
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ВБ 2. 

2. Назва: Актуальні проблеми криміналістики. 

3. Тип: вибіркова. 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський). 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Благодир Сергій 

Миколайович, к.ю.н., доцент кафедри відновного правосуддя та приватної детективної 

діяльності; Семчук Андрій Григорович, доцент кафедри спеціальних юридичних дисциплін; 

Пасічнюк Василь Борисович, старший викладач кафедри конституційного права та галузевих 

дисциплін. 

9. Програмні результати навчання: Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення 

матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, 

статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи 

дослідження; Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати 

докази та наводити переконливі аргументи. Оцінювати достовірність інформації та надійність 

джерел, ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових 

досліджень та практичної діяльності. Використовувати передові знання і методики у процесі 

правотворення та правозастосування інститутів публічного та приватного права і кримінальної 

юстиції.  Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування. Мати 

практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією процесуальних функцій 

суб’єктів правозастосування. Брати продуктивну участь у розробці проектів нормативно-

правових актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати 

їх впливу на відповідні суспільні відносини. Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати 

складні задачі правозастосування у різних сферах професійної діяльності. Досліджувати 

процеси формування корупції в світовій та вітчизняній практиці, аналізувати стан та 

перспективи запобігання та протидії корупції в Україні. Впроваджувати засоби інформатизації 

під час безпосереднього забезпечення правового регулювання конкретних видів суспільних 

відносин, а  також використовувати комп’ютерні технології у цивільному, кримінальному, 

господарському та адміністративному судочинствах. 

10. Форми організації занять: лекції, семінарські заняття з використанням традиційних і 

інноваційних методів викладання, модульний контроль. 

11. Дисципліна, що вивчається супутньо із зазначеною дисципліною - Сучасні 

інформаційні правові технології. 

12. Зміст курсу: Призначення, розвиток та сучасний криміналістики. Актуальні проблеми 

визначення предмету, об’єкту та методу криміналістики. Актуальні проблеми криміналістичної 

діагностики та криміналістичного прогнозування. Актуальні проблеми дослідження способів 

підробки офіційних документів. Сучасне інформаційне та програмне забезпечення досудового 

розслідування. Актуальні проблеми збирання та використання достатньої доказової бази в 

контексті розслідування кримінальних правопорушень. Актуальні проблеми розслідувань 

порушень податкового та фінансового законодавства. Тактико-психологічні засади здійснення 

досудового розслідування кримінальних проваджень.  

13. Рекомендовані навчальні видання: 
- Криміналістика [текст] : підручник. / В. В. Пясковський, Ю. М. Чорноус, А. В. Іщенко, О. 

О. Алєксєєв та ін. – К. : «Центр учбової літератури», 2015. – 544 с. 

- Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2016 року / За 

ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.:Каннон, А.С.К., 2016. –1102 с. 

- Ефективна реалізація функцій обвинувачення та захисту як умова змагального 

кримінального судочинства / О. Г. Яновська. Вісник Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. 2013. № 2 (96). 16 – 19 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Энциклопедия криминалистики в лицах. Под. ред. В. Ю. Шепитько. Х. : «Апостиль», 2014. 

400 с. 16 

-  Журавель В. А. Вибрані твори. Х. : Вид. агенція «Апостіль», 2016. 704 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
20/2 год. лекцій, 20/6 год. практичних занять, 80/112 год. самостійної роботи. Разом – 120 год. 

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

ділових та рольових ігор, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання 

мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль: тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедри спеціальних 

 юридичних  дисциплін                                                                           проф. В.І. Кафарський 

 

 

DESCRIPTION OF THE COURSE 
1. Code: ВБ2. 
2. Title: Current problems of criminalistics. 
3. Type: selective. 
4. Level of higher education: 2 (master's), 
5. Year of study when the discipline is offered: 1. 
6. Semester, when the discipline is studied: 1. 
7. Number of established ECTS credits: 4. 
8. Surname, initials of the lecturer: Blagodir Sergiy, Candidate of Law, Associate Professor of the 

Department of Supreme Justice and Private Detective Activity; Semchuk Andriy, Associate Professor of 

the Department of Special Legal Disciplines; Pasichnyuk Vasyl, senior lecture of the department of 

constitutional law and galuzev disciplines.. 
9. Program learning outcomes: 
Collect, integrate analysis and summarize materials from various sources, including scientific and 

professional literature, databases, digital, statistical, test and others, and verify their authenticity using 

modern research methods. It is reasonable to formulate one's legal position, to be able to oppose, 

evaluate evidence and present convincing arguments. Assess the reliability of information and 

reliability of sources, effectively process and use information for research and practical activities. Use 

advanced knowledge and techniques in the process of lawmaking and law enforcement institutions of 

public and private law and criminal justice. Justify the legal position at different stages of law 

enforcement. Have practical skills in solving problems related to the implementation of procedural 

functions of law enforcement agencies. Participate productively in the development of draft 

regulations, justify the social conditionality of their adoption, predict the results of their impact on 

relevant social relations. Integrate the necessary knowledge and solve complex problems of law 

enforcement in various areas of professional activity. Investigate the processes of corruption in world 

and domestic practice, analyze the state and prospects of preventing and combating corruption in 

Ukraine. Introduce means of informatization in the direct provision of legal regulation of specific types 

of public relations, as well as the use of computer technology in civil, criminal, commercial and 

administrative proceedings. 

10. Forms organization of lessons: lectures, seminars using traditional and innovative teaching 

methods, modular control. 

11. Knowledge of this discipline is complemented by knowledge of the following courses of the 
educational program: Actual problems of criminal law and process, Methods of drawing up of 

criminal procedure documents, Ethical standards of legal activity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Course contents: Purpose, development and modern criminology. Current problems of 

determining the subject, object and method of criminology. Current problems of forensic diagnostics 

and forensic forecasting. Actual problems of research of ways of forgery of official documents. 

Modern information and software for pre-trial investigation. Current issues of gathering and using 

sufficient evidence in the context of criminal investigations. Current problems of investigations of 

violations of tax and financial legislation. Tactical and psychological principles of pre-trial 

investigation of criminal proceedings.  

13. Recommended educational publications: 
- Криміналістика [текст] : підручник. / В. В. Пясковський, Ю. М. Чорноус, А. В. Іщенко, О. 

О. Алєксєєв та ін. – К. : «Центр учбової літератури», 2015. – 544 с. 

- Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2016 року / За 

ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.:Каннон, А.С.К., 2016. –1102 с. 

- Ефективна реалізація функцій обвинувачення та захисту як умова змагального 

кримінального судочинства / О. Г. Яновська. Вісник Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. 2013. № 2 (96). 16 – 19 с. 

- Энциклопедия криминалистики в лицах. Под. ред. В. Ю. Шепитько. Х. : «Апостиль», 2014. 

400 с. 16 

- Журавель В. А. Вибрані твори. Х. : Вид. агенція «Апостіль», 2016. 704 с. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
20/2 years lectures, 20/6 hours practical classes, 80/112 hours independent work. Together - 120 years. 

Methods: interactive lectures, elements of problem lectures, individual tasks, introduction of business 

and role-playing games, individual and group research tasks, use of multimedia means.  

15. Forms and evaluation criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale.   

Current control: testing, surveys. 

16. Language of instruction: Ukrainian. 

 

Head of the Department of  

Special Legal Disciplines                                                                               prof. V. Kafarsky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


