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Передмова 
Шановні студенти! 

 

Ви приступаєте до вивчення навчальної дисципліни 

«Криміналістика», яка складається з Загальної теорії 

криміналістики, Криміналістичної техніки, Криміналістичної 

тактики та Криміналістичної методики. Пропоновані методичні 

вказівки допоможуть вам зорієнтуватись  під час підготовки до 

практичних занять, організувати самостійну роботу. 

Програма  вивчення нормативної навчальної дисципліни 

«Криміналістика» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки бакалавр з напряму  підготовки  6.030401 

«Право» в галузі знань 0304 «Право».  

Предметом  вивчення дисципліни «Криміналістика» є 

сукупність об'єктивних закономірностей, пізнання яких необхідне 

для успішного розслідування і запобігання злочинів.  Предметом 

криміналістики охоплюються три групи закономірностей: 

- закономірності виникнення і розвитку зв'язків і відношень 

усередині механізму злочину: зв'язок між дією і результатом, 

повторюваність дій у подібних ситуаціях, стереотипи дій суб'єкта 

злочину тощо; 

- закономірності злочину, формування і реалізації способу 

вчинення і приховання злочину, зв'язок способу з особою 

злочинця, залежність способу від конкретних обставин вчинення 

злочину тощо; 

- закономірності виникнення і перебігу явищ, пов'язаних зі 

злочином, що мають значення для розслідування: скритність 

підготовки до вчинення злочину, вибір засобів, рекогносцировка 

обстановки, вивчення предмета злочинного посягання тощо. 

Взаємозв’язки навчальної дисципліни «Криміналістика» з 

іншими дисциплінами робочого плану, які передують її вивченню 

та які спираються на її вивчення, представленні наступною 

схемою. 

Структурно-логічна схема дисципліни «Криміналістика» 

 

 

 

 

 

Кримінальне 

право 

Кримінологія Кримінальний 

процес 

Криміналістика 
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Мета та завдання дисципліни 

Дана програма розроблена відповідно до навчальним плану 

підготовки юристів-бакалаврів денної форми навчання НУВГП. 

Вона визначає обсяг і зміст навчальної дисципліни 

“Криміналістика”  

Метою вивчення дисципліни «Криміналістика» в вищому 

навчальному закладі є забезпечення підготовки 

висококваліфікованих фахівців з таким рівнем знань, вмінь і 

навичок у галузі кримінально-процесуальної діяльності, які б 

забезпечували досягнення таких цілей:  

а) науково-юридична: 

● 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 (дізнанню) і попередженню 

злочинів; 

● опанування студентами необхідного рівня науково-

методологічної підготовки, який забезпечує їм бачення 

виникаючих проблем, шляхів їх розв’язання, використовуючи 

навички творчого мислення та самоудосконалення свого 

професійного рівня; 

● формування навичок прийняття рішень у складних слідчих 

ситуаціях, опанування логікою доказування при встановленні 

об’єктивної істини у кримінальних справах, а також складання 

процесуальних документів і ділових паперів слідчого; 

б) загальноосвітня: 

● підвищення юридичної культури та ерудиції фахівців, 

оволодіння позитивним досвідом інших держав щодо застосування 

криміналістичних знань; 

в) виховна: 

 

● формування відданості ідеям істини, добра, справедливості 

і законності, почуття відповідальності перед суспільством, 

державою та людиною. 
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Побудова навчальної програми заснована на багатолітньому 

досвідові викладання криміналістики у вищих навчальних 

закладах, а також специфіці правоохоронної діяльності органів 

внутрішніх справ України та особливостях процесу розслідування 

злочинів, віднесених до їхньої компетенції, що створює умови 

організації навчального процесу на більш якісному рівні.  

 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЇЇ 
СТРУКТУРА 

1.1 Опис навчальної дисципліни «Криміналістика» 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

напрям 

підготовки, 

освітньо-
кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика 
навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

 

Кількість кредитів – 

3/5 
 

 

 

 

 

Галузь знань 

0304 «Право» 

 

 

 

 

Напрям підготовки 

6.030401 «Право» 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативна за 

вибором студента 

 

Модулів – 1/1 

 

 

Рік підготовки 3 

курс/4 курс 

 

Змістових модулів – 

2/2 

 

 

Семестр 6/7/8 

 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – 

 

 

Лекції – 20/40/- 

год. 

 

Загальна кількість 

годин – 288. 

 

 

Практичні  - 

20/30/- год 

Тижневих годин для 

денної форми 

 

Лабораторні - -/-/- 

год. 
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навчання: 

аудиторних – 2/4 

 

самостійної роботи 

студента – 3/4 

 

Самостійна робота 

– 68/110/-  год. 

Індивідуальні - -/-

/-  год. 

Вид контролю – 

залік/екзамен/ 

курсова 

 

Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної 

і індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання 33% до 67% 

 

1.2 Методика виконання студентами завдань 

     на практичних і семінарських заняттях 
 

Глибокому вивченню концептуальних і найбільш важливих 

тем дисципліни «Криміналістика» сприяють практичні заняття. 
Практичні заняття повинні сприяти розвитку творчості студентів, 

інтересу до криміналістичних досліджень, формуванню умінь і 

навичок публічного виступу та участі в дискусії, вихованню 

педагогічного такту, розвиткові культури мовлення, що є дуже 

важливим у роботі працівників правоохоронної діяльності. 

Основою ефективного розгляду положень криміналістики 

на практичних заняттях є належна підготовка студентів із 

відповідних тем курсу, яка полягає у засвоєнні лекційного 

матеріалу та самостійній роботі студентів по конспектуванню 

рекомендованих нормативних актів, навчально-методичної та 

наукової літератури з криміналістики. Така робота передбачає 

використання навчальної програми, де кожне питання теми має 

бути засвоєним. 

Під час практичних занять кожен студент має бути готовим 

викласти свої міркування з обговорюваних питань і аргументовано 

відстоювати свою позицію. При цьому кафедра заохочує 

нестандартні виступи, які містять аналіз вимог чинного 

законодавства, науково-методичної літератури, розумну критику, 

вміння поєднувати теоретичний матеріал з практичною діяльністю 

правоохоронних органів в боротьбі зі злочинністю. 
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Обговорення питань теми може відбуватися у різних 

формах: співбесіди, загально групової дискусії, заслуховування 

рефератів, «бліц» опитування шляхом письмового тестування, 

використання комп'ютерної техніки і т. ін. 

Більшість занять з криміналістики – практичні, котрі мають 

за мету поглиблення й закріплення теоретичних знань, одержаних 

студентами на лекціях і за підсумками самостійної роботи. Під час 

їх проведення студенти повинні: 

• набути практичних умінь і навичок роботи з техніко-

криміналістичними засобами,  

• відпрацювати тактичні прийоми проведення та фіксації 

окремих слідчих дій,  

• ознайомитися з методичними рекомендаціями щодо 

планування й організації розслідування злочинів. 

До практичних занять студенти зобов'язані ретельно 

готуватися, добросовісно й акуратно відпрацьовувати відповідні 

контрольні питання і виконувати підготовчі дії, передбачені 

планами семінарських і практичних занять стосовно окремих тем 

(наприклад, схематично замалювати типи папілярних візерунків 

пальців рук у робочому зошиті, скласти письмовий план слідчої дії 

та ін.). Для виконання завдань на практичних заняттях кожний 

студент повинен мати зошит, у якому проводяться необхідні 

записи, замальовки, схеми і т. ін. 

Практичні заняття з криміналістики проводяться на основі 

раціонального поєднання активних форм і методів навчання з 

урахуванням майбутньої практичної діяльності студентів. Зміст 

практичного заняття включає короткочасне опитування студентів з 

контрольних питань теми, що вивчається, та самостійне, під 

керівництвом викладача, виконання ними практичного завдання 

згідно запропонованої фабули кримінальної справи. 

Вивчення студентами дисципліни «Криміналістика» 

передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки, 

при якому вони повинні знати: 

● основні концептуальні положення загальної теорії 

(методології) криміналістики, систему окремих криміналістичних 

теорій і вчень, криміналістичні поняття та категорії, закони і 

тенденції розвитку науки; 

●  положення та рекомендації науки щодо застосування 

техніко-криміналістичних засобів, прийомів і методів під час 
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роботи зі слідами злочину та іншою доказовою інформацією щодо 

обставин його вчинення; 

●    положення та рекомендації криміналістики щодо тактики 

побудови і перевірки версій, планування розслідування злочинів, 

тактичних прийомів провадження слідчих дій, тактичних операцій, 

використання спеціальних знань і взаємодії слідчого з органами 

дізнання, державними установами, підприємствами, громадськістю 

та засобами масової інформації; 

●     криміналістичні характеристики перелічених в програмі 

груп і видів злочинів, наукові рекомендації щодо методики їх 

розкриття, розслідування та попередження. 

У результаті практичних знять студенти повинні володіти 

уміннями і практичними навичками: 

●     застосування техніко-криміналістичних засобів, прийомів 

і методів задля виявлення, фіксації та вилучення слідів злочину і 

злочинця, а також їх попереднього дослідження;  

●  використання одержаної під час дослідження джерел 

матеріальних та ідеальних відображень інформації в розкритті, 

розслідуванні та попередженні злочинів; 

●   аналізу  первісної  інформації про злочин, правильної 

оцінки слідчих ситуацій  та  визначення напрямів (планування) 

розслідування конкретного злочину шляхом висування і перевірки 

версій;  

●  організації розкриття, розслідування та попередження 

окремих видів злочинів, тактики проведення окремих слідчих і 

організаційних дій, їхнього поєднання з оперативно-розшуковими 

заходами (у межах тактичних операцій); 

● вирішення розумових завдань щодо використання 

спеціальних знань, здійснення взаємодії слідчого (дізнавача) з 

правоохоронними органами України і зарубіжних держав, а також 

із засобами масової інформації та громадськістю з метою 

розкриття, розслідування та попередження конкретних злочинів. 

1.3 Теми практичних занять 

Назва теми К-сть 

годин 

6 семестр 

Предмет, система і завдання криміналістики 1 
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Історія криміналістики і криміналістичних установ 

України 

1 

Криміналістика в зарубіжних країнах 1 

Механізм учинення злочину та виникнення 

криміналістичної (доказової) інформації 
1 

Методологічні основи криміналістики 1 

Криміналістична ідентифікація і діагностика 1 

Концептуальні положення криміналістичної техніки та її 
галузей 

2 

Основи криміналістичного вчення про фіксацію 

криміналістичної (доказової) інформації 
1 

Криміналістична фотографія та відеозапи 1 

Криміналістична габітологія 1 

Криміналістична відео-фоноскопія 1 

Криміналістична трасологія (слідознавство) 1 

Криміналістичне почеркознавство й авторознавство 1 

Техніко-криміналістичне дослідження документів 1 

Криміналістичне дослідження комп'ютерної 

інформації 

1 

Криміналістичне дослідження зброї, боєприпасів, 

вибухівок та слідів їх застосування 
2 

Інформаційно-довідкове забезпечення розкриття і 

розслідування злочинів (криміналістичні обліки) 

1 

Нетрадиційні засоби і методи одержання інформації, 

значимої для розслідування злочинів 
1 

7 семестр 

Концептуальні положення криміналістичної тактики 2 

Криміналістична версія. Організація та планування 

розслідування злочинів 
2 

Тактика слідчого огляду та освідування 2 

Тактика обшуку і виїмки 2 
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1.4 Контрольні заходи та засоби діагностики 

 

Оцінювання результатів поточного контролю 

проводиться у розрахунку від 0 до 60 балів. Основними 

методами оцінювання є:  

●      аналіз усних відповідей;  

●      виконання практичних завдань. 

Оцінювання виконання завдань здійснюється за такими 

критеріями (у % від кількості балів, виділених на завдання із 

заокругленими до цілого числа): 

0% - завдання не виконано; 

Тактика зняття інформації з каналів зв’язку 1 

Тактика допиту та очної ставки 2 

Тактика пред’явлення для впізнання 2 

Тактика перевірки й уточнення показань на місці 1 

Тактика слідчого експерименту 1 

Тактика використання спеціальних знань у 

кримінальному судочинстві. Призначення та проведення 

судових експертиз 

1 

Розшукова діяльність слідчого 2 

Концептуальні положення методики розслідування 

окремих видів злочинів 
2 

Протидія розслідуванню та шляхи її подолання 

криміналістичними засобами і методами 

2 

Взаємодія учасників розкриття і розслідування злочинів 2 

Особливості розкриття і розслідування злочинів «по 

гарячих слідах» 

2 

Особливості розслідування нерозкритих злочинів 

минулих років 
2 

Профілактична діяльність слідчого на стадії 

розслідування злочину 

2 

Всього годин 50 
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40% - завдання виконано частково, висновки не 

аргументовані і не конкретні, звіт підготовлено недбало; 

60% - завдання виконано повністю, висновки містять 

окремі недоліки, судження студента не достатньо 

аргументовані, звіт підготовлено з незначним відхиленням 

від вимог; 

80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте 

містить окремі несуттєві недоліки несистемного характеру ; 

100% - завдання виконано правильно, вчасно і без 

зауважень. 

 

1.5. Критерії та шкала оцінювання 

Для заліку 

 

Для екзамену 

 

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів. 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Для заліку 

Для екзамену 

Кількість 

набраних балів 

студентом 

Оцінка за 
національною 

шкалою 

Оцінка за ECTS  

90-100 балів Відмінно А 

82-89 балів Добре В 

74-81 балів С 

64-73 балів Задовільно D 

60-63 балів Е 

35-59 балів Незадовільно з 

можливістю 

повторного складання 

F 

1-34 балів Незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

курсу 

FX 

 

Кількість 

набраних балів 

студентом 

Оцінка за 
національною 

шкалою 

Оцінка за ECTS  

90-100 балів Зараховано  А 

82-89 балів В 

74-81 балів С 

64-73 балів D 

60-63 балів Е 

35-59 балів Незараховано F 

1-34 балів FX 
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2.  ПРАКТИЧНІ  ЗАНЯТТЯ 

2.1 Плани практичних занять, завдання та практикум: 

6 семестр. Модуль 1 

 

Практичне заняття 1. Предмет, система і завдання 

криміналістики. Історія криміналістики і криміналістичних 
установ України 

План: 

1.     Сучасні уявлення щодо предмета науки криміналістики   

       та закономірностей об'єктивної дійсності, що   

вивчаються нею. 

2.    Система науки криміналістики. 

3.    Основні категорії, класифікації та закони розвитку    

       криміналістики. 

4.    Загальне та спеціальні завдання криміналістики. 

5.   Місце криміналістики в системі юридичних наук та її  

роль у професійній підготовці фахівців для 

правоохоронних органів України. 

6.    Виникнення, основні етапи розвитку і сучасний стан   

       науки криміналістики в Україні.  

7.    Видатні українські вчені-криміналісти.  

8.    Криміналістичні установи, кафедри криміналістики в   

       юридичних навчальних закладах. 

 

Практичне заняття 2. Криміналістика в зарубіжних 
країнах. Механізм учинення злочину та виникнення 

криміналістичної (доказової) інформації 
План: 

1. Поняття, предмет та сучасний стан криміналістичної 

науки в зарубіжних країнах: Австрії, Англії, Німеччині, 

США та ін.  

2. Видатні вчені-криміналісти зарубіжжя. 

3. Криміналістичні установи, кафедри криміналістики у 

провідних юридичних навчальних закладах зарубіжжя.  

4. Поняття злочинної діяльності, її структура та елементи. 

5. Механізм злочинної діяльності та його відображення в 

навколишньому середовищі. 

6. Види взаємодій та їх енергетична сутність. 
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Практичне заняття 3. Методологічні основи 

криміналістики. Криміналістична ідентифікація і діагностика 
План: 

1. Поняття методології криміналістики. 

2. Характеристика загальнонаукових і спеціальних методів 

криміналістики. 

3. Критерії допустимості спеціальних методів 

криміналістики в кримінальному судочинстві. 

4. Поняття криміналістичної ідентифікації як методу 

пізнання і одержання доказів при розслідуванні 

злочинів. 

5. Об'єкти ідентифікації та їх ознаки. Види і форми 

ідентифікації. 

6. Встановлення групової належності об'єкту і його 

доказове значення. 

7. Поняття криміналістичної діагностики та її значення в 

розкритті і розслідуванні злочинів. 

 

6 семестр. Модуль 2 

Практичне заняття 4. Концептуальні положення 

криміналістичної техніки та її галузей 

План: 

1. Поняття, завдання і система «Криміналістичної техніки»    

як розділу науки криміналістики. 

2.    Класифікація техніко-криміналістичних засобів,   

        прийомів і методів в криміналістиці та правові засади й    

       умови їхнього застосування під час розслідування  

       злочинів та судового розгляду кримінальних справ. 

   3.    Техніко-криміналістичні засоби і методи, що  

       використовуються для збирання інформації щодо  

       злочину і його учасників під час провадження слідчих  

       дій та набори, в які вони комплектуються. 

4.    Техніко-криміналістичні засоби і методи, що  

       застосовуються для лабораторних досліджень речових  

       доказів. 

 

Практичні навички. Визначити найменування, 

призначення, основні робочі характеристики і порядок 

застосування техніко-криміналістичних засобів, зосереджених в 

уніфікованій валізі слідчого «ВС-1» (або валізі криміналіста «ВК-
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1») для огляду місця події; класифікувати їх відповідно до 

призначення по групах; привести валізу в робочий стан та 

продемонструвати практичні навички застосування техніко-

криміналістичних засобів. 

Практичне заняття 5. Основи криміналістичного вчення 

про фіксацію криміналістичної (доказової) інформації. 

Криміналістична фотографія та відеозапис 
План: 

1. Зміст криміналістичної фіксації доказової інформації. 

2. Об’єкти і форми фіксації, а також обов’язкові умови при   

       збиранні доказової інформації. 

3. Основний спосіб фіксації криміналістичної (доказової)   

       інформації. 

4. Допоміжні способи фіксації криміналістичної  

       (доказової) інформації. 

5. Поняття, система і значення криміналістичної 

       фотографії в запобіганні, розкритті і розслідуванні  

       злочинів. 

6. Судово-оперативна(закарбовуючи) фотографія: методи і  

        прийоми, які використовуються при збиранні доказової  

       інформації. 

7. Судово-експертна(дослідницька) фотографія: методи і   

        способи, які використовуються при дослідженні об’єктів  

       криміналістичної експертизи. 

8. Криміналістичний відеозапис: засоби і методи, які   

       використовуються при проведенні слідчих дій. 

9. Процесуальні і криміналістичні правила оформлення 

фотознімків і відеофільмів як додатків до процесуальних 

документів. 

 

Практичні навички. Володіти навичками фіксації 

криміналістичної (матеріальної та ідеальної) інформації шляхом 

протоколювання та використання техніко-криміналістичних 

засобів як допоміжних способів закріплення факту проведення і 

результатів слідчої дії. Мати практичні навички підготовки і 

використання фото-відеотехніки (в т. ч. цифрової) при 

провадженні слідчих дій; складати в конкретній ситуації план-

сценарій відеозапису слідчої дії. Оформляти отримані фотознімки 
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(у вигляді фототаблиці) та відеоплівку як додаток до протоколу 

слідчої дії. 

Визначити в конкретній ситуації необхідність призначення 

фототехнічної, електроакустичної експертиз; експертні установи, 

що виконують їх; формулювати питання, що розв’язуються 

експертизою; готувати матеріали для експертних досліджень, з 

урахуванням вимог, що ставляться до цих матеріалів. 

Практичне заняття 6. Криміналістична габітологія. 

Криміналістична відео-фоноскопія 

План: 

1. Поняття і сутність криміналістичної габітології.  

2. Природно-наукові засади ототожнення особи за 

ознаками зовнішності.  

3. Джерела інформації про ознаки зовнішності людини і 

способи її одержання.  

4. Загальна характеристика криміналістичних засобів, 

методів і прийомів фіксації ознак зовнішності людини.  

5. Використання методів, засобів і прийомів 

криміналістичної габітології в розшуку та ідентифікації 

осіб, розкритті і розслідуванні злочинів. 

6. Криміналістична портретна експертиза. 

7. Поняття, система і значення криміналістичної 

фотографії в запобіганні, розкритті і розслідуванні 

злочинів. 

8. Судово-оперативна(закарбовуючи) фотографія: методи і 

прийоми, які використовуються при збиранні доказової 

інформації. 

9. Судово-експертна(дослідницька) фотографія: методи і 

способи, які використовуються при дослідженні об’єктів 

криміналістичної експертизи. 

10. Криміналістичний відеозапис: засоби і методи, які 

використовуються при проведенні слідчих дій. 

11. Процесуальні і криміналістичні правила оформлення 
фотознімків і відеофільмів як додатків до процесуальних 

документів. 

 

Практичні навички. Мати навички фіксації ознак 

зовнішності живої особи, невпізнаного трупа з використанням 

методу «Словесного портрета», пізнавальної фотозйомки; 
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невідомої живої особи з використанням методу композиційного 

портрета і застосуванням посібника «Типи і елементи 

зовнішності», ІКМ-2,3 («Портрет») та спеціальної програми для 

ПЕОМ «Фоторобот». Застосовувати методи та засоби 

криміналістичної габітології для розшуку та ідентифікації особи, 

організації криміналістичних обліків і розслідування злочинів. 

Визначати в конкретній ситуації необхідність призначення 

криміналістичної фотопортретної експертизи, експертну установу, 

що виконує її, формулювати питання, що розв’язуються 

експертом; готувати матеріали для експертного дослідження з 

урахуванням відповідних вимог. 

Мати навички здійснення огляду, фіксації, вилучення і 

забезпечення схоронності слідів звуку та їх об’єктів-носіїв. 

Визначати в конкретній ситуації необхідність призначення відео-

фоноскопічної (акустичної, вокалографічної) експертизи; 

формулювати питання, що вирішуються експертом за слідами 

звуку; готувати матеріали, які подаються на експертне 

дослідження, з урахуванням вимог, що ставляться до цих 

матеріалів та їх оформлення в залежності від сліду. 

Практичне заняття 7. Техніко-криміналістичне 
дослідження документів.  Криміналістичне почеркознавство й 

авторознавство 
План: 

1. Поняття, види та наукові засади криміналістичного 

дослідження документів. Поняття та класифікація 

документів. Правила поводження з документами.  

2. Дослідження рукописних документів. Поняття письма та 

почерку. Ознаки письмової мови і почерку, їх 

класифікація та ідентифікаційне значення. 

Неідентифікаційне дослідження рукописів і його цілі. 

3. Почеркознавча і авторознавча експертизи: поняття, 

завдання, можливості та підготовка матеріалів для 

призначення.  

4. Технічне дослідження документів: поняття, зміст і види. 

Види підробки документів.  

5. Дослідження машинописних текстів. Розшук та 

ідентифікація друкарської машинки.  

6. Дослідження поліграфічної продукції. Встановлення 

виду, способу друку та особливостей використаних 
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засобів (друкарських форм) з метою розшуку місця 

виготовлення досліджуваного матеріалу.  

7. Техніко-криміналістична експертиза документів: 

поняття, коло вирішуваних питань, підготовка 

матеріалів для призначення.  

 

Практичні навички. Мати необхідні навички використання 

техніко-криміналістичних засобів і прийомів огляду рукописних 

текстів, встановлення ознак письма і почерку, фіксувати 

результати огляду в протоколі слідчої дії і складати розшукову 

таблицю для виявлення автора рукопису; вилучати і забезпечувати 

схоронність рукописного тексту – речового доказу. 

Визначати в конкретній ситуації необхідність призначення 

почеркознавчої та авторознавчої експертизи; формулювати 

питання, що вирішуються цими експертизами; готувати для 

експертного дослідження матеріали, в т. ч. відбирати вільні й 

експериментальні зразки почерку, що подаються на експертне 

дослідження. Використовувати результати криміналістичного 

дослідження письма і почерку для розшуку злочинців, розкриття і 

розслідування злочинів. 

 

Практичне заняття 8. Криміналістичне дослідження 

комп'ютерної інформації. Інформаційно-довідкове 

забезпечення розкриття і розслідування злочинів 

(криміналістичні обліки) 

План: 

1. Поняття, науково-правові засади та завдання 

кримінальної реєстрації як галузі криміналістичної 

техніки і практичної діяльності.  

2. Об’єкти, форми і способи 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 

(Інтерпол).  

5. Способи реалізації даних обліків у розкритті злочинів, 

розшуку осіб та предметів.  
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6. Документи для поставлення об’єкта на облік і перевірки 

його за обліком. 

7. Тенденції та перспективи розвитку кримінальної 

реєстрації, проблеми її автоматизації і комп’ютеризації в 

системі МВС України.  

8. Поняття, науково-правові засади та завдання 

кримінальної реєстрації як галузі криміналістичної 

техніки і практичної діяльності.  

9. Об’єкти, форми і способи формування криміналістичних 

обліків. 

10. Система, принципи організації та підрозділи 

правоохоронних органів, що здійснюють 

криміналістичні обліки.  

11. Поділ обліків в залежності від ступеня централізації: 

місцевий, регіональний, державний і міждержавний 

(Інтерпол).  

12. Способи реалізації даних обліків у розкритті злочинів, 

розшуку осіб та предметів. Документи для поставлення 

об’єкта на облік і перевірки його за обліком. 

13. Тенденції та перспективи розвитку кримінальної 

реєстрації, проблеми її автоматизації і комп’ютеризації в 

системі МВС України.  

 

Практичні навички. Визначати в конкретній ситуації 

необхідність призначення експертизи документів, виготовлених за 

допомогою комп’ютерних технологій; експертну установу, що 

провадить експертизу, комп’ютерної інформації та формулювати 

питання, що розв’язуються нею; готувати для експертного 

дослідження матеріали в залежності від досліджуваних об’єктів і 

характеру поставлених перед експертом питань. 

Використовувати результати експертизи комп’ютерної 

інформації для розшуку злочинців, розкриття і розслідування 

злочинів. 

Вміти в конкретній ситуації поставити на криміналістичний 

облік і перевірки за обліками обвинуваченого, нерозкритий злочин 

за способом його вчинення та ознаками зовнішності невідомого 

злочинця, номерні речі невідомого походження, сліди рук, ніг, 

знарядь злому тощо; визначати мету перевірки, вид обліку, орган, 

що здійснює відповідний криміналістичний облік; складати 

відповідні реєстраційно-перевірочні документи.  
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Практичне заняття 9. Криміналістичне дослідження 

зброї, боєприпасів, вибухівок та слідів їх застосування 

План: 

1. Поняття криміналістичного дослідження зброї 

(криміналістичної балістики), 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.     Класифікація і загальна характеристика   

         криміналістичного дослідження балістичних об’єктів – 

вогнепальної зброї, набоїв до неї та слідів пострілу.  

5.  Техніко-криміналістичні прийоми, методи і засоби 

виявлення, фіксації, вилучення і зберігання 

вогнепальної зброї та боєприпасів, застережні заходи і 

правила поводження з ними.  

6.     Дослідження балістичних об’єктів.  

7. Поняття та наукові засади криміналістичної 

вибухотехніки.  

8.     Класифікація вибухотехнічних об’єктів: слідів і  

        продуктів вибуху, вибухових пристроїв (гранат, мін, 

вибухових пристроїв і речовин, піротехнічних виробів) 

і речовин, засобів підриву вибухових речовин і 

пристроїв.  

9.     Техніко-криміналістичні прийоми, методи і засоби  

         виявлення, фіксації, вилучення та зберігання вибухових  

        пристроїв і речовин.  

10.   Підготовка матеріалів для експертного дослідження   

         вибухових пристроїв, речовин і слідів їх застосування.  

11.   Використання результатів досліджень об’єктів  

        криміналістичного дослідження зброї, боєприпасів,  

        вибухових речовин і пристроїв для розкриття і 

розслідування злочинів.  

 

Практичні навички. Використовувати під час огляду місця 

події або іншої слідчої дії техніко-криміналістичні прийоми, 

методи і засоби виявлення холодної та вогнепальної зброї, 

боєприпасів, вибухових пристроїв і речовин, а також слідів їх 

застосування; оглядати перелічені об’єкти, фіксувати результати 
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огляду в протоколі слідчої дії, схематичній зарисовці зброї, кулі, 

гільзи як додатків до протоколу; фотографувати зброю і 

оформляти фотознімки за правилами криміналістичної фотографії; 

вилучати (з додержанням встановлених правил поводження) 

холодну та вогнепальну зброю, боєприпаси, сліди пострілу, 

вибухівки і сліди вибуху та забезпечувати їхню схоронність. 

Визначати в конкретній ситуації необхідність призначення 

криміналістичної експертизи холодної зброї, балістичної 

експертизи, криміналістичної експертизи вибухових пристроїв, 

вибухових речовин і продуктів вибуху; експертні установи, де 

провадяться ці експертизи; формулювати питання, що 

вирішуються експертом по кожному об’єкту криміналістичного 

дослідження зброї, готувати матеріали, які подаються на експертне 

дослідження. 

Використовувати результати дослідження холодної зброї, 

балістичних та вибухотехнічних об’єктів для розкриття і 

розслідування злочинів. 

 

Практичне заняття 10. Криміналістична трасологія 

(слідознавство). Нетрадиційні засоби і методи одержання 

інформації, значимої для розслідування злочинів 

План: 

1. Предмет, система і завдання криміналістичної 

трасології. Механізм утворення слідів та їх класифікація 

в криміналістиці. 

2. Техніко-криміналістичні засоби та прийоми виявлення і 

вилучення слідів під час огляду місця події. 

3. Процесуальні вимоги щодо опису виявлених слідів у 

протоколі огляду та їх технічного оформлення. 

4. Використання вилучених з місця події слідів у 

криміналістичних обліках і їх доказове значення у 

встановленні та ідентифікації злочинців. 

5. Технологія одержання зразків трасологічних слідів для 

порівняльного дослідження. 

6. Які вимоги ставляться до упакування об'єктів, що 

подаються на експертне дослідження? 

7. Питання, що розв'язуються трасологічною експертизою. 

8. Проблема допустимості в кримінальному судочинстві 

поліграфа як методу інструментальної діагностики 
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емоційної напруги людини з метою з’ясування її 

причетності до розслідуваного злочину.  

9. Технічний, процесуально-тактичний і етичний аспекти 

детекції емоційного стану людини за її 

психофізіологічними реакціями на дію словесного 

подразника. 

10. Проблема використання в процесі розслідування 

злочинів голографії як методу отримання інформації 

полів світла або не видимих коливань та перетворення 

інформації про об’єкти на хвильові поля. 

 

Практичні навички. Вміти визначати за відбитками типи, 

види, деталі папілярних візерунків рук. Здійснювати огляд 

об’єктів-слідоносіїв, в т. ч. мікрооб’єктів, виявляти з 

використанням техніко-криміналістичних засобів і прийомів 

невидимі сліди пальців рук, ніг і взуття; сліди знарядь злому (в т. ч. 

замка, пломби); транспортних засобів та ін., фіксувати результати 

огляду в протоколі слідчої дії, шляхом схематичної замальовки 

об’єктів із слідами, окремих слідів; фотографувати перелічені 

об’єкти і сліди та оформляти фотознімки за правилами 

криміналістичної фотографії; вилучати і забезпечувати схоронність 

слідів та їх об’єктів-носіїв. 

Визначати в конкретній ситуації необхідність призначення 

трасологічної, дактилоскопічної, криміналістичної експертизи 

матеріалів та речовин, хімічної, експертиз за слідами рук, ніг, 

злому, транспорту, мікрооб’єктів; експертні установи, які 

виконують конкретну експертизу; формулювати питання, що 

вирішуються експертом по кожному виду слідів; готувати 

матеріали, які подаються на експертне дослідження, з урахуванням 

вимог, що ставляться до цих матеріалів та їх оформлення в 

залежності від сліду. 

Використовувати в конкретній ситуації сліди і результати їх 

дослідження для встановлення особи, яка вчинила злочин, та 

інших суттєвих обставин вчиненого злочину. 
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Плани практичних занять. 7 семестр 

Змістовий модуль 1 

Практичне заняття 1. Концептуальні положення 

криміналістичної тактики 

План 

1. Поняття криміналістичної тактики, її предмет, джерела, 

система, завдання та взаємозв’язок з іншими розділами 

криміналістики.  

2. Правові, логічні, психологічні та етичні засади 

криміналістичної тактики.  

3. Основні поняття і категорії криміналістичної тактики: 

тактичний прийом, тактична рекомендація, тактична 

операція (комбінація), тактичне рішення. 

4. Поняття і сутність тактичного рішення. 

5. Слідча дія: поняття, класифікація та загальна 

характеристика. 

6. Тактика слідчої дії та її співвідношення з іншими 

процесуальними й організаційними діями слідчого.  

7. Тенденції і перспективи подальшого розвитку 

криміналістичної тактики. 

 

Практичні навички. Вміти аналізувати й оцінювати 

первісну інформацію щодо події злочину; визначати в конкретній 

ситуації розслідування злочину необхідність провадження тієї чи 

іншої слідчої дії або тактичної операції з метою її зміни ситуації у 

сприятливий бік; обирати найбільш раціональні засоби і методи 

розслідування; розробляти план підготовки і проведення окремої 

слідчої дії і тактичної операції щодо викриття особи, яка скоїла 

злочин; здійснювати фіксацію перебігу та результатів слідчої дії в 

процесуальних документах. 

 

Практичне заняття 2. Криміналістична версія. 

Організація та планування розслідування злочинів 

План: 

1. Поняття та класифікація криміналістичної версії та її 

логічна природа.  

2. Типові версії та їх значення для слідчої, оперативно-

розшукової, експертної та судової діяльності. 
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3. Підстави, умови, принципи, види і підстави і тактичні 

прийоми побудови слідчих версій. 

4. Поняття і значення планування, як умови і методу 

наукової організації розслідування. планування. 

Співвідношення версій і плану розслідування.  

5. Особливості планування на різних етапах розслідування.  

6. Особливості планування розслідування багатоепізодних 

злочинів; під час розслідування злочинів слідчою 

бригадою; роботи з декількома справами, що одночасно 

знаходяться у провадженні слідчого. 

7.  Прийоми координації спільної роботи слідчого, 

оперативних працівників, інших учасників процесу та 

способи контролю за виконанням плану розслідування. 

8. Використання ЕОМ в діяльності по плануванню і 

організації розслідування. 

9. Планування окремої слідчої дії, тактичної операції. 

10. Технологія планування розслідування. Види і форми 

планів.  

 

Практичні навички. Залежно від обставин конкретної 

ситуації, будувати слідчі версії та складати план розслідування; 

організовувати перевірку висунутих версій. Володіти прийомами 

складання плану розслідування злочину в цілому, окремої слідчої 

дії або тактичної операції, а також схем поепізодної участі 

обвинувачених у вчиненні декількох злочинів, особових рахунків 

обвинуваченого, використовуваних як допоміжну документацію у 

плануванні розслідування злочинів. 

Практичне заняття 3. Тактика слідчого огляду та 

освідування 

План 

1. Поняття слідчого огляду як методу дослідження 

матеріальних джерел доказової та орієнтовної 

інформації.  

2. Огляд – слідча дія, його види, етапи проведення і 

завдання.  

3. Принципи слідчого огляду, техніко-криміналістичні 

засоби і методи, використовувані під час його 

провадження.  
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4. Учасники слідчого огляду. Участь спеціаліста в 

слідчому огляді. 

5. Огляд місця події: поняття, зміст, завдання, підготовка, 

тактичні прийоми.  

6. Поєднання огляду місця події з організаційними та 

оперативно-розшуковими заходами: організація слідчо-

оперативної групи та її завдання; дії учасників слідчо-

оперативної групи; керівна роль слідчого. 

7. Фіксація процесу і результатів огляду місця події їх 

оцінка та використання результатів.  

8. Первинний зовнішній огляд трупа на місці його 

виявлення: тактика огляду трупа ; питання, що 

вирішуються шляхом огляду трупа; роль спеціаліста – 

судового медика під час огляду трупа; ексгумація трупа. 

9. Огляд предметів і документів, що можуть бути 

речовими доказами: техніко-криміналістичні засоби і 

тактичні прийоми огляду валіз, особистих речей, в т. ч. 

документів (паспортів, цінних паперів, вітчизняної та 

іноземної валюти), виробів мистецтва і творів, що 

пропагують культ насильства і жорстокості, та 

порнографічних предметів; огляд комп’ютерної техніки; 

питання, вирішуванні шляхом огляду цих об’єктів – 

носіїв доказової інформації. 

10. Огляд приміщень і ділянок місцевості, що не є місцем 

події. Організаційні і тактичні прийоми огляду 

службових і житлових приміщень, присадибних та 

інших ділянок відкритої місцевості. Питання, 

вирішуванні оглядом.  

11. Огляд транспортних засобів. Тактичні прийоми і 

технічні засоби огляду, обумовлені видом 

транспортного засобу (автомобільний, залізничний, 

морський, повітряний). Питання, вирішуванні оглядом 

окремих транспортних засобів. 

12. Огляд тварин і їхніх трупів. Питання, вирішуванні 

оглядом тварин та їхніх решток. Тактичні прийоми 

огляду цих об’єктів. 

13. Освідування. Поняття і сутність освідування як 

особливого різновиду слідчого огляду і методу 

дослідження анатомічної будови тіла людини та його 

зовнішніх ознак. Підстави огляду у світлі 
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конституційних гарантій недоторканості особи. 

Питання, вирішуванні освідуванням, та його значення в 

розслідуванні злочинів. Тактичні прийоми і етичні 

основи освідування. Фіксація процесу і результатів 

освідування. 

 

Практичні навички. Вміти організувати виїзд слідчо-

оперативної групи на місце події, оцінити обстановку, правильно 

визначити мету і тактичні прийоми огляду, організувати огляд і 

розкриття злочину «по гарячих слідах». Володіти навичками 

попереднього дослідження матеріальних слідів для одержання 

доказової й орієнтовної інформації щодо події злочину та осіб, 

причетних до його вчинення. Здійснити огляд, виявити і 

зафіксувати сліди шляхом протоколювання, фотографування, 

складання планів, схем, креслень, копіювання, вилучення сліду з 

носієм. Здійснити огляд документа, виявити технічними засобами 

інформацію, відображену у документі. Провести слідчий огляд 

транспортного засобу (легкового і вантажного автомобіля, 

залізничного вагону, морського та повітряного судна), зовнішній 

огляд трупа, а також освідування затриманого на місці події. Вміти 

оформити хід і результати огляду цих об’єктів і використовувати 

його дані в розкритті злочину і встановленні особи злочинця. 

Практичне заняття 4. Тактика обшуку і виїмки 

План: 

1. Поняття, види і завдання обшуку та виїмки. Підстави 

обшуку і виїмки в світлі конституційного права людини 

на особисту недоторканність; конституційних гарантій 

недоторканності житла, таємниці листування та іншої 

кореспонденції. Психологічні та етичні основи обшуку і 

виїмки.  

2. Тактичні прийоми підготовки до обшуку і виїмки. 

Збирання необхідних відомостей щодо об’єкту обшуку. 

Підбір учасників і залучення спеціалістів до участі в 

обшуку та виїмці. Підготовка техніко-криміналістичних 

засобів. Визначення шляхів використання під час 

обшуку даних, отриманих шляхом оперативно-

розшукової діяльності. Складання плану підготовки і 

проведення обшуку.  
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3. Тактичні прийоми особистого обшуку затриманих осіб. 

Особливості обшуку особистих речей затриманих. 

Схованки, які є типовими для названих об’єктів обшуку, 

та засоби і методи їхнього виявлення. Заходи 

обережності під час провадження цих видів обшуку. 

4. Тактичні прийоми обшуку, зумовлені видом 

транспортного засобу (автомобільний, залізничний, 

морський, повітряний). Типові види схованок у 

транспортних засобах, методи і засоби їхнього 

виявлення. 

5. Підготовка і тактичні прийоми обшуку у службових і 

житлових приміщеннях міського та сільського типу. 

Схованки, які є типовими для названих об’єктів обшуку, 

та засоби і методи їхнього виявлення. 

6. Особливості тактики групового і повторного обшуку.  

7. Підготовка і тактичні прийоми провадження окремих 

видів виїмки, в т. ч. електронної інформації. Накладення 

арешту на майно.  

8. Фіксація процесу та результатів обшуку і виїмки. Оцінка 

та використання результатів обшуку і виїмки у розкритті 

і розслідуванні злочинів. 

 

Практичні навички. Визначати в конкретній ситуації 

необхідність провадження обшуку або виїмки. Вміти планувати 

їхнє проведення, формувати слідчо-оперативну групу і 

здійснювати обшук у службовому і житловому приміщенні, на 

відкритій місцевості, у транспортному засобі (легковому і 

вантажному автомобілі, залізничному вагоні, морському і 

повітряному судні), особистий обшук, виїмку електронної і 

поштово-телеграфної кореспонденції. Вміти застосовувати 

пошукову техніку, фіксувати результати обшуку і виїмки шляхом 

протоколювання, фотозйомки, відеозапису; оцінювати і 

використовувати результати обшуку в розслідуванні. 

 

Практичне заняття 5. Тактика допиту та очної ставки 

План. 

1.    Поняття, завдання і види допиту.  

2.    Тактичні прийоми спілкування (розповідь, розпит, 

демонстрація, жестикуляція, міміка тощо).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

3.    Підготовка до допиту, його організаційне і технічне 

забезпечення: збирання вихідних даних для допиту, 

визначення черговості допитів і засобу виклику 

допитуваного, вибір часу, місця допиту і техніко-

криміналістичних засобів.  

4.    Планування тактики допиту в залежності від слідчої 

ситуації (безконфліктної, конфліктної); необхідності та 

порядку використання під час допиту інформації, 

отриманої оперативним шляхом.  

5.    Загальні тактичні прийоми допиту на різних його етапах 

(стадіях).  

6.    Тактичні прийоми подолання відмови від давання 

показань та викриття допитуваного в неправдивості 

7.    Тактичні операції під час допиту. Особливості тактики 

допиту за участю спеціаліста, перекладача та адвоката. 

8.    Засоби фіксації ходу і результатів допиту на 

попередньому слідстві.  

9.    Допит потерпілих і свідків:  підготовка і тактичні 

прийоми допиту потерпілих і свідків. 

10. Допит підозрюваного і обвинуваченого: тактичні 

прийоми допиту підозрюваного, затриманого на 

гарячому або безпосередньо після вчинення злочину; 

підготовка і тактичні прийоми допиту обвинуваченого. 

11. Очна ставка, її поняття і завдання, тактичні прийоми 

допиту на очній ставці. 

12. Особливості фіксації процесу та результатів очної 
ставки.  

13. Оцінка й використання показань допитаних осіб у 

подальшому розслідуванні злочинів. 

 

Практичні навички. Визначити в конкретній ситуації 

необхідність проведення допиту (очної ставки) та обставин, що 

визначають тактику цієї слідчої дії; розробити план проведення 

допиту свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого та 

очної ставки між ними.  

Володіти тактичними прийомами встановлення 

психологічного контакту. Вміти застосовувати прийоми 

емоційного, логічного і психологічного впливу на допитуваного з 

метою подолання протидії розслідуванню й одержання від нього 

достовірної інформації. Організувати і здійснити допит після 
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пред’явлення обвинувачення, на очній ставці. Вміти фіксувати 

показання у відповідному протоколі, застосовуючи сучасні 

технічні засоби фіксації, оцінювати і використовувати отриману 

доказову інформацію у розслідуванні злочину. 

 

Практичне заняття 6. Тактика пред’явлення для 

впізнання 

План: 

1. Поняття, різновиди і завдання пред’явлення для 

впізнання.  

2. 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. 

3. Тактичні прийоми пред’явлення для впізнання живих 

осіб, трупів, предметів, тварин, помешкань і ділянок 

місцевості в натурі.  

4. Особливості тактики пред’явлення для впізнання 

різноманітних об’єктів за їхніми копіями (фотознімком, 

фонограмою, кіно-відеофільмом). 

5.  Особливості тактики пред’явлення для впізнання за 

функціональними ознаками зовнішності (за ходою, 

голосом, звуковою промовою).  

6. Проблема зустрічного і прихованого впізнання в 

криміналістиці. 

7. Основний і допоміжні способи фіксації процесу та 

результатів пред’явлення для впізнання.  

8. Оцінка і використання в розслідуванні результатів 

пред’явлення для впізнання. 

 

Практичні навички. Визначити в конкретній ситуації 

необхідність і можливість пред’явлення для впізнання та 

здійснювати необхідні підготовчі заходи. Організувати і здійснити 

пред’явлення для впізнання людей, речей, трупа, тварин, 

помешкань і ділянок місцевості як в натурі, так і за їхніми копіями.  

Вміти фіксувати пред’явлення для впізнання 

(протоколюванням, фотозйомкою, відеозаписом), оцінювати 

результати цієї слідчої та використовувати їх у розкритті і 

розслідуванні злочинів.  
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Практичне заняття 7. Тактика зняття інформації з 
каналів зв’язку Тактика перевірки й уточнення показань на 
місці 

План: 

1. Поняття, види і завдання зняття інформації з каналів 

зв’язку.  

2. Використання технічних засобів звукозапису під час 

зняття інформації з каналів зв’язку. 

3. Особливості тактики огляду і відтворення фонограми 

переговорів, фіксації їхнього ходу і результатів.  

4. Поняття, сутність, мета перевірки й уточнення показань 

на місці та її значення для встановлення фактичних 

обставин злочину. 

5. Учасники перевірки й уточнення показань на місці. 

6. Підготовка до перевірки й уточнення показань на місці 

та їх тактичні прийоми. 

7. Фіксація ходу і результатів перевірки й уточнення 

показань на місці.  

8. Поняття, сутність, мета перевірки й уточнення показань 

на місці та її значення для встановлення фактичних 

обставин злочину. 

9. Учасники перевірки й уточнення показань на місці. 

10. Тактичні прийоми перевірки й уточнення показань на 

місці.  

11. Фіксація ходу і результатів перевірки й уточнення 

показань на місці. 

 

Практичні навички. Вміти процесуально грамотно 

організувати зняття інформації з каналів зв’язку; провести 

інструктаж особи, що здійснюватиме прослуховування і зняття 

інформації з каналів зв’язку; оглядати і відтворювати фонограму 

переговорів, оцінювати і використовувати отримані результати для 

розкриття і розслідування злочину. 

Організувати і провести перевірку й уточнення показань на 

місці; фіксувати хід і результати слідчої дії в протоколі, 

схематичному плані, за допомогою фотозйомки і відеозапису; 

оцінювати результати слідчої дії і використовувати їх з метою 

розкриття та розслідування злочинів. 
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Практичне заняття 7-а. Тактика слідчого експерименту. 
Тактика використання спеціальних знань піл час проведення 

даної слідчої дії  
План: 

1. Поняття, різновиди і завдання слідчого експерименту.  

2. Підготовка до слідчого експерименту, тактичні умови 

його проведення. 

3. Реконструкція обстановки, як умова проведення даної 

слідчої дії. 

4. Тактичні прийоми проведення окремих видів слідчого 

експерименту (на можливість сприйняття якогось факту 

або явища органами почуття, на можливість здійснення 

якихось дій, встановлення механізму утворення слідів, 

явищ тощо).  

5. Фіксація умов, процесу та результатів слідчого 

експерименту.  

6. Поняття, сутність, форми і мета використання 

спеціальних знань у кримінальному судочинстві. 

7. Тактика залучення спеціаліста до участі в слідчих діях.  

 

Практичні навички. Здійснювати необхідні підготовчі 

заходи, в т. ч. реконструкцію місця події, організувати і провести 

слідчий експеримент; фіксувати хід і результати слідчої дії в 

протоколі, схематичному плані, за допомогою фотозйомки і 

відеозапису; оцінювати результати слідчої дії і використовувати їх 

з метою розкриття та розслідування злочинів. 

 

Практичне заняття 8. Тактика використання 

спеціальних знань у кримінальному судочинстві. Призначення 

та проведення судових експертиз 
                                                    План. 

1. Поняття, види та значення судової експертизи у 

розслідуванні злочинів. Криміналістична експертиза та її 

класифікація.  

2. Організація, система та функції судово-експертних 

установ в Україні. Поняття експерта, його права та 

обов’язки.  

3. Підготовка експертизи та її призначення.  
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4. Порядок отримання вільних та експериментальних 

зразків для експертного дослідження 

5. Особливості призначення комплексної, комісійної, 

додаткової та повторної експертизи.  

6. Процес експертного дослідження, його стадії.  

 

Практичні навички. Вміти оцінити у конкретній ситуації 

зібрану інформацію, визначити галузь, вид і форму використання 

спеціальних знань; здійснити необхідні підготовчі заходи, в т. ч. 

пов’язані з одержанням експериментальних зразків для 

порівняльного дослідження, і призначити судову експертизу. 

Винести умотивовану постанову і сформулювати експертне 

завдання. 

Оцінювати висновок експерта і використовувати його для 

доказування суттєвих обставин злочину, що розслідується. 

Практичне заняття 9. Розшукова діяльність слідчого 
План. 

1. Поняття, процесуальна регламентація і засоби 

розшукової діяльності слідчого. 

2. Об’єкти, види і форми розшукової діяльності. 

3. Тактичні основи розшукової діяльності слідчого.  

4. Тактичні прийоми і операції розшуку в процесі 

розслідування злочину обвинуваченого, що 

переховується від слідства.  

5. Використання слідчим даних криміналістичних обліків 

МВС, СБУ та Інтерполу у розшуковій діяльності.  

6. Фіксація процесу розшуку. 

7. Оцінка і використання результатів розшуку в 

розслідуванні злочину. 

 

Практичні навички. Оцінити слідчу ситуацію, що склалася 

по кримінальній справі, підготувати і здійснити слідчі дії й 

організаційні заходи, спрямовані на виявлення місця 

переховування обвинуваченого та інших відомих об’єктів. 

Володіти технічними прийомами заповнення реєстраційних карток 

на різноманітні об’єкти розшуку, формами взаємодії і координації 

спільних з органами дізнання зусиль щодо розшуку. 
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Змістовий модуль 2 

Практичне заняття 10. Концептуальні положення 

методики розслідування окремих видів злочинів 

План 

1. Поняття криміналістичної методики, її структура 

(загальні положення та окремі методики розслідування 

злочинів), завдання та місце в системі криміналістики.  

2. Науково-практичні джерела, принципи формування 

окремих криміналістичних методик та їхня класифікація.  

3. Структура окремої методики розслідування злочину та 

загальна характеристика її структурних елементів.  

4. Криміналістична характеристика злочину: поняття, зміст 

і характеристика її складових елементів.  

5. Періодизація (етапи) розслідування злочинів.  

6. Слідча ситуація: поняття, різновиди, зміст її складових 

елементів.  

7. Тенденції і перспективи розвитку криміналістичної 

методики. 

 

Практичні навички. Вміти сформулювати концептуальні 

основи криміналістичної методики, розкрити їхню роль для 

практики розслідування злочинів; аналізувати норми права, 

рекомендації науки і практики щодо методики розслідування 

злочинів; розкрити структуру окремої криміналістичної методики і 

пояснити зміст кожного її елемента. 

На основі теоретичних положень даної теми, знання 

нормативних актів, що регламентують взаємодію правоохоронних 

органів під час розкриття і розслідування злочинів, володіти 

різноманітними методами одержання експрес-інформації щодо 

злочину та осіб, що опинилися утягнутими у сферу злочинної 

події. Вміти використовувати типове програмування початкових 

слідчих дій та інших заходів як одну із форм планування в умовах 

розслідування злочинів «по гарячих слідах». В умовах дефіциту 

часу і динамічності обстановки швидко і кваліфіковано проводити 

невідкладні початкові слідчі дії у поєднанні з оперативно-

розшуковими заходами з метою встановлення, розшуку і 

затримання злочинця на початковому етапі розслідування. 
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Практичне заняття 11. Протидія розслідуванню та шляхи 

її подолання криміналістичними засобами і методами 

План 

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.  

 

Практичні навички. Вміти оцінити ситуацію виявлення 

ознак протидії розслідуванню шляхом інсценування злочинної 

події і навпаки – надання злочину ознак події некримінального 

характеру та володіти організаційно-тактичними методами і 

засобами подолання будь-якої протидії розслідуванню.  

Практичне заняття 12. Взаємодія учасників розкриття і 

розслідування злочинів 

План 

1. Поняття, мета і значення взаємодії слідчого з органами 

дізнання  під час розслідування злочинів.  

2. Організаційні форми і тактичні прийоми взаємодії 

слідчого  з оперативно-розшуковими й іншими 

службами правоохоронних органів, державними 

установами і підприємствами різних форм власності, 

громадськістю та засобами масової інформації.  

3. Особливості тактики взаємодії залежно від етапу 

розслідування, під час провадження окремих слідчих 

дій, тактичних операцій, з метою вивчення особи 

підозрюваного, свідка, потерпілого. 

4. Слідчо-оперативна група (СОГ) як форма організації 

взаємодії слідчого з оперативними працівниками МВС 

та інших правоохоронних органів України. 

5. Принципи й умови використання даних, отриманих 

оперативно-розшуковим шляхом.  
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6. Організаційно-тактичні форми і прийоми використання 

оперативно-розшукової інформації при провадженні 

окремих слідчих дій. 

7. Використання оперативно-розшукової інформації для 

встановлення причин і умов, що сприяли вчиненню 

злочину, і вивчення особистості підозрюваного, 

обвинуваченого, свідка, потерпілого. 

8. Особливості взаємодії слідчого з іншими державними 

установами, підприємствами різних форм власності. 

9. Форми і методи залучення громадськості та засобів 

масової інформації для швидкого, повного розкриття і 

розслідування злочину. 

 

Практичні навички. Визначити в конкретній ситуації 

розслідування злочину необхідність, конкретну мету і форму 

взаємодії слідчого з органами дізнання (міліцією, СБУ, 

Прикордонними військами, ДПА України), державною установою, 

громадськістю та засобами масової інформації; складати необхідні 

для цього доручення органу дізнання в порядку ст. 114 КПК 

України, службові документи (плани, листи) та інші документи, які 

належить оформляти для організації взаємодії. Володіти 

організаційно-тактичними формами і прийомами використання в 

процесі взаємодії даних, отриманих шляхом оперативно-

розшукової діяльності. 

Організовувати використання допомоги громадськості і 

засобів масової інформації в процесі розкриття, розслідування і 

попередження злочинів. 

 

Практичне заняття 13. Особливості розкриття і 
розслідування злочинів «по гарячих слідах» 

План 

1. Поняття розкриття і розслідування злочинів «по гарячих 

слідах».  

2. Організація взаємодії слідчого з черговою частиною, 

співробітниками оперативних підрозділів і експертно-

кримі-налістичних центрів.  

3. Криміналістичне забезпечення розкриття і розслідування 

злочинів «по гарячих слідах».  
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4. Типове програмування дій на початковому етапі 

розкриття і розслідування злочинів. Практичні форми 

його реалізації. 

5. Особливості огляду місця події, допиту потерпілих і 

свідків-очевидців злочину в умовах дефіциту часу і 

динамічності обстановки.  

6. Поєднання слідчих дій з оперативно-розшуковими й 

організаційними заходами під час затримання злочинця 

на місці події або в результаті загороджу вальних 

заходів. 

7. Особливості допиту підозрюваного «по гарячих слідах» і 

перевірки його показань. 

8. Оцінка доказової та орієнтовної інформації, отриманої 

«по гарячих слідах», інформаційне забезпечення 

діяльності слідчо-оперативної групи. 

 

Практичні навички. На основі теоретичних положень 

аналізованої теми, знання нормативних актів, що регламентують 

взаємодію підрозділів МВС при розкритті і розслідуванні тяжких і 

неочевидних злочинів, володіти різноманітними методами 

одержання експрес-інформації про злочин і особи, що виявилися 

утягненими в сферу злочинного діяння. Вміти використовувати 

типове програмування початкових слідчих дій і інших заходів як 

одну з форм планування в умовах розслідування «по гарячих 

слідах». У умовах дефіциту часу і динамічності обстановки швидко 

і кваліфіковано проводити невідкладні початкові слідчі дії в 

сполученні з оперативно-розшуковими заходами з метою 

встановлення, розшуку і затримання злочинця на початковому 

етапі розслідування. 

 

Практичне заняття 14. Особливості розслідування 

нерозкритих злочинів минулих років 

План 

1. Поняття нерозкритого злочину і сучасний стан 

проблеми: її соціальний, кримінологічний, 

процесуальний і криміналістичний аспекти.  

2. Принципова можливість і необхідність розкриття 

кожного злочину – важлива умова забезпечення 

принципу невідворотності відповідальності за вчинений 

злочин. 
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3. Специфіка роботи слідчого по припиненій 

провадженням кримінальній справі. 

4. Цілі, об’єкти і методи аналізу матеріалів припиненої 

справи про нерозкритий злочин.. 

5. Планування розшукової роботи слідчого по припиненій 

справі.  

6. Тактичні особливості окремих розшукових дій слідчого, 

проведених без поновлення провадження у справі.  

7. Планування розслідування по відновленій справі і 

тактичні особливості провадження окремих слідчих дій. 

8. Виявлення слідчим після розкриття старого злочину 

причин і умов, що сприяли вчиненню цього злочину та 

його невчасного розкриття.  

 

Практичні навички. Проаналізувати типову ситуацію по 

припиненій кримінальній справі та прийняти рішення щодо 

поновлення провадження слідства. Визначити напрямок 

розслідування, побудувати нові версії та здійснити необхідний 

комплекс слідчих дій, організаційних та оперативно-розшукових 

заходів щодо їхньої перевірки. Вміти витребувати та 

використовувати інформацію, що зберігається в АБД органів 

внутрішніх справ, прокуратури, міністерства юстиції, суду, 

медичних установ, військових комісаріатів, громадських 

організацій та ін. 

 

Практичне заняття 15. Профілактична діяльність 

слідчого на стадії розслідування злочину 
План 

1. Поняття і зміст превентивної діяльності слідчого під 

час розслідування злочину.  

2. Засоби і методи виявлення обставин, що сприяли 

учиненню розслідуваного злочину.  

3. Заходи щодо усунення обставин, що сприяють 

учиненню окремих видів злочинів. 

4. Особливості визначення об’єкта профілактичного 

впливу, характеру і змісту профілактичних заходів та 

конкретних виконавців вироблених заходів залежно від 

виду злочину. 
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5. Форми і методи контролю з боку слідчого за втіленням 

заходів щодо усунення обставин, що сприяли учиненню 

розслідуваного злочину. 

 

Практичні навички. На основі теоретичних положень даної 

теми і враховуючи конкретні обставини розслідуваного злочину, 

вміти визначити об’єкт профілактичного впливу, характер, зміст і 

виконавців профілактичних заходів, а також дійові форми і методи 

контролю за втіленням вироблених заходів щодо запобігання 

злочинам. 

 

3. ПЛАНИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

3.1 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ 
РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

Для цілеспрямованої участі у навчальному процесі 

студенти повинні регулярно самостійно готуватися до аудиторних 

занять з криміналістики і добре уявляти собі основні види 

навчальних занять з цієї спеціальної дисципліни. 

Самостійну роботу варто починати з вивчення тексту 

лекції, потім почитати й законспектувати в зошиті з підготовки до 

семінарів відповідний матеріал підручника та інших джерел. 

Читати треба уважно, всебічно та критично аналізувати прочитане. 

Зустрівши нове, незрозуміле слово або вираз, обов'язково 

необхідно з'ясувати його зміст. Не зробивши цього, студент 

ризикує сприйняти невірно значення слова або виразу, та як 

правило і всього тексту. Тут варто скористатися словниками, 

довідником криміналіста чи іншими джерелами. Перелік 

рекомендованої літератури не є вичерпним. Студенти мусять 

опановувати й інші джерела, у тому числі статті, що публікуються 

у сучасних юридичних виданнях. 

Мета самостійної роботи студентів з дисципліни 

“Криміналістика” — засвоїти в повному обсязі навчальну 

програму і сформувати самостійність  як  особистісну  рису  та  

важливу  професійну  якість, сутність якої полягає в умінні 

систематизувати, планувати та контролювати власну діяльність. 

Завдання самостійної роботи студентів з дисципліни 

— засвоєння, закріплення та систематизація відповідних 

теоретичних знань, а також їх застосування при виконанні 

практичних завдань. Самостійна робота студентів забезпечує їх 

підготовку до поточних аудиторних занять. 
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Зміст самостійної роботи студентів з дисципліни 

“Криміналістика” визначається навчальною програмою 

дисципліни, а також цими методичними матеріалами. 

До  основних  форм  самостійної  роботи  студентів  з  

дисципліни “Криміналістика” належать такі: 

• опрацювання прослуханого лекційного матеріалу, 

обов’язкових і додаткових наукових літературних джерел; 

• вивчення окремих тем або питань, передбачених для 

самостійного опрацювання; 

• підготовка до практичних занять; 

• підготовка до різних форм поточного контролю; 

• пошук та огляд літературних джерел за заданою 

проблематикою; 

• написання реферату за заданою проблематикою; 

• аналітичний розгляд наукових публікацій; 

У процесі самостійної підготовки до практичних занять 

студенти  повинні  опрацювати  прослуханий  лекційний  

матеріал,  всебічно розглянути зміст питань, що виносяться на 

заняття, проаналізувати відповідні навчальні літературні 

джерела, нормативно-правові акти. Студенти перевіряють 

рівень засвоєння знань самостійно, відповідаючи на питання 

для самоконтролю. 

Разом з опануванням базових теоретичних знань слід 

також вивчати і аналізувати практику їх реалізації, формувати 

навички встановлення динаміки подій — механізму злочину, 

конструювання динамічної моделі поведінки злочинця. 

Вивченню підлягає насамперед передовий досвід слідчої, 

експертної та судової практики. Практичні завдання (задачі) 

мають на меті закріпити теоретичні знання студентів і головне 

— сформувати навички роботи з нормативними  актами.  

Практичні  завдання  (задачі)  необхідно  виконувати в 

письмовій формі з розгорнутим мотивованим розв’язанням. 

Розв’язуючи завдання, студенти повинні 

продемонструвати вміння самостійно  аналізувати  конкретні  

ситуації,  аргументовано  відповідати на поставлені питання, 

посилаючись на відповідні нормативні акти. Відповіді повинні 

бути повні, обґрунтовані. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

3.2 Питання до самостійної роботи за темами 

Назва теми   К-сть 

годин 

6 семестр 

Предмет, система і завдання криміналістики 4 

Історія криміналістики і криміналістичних установ 

України 

4 

Криміналістика в зарубіжних країнах 4 

Механізм учинення злочину та виникнення 

криміналістичної (доказової) інформації 
4 

Методологічні основи криміналістики 4 

Криміналістична ідентифікація і діагностика 4 

Концептуальні положення криміналістичної техніки та 

її галузей 

4 

Основи криміналістичного вчення про фіксацію 

криміналістичної (доказової) інформації 
4 

Криміналістична фотографія та відеозапи 4 

Криміналістична габітологія 4 

Криміналістична відео-фоноскопія 4 

Криміналістична трасологія (Слідознавство) 4 

Криміналістичне почеркознавство й авторознавство 4 

Техніко-криміналістичне дослідження документів 2 

Криміналістичне дослідження комп'ютерної 

інформації 

2 

Криміналістичне дослідження зброї, боєприпасів, 

вибухівок та слідів їх застосування 
4 

Інформаційно-довідкове забезпечення розкриття і 

розслідування злочинів (криміналістичні обліки) 

4 

Нетрадиційні засоби і методи одержання інформації, 

значимої для розслідування злочинів 
4 
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7 семестр 

Концептуальні положення криміналістичної тактики 6 

Криміналістична версія. Організація та планування 

розслідування злочинів 
6 

Тактика слідчого огляду та освідування 8 

Тактика обшуку і виїмки 6 

Тактика зняття інформації з каналів зв’язку 8 

Тактика допиту та очної ставки 6 

Тактика пред’явлення для впізнання 8 

Тактика перевірки й уточнення показань на місці 6 

Тактика слідчого експерименту 6 

Тактика використання спеціальних знань у 

кримінальному судочинстві. Призначення та 

проведення судових експертиз 

8 

Розшукова діяльність слідчого 6 

Концептуальні положення методики розслідування 

окремих видів злочинів: 

Розслідування вбивств (4 год). Розслідування деяких 

видів убивств (2 год). 

Розслідування привласнення, розтрати майна або 

заволодіння ним шляхом зловживання службовим 

становищем (розкрадань) (4 год) 

Розслідування крадіжок, грабежів і розбоїв (4 год). 

Розслідування шахрайства (2 год). Розслідування 

хабарництва (2 год.). Розслідування злочинних 

порушеь правил безпеки дорожнього руху (6 год). 

Розслідування підпалів та інших злочинів, пов'язаних із 

виникненням пожеж (6 год). Розслідування злочинів 

проти довкілля (4 год). Розслідування злочинів, що 

вчиняються організованими групами(2 год.) 

36 

Всього годин  178 
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4. ПЕРЕЛІК ТЕМ РЕФЕРАТІВ, ВИМОГИ ДО РЕФЕРАТІВ 

 

Важливий засіб засвоєння знань - це написання реферату. 

Написання реферату за заданою проблематикою 

необхідно починати із ретельно продуманого вступу. У вступі 

визначаються мета дослідження, практичне і теоретичне 

значення теми, з максимально можливою точністю 

встановлюються межі досліджуваної теми, а також методи 

дослідження. 

В основній частині реферату, насамперед, викладається 

зміст досліджуваної проблеми. Наслідком дослідження можуть 

бути пропозиції щодо оптимізації кримінального законодавства. 

У такому разі необхідно всебічно обґрунтувати прийняте 

рішення.  

Робота повинна завершуватись аргументованими 

висновками. Обсяг реферату – 10-15 аркушів формату А4. 

 

4.1 ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 

6 семестр 

 

1. Використання положень філософії, логіки, психології, етики 

та інших суспільних наук у розвитку криміналістичної теорії, 

розробці засобів і методів слідчої діяльності. 

2. Співвідношення криміналістики і природничо-технічних 

наук. 

3. Криміналістика і теорія оперативно-розшукової діяльності. 

4. Історія розвитку криміналістики і криміналістичних установ 

України. 

5. Сучасний стан криміналістичної науки в Україні. 

6. Стан криміналістики у країнах близького і дальнього 

зарубіжжя. 

7. Методологія криміналістики – це сукупність певних методів 

практичної діяльності щодо розкриття, розслідування і 

запобігання злочинів. 

8. Роль загальних методів криміналістики в розкритті, 

розслідуванні і запобіганні злочинів. 

9. Використання спеціальних методів криміналістики під час 

вирішення поставлених перед нею завдань. 

10. Криміналістичне поняття способу вчинення злочину. 
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11. Детермінованість і повторюваність способів вчинення і 

приховання злочинів. 

12. Поняття і наукові засади теорії криміналістичної 

ідентифікації. 

13. Поняття і наукові засади теорії криміналістичної 

діагностики. 

14. Класифікація криміналістичних ідентифікаційних і 

діагностичних завдань. 

15. Формування криміналістичного прогнозування: історія, 

сучасний стан, тенденції розвитку. 

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 

7 семестр 

 

1. Поняття і предмет криміналістичної тактики. 

2. Поняття "тактичний прийом" та його види. 

3. Тактичні комбінації і тактичні операції. 

4. Поняття "організація розслідування злочинів". 

5. Поняття і принципи планування розслідування. Техніка 

планування. 

6. Сутність та види версій. 

7. Побудова слідчих версій. 

8. Поняття та види слідчого огляду. 

9. Тактичні прийоми огляду місця події. 

10. Фіксація результатів огляду місця події. 

11. Огляд трупу. 

12. Поняття та види допиту. 

13. Підготовка до допиту. 

14. Тактичні прийоми допиту. 

15. Тактичні прийоми викриття неправди в показаннях. 

 

5. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Базова: 

1. Конституція України. - К., 1996. 

2. Кримінально-процесуальний кодекс України. – К., 2012. 

3. Кримінальний кодекс України. – К., 2001. 

4. Про судову експертизу. Закон України від 25 лютого 1994 р. 
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5. Державна програма боротьби зі злочинністю: Затверджена 

Верховною Радою України 25 червня 1993 р. // Голос України. - 

1993. - 30 липня.  

6. Комплексна програма профілактики злочинів на 2001-2005 

роки // Офіційний вісник України. – 2000. - № 52. Ст. 2258. 

7. Указ Президента України від 18 лютого 2002 р. № 143/2002 

«Про заходи щодо подальшого зміцнення правопорядку, охорони 

прав і свобод громадян». 

8. Інструкція про призначення та проведення судових 

експертиз. Затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 

53/5 від 8 жовтня 1998 року. 

Допоміжна: 

1. Криминалистика. Том 1 / Под ред. проф. Р.С. Белкина, В.П. 

Лаврова, И.М. Лузгина. – М.: ВЮЗШ., 1987. – 340 с. 

2. Криминалистика: Том 2 / Под ред. проф. Р.С. Белкина, В.П. 

Лаврова, И.М. Лузгина. – М.: Акад. МВД СССР, 1989. – 454 с. 

3. Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. 

Селиванова. – М.: Юрид. лит., 1993. - 592 с. 

4. Криминалистика. Т. 2 / Под ред. А.Г. Филиппова, А.А. 

Кузнецова. – Омск: ВСШ МВД России, 1993. 

5. Криминалистика. Т. З / Под ред. Б.П. Смагоринского, А.А. 

Закатова. – Волгоград, 1995. 

6. Криминалистика: Учебник /Под ред. В.А. Образцова. - М:. 

Юрид. лит., 1995. – 592 с. 

7. Криминалистика: Учебник /Под ред. Н.П. Яблокова – М.: 

Изд-во БГК, 1995. - 708 с. 

8. Криминалистика: Расследование преступлений в сфере 

экономики: Учебник /Под ред. В.Д. Грабовского, А.Ф. Лубина. - 

Ниж. Новгород: ВШ МВД России, 1995. - 400 с. 

9. Криминалистика. Т.1 /Под ред. Р.С. Белкина, В.Г. 

Коломацкого, И.М. Лузгина – М.: Изд-во БЕК, 1995. 

10. Криминалистика: Учеб. пособие /Под ред. Н. И. Порубова - 

Минск: Высш. шк., 1997.- 344 с.  

11. Криминалистика: Учебник /Под ред. В.А. Образцова. – М.: 

Юрид. лит., 1997. - 592 с. 

12. Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова, А.Ф. 

Волынского. – М.: Спарк, 1998. - 544 с. 
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13. Криміналістика: Підруч. для слухачів, ад’юнктів, викладачів 

вузів системи МВС України / За ред. акад. П.Д. Біленчука. – К., 

1998. - 416с. 

14. Криміналістика. Криміналістична тактика і методика 

розслідування злочинів: Підручник для студентів юрид. вузів і 

факультетів. / За ред. проф. В.Ю. Шепітька. – Харків: Право, 1998. 

– 376 с. 

15. Криминалистика. Криминалистическая тактика и методика 

расследования преступлений: Учебник для студентов юридических 

вузов и факультетов. /Под ред. проф. В.Ю. Шепитько. – Харьков: 

ООО «Одиссей», 2001. – 528 с. 

16. Криміналістика: Підручник /За ред. В.Ю. Шепітька. – К.: 

Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. - 684 с. 

17. Криминалистика: Учебник /Под ред. Т.А. Седовой, А.А. 

Эксархопуло. - СПб.: Изд-во «Лань», 2001. - 928 с. 

18. Криминалистическое обеспечение деятельности 

криминальной милиции и органов предварительного 

расследования / Под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина.–М.: 

Юрид. лит., 1997 

19. Курс криміналістики: Навч. посібник / За ред. Є.І. 

Макаренка. – Дніпропетровськ: Юрид. академія МВС., 2002. 

20. 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, 

2000. – 990 с. 

21. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1.– 

Х.: Консум, 1999. – 416 с. 

22. Стратонов В.М. Криміналістика. Керівництво до 

кримінаплістичної техніки. Навчальний посібник Херсон – 2004 р                      

23.     В.П.Сабадаш,М.О.Ларкін. Криміналістика:Навч.посібник , 

Київ-2013 

24.     Настільна книга слідчого.Практичний посібник.Київ-2013 р.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


