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Метою вивчення навчальної дисципліни «Криміналістика» є поглиблене 

вивчення студентами теоретичних положень дисципліни «Криміналістика», 

набуття спеціальних практичних навичок і вмінь ефективного застосування 

криміналістичних знань, техніко-криміналістичних засобів і методів у 

практичній діяльності по розкриттю, розслідуванню та попередженню злочинів; 

опанування необхідною науково-методологічною підготовкою, яка забезпечує 

їм бачення виникаючих проблем, шляхів їх розв’язання, використовуючи 

навички творчого мислення та удосконалення свого професійного рівня; 

формування навичок прийняття рішень у складних слідчих ситуаціях, 

опанування логікою доказування при встановленні об’єктивної істини; 

підвищення юридичної культури та ерудиції фахівців, оволодіння позитивним 

досвідом інших держав щодо застосування криміналістичних знань; 

формування відданості ідеям істини, добра, справедливості і законності, 

почуття відповідальності перед суспільством, державою та людиною. 

 

Передумовою для вивчення навчальної дисципліни «Криміналістики» 

є опанування студентами знань з «Кримінального процесу», «Кримінального 

права», «Судових та правоохоронних органів України», «Захист у 

кримінальному процесі» тощо. 

 

Результати вивчення навчальної дисципліни «Криміналістики»  

Згідно з вимогами освітньої програми Здобувачі повинні знати: 

1) на понятійному рівні: знати основні концептуальні положення 

загальної теорії криміналістики; систему окремих криміналістичних теорій і 

вчень; криміналістичні поняття та категорії, закони і тенденції розвитку науки; 

2) на фундаментальному рівні: знати положення та рекомендації науки 

щодо застосування техніко-криміналістичних засобів; положення та 

рекомендації криміналістики щодо тактики побудови і перевірки версій, 

планування розслідування злочинів; криміналістичні характеристики та 

особливості розслідування перелічених в програмі видів злочинів; 

3) на практично-творчому рівні: знати рекомендації науки щодо 

прийомів і методів під час роботи зі слідами злочину та іншою доказовою 

інформацією щодо обставин його вчинення; рекомендації криміналістики щодо 

тактичних прийомів провадження слідчих (розшукових) дій, тактичних 

операцій, використання спеціальних знань і взаємодії слідчого з оперативними 

підрозділами, державними установами, підприємствами, громадськістю та 

засобами масової інформації; наукові рекомендації щодо методики розкриття, 

розслідування та попередження перелічених в програмі видів злочинів; 

вміти: 

1) на репродуктивному рівні: вміти застосовувати техніко-

криміналістичні засоби, прийоми і методи виявлення, фіксації та вилучення 

слідів злочину й злочинця, а також здійснювати їх попереднє дослідження; 

аналізувати первісну інформацію про злочин, правильно оцінювати слідчу 

ситуацію та визначати напрямки розслідування конкретного злочину шляхом 

висунення й перевірки версій; 
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2) на алгоритмічному рівні: вміти використовувати техніко-

криміналістичні засоби у певній послідовності залежно від особливостей 

різновиду виявлених слідів, конкретних об’єктів дослідження; фіксувати у 

певній послідовності ознаки та якості різних видів об’єктів; планувати процес 

розслідування різних видів злочинів, висуваючи слідчі версії та визначаючи 

алгоритм процесуальних дій та розшукових заходів, спрямованих на їх 

перевірку; 

3) на евристичному рівні: вміти організовувати розкриття та 

розслідування окремих видів злочинів, проводити тактичні прийоми в межах 

слідчої (розшукової) дії та планувати їх поєднання з оперативно-розшуковими 

заходами, в тому числі у межах тактичних операцій; формувати під час 

підготовки до проведення слідчих (розшукових) дій моделі власної поведінки 

на противагу прогнозованій поведінці окремих учасників цих дій відповідно до 

різних слідчих ситуацій; 

4) на творчому рівні: вміти аналізувати та об’єктивно оцінювати 

отриману під час дослідження матеріальних та ідеальних джерел 

відображувану в них інформацію та найбільш раціонально використовувати її в 

розкритті, розслідуванні та попередженні злочинів; об’єктивно оцінювати 

відомості, що надходять за результатами провадження вербальних та 

невербальних процесуальних дій та на цій базі планувати процеси 

розслідування конкретних злочинів окремого виду. 

 

Обсяг навчальної дисципліни: 120 годин; 4 кредити ECTS (для денної 

форми). 

 

 Програма навчальної дисципліни 

 

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, СИСТЕМА І ЗАВДАННЯ КРИМІНАЛІСТИКИ 
Поняття криміналістики. Предмет криміналістики. Принципи 

криміналістики. Система криміналістики. Загальні характеристики розділів 

криміналістики. Джерела криміналістики. Загальне і спеціальні завдання науки 

криміналістики на сучасному етапі. Роль криміналістичних знань у розкритті, 

розслідуванні та попередженні злочинів. Основні поняття, категорії та 

класифікації криміналістики. Зв’язок криміналістики з іншими галузями знань. 

 

ТЕМА 2. ІСТОРІЯ КРИМІНАЛІСТИКИ І КРИМІНАЛІСТИЧНИХ 

УСТАНОВ УКРАЇНИ 
Виникнення криміналістики. Етапи її розвитку. Сучасний стан науки 

криміналістики в Україні. Основні принципи і закони розвитку криміналістики. 

Науково-дослідні установи України. Видатні українські вчені-криміналісти. 

Кафедри криміналістики в юридичних навчальних закладах. 

 

ТЕМА 3. КРИМІНАЛІСТИКА В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 
Історія розвитку криміналістики в зарубіжних країнах. Видатні вчені-

криміналісти зарубіжжя. Сучасний стан криміналістичної науки в Австрії, 
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Англії, Німеччині, США, Франції та ін. Криміналістичні установи, кафедри 

криміналістики у провідних юридичних навчальних закладах зарубіжжя. 

Підготовка криміналістів за кордоном. 

 

ТЕМА 4. МЕХАНІЗМ УЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ ТА ВИНИКНЕННЯ 

КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
Злочин як процес взаємодії і відображення (слідоутворення). Елементи 

механізму злочину. Поняття та різновиди способів підготовки, вчинення та 

приховування злочинів. Об’єктивні й суб’єктивні чинники, що визначають 

спосіб учинення злочину. Використання даних щодо способу вчинення і 

приховування злочину у розв’язанні конкретних завдань правоохоронними 

органами України. Поняття криміналістичної інформації. Джерела 

криміналістичної інформації. 

 

ТЕМА 5. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КРИМІНАЛІСТИКИ 
Поняття методології криміналістики. Система методів криміналістики. 

Допустимість методів криміналістики. Загальнонаукові та спеціальні методи. 

Прийоми формальної логіки. Спостереження, опис, вимірювання, порівняння, 

моделювання, експеримент. Техніко-криміналістичні та тактико-

криміналістичні методи. Методи криміналістики у теоретичних дослідженнях 

та практичній діяльності в ході розслідування злочинів. 

 

ТЕМА 6. КРИМІНАЛІСТИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ І 

ДІАГНОСТИКА 
Поняття, наукові засади та значення криміналістичної ідентифікації для 

практики боротьби зі злочинністю. Об’єкти і суб’єкти криміналістичної 

ідентифікації, її основні види та форми. Поняття ідентифікаційних ознак та 

властивостей об’єкта. Ідентифікаційна сукупність ознак, ідентифікаційне поле, 

ідентифікаційний період. 

Встановлення групової приналежності (групофікація). Взаємозв’язок і 

відмінності ідентифікації та встановлення групової приналежності. Методика 

індивідуальної та групової ідентифікації. 

Поняття криміналістичної діагностики та її відмінність від ідентифікації. 

Діагностичні завдання, розв’язуванні слідчою та експертною практикою. 

Значення теорії криміналістичної ідентифікації, встановлення групової 

приналежності та криміналістичної діагностики у розкритті злочинів, розшуку 

злочинців, збиранні, дослідження, оцінці й використанні доказів у 

кримінальному провадженні. 

 

ТЕМА 7. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ 

ТЕХНІКИ 
Криміналістична техніка як розділ науки, його структура. Галузі 

криміналістичної техніки. Класифікація засобів криміналістичної техніки 

Прийоми і методи збирання та дослідження криміналістичної інформації. 

Критерії допустимості застосування криміналістичної техніки. Комплекти 
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техніко-криміналістичних засобів, Пересувні криміналістичні лабораторії. 

Процесуальне оформлення використання техніко-криміналістичних засобів. 

Проблема автоматизації експертних досліджень. 

ТЕМА 8. КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ВЧЕННЯ ПРО ФІКСАЦІЮ 

ДОКАЗОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
Поняття і значення фіксації криміналістичної (доказової) інформації як 

методу повного і точного відображення змісту слідчої (розшукової) дії та її 

результатів. Фіксація як спосіб, що надає виявленій інформації доказової сили, 

та забезпечує зберігання доказів для їхнього подальшого дослідження і 

використання. 

Складання протоколу слідчої (розшукової) дії – основний спосіб закріплення у 

встановленому законом порядку факту і результатів використання техніко-

криміналістичних засобів і методів.  

Загальна характеристика технічних засобів фіксування інформації, яка має 

криміналістичне (доказове) значення. 

 

ТЕМА 9. КРИМІНАЛІСТИЧНА ФОТОГРАФІЯ ТА ВІДЕОЗАПИС 
Система та об'єкти криміналістичної фотографії і відеозапису. Технічні 

засоби, методи, прийоми та види криміналістичної фотографії. Фотозйомка 

живої особи, невпізнаного трупа, предметів і документів, слідів рук, ніг, 

транспортних засобів, знарядь злому, зброї та слідів їх застосування, інших 

об’єктів. Фотозйомка місця події. Фотозйомка при проведенні інших слідчих 

(розшукових) дій: обшуку, пред'явлення для впізнання, слідчого експерименту 

тощо. Криміналістичний відеозапис. Прийоми відеозапису при проведенні 

слідчих (розшукових) дій. Оформлення результатів застосування фотозйомки та 

відеозапису. 

 

ТЕМА 10. КРИМІНАЛІСТИЧНА ГАБІТОЛОГІЯ 
Криміналістична габітологія. Природно-наукові засади ототожнення 

особи за ознаками зовнішності. Джерела інформації про ознаки зовнішності 

людини і способи її одержання. Поняття слідів пам’яті людини та їх 

властивості. Загальна характеристика криміналістичних засобів, методів і 

прийомів фіксації ознак зовнішності людини. Класифікація ознак зовнішності 

людини, їх ідентифікаційне значення. Порядок і правила опису ознак 

зовнішності людини за методом «словесний портрет». Технічні засоби 

виготовлення композиційних портретів. 

Використання методів, засобів і прийомів криміналістичної габітології в 

розшуку та ідентифікації осіб, розкритті і розслідуванні злочинів. 

Криміналістична портретна експертиза: питання, що вирішуються нею; 

матеріали, які надсилаються на експертне дослідження; вимоги щодо 

фотознімків та відеофрагментів. Особливості методики ототожнення людини. 

 

ТЕМА 11. КРИМІНАЛІСТИЧНА ФОНОСКОПІЯ ТА АКУСТИКА 
Звук як джерело криміналістичної інформації. Поняття та властивості 

звукових слідів. Сучасні технічні засоби і прийоми фіксації звукових слідів. 
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Особливості огляду фономатеріалів. Наукові засади і сучасні можливості 

дослідження звукових слідів і використання їх для розшуку і ототожнення 

джерела звуку. 

Фоноскопічна експертиза. Матеріали, які направляються на експертне 

дослідження. Питання, що вирішуються експертом за слідами звуку. Основи 

методики проведення фоноскопічної експертизи. 

 

ТЕМА 12. КРИМІНАЛІСТИЧНА ТРАСОЛОГІЯ 
Криміналістичне вчення про сліди (слідознавство). Поняття сліду. 

Класифікація слідів. Предмет, система і завдання криміналістичної трасології. 

Механізм утворення слідів. Сліди людини. Типи і види, деталі папілярних 

візерунків пальців рук. Методи і технічні засоби виявлення, фіксації та 

вилучення слідів рук. Дактилоскопіювання живих осіб і трупів. Сліди засобів 

учинення злочину. Сліди транспортних засобів. Класифікація замків та їх 

будова. Способи відмикання і зламування замків. Огляд, фіксація і вилучення 

замків. Мікрооб’єкти і мікросліди. 

 

ТЕМА 13. КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ПОЧЕРКОЗНАВСТВО Й 

АВТОРОЗНАВСТВО 
Предмет і наукові засади криміналістичного дослідження письма. 

Поняття письмової мови та почерку. Класифікація ідентифікаційних ознак 

письмової мови та почерку. Топографічні, загальні й окремі ознаки почерку. 

Природні та навмисні ознаки зміни письма. Маскування ознак писемної мови і 

почерку. Підроблення підписів (почерку). Дослідження почерку (рукописного 

тексту). Зміст розшукової таблиці. Використання результатів 

криміналістичного дослідження письма і почерку для розшуку злочинців, 

розкриття і розслідування злочинів. Почеркознавча та авторознавча експертизи. 

 

ТЕМА 14. ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ДОКУМЕНТІВ 
Предмет і завдання техніко-криміналістичного дослідження документів. 

Поняття і класифікація документів. Види підробки документів. Характеристика 

основних способів підроблення бланків документів, відбитків печаток і 

штампів, внесення змін до змісту документів та ознаки, що вказують на них. 

Методика встановлення первісного вигляду і змісту документа. Відновлення 

слабко видимих і згорілих текстів. Дослідження залитих, закреслених текстів. 

Прийоми встановлення прихованої (зашифрованої) інформації. Дослідження 

матеріалів документів. Огляд документів. Техніко-криміналістична експертиза 

документів. Підготовка матеріалів на експертизу та питання, що вирішуються 

нею. 

 

ТЕМА  15. КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 

КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
Комп’ютерна інформація. Предмет, наукові засади та завдання 

криміналістичного дослідження комп’ютерної інформації. Огляд і дослідження 
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друкованих текстів. Сучасні цифрові та друкуючі пристрої. Попереднє 

криміналістичне дослідження комп’ютерної інформації. Комп’ютерно-технічна 

експертиза. 

 

ТЕМА 16. КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗБРОЇ, 

БОЄПРИПАСІВ, ВИБУХІВОК ТА СЛІДІВ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 
Поняття криміналістичного зброєзнавства, його предмет, наукові засади 

та завдання.  

Поняття і класифікація холодної зброї та слідів її застосування. Предмет 

судової балістики. Поняття та ознаки вогнепальної зброї. Класифікація 

вогнепальної зброї. Сліди застосування вогнепальної зброї, основні та 

додаткові сліди пострілу. Загальна характеристика криміналістичного 

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

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

фіксації, вилучення і зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів та слідів їх 

застосування. Встановлення обставин використання зброї: способу 

виготовлення, місця, напрямку та дистанції пострілу. 

 
ТЕМА 17. НЕТРАДИЦІЙНІ ЗАСОБИ І МЕТОДИ ОДЕРЖАННЯ 

ІНФОРМАЦІЇ, ЗНАЧИМОЇ ДЛЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ 
Нетрадиційні криміналістичні знання і методи. Криміналістична 

одорологія. Інформаційна сутність і властивості слідів запаху. Засоби і прийоми 

роботи зі слідами запаху на місці події. Одорологічний метод. Сучасні 

можливості дослідження і використання слідів запаху у практиці розслідування 

окремих видів злочинів. Методика здійснення ідентифікації за запахом шляхом 

застосування оперативно-розшукового собаки. Одорологічна експертиза: 

проблеми використання при доказуванні. Допустимість поліграфа. 

Використання голографії, кінесики, біолокації, гіпнозу. 

 

ТЕМА 18. ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

РОЗКРИТТЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ 

Криміналістична реєстрація. Формування криміналістичних обліків. 

Класифікація обліків. Характеристика окремих видів криміналістичних обліків 

та інформаційно-довідкових систем. Способи реалізації даних обліків у 

розкритті злочинів, розшуку осіб та предметів. Документи для поставлення 

об’єкту на облік і перевірки його за обліком. Форми та способи ведення 

криміналістичних обліків. 

Тенденції та перспективи розвитку криміналістичної реєстрації. 

 

ТЕМА 19. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТАКТИКИ 

Поняття криміналістичної тактики, її предмет, система, завдання та 

взаємозв’язок з іншими розділами криміналістики. Правові, логічні, 

психологічні та етичні засади криміналістичної тактики. Джерела розвитку 
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криміналістичної тактики. Значення криміналістичної тактики для практичної 

діяльності з розслідування злочинів. 

Основні поняття і категорії криміналістичної тактики: тактичний прийом, 

тактична рекомендація, тактична комбінація, тактична операція, тактичне 

рішення. Класифікація тактичних прийомів. Джерела виникнення тактичних 

прийомів, критерії їх допустимості. Використання і значення тактичних 

операцій на початковому і подальшому етапах розслідування злочинів. 

Діяльність слідчого в умовах тактичного ризику. 

Слідча (розшукова) дія: поняття, класифікація та загальна 

характеристика. Тактика слідчої (розшукової) дії та її співвідношення з іншими 

процесуальними й організаційними діями слідчого. 

 

ТЕМА 20. КРИМІНАЛІСТИЧНА ВЕРСІЯ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА 

ПЛАНУВАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ 
Криміналістична версія. Класифікація версій. Значення версій. Підстави, 

умови побудови слідчих версій. Перевірка й оцінка версій. 

Поняття і значення планування. Принципи, види і підстави планування. 

Технологія планування розслідування. Види і форми планів. Планування 

окремої слідчої (розшукової) дії, розслідування злочину, календарне 

планування. 

 

ТЕМА 21. ТАКТИКА ОГЛЯДУ ТА ОСВІДУВАННЯ 

Огляд, його види. Учасники огляду. Участь спеціаліста. Огляд місця події: 

поняття. Підготовка до огляду місця події. Тактичні прийоми огляду місця 

події, техніко-криміналістичні засоби і методи, що використовуються під час 

його проведення. Огляд тіла живої особи (освідування). Негативні обставини 

Організація слідчо-оперативної групи та її завдання. Дії учасників слідчо-

оперативної групи, керівна роль слідчого. Взаємодія учасників огляду Фіксація 

процесу і результатів огляду місця події. Оцінка результатів огляду місця події. 

Використання результатів огляду. 

 
ТЕМА 22. ТАКТИКА ЗАТРИМАННЯ ПІДОЗРЮВАНОГО 

(ОБВИНУВАЧЕНОГО) 
Поняття і сутність затримання. Різновиди і значення затримання. 

Підготовка до затримання. Організаційно-тактичне забезпечення затримання та 

безпеки його учасників. Підготовка технічних засобів. Допоміжна документація 

під час планування. Тактичні прийоми затримання. Поєднання затримання з 

іншими слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами. Використання 

допомоги громадськості і засобів масової інформації при підготовці та 

здійсненні затримання. Тактичні прийоми затримання без попередньої 

підготовки. Фіксація процесу та результатів затримання. 

 
ТЕМА 23. ТАКТИКА ОБШУКУ 
Поняття та завдання обшуку. Підстави проведення обшуку. Види обшуку. 

Етапи та стадії обшуку. Підготовка до обшуку. Збирання і аналіз інформації 
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про особу, що обшукується, місце обшуку, шукані об’єкти. Планування 

обшуку. Використання науково-технічних засобів і методів при виявленні 

схованок. Тактичні прийоми проведення обшуку. Фіксація ходу і результатів 

обшуку. 

 

ТЕМА 24. ТАКТИКА ДОПИТУ 
Поняття, завдання і види допиту. Засади допиту. Тактичні прийоми 

спілкування. Підготовка до допиту. Планування допиту. Тактичні прийоми 

допиту на різних його стадіях. Тактика допиту підозрюваного, що заявив про 

алібі. Особливості допиту осіб, затриманих на місці злочину або безпосередньо 

після вчинення злочину. Можливості використання тактичних комбінацій під 

час допиту. Прийоми емоційного, логічного та психологічного впливу на 

допитуваного. Допит неповнолітніх. Особливості тактики допиту за участю 

спеціаліста, перекладача та адвоката. Засоби фіксації ходу і результатів допиту 

на досудовому слідстві. Одночасний допит вже допитаних осіб. Підготовка до 

одночасного допиту вже допитаних осіб. Тактичні прийоми, застосовувані в 

ході одночасного допиту вже допитаних осіб. Фіксація процесу та результатів 

допиту. Оцінка й використання показань допитаних осіб у подальшому 

розслідуванні злочинів. 

 

ТЕМА 25. ТАКТИКА ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ 
Пред’явлення для впізнання. Види впізнання. Підготовка до пред’явлення 

для впізнання. Тактичні прийоми пред’явлення для впізнання. Особливості 

пред’явлення для впізнання особи. Пред’явлення для впізнання особи поза її 

візуальним та аудіо спостереженням. Пред’явлення речей для впізнання. 

Пред’явлення трупа для впізнання. Способи фіксації процесу та результатів 

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

пред’явлення для впізнання. 

 
ТЕМА 26. ТАКТИКА СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ 
Поняття, різновиди та завдання слідчого експерименту. Значення 

слідчого експерименту для встановлення фактичних обставин злочину. 

Психологічні та етичні засади слідчого експерименту. 

Слідчий експеримент шляхом відтворення дій, обстановки, обставин 

певної події. Учасники слідчого експерименту шляхом відтворення дій, 

обстановки, обставин певної події. Підготовка до слідчого експерименту 

шляхом відтворення дій, обстановки, обставин певної події. Тактичні умови 

його проведення. 

Слідчий експеримент для проведення необхідних дослідів чи 

випробувань. Учасники слідчого експерименту для проведення необхідних 

дослідів чи випробувань. Підготовка до слідчого експерименту для проведення 

необхідних дослідів чи випробувань. Тактичні умови його проведення. 

Реконструкція обстановки. 

Тактичні прийоми проведення окремих видів слідчого експерименту (на 

можливість сприйняття якого-небудь факту чи явища органами почуття, на 
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можливість здійснення якихось дій, встановлення механізму утворення слідів, 

явищ тощо). 

Фіксація умов, процесу та результатів слідчого експерименту. Оцінка і 

використання отриманих результатів у розслідуванні злочину. 

 

ТЕМА 27. ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ У 

КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ. ПРИЗНАЧЕННЯ І ПРОВЕДЕННЯ 

СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ 

Спеціальні знання. Форми використання спеціальних знань. Тактика 

залучення спеціаліста до участі в слідчих (розшукових) діях. Поняття, види та 

значення судової експертизи у розслідуванні злочинів. Класифікація судових 

експертиз. Криміналістична експертиза та її види. Експерт, його права та 

обов’язки. Організація, система та функції судово-експертних установ в 

Україні. Підготовка експертизи та її призначення. Вибір експертної установи 

(експерта). Поняття і види зразків для експертизи. Вимоги до окремих видів 

зразків. Дотримання законності та етичних норм під час їх отримання. Фіксація 

процесу одержання зразків. Зміст постанови про призначення судової 

експертизи. 

Процес експертного дослідження, його стадії. Взаємодія слідчого з 

експертом. Види висновків експерта. 

 
ТЕМА 28. РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СЛІДЧОГО 
Розшукова діяльність слідчого. Об’єкти розшуку. Види і форми 

розшукової діяльності. Тактичні основи розшукової діяльності слідчого. 

Планування розшуку. Розшукові версії слідчого. Тактичні прийоми і операції 

розшуку. Розшукова робота слідчого у зупиненому досудовому розслідуванні. 

Розшук майна, трупів та інших об’єктів. Використання слідчим даних 

криміналістичних обліків. 

 

ТЕМА 29. ВЗАЄМОДІЯ УЧАСНИКІВ РОЗКРИТТЯ І 

РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ 

Взаємодія слідчого з іншими учасниками розслідування. Правові засади 

та принципи взаємодії. Організаційні форми і тактичні прийоми взаємодії. 

Слідчо-оперативна група (СОГ) як форма взаємодії. Використання даних, 

отриманих оперативно-розшуковим шляхом. Взаємодія слідчого з іншими 

правоохоронними органами, державними установами і підприємствами різних 

форм власності Залучення громадськості та засобів масової інформації для 

швидкого, повного розкриття і розслідування злочину. 

 

ТЕМА 30. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ 

Поняття криміналістичної методики, її структура (загальні положення та 

окремі методики розслідування злочинів), завдання та місце в системі 

криміналістики. Науково-практичні джерела, принципи формування окремих 
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криміналістичних методик. Типи окремих криміналістичних методик. Зв’язок 

криміналістичної методики з криміналістичною технікою і тактикою. 

Структура окремої криміналістичної методики та загальна 

характеристика її елементів. Поняття криміналістичної характеристики 

злочинів та її структура. Етапи розслідування злочинів. Невідкладні слідчі 

(розшукові) дії. Взаємозв’язок і взаємозалежність початкових слідчих 

(розшукових) дій і оперативно-розшукових заходів. Поняття та види слідчих 

ситуацій. Діяльність слідчого в умовах тактичного ризику. 

Тенденції і перспективи розвитку криміналістичної методики. 

 

ТЕМА 31. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА 

ЗДОРОВ`Я ОСОБИ 

Криміналістичні характеристики злочинів проти життя та здоров`я особи: 

умисного вбивства, вбивства через необережність, умисних тілесних 

ушкоджень різних ступенів тяжкості. 

Огляд місця події та трупа. Встановлення особи загиблого. Особливості 

початку кримінального провадження, організація початкового етапу 

розслідування умисних вбивств відповідно до типових слідчих ситуацій. 

Розслідування умисних вбивств відповідно до типових слідчих ситуацій на 

подальшому етапі. 

Планування розслідування на початковому етапі розслідування за наявності 

заяви про зникнення людини при обставинах, що вказують на вбивство. Викриття 

фактів інсценування самогубства, нещасних випадків і т. ін. Характеристика 

способів приховування вбивств. 

Особливості розслідування на початковому та подальшому етапах, 

відповідно до типових слідчих ситуацій, умисних тілесних ушкоджень різних 

ступенів тяжкості. Допити потерпілих, свідків та підозрюваних. Встановлення 

мотивів учинення злочинів. 

Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів проти життя та 

здоров’я особи. 

 

ТЕМА 32. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ СТАТЕВОЇ 

СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ ОСОБИ 

Криміналістичні характеристики злочинів проти статевої свободи та 

статевої недоторканості особи: зґвалтування, насильницького задоволення 

статевої пристрасті неприроднім способом, розбещення неповнолітніх. 

Обставини, що підлягають встановленню при розслідуванні злочинів проти 

статевої свободи та статевої недоторканості особи. 

Особливості початку кримінального провадження, організація 

початкового етапу розслідування зґвалтування відповідно до типових слідчих 

ситуацій. Особливості проведення огляду місця події, освідування, допиту жертви 

злочину. Розслідування зґвалтування відповідно до типових слідчих ситуацій на 

подальшому етапі. 
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Особливості розслідування на початковому та подальшому етапах, 

відповідно до типових слідчих ситуацій, фактів розбещення неповнолітніх. 

Призначення судових експертиз. 

 

ТЕМА 33 РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ 

Криміналістичні характеристики злочинів проти власності: крадіжок, 

грабежів та розбоїв, вимагання, шахрайства. 

Типові слідчі ситуації, версії та відповідний ним комплекс слідчих 

(розшукових) дій і оперативних заходів початкового етапу розслідування 

крадіжок, грабежів та розбоїв. 

Розслідування крадіжок, грабежів та розбоїв на подальшому етапі 

розслідування відповідно до типових слідчих ситуацій. Можливості слідчого по 

отриманню криміналістично-вагомої для розслідування крадіжок, грабежів та 

розбоїв інформації в процесі взаємодії з іншими правоохоронними органами та 

громадськістю. 

Особистості злочинця та жертви (як елементи криміналістичної 

характеристики крадіжок, грабежів та розбоїв, шахрайств). Способи вчинення 

шахрайства. 

Слідова картина та обстановка вчинення вимагання. Особливості початку 

кримінального провадження за фактом вимагання. Характеристика типових 

слідчих ситуацій, що складаються при розслідуванні вимагань. Їх значення під 

час визначення комплексу слідчих (розшукових) дій та розшукових заходів 

при плануванні розслідування на початковому етапі. 

Джерела інформації про корисливі та корисливо-насильницькі злочини. 

Характеристика основних заходів криміналістичної профілактики злочинів 

проти власності. 

 

ТЕМА 34. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ 

БЕЗПЕКИ 

Криміналістичні характеристики злочинів проти громадської безпеки: 

терористичного акту; завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці 

громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Місце, час та способи 

учинення терористичних актів. Особа злочинця-терориста. Слідова картина 

завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи 

пошкодження об’єктів власності. 

Обставини, які підлягають доказуванню під час розслідування злочинів 

проти громадської безпеки. 

Особливості тактики провадження огляду місця події та інших 

невідкладних слідчих (розшукових) дій у справах щодо зазначеної категорії 

злочинів. 

Типові слідчі ситуації та відповідні ним комплекси слідчих 

(розшукових) дій і розшукових заходів на початковому етапу розслідування 

зазначених злочинів. 
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Планування подальшого етапу розслідування злочинів проти громадської 

безпеки. Використання спеціальних знань при розслідування зазначеної категорії 

діянь. 

 

 

ТЕМА 35. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ 

ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА МОРАЛЬНОСТІ 

Криміналістичні характеристики злочинів проти громадського порядку та 

моральності: масових заворушень; хуліганства; наруги над могилою, іншим 

місцем поховання або над тілом померлого. Особа злочинця. Слідова картина, 

обстановка учинення масових заворушень. Особи хулігана та потерпілого. 

Слідова картина наруги над могилою, іншим місцем поховання або над тілом 

померлого. 

Обставини, які підлягають доказуванню під час розслідування злочинів 

проти громадського порядку та моральності. 

Особливості тактики провадження огляду місця події. Виявлення свідків-

очевидців та їх допити. Використання засобів відеоконтролю у громадських 

місцях, відеозаписів автореєстраторів, сторінок у соціальних мережах та інших 

можливостей для виявлення злочинця. 

Типові слідчі ситуації та відповідні ним комплекси слідчих 

(розшукових) дій і розшукових заходів на початковому етапу розслідування 

зазначених злочинів. 

Планування подальшого етапу розслідування зазначених злочинів. 

Особливості тактики слідчого експерименту. Призначення судових експертиз. 

 

ТЕМА 36. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ОБІГУ 

НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ 

АНАЛОГІВ АБО ПРЕКУРСОРІВ 

Криміналістичні характеристики злочинів у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів: контрабанди 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів; 

незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, 

пересилання чи збуту наркотичних засобів або психотропних речовин, отруйних і 

сильнодіючих речовин; незаконного введення в організм наркотичних засобів або 

психотропних речовин. 

Особливості початку кримінального провадження про незаконне 

виготовлення, придбання, збереження, перевезення та збут наркотичних засобів. 

Обставини, що підлягають доказуванню в справах про ці злочини. 

Висування версій і планування розслідування.  

Особливості тактики початкових слідчих (розшукових) дій та їх поєднання 

з оперативними заходами у справах про незаконний обіг наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів. 

 

ТЕМА 37. ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, 

УЧИНЕНИХ НЕПОВНОЛІТНІМИ 
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Криміналістична характеристика злочинів, учинених неповнолітніми. 

Особливості початку кримінального провадження щодо злочинів, учинених 

неповнолітніми. 

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

найбільш розповсюджених типових слідчих ситуаціях за злочинами, вчиненими 

неповнолітніми. 

Особливості розслідування злочинів, вчинених неповнолітніми, на 

подальшому етапі відповідно до типових слідчих ситуацій. 

 

ТЕМА 38. ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, 

УЧИНЕНИХ ОРГАНІЗОВАНИМ КРИМІНАЛЬНИМ УГРУПОВАННЯМ 

Криміналістична характеристика злочинів учинених організованими 

кримінальними угрупованнями. 

Особливості початку кримінального провадження щодо злочинів 

учиненими організованими кримінальними угрупованнями. 

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

найбільш розповсюджених типових слідчих ситуаціях за злочинами, вчиненими 

організованими кримінальними угрупованнями. 

Особливості розслідування злочинів, вчинених організованими 

кримінальними угрупованнями на подальшому етапі відповідно до типових 

слідчих ситуацій. 

 

ТЕМА 39. ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ «ПО 

ГАРЯЧИХ» СЛІДАХ 

Розкриття і розслідування злочинів «по гарячих» слідах. Особливості 

організації та методики розкриття і розслідування злочинів «по гарячих» слідах. 

Взаємодія слідчого з черговою частиною, співробітниками оперативних 

підрозділів і експертно-криміналістичних підрозділів. Залучення громадськості 

та засобів масової інформації до розкриття і розслідування злочинів. 

Криміналістичне забезпечення розкриття і розслідування злочинів «по гарячих» 

слідах. Методи одержання слідчим експрес-інформації щодо злочину і 

злочинця. Особливості огляду місця події, допиту потерпілих і свідків-

очевидців злочину в умовах дефіциту часу і динамічності обстановки. 

Оцінка доказової та орієнтовної інформації, отриманої «по гарячих» 

слідах. 

 

ТЕМА 40 ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ НЕРОЗКРИТИХ 

ЗЛОЧИНІВ МИНУЛИХ РОКІВ 

Поняття нерозкритих злочинів минулих років. Причини та чинники, що 

впливають на розслідування нерозкритих злочинів минулих років. 

Аналіз слідчим матеріалів кримінального провадження, досудове 

розслідування щодо яких зупинено. Типові слідчі ситуації, організація та 

планування розслідування нерозкритого злочину минулих років. 

Не процесуальна діяльність у ході розслідування нерозкритого злочину. 
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Особливості тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій: 

огляду, допиту. Призначення судових експертиз. 

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, 

вмінь та інших компетентностей за певний період навчання (навчальний 

семестр, навчальний рік). 

З навчальної дисципліни «Криміналістика» передбачено: 

- для денної форми навчання – екзамен. 

 

Критерії та засоби оцінювання успішності навчання 

 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому рівні 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, передбачені 
планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття продемонстрована 
стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання 
практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 
практики. 

4 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані 
необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття навчальні 
завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття 
продемонстрована ініціативність. Відповіді на питання, розв’язання практичних 
завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно 
ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

3 

Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та вміння мають 
поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та закріплення; 
навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види завдань виконані 
з помилками. 

2 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять 
істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 
більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні 
помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного 
матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, 
що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє 
відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

Для навчальної дисципліни «Криміналістика» засобами діагностики знань 

(успішності навчання) виступають: 

Завдання (для проміжного контролю (по окремих темах) і підсумкового 

контролю знань); аудиторні контрольні роботи; перевірка наявності та якості 

виконаних індивідуальних завдань та самостійної роботи; екзамен. 
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Додаток 1.1. 

до Робочої програми з навчальної 

дисципліни  

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ 

 

Лариса Наливайко 

___.___._______ 

 

 

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

«КРИМІНАЛІСТИКА» 

 

Освітній ступінь: перший (бакалаврський) 

Спеціальність: 262 Правоохоронна діяльність 

 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

Форма навчання  ДЕННА     Обсяг   4  кредити ЄКТС (120 годин). 

 

Факультет юридичний 

 

Курс 3   Група  Б-ПД-731, Б-ПД-732, Б-ПД-733, Б-ПД-734 та Б-ПД-735. 

 

№
 
те

м
и

 
зг

ід
н

о
 
з 

Р
П

Н
Д

 

Назва теми  

(згідно з РПНД) 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 
о
б

ся
г 

го
д

и
н

 

Аудиторна робота 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
а 

р
о
б

о
та

 

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

т.
 з

ан
я
тт

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Предмет, система і завдання 

криміналістики. 
6 4 2 2   2 

2. 
Історія криміналістичних установ 

України. 
2         2 

3. Криміналістика в зарубіжних країнах. 2         2 

4. 

Механізм учинення злочину та 

виникнення криміналістичної 

інформації. 

2         2 
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№
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м
и
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ід
н

о
 
з 

Р
П

Н
Д

 
Назва теми  

(згідно з РПНД) 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 
о
б

ся
г 

го
д

и
н

 

Аудиторна робота 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ь
н

а 

р
о
б

о
та

 

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

т.
 з

ан
я
тт

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5. Методологічні основи криміналістики. 2         2 

6. 
Криміналістична ідентифікація і 

діагностика. 
3  2 2     1 

7. 
Концептуальні положення 

криміналістичної техніки. 
3 2   2     1 

8. 
Криміналістичне вчення про фіксацію 

доказової інформації. 
1         1 

9. 
Криміналістична фотографія та 

відеозапис. 
7 6 2   4 1 

10. Криміналістична габітологія. 5 4 2  2 1 

11. 
Криміналістична фоноскопія та 

акустика 
1         1 

12. Криміналістична трасологія. 11 10 2 2 6 1 

13. 
Криміналістичне почеркознавство й 

авторознавство. 
1       1 

14. 
Техніко-криміналістичне дослідження 

документів. 
7 6  2  4 1 

15. 
Криміналістичне дослідження 

комп’ютерної інформації. 
2         2 

16. 

Криміналістичне дослідження зброї, 

боєприпасів, вибухівок та слідів їх 

застосування. 

4 2      2  2 

17 

Нетрадиційні засоби і методи 

одержання інформації, значимої для 

розслідування злочинів. 

1         1 

18. 
Інформаційно-довідкове забезпечення 

розкриття та розслідування злочинів. 
2         2 

19. 
Концептуальні положення 

криміналістичної тактики. 
4 2 2    2 

20. 
Криміналістична версія. Організація та 

планування розслідування злочинів. 
6 4 2   2 2 

21. Тактика огляду та освідування 4 3   1 2  1 

22. 
Тактика затримання підозрюваного 

(обвинуваченого) 
2         2 

23. Тактика обшуку 6 5   2 1   2 1 

24. Тактика допиту  3 2     2  1 

25. Тактика пред’явлення для впізнання 3 2       2 1 

26. Тактика слідчого експерименту 3 2     2 1 
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№
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и
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о
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Н
Д

 
Назва теми  

(згідно з РПНД) 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 
о
б

ся
г 

го
д

и
н

 

Аудиторна робота 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ь
н

а 

р
о
б

о
та

 

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

т.
 з

ан
я
тт

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

27. 

Використання спеціальних знань у 

кримінальному судочинстві. 

Призначення і проведення судових 

експертиз. 

3 2    2    1 

28. Розшукова діяльність слідчого. 1         1 

29. 
Взаємодія учасників розкриття і 

розслідування злочинів. 
1         1 

30. 
Концептуальні положення 

криміналістичної методики 
3 2  2      1 

31. 
Розслідування злочинів проти життя та 

здоров'я особи 
1     1 

32. 

Розслідування злочинів проти статевої 

свободи та статевої недоторканості 

особи 

2         2 

33. Розслідування злочинів проти власності 2         2 

34. 
Розслідування злочинів проти 

громадської безпеки 
2         2 

35. 
Розслідування злочинів проти 

громадського порядку та моральності 
2         2 

36. 

Розслідування злочинів у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів або прекурсорів 

2         2 

37. 
Особливості розслідування злочинів, 

учинених неповнолітніми 
2         2 

38. 

Особливості розслідування злочинів, 

учинених організованим кримінальним 

угрупованням 

2         2 

39. Особливості розслідування злочинів "по 

гарячих" слідах 
2         2 

40. Особливості розслідування нерозкритих 

злочинів минулих років 
2         2 

 Разом за семестр 120 60 20 10 30 60 

 Форма підсумкового контролю екзамен 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри кримінально-правових 

дисциплін, протокол від «28» травня 2019 № 20. 

 

 

Т.в.о. завідувача кафедри                     _____________     Олександра Скок 
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Додаток 2 

до Робочої програми з навчальної 

дисципліни «Захист у кримінальному 

процесі» 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

«КРИМІНАЛІСТИКА» 

 

Освітній ступінь : перший (бакалаврський) 

Спеціальність : 262 Правоохоронна діяльність 

 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

Основні нормативні акти: 

 

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради 

України. - 1996. - № 30. 

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

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

- закони: 

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

Верховної Ради України. - № 911-VIII зі змінами станом на 24.12.2015. 

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

// ВВР - 2015, № 40-41. 

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

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

4. Закон України „Про порядок відшкодування шкоди, завданої 

громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-

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

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

2006. - № 12. - Ст. 102. 

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

Голос України від 21 квітня 1994 року. 

6. Закон України від 23 грудня 1993 року „Про забезпечення безпеки осіб, 

які беруть участь у кримінальному судочинстві” // Відомості Верховної Ради 

України. - 1994. - № 11. - Ст. 51. 

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

організованою злочинністю" № 3341–12 від 30.06.1993 р. 

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

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

наступними змінами. 
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9. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» // Газета «Голос 

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

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

5.07.2012 року. 

11. Кримінальний кодекс від 5 квітня 2001 р. 

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

- підзаконні акти: 

1. Загальні принципи етики юристів (затвердженні Міжнародною 

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

2. Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових 

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

серпня 2012 року. 

3. Положення про порядок застосування електронних засобів контролю. 

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

4. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. № 

8 „Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у 

кримінальному судочинстві” // Постанови Пленуму Верховного Суду України у 

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

Маляренка. - К., 2004.  

Підручники: 

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

Львів: ЛьвДУВС, 2010. – 540 с. 

2. 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. 

3. 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. 

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

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

Право, 2008.– 464 с. 

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

496 с. 

6. Криміналістика: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [К.О. Чаплинський, 

О.В. Лускатов, І.В. Пиріг, В.М. Плетенець, Ю.А. Чаплинська]. – 

Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2014. – 380 с. 

7. Кузьмічов В.С., Прокопенко Г.І. Криміналістика: Навчальний посібник 

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

8. 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. 

9. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. – Х.: Консум, 

1999. – 416 с. 

10. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник. 

– К.: Кондор, 2005. 
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11. Торвальд Ю. Век криминалистики. – М., 1984; Век криминалистики 

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

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

следствии. Уголовно-процессуальные и криминалистические вопросы. – 

Алматы, 1999. 

Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали: 

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

лекцій. – Вінниця: Вінницька філія МАУП, 2001. 

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

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

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

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

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

4. 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. 

5. Відеозапис слідчих дій. – Методичні рекомендації: Науково-дослідний 

експертно-криміналістичний центр Управління МВС України в 

Дніпропетровській області. – Дніпропетровськ, 2004. 

6. Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система 

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

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

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

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

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

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

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

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

96 с. 

10. Лісогор В.Г. Криміналістичне забезпечення збереження таємниці 

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

МВС. – 2005. – 156 с. 

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

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

12. Мислива О.О., Лускатов О.В., Березняк В.С. Особливості розкриття та 

розслідування злочинів, пов’язаних з незаконною трансплантацією органів або 

тканин людини: практичний посібник. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т 

внутр. справ, 2009. – 116 с. 

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

А.И. Дворкина. – М.: “Юристъ”, 2000. 

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

практ. посібник / За ред. Н.І. Клименко. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 216 с. 
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15. 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. 
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14. Національне агентство України з питань державної служби  

www.guds.gov.ua 
15. Обговорення правових питань "LIGA ONLINE"www.liga.kiev.ua 
16. Юридичний сайт "ЮРИСТ" www.urist.com.ua 
17. Національна  бібліотека України ім.. В.І. Вернадського 

www.nbuv.gov.ua 
18. Харківська державна наукова бібліотека ім.. В.Г. Короленка 

www.korolenko.kharkov.com 
19. Електронний каталог Рівненської державної обласної бібліотеки 

www.libr.rv.ua 
20. Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. 

Тімірязєва www.library.vinnitsa.com 
21. Національна парламентська бібліотека України catalogue.nplu.org 
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22. Сайт Національного центрального бюро Інтерполу в Україні 
www.icpo.centrmia.gov.ua 
 

 

Т.в.о. завідувача кафедри                     _____________     Олександра Скок 

 


