: Учебник для вузов. Под ред. заслуж. деятеля науки РФ, проф. 

Р.С.Белкина. – М.: изд-во НОРМА-ИНФРА. – М, 2005. – 990 с. 

2. Бахін В.П., Гора І.В., Цимбал П.В. Криміналістика: Курс лекцій. – Ірпінь: 

Академія ДПС України, 2002. 

3. 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. 

4. 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.. 

5. Криміналістика: Підручник для студентів юрид. спец. вищих закладів освіти 

/ Глібко В.М., Дудніков А.Л., Журавель В.А. та ін. / За ред. В.Ю. Шепітька. – К.: 

Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004.– 684 с. 

6. Криміналістика / За ред. М.І. Скригонюка. – К., 2005. 
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7. Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система 

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

 

Рекомендована література до Теми 20 

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. 

Криминалистика: Учебник для вузов. Под ред. заслуж. деятеля науки РФ, проф. 

Р.С.Белкина. – М.: изд-во НОРМА-ИНФРА. – М, 2005. – 990 с. 

2. 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.. 

3. Криміналістика: Підручник для студентів юрид. спец. вищих закладів освіти / 

Глібко В.М., Дудніков А.Л., Журавель В.А. та ін. / За ред. В.Ю. Шепітька. – К.: 

Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004.– 684 с. 

4. Кузьмічов В.С., Прокопенко Г.І. Криміналістика: Навчальний посібник / За 

заг. ред. В.Г. Гончаренка та Є.М. Моісеєва. – К.: Юрінком Інтер, 2001. 

5. Криміналістика (курс лекцій) : навчальний посібник / О. В. Лускатов, 

І. В. Пиріг, В. М. Плетенець, К. О. Чаплинський, Ю. А. Чаплинська. – Д. : 

Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2014. – 362 с. 

6. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник. – К.: 

Кондор, 2005. 

 

Рекомендована література до Теми 21  
1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. 

Криминалистика: Учебник для вузов. Под ред. заслуж. деятеля науки РФ, проф. 

Р.С.Белкина. – М.: изд-во НОРМА-ИНФРА. – М, 2005. – 990 с. 

2. Бахін В.П., Гора І.В., Цимбал П.В. Криміналістика: Курс лекцій. – Ірпінь: 

Академія ДПС України, 2002. 

3. 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. 

4. 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.. 

5. Криміналістика: Підручник для студентів юрид. спец. вищих закладів 

освіти / Глібко В.М., Дудніков А.Л., Журавель В.А. та ін. / За ред. 

В.Ю. Шепітька. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004.– 684 с. 

6. Криміналістика / За ред. М.І. Скригонюка. – К., 2005. 

7. Мацишин В.С. Особливості огляду місця події у справах про 

фальшивомонетництво, вчинене з використанням комп’ютерної техніки // 

Криміналістичний вісник: Науково-практичний збірник. – К.: ДНДЕКЦ МВС 

України – НАВСУ. – Вип. 1. – С. 173-178. 

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

А.И. Дворкина. – М.: “Юристъ”, 2000. 

9. Осмотр места происшествия при расследовании отдельных видов 

преступлений / Под ред. Н.И. Клименко. – К.: НВТ “Правник”, 2001. 
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10. 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. 

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

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

 

Рекомендована література до Теми  22  

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. 

Криминалистика: Учебник для вузов. Под ред. заслуж. деятеля науки РФ, проф. 

Р.С.Белкина. – М.: изд-во НОРМА-ИНФРА. – М, 2005. – 990 с. 

2. 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.. 

3. Криміналістика: Підручник для студентів юрид. спец. вищих закладів освіти / 

Глібко В.М., Дудніков А.Л., Журавель В.А. та ін. / За ред. В.Ю. Шепітька. – К.: 

Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004.– 684 с. 

4. Кузьмічов В.С., Прокопенко Г.І. Криміналістика: Навчальний посібник / За 

заг. ред. В.Г. Гончаренка та Є.М. Моісеєва. – К.: Юрінком Інтер, 2001. 

5. Криміналістика (курс лекцій) : навчальний посібник / О. В. Лускатов, 

І. В. Пиріг, В. М. Плетенець, К. О. Чаплинський, Ю. А. Чаплинська. – Д. : 

Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2014. – 362 с. 

6. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник. – К.: 

Кондор, 2005. 

 

Рекомендована література до Теми 23. 

1. 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. Бахин В., Когамов М, Карпов Н. Допрос на предварительном следствии. 

Уголовно-процессуальные и криминалистические вопросы. – Алматы, 1999. 

3. Бахин В.П. Допрос: Лекция. – К., 1999. 

4. Белкин Р.С., Лившиц Е.М. Тактика следственных действий. – М., 1997. 

5. Біленчук П.Д., Гель А.П. Основи криміналістичної тактики: Курс лекцій. – 

Вінниця: Вінницька філія МАУП, 2001. 

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

“Консум”, 1999. 

7. Луцик А. Межі психологічного впливу на допитах // Вісник прокуратури. – 

2002. – №3. - С. 93-95. 

8. Лукьянчиков Е.Д., Кузьмичев В.С. Фактор внезапности при производстве 

неотложных действий по обеспечению возмещения материального ущерба // 

Пути совершенствования деятельности аппаратов органов внутренних дел. – 

Ташкент, 1987. – С. 87-91. 
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9. Лукашевич В.Г. Криминалистическая теория общения: постановка 

проблемы, методика исследования, перспективы использования: Монография. – 

К.: Изд-во УАВД, 1993. 

 

Рекомендована література до Теми  24  
1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. 

Криминалистика: Учебник для вузов. Под ред. заслуж. деятеля науки РФ, проф. 

Р.С.Белкина. – М.: изд-во НОРМА-ИНФРА. – М, 2005. – 990 с. 

2. 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.. 

3. Криміналістика: Підручник для студентів юрид. спец. вищих закладів освіти / 

Глібко В.М., Дудніков А.Л., Журавель В.А. та ін. / За ред. В.Ю. Шепітька. – К.: 

Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004.– 684 с. 

4. Кузьмічов В.С., Прокопенко Г.І. Криміналістика: Навчальний посібник / За 

заг. ред. В.Г. Гончаренка та Є.М. Моісеєва. – К.: Юрінком Інтер, 2001. 

5. Криміналістика (курс лекцій) : навчальний посібник / О. В. Лускатов, 

І. В. Пиріг, В. М. Плетенець, К. О. Чаплинський, Ю. А. Чаплинська. – Д. : 

Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2014. – 362 с. 

6. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник. – К.: 

Кондор, 2005. 

 

Рекомендована література до Теми 25  

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. 

Криминалистика: Учебник для вузов. Под ред. заслуж. деятеля науки РФ, проф. 

Р.С.Белкина. – М.: изд-во НОРМА-ИНФРА. – М, 2005. – 990 с. 

2. 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.. 

3. Криміналістика: Підручник для студентів юрид. спец. вищих закладів 

освіти / Глібко В.М., Дудніков А.Л., Журавель В.А. та ін. / За ред. 

В.Ю. Шепітька. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004.– 684 с. 

4. Денисюк С.Ф. Система тактичних прийомів обшуку: Автореф. дис… канд. 

юрид. наук: 12.00.09. – Харків, 1999. 

5. Денисюк С.Ф. Проблеми тактики обшуку в сучасних умовах боротьби з 

організованою злочинністю // Вісник Академії правових наук України. – 1999. – 

№1(16). – С. 224-227. 

6. Мотлях О.І. Тактичні основи проведення обшуку у злочинах, пов’язаних з 

інформаційними технологіями // Вісник Академії праці і соціальних відносин 

Федерації профспілок України. – 2002. – №2. – С. 157-159. 

7. Мешкова В.С. Тактические особенности отдельных следственных 

действий при привлечении организатора (лидера) преступной группы к 

уголовной ответственности: Учебное пособие. – Калининград: КЮИ МВД РФ, 

1998. 
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8. Чаплинський К.О. Тактика проведення окремих слідчих(розшукових) дій: 

Монографія – Д.: Юридична академія МВС, 2006. 

 

Рекомендована література до Теми 26  
1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. 

Криминалистика: Учебник для вузов. Под ред. заслуж. деятеля науки РФ, проф. 

Р.С.Белкина. – М.: изд-во НОРМА-ИНФРА. – М, 2005. – 990 с. 

2. 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.. 

3. Криміналістика: Підручник для студентів юрид. спец. вищих закладів освіти / 

Глібко В.М., Дудніков А.Л., Журавель В.А. та ін. / За ред. В.Ю. Шепітька. – К.: 

Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004.– 684 с. 

4. Головецький М.О. Тактика упізнавання і впізнання на попередньому слідстві: 

Дис… канд. юрид. наук: 12.00.09 / МВС України. УВС. – Харків, 1999. 

5. Кочаров Г.И. Опознание на предварительном следствии. – М., 1995. 

6. Санакоєв Д.Б. Особливості тактики пред’явлення для впізнання у справах 

про торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації, що вчиняється 

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

юридичного інституту ДДУВС. – 2009. – № 1. – С. 145-151. 

7. Чаплинський К.О. Тактика проведення окремих слідчих(розшукових) дій: 

Монографія – Д.: Юридична академія МВС, 2006. 

8. Головецький М.О. Тактика упізнавання і впізнання на попередньому 

слідстві: Дис… канд. юрид. наук: 12.00.09 / МВС України. УВС. – Харків, 1999. 

 

Рекомендована література до Теми 27  

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. 

Криминалистика: Учебник для вузов. Под ред. заслуж. деятеля науки РФ, проф. 

Р.С.Белкина. – М.: изд-во НОРМА-ИНФРА. – М, 2005. – 990 с. 

2. 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.. 

3. Тактика перевірки й уточнення показань на місці: Лекція. – 

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

4. Сафронов С. Тактика проведення відтворення обстановки та обставин 

події при розслідуванні тілесних ушкоджень: її особливості // Право України. – 

2001. – №1. – С. 64-67. 

5. Синеокий О.В. Тактика проведения воспроизведения обстановки и 

обстоятельств события при расследовании уголовных дел об убийствах: 

Учебно-практическое пособие / Прок-ра Запорожской области. – Запорожье, 

1999. 

6. Сокиран Ф.М. Сучасні концепції психологічного впливу на досудовому 

слідстві: Монографія / НАВСУ; В.Г. Гончаренко, ред. – К.: НВТ “Правник”, 

2002. 
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7. Стратонов В.М. Відтворення обстановки і обставин події як метод 

пізнання під час розслідування злочинів: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 

12.00.09 / Нац. юрид. акад. України. – Х., 2001. 

8. Чаплинський К.О. Тактика проведення окремих слідчих(розшукових) дій: 

Монографія – Д.: Юридична академія МВС, 2006. 

 

Рекомендована література до Теми 28  

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. 

Криминалистика: Учебник для вузов. Под ред. заслуж. деятеля науки РФ, проф. 

Р.С.Белкина. – М.: изд-во НОРМА-ИНФРА. – М, 2005. – 990 с. 

2. 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.. 

3. Тактика перевірки й уточнення показань на місці: Лекція. – 

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

4. Сафронов С. Тактика проведення відтворення обстановки та обставин 

події при розслідуванні тілесних ушкоджень: її особливості // Право України. – 

2001. – №1. – С. 64-67. 

5. Синеокий О.В. Тактика проведения воспроизведения обстановки и 

обстоятельств события при расследовании уголовных дел об убийствах: 

Учебно-практическое пособие / Прок-ра Запорожской области. – Запорожье, 

1999. 

6. Сокиран Ф.М. Сучасні концепції психологічного впливу на досудовому 

слідстві: Монографія / НАВСУ; В.Г. Гончаренко, ред. – К.: НВТ “Правник”, 

2002. 

7. Стратонов В.М. Відтворення обстановки і обставин події як метод 

пізнання під час розслідування злочинів: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 

12.00.09 / Нац. юрид. акад. України. – Х., 2001. 

8. Чаплинський К.О. Тактика проведення окремих слідчих(розшукових) дій: 

Монографія – Д.: Юридична академія МВС, 2006. 

 

Рекомендована література до Теми 29  
1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. 

Криминалистика: Учебник для вузов. Под ред. заслуж. деятеля науки РФ, проф. 

Р.С.Белкина. – М.: изд-во НОРМА-ИНФРА. – М, 2005. – 990 с. 

2. 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.. 

3. Криміналістика: Підручник для студентів юрид. спец. вищих закладів освіти / 

Глібко В.М., Дудніков А.Л., Журавель В.А. та ін. / За ред. В.Ю. Шепітька. – К.: 

Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004.– 684 с. 

4. Кузьмічов В.С., Прокопенко Г.І. Криміналістика: Навчальний посібник / За 

заг. ред. В.Г. Гончаренка та Є.М. Моісеєва. – К.: Юрінком Інтер, 2001. 
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5. Криміналістика (курс лекцій) : навчальний посібник / О. В. Лускатов, 

І. В. Пиріг, В. М. Плетенець, К. О. Чаплинський, Ю. А. Чаплинська. – Д. : 

Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2014. – 362 с. 

6. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник. – К.: 

Кондор, 2005. 

 

Рекомендована література до Теми  30  

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. 

Криминалистика: Учебник для вузов. Под ред. заслуж. деятеля науки РФ, проф. 

Р.С.Белкина. – М.: изд-во НОРМА-ИНФРА. – М, 2005. – 990 с. 

2. 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.. 

3. Єфімов М. М. Методика розслідування хуліганства : монограф. / 

Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2015. – 216 с. 

4. Єфімов М.М. Розслідування злочинів проти громадського порядку та 

моральності : навч. посібник. 2-е вид., доп. і перероб. / Дніпро : Дніпроп. держ. 

ун-т внутр. справ, 2018. 188 с. 

5. Криміналістика: Підручник для студентів юрид. спец. вищих закладів освіти / 

Глібко В.М., Дудніков А.Л., Журавель В.А. та ін. / За ред. В.Ю. Шепітька. – К.: 

Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004.– 684 с. 

6. Кузьмічов В.С., Прокопенко Г.І. Криміналістика: Навчальний посібник / За 

заг. ред. В.Г. Гончаренка та Є.М. Моісеєва. – К.: Юрінком Інтер, 2001. 

7. Криміналістика (курс лекцій) : навчальний посібник / О. В. Лускатов, 

І. В. Пиріг, В. М. Плетенець, К. О. Чаплинський, Ю. А. Чаплинська. – Д. : 

Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2014. – 362 с. 

8. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник. – К.: 

Кондор, 2005. 

 

Рекомендована література до Теми 31  
1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. 

Криминалистика: Учебник для вузов. Под ред. заслуж. деятеля науки РФ, проф. 

Р.С.Белкина. – М.: изд-во НОРМА-ИНФРА. – М, 2005. – 990 с. 

2. 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.. 

3. Тактика перевірки й уточнення показань на місці: Лекція. – Дніпропетровськ: 

Юридична академія МВС, 2004. – 12 с. 

4. Сафронов С. Тактика проведення відтворення обстановки та обставин події 

при розслідуванні тілесних ушкоджень: її особливості // Право України. – 2001. 
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4. Синеокий О.В. Тактика проведения воспроизведения обстановки и 

обстоятельств события при расследовании уголовных дел об убийствах: 

Учебно-практическое пособие / Прок-ра Запорожской области. – Запорожье, 

1999. 



 

 

50 

 

5. Сокиран Ф.М. Сучасні концепції психологічного впливу на досудовому 

слідстві: Монографія / НАВСУ; В.Г. Гончаренко, ред. – К.: НВТ “Правник”, 

2002. 

6. Стратонов В.М. Відтворення обстановки і обставин події як метод пізнання 
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Нац. юрид. акад. України. – Х., 2001. 
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Монографія – Д.: Юридична академія МВС, 2006. 

 

Рекомендована література до Теми 32  
1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. 

Криминалистика: Учебник для вузов. Под ред. заслуж. деятеля науки РФ, проф. 

Р.С.Белкина. – М.: изд-во НОРМА-ИНФРА. – М, 2005. – 990 с. 
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4. Сафронов С. Тактика проведення відтворення обстановки та обставин події 
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Рекомендована література до Теми 33  
1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. 

Криминалистика: Учебник для вузов. Под ред. заслуж. деятеля науки РФ, проф. 
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Дніпропетровськ: Юридична академія МВС, 2004. – 12 с. 



 

 

51 

 

4. Сафронов С. Тактика проведення відтворення обстановки та обставин 

події при розслідуванні тілесних ушкоджень: її особливості // Право України. – 

2001. – №1. – С. 64-67. 

5. Синеокий О.В. Тактика проведения воспроизведения обстановки и 

обстоятельств события при расследовании уголовных дел об убийствах: 

Учебно-практическое пособие / Прок-ра Запорожской области. – Запорожье, 

1999. 
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5. Криміналістика (курс лекцій) : навчальний посібник / О. В. Лускатов, 
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Криминалистика: Учебник для вузов. Под ред. заслуж. деятеля науки РФ, проф. 
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6. Криміналістика : підруч. для студ. вищ. навч. зал. /  [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.       

7. Пиріг І.В. Використання спеціальних знань при встановленні місця 

викрадання вантажу при розслідуванні розкрадань вантажів на залізничному 

транспорті // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету 
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Рекомендована література до Теми 37  



 

 

53 

 

1. Криминалистика: Учебник / Под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархопуло. –      

СПб.: Изд-во «Лань», 2001. - 928 с. 

2. Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова, А.Ф. Волынского. – 
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3. Настільна книга слідчого: Наук. – практ. Видання для слідчих і дізнавачів / 
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5. Криміналістика : підруч. для студ. вищ. навч. зал. /  [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.       

6. Плетенець В.М. Теорія та практика організаційно-тактичного забезпечення 

розслідування завідомо неправдивих повідомлень про загрозу громадській 

безпеці / навч.-практ. посібн. Плетенець Віктор Миколайович. – 

Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т. внутр. справ, 2014. – 132с. 

7. Лукьянчиков Е.Д., Кузьмичев В.С. Тактические основы расследования 

преступлений: Учебное пособие / МВД СССР; КВШ. – К., 1989. 

8. Лук’янчиков Є.Д. Методологічні засади інформаційного забезпечення 

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

9. Лускатов О.В. Теорія та практика розслідування нерозкритих злочинів 

минулих років: Монографія. – Д.: Юридична академія МВС, 2008. – 192 с. 

10. Єфімов М.М. Методика розслідування хуліганства : монографія / Микола 

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

2015. – 216 с. 

 

Рекомендована література до Теми  38  
1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. 

Криминалистика: Учебник для вузов. Под ред. заслуж. деятеля науки РФ, проф. 

Р.С.Белкина. – М.: изд-во НОРМА-ИНФРА. – М, 2005. – 990 с. 

2. 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.: 
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3. Криміналістика: Підручник для студентів юрид. спец. вищих закладів освіти / 

Глібко В.М., Дудніков А.Л., Журавель В.А. та ін. / За ред. В.Ю. Шепітька. – К.: 

Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004.– 684 с. 

4. Кузьмічов В.С., Прокопенко Г.І. Криміналістика: Навчальний посібник / За 

заг. ред. В.Г. Гончаренка та Є.М. Моісеєва. – К.: Юрінком Інтер, 2001. 

5. Криміналістика (курс лекцій) : навчальний посібник / О. В. Лускатов, 

І. В. Пиріг, В. М. Плетенець, К. О. Чаплинський, Ю. А. Чаплинська. – Д. : 

Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2014. – 362 с. 

6. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник. – К.: 

Кондор, 2005. 

 

Рекомендована література до Теми  39  
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1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. 

Криминалистика: Учебник для вузов. Под ред. заслуж. деятеля науки РФ, проф. 

Р.С.Белкина. – М.: изд-во НОРМА-ИНФРА. – М, 2005. – 990 с. 
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заг. Ред.. А.Ф. Волобуєва; МВС України, Харк. Нац. Ун-т внутр. Справ. – Х.: 

ХНУВС, 2011. – 666 с.; іл.. 

3. Єфімов М. М. Методика розслідування хуліганства : монограф. / 

Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2015. – 216 с. 

4. Єфімов М.М. Розслідування злочинів проти громадського порядку та 

моральності : навч. посібник. 2-е вид., доп. і перероб. / Дніпро : Дніпроп. держ. 

ун-т внутр. справ, 2018. 188 с. 

6. Кузьмічов В.С., Прокопенко Г.І. Криміналістика: Навчальний посібник / За 

заг. ред. В.Г. Гончаренка та Є.М. Моісеєва. – К.: Юрінком Інтер, 2001. 

6. Криміналістика (курс лекцій) : навчальний посібник / О. В. Лускатов, 
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Рекомендована література до Теми  40  

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. 

Криминалистика: Учебник для вузов. Под ред. заслуж. деятеля науки РФ, проф. 
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заг. Ред.. А.Ф. Волобуєва; МВС України, Харк. Нац. Ун-т внутр. Справ. – Х.: 

ХНУВС, 2011. – 666 с.; іл.. 

3. Криміналістика: Підручник для студентів юрид. спец. вищих закладів освіти / 

Глібко В.М., Дудніков А.Л., Журавель В.А. та ін. / За ред. В.Ю. Шепітька. – К.: 

Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004.– 684 с. 

4. Кузьмічов В.С., Прокопенко Г.І. Криміналістика: Навчальний посібник / За 

заг. ред. В.Г. Гончаренка та Є.М. Моісеєва. – К.: Юрінком Інтер, 2001. 

5. Криміналістика (курс лекцій) : навчальний посібник / О. В. Лускатов, 

І. В. Пиріг, В. М. Плетенець, К. О. Чаплинський, Ю. А. Чаплинська. – Д. : 

Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2014. – 362 с. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

1. Предмет та система науки “Криміналістика”. Завдання криміналістичної 

науки та її стан на сучасному етапі. 

2. Методи криміналістики. 

3. Об’єкти та види криміналістичної ідентифікації. 

4. Встановлення групової належності об’єкту та її доказове значення. 

5. Поняття та значення криміналістичних ідентифікації та діагностики у 

розслідуванні злочинів. 

6. Завдання та структура розділу “Криміналістична техніка”. 

7. Класифікація засобів криміналістичної техніки. Критерії допустимості їх 

застосування у розслідуванні злочинів. 

8. Криміналістична габітологія: поняття та значення у розслідуванні злочинів. 

Види об’єктивних та суб’єктивних зображень. 

9. Система ознак зовнішності людини та їх ідентифікаційне значення. 

10. Порядок опису анатомічних ознак зовнішності людини. 

11. Характеристика функціональних (динамічних) ознак зовнішності людини. 

12. Поняття та види композиційних портретів. Характеристика 

криміналістичних засобів, що використовуються для їх виготовлення. 

13. Характеристика технічних засобів та методів криміналістичної фотографії. 

14. Засоби, прийоми та оформлення результатів відеозапису при проведенні 

слідчої дії. 

15. Оформлення фототаблиці як додатку до протоколу слідчої дії. Особливості її 

оформлення за результатами зйомки аналоговою та цифровою апаратурою. 

16. Види та методи фотозйомки під час огляду місця події. 

17. Поняття криміналістичної фоноскопії. Сучасні можливості досліджень 

звукових слідів та їх використання для розшуку злочинців. 

18. Предмет та система криміналістичної трасології. Поняття сліду. 

19. Механізм утворення слідів та їх класифікація. 

20. Характеристика типів папілярних узорів. Фіксація у протоколі результатів 

огляду слідів рук. 

21. Техніко-криміналістичні засоби, що використовуються для виявлення, 

фіксації та вилучення слідів рук на місці події. 

22. Техніко-криміналістичні засоби та прийоми виявлення, фіксації й вилучення 

мікрооб’єктів. 

23. Класифікація замків. 

24. Сліди засобів зламу, їх вилучення та фіксація у протоколі огляду. 

25. Техніко-криміналістичні засоби й прийоми фіксації та вилучення слідів ніг і 

транспортних засобів на місці події. 

26. Стежка слідів ніг (поняття та елементи). Елементи окремого сліду взуття. 

27. Особливості дактилоскопіювання трупів. 

28. Технологія дактилоскопіювання живих осіб. 

29. Класифікація та значення ідентифікаційних ознак письма та почерку. 

30. Поняття та види документів. Види підробки документів. 

31. Характеристика основних способів часткової підробки документів та ознак, 

що на них вказують. 
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32. Характеристика основних видів криміналістичних досліджень документів. 

Види зразків почерку. 

33. Види вибухових речовин і пристроїв. 

34. Механізм пострілу й виникнення слідів на зброї та патроні (його частинах). 

Прийоми визначення напрямку, дистанції та місця проведення пострілу. 

35. Характеристика основних та додаткових слідів пострілу. 

36. Класифікація ручної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї. 

37. Поняття та класифікація холодної зброї. 

38. Особливості виявлення, огляду, фіксації та вилучення комп’ютерної 

інформації. 

39. Механізм учинення злочину (сутність, склад та взаємодія елементів). 

Поняття та структура способу злочину. Використання даних щодо способу 

злочину у процесі розслідування. 

40. Форми та способи формування криміналістичних обліків. 

41. Види нетрадиційних знань і методів отримання криміналістичної інформації. 

Проблема допустимості їх використання в кримінальному судочинстві. 

42. Система криміналістичних обліків (різновиди; органи, у яких зосереджені 

обліки). 

43. Поняття ідентифікаційної ознаки, ідентифікаційної сукупності ознак, 

ідентифікаційного поля. 

44. Типова слідча ситуація (поняття та значення у формуванні окремої 

криміналістичної методики). 

45. Види відтворення обстановки та обставин події (у формі слідчого 

експерименту). Зміст підготовки до проведення зазначеної слідчої дії. 

46. Поняття спеціальних знань та форми їх використання у кримінальному 

судочинстві. Проблеми оцінки висновку експерта. 

47. Розшукова діяльність слідчого (поняття, види та зміст). 

48. Класифікація судових експертиз. Система експертних установ в Україні. 

49. Підготовка та призначення судової експертизи. 

50. Завдання та структура розділу “Криміналістична тактика”. Принципи 

криміналістичної тактики. 

51. Основні поняття та категорії криміналістичної тактики: тактичний прийом, 

тактична рекомендація, тактичне рішення, тактична комбінація, тактична 

операція. Критерії допустимості тактичних прийомів. 

52. Структура слідчої дії. Класифікація слідчих дій. 

53. Поняття та види криміналістичних версій. Правила їх висування та 

перевірки. 

54. Поняття, принципи та значення планування. Види і технології планування 

розслідування. 

55. Зміст та форма планів (календарного, підготовки та проведення слідчої дії, 

розслідування кримінальної справи). 

56. Сутність і тактичні умови відтворення обстановки та обставин події (у 

формах перевірки показань на місці та слідчого експерименту). 
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57. Організаційно-тактичні особливості пред'явлення для впізнання за 

фотозображенням. Тактичні особливості позавізуального пред’явлення для 

впізнання. 

58. Поняття та різновиди слідчого огляду. Роль спеціаліста при проведенні 

слідчого огляду (огляду місця події). 

59. Тактичні прийоми (методи) огляду місця події. 

60. Етапи огляду місця події та їх зміст. 

61. Криміналістичне поняття затримання. Види затримання. 

62. Зміст робочого етапу огляду трупа. Роль спеціаліста у процесі огляду 

об’єктів. 

63. Зміст підготовки до затримання. Тактичні прийоми затримання особи на 

вулиці. 

64. Поняття та різновиди обшуку й виїмки. Криміналістична відміна обшуку від 

виїмки. 

65. Підготовка й тактичні прийомі проведення обшуку в приміщенні. 

66. Зняття та дослідження інформації з каналів зв’язку (структура та зміст 

слідчої дії). 

67. Зміст підготовки до допиту. Характеристика стадій допиту. 

68. Поняття та види допиту. 

69. Організаційно-тактичні особливості пред'явлення для впізнання живих осіб 

та предметів. 

70. Тактичні прийоми допиту. Особливості застосування тактичних прийомів 

під час допиту неповнолітніх. 

71. Тактичні особливості очної ставки. Фіксація ходу та результатів очної 

ставки. 

72. Сутність та види пред’явлення для впізнання. 

73. Заходи щодо своєчасного реагування („по гарячих слідах”) на вчинений 

злочин. 

74. Поняття та організаційні основи (умови) розкриття злочинів „по гарячих 

слідах”. 

75. Характеристика суб’єктів та форм взаємодії учасників розслідування. 

76. Суб’єкти, форми та способи зовнішньої протидії розслідуванню. 

77. Поняття, види та суб’єкти протидії розслідуванню. 

78. Поняття криміналістичної методики, її значення і завдання. 

79. Поняття та структура (типова) криміналістичної характеристики, 

взаємозв’язок та взаємозалежність її елементів. 

80. Структура окремої (приватної) криміналістичної методики. 

Характеристика та співвідношення її елементів. 

81. Назвати і пояснити призначення техніко-криміналістичних засобів, 

зосереджених у валізі криміналіста “ВК-1” (валізі слідчого “ВС-1”). 

82. На аркуші паперу залишити сліди рук, за допомогою техніко-

криміналістичних засобів (вибираються серед наявних на екзамені) виявити їх, 

оглянути, вилучити та зафіксувати все у фрагменті протоколу огляду. 

83. На скляній банці залишити сліди рук, за допомогою техніко-

криміналістичних засобів (вибираються самостійно серед наявних на екзамені) 
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виявити їх, оглянути, вилучити та зафіксувати все у фрагменті протоколу 

огляду. 

84. Визначити типи папілярних візерунків пальців рук, відображених на 

дактилоскопічній картці (надається екзаменатором). 

85. На дактилоскопічній картці (надається екзаменатором) визначити відбитки, 

що мають петльові типи капілярних візерунків. Обґрунтувати відповідь. 

86. Оглянути відбиток сліду взуття (надається екзаменатором) та описати його у 

фрагменті протоколу огляду. 

87. Оглянути стежку слідів взуття (пропонується екзаменатором) та описати її у 

фрагменті протоколу огляду. 

88. Оглянути окремий слід взуття на описати його у фрагменті протоколу 

огляду. 

89. Оглянути знаряддя зламу (надається екзаменатором) та описати його у 

фрагменті протоколу огляду. 

90. Оглянути замок (надається екзаменатором) та описати його у фрагменті 

протоколу огляду. 

91. Оглянути пломбу т описати її у фрагменті протоколу огляду. 

92. Проаналізувати фабулу та вказати наявну в ній типову слідчу ситуацію. 

93. Оглянути рукописний текст (надається екзаменатором) та визначити ознаки 

письмової мови й топографічні ознаки. 

94. Оглянути рукописний текст (надається екзаменатором) та визначити 

загальні та окремі (часткові) ознаки почерку. 

95. Описати зовнішність особи по методу “словесного портрету” за 

фотозображенням (надає екзаменатор). 

96. Оглянути банкноту (вибирається самостійно серед наявних на екзамені) та 

описати її у фрагменті протоколу огляду. 

97. Оглянути вогнепальну зброю (надається екзаменатором) та описати її у 

фрагменті протоколу огляду. 

98. Оглянути гільзу (надається екзаменатором) та описати її у фрагменті 

протоколу огляду. 

99. За наданою екзаменатором фабулою скласти план підготовки та проведення 

слідчої дії. 

100. За наданою фабулою висунути загальні та окремі версії, які підлягають 

перевірці під час розслідування. 

101. За наданою фабулою висунути загальні та окремі версії, які підлягають 

перевірці під час розслідування. 

102. За наданою фабулою визначити види експертиз, які мають бути 

призначені при розслідуванні справи; вказати об’єкти, необхідні для їх 

проведення з максимальною ефективністю, та шляхи їх отримання; 

сформулювати питання на вирішення цих експертиз. 

103. Продемонструвати навички виконання відеозапису (камера “Panasonic”) 

під час огляду місця події. 

104. Оглянути документ (вибирається самостійно серед наявних на 

екзамені) та описати його у фрагменті протоколу огляду. 
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105. На збільшеній копії відбитка пальця руки (надається екзаменатором) 

визначити та відмітити 10 індивідуальних ознак – деталей будови візерунка (без 

повторів однойменних деталей більше 2 разів). 

106. Продемонструвати прийоми орієнтовної зйомки з використанням 

фотокамери “Olympus С120” (“Olympus С450”). 

107. Продемонструвати прийоми пізнавальної зйомки (об’єкти: жива особа, 

предмет) з використанням фотокамери “Olympus С120” (“Olympus С450”). 

108. Оглянути кулю (надається екзаменатором) та описати її у фрагменті 

протоколу огляду. 

109. Оглянути холодну зброю клинкового типу (вибрати самостійно серед 

наявних на екзамені) та описати її у фрагменті протоколу огляду. 

110. Описати за методом “словесного портрету” зовнішність особи (об’єкт 

вкаже екзаменатор). 

111. Продемонструвати прийоми масштабної зйомки з використанням 

фотокамери “Olympus С120” (“Olympus С450”). 

112. Вибрати необхідні техніко-криміналістичні засоби (серед наявних на 

екзамені) та продемонструвати технологію дактилоскопіювання трупа (з 

використанням манекену). 

113. Вибрати необхідні техніко-криміналістичні засоби (серед наявних на 

екзамені) та продемонструвати технологію дактилоскопіювання живої особи. 

114. Назвати і пояснити призначення техніко-криміналістичних засобів, 

зосереджених у одорологічній валізі “ВО-1”. 

115. Оглянути холодну зброю ударно-роздроблювального типу (вибирається 

самостійно серед наявних на екзамені) та описати її у фрагменті протоколу 

огляду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


