
 

ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І ЗАВДАНЬ 

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ  
 

Лекції сприяють активізації мислення студентів, дозволяють висунути 
проблемні питання навчального курсу, показати протиріччя, ознайомити 

студентів з історією наукового пошуку. Крім того, лекційні заняття 

дозволяють висунути проблеми для самостійного вивчення студентами. 
Семінарські заняття передбачають послідовність підготовки до них і 

певний порядок проведення. За теоретичними питаннями студенти готують 

виступи або реферати. Виступи слід ілюструвати посиланнями на джерела 

права. У подальшому вони обговорюються групою. 

 

Тема 1. Предмет, система і задачі криміналістики і її значення в 

попереджені, розслідуванні і розкриті злочинів (6 год.) 

 

Поняття і значення криміналістики як юридичної науки. Предмет і 

методи криміналістики. Система криміналістики, її взаємозв’язок з іншими 
науками. Загальні і приватні задачі криміналістики. 

Основні напрямки боротьби зі злочинністю як сфери використання 

наукового і практичного потенціалу криміналістики. 
  

 

1.1. Лекція 

План лекції 

1. Предмет криміналістики. 

2.Система курсу криміналістики. 

3.Завдання криміналістики в розслідуванні, розкритті і  

попередженні злочинів. 

4.Стандарти ISO в криміналістиці 

5.  

1.2. Практичні 

заняття 

 

План семінарського заняття 

1. Предмет криміналістики і закономірності об’єктивної дійсності, 

які вивчаються нею. 

2. Завдання криміналістики загальні та спеціальні. 

3. Система криміналістики 

1.3. Самостійна 

робота: 

Питання до самостійного вивчення 

1. Злочинна діяльність як об’єкт пізнання в криміналістики 

2. Судова та слідча практика, як умова і основа розробки і 

удосконалення засобів і прийомів боротьби зі злочинністю  

3. Використання даних природничіх і технічних наук в 

криміналістики, їх місце в системі методів цієї науки  

4. Місце криміналістики в системі наукового знання. 

 
Тема 2. Основи теорії криміналістики (6 год.) 

 

Загальнонаукові методи в криміналістиці. Приватні наукові 
криміналістичні методи Спеціальні методи у криміналістиці та їх загальна 

характеристика. Криміналістична ідентифікація: її наукові основи, принципи, 



поняття. Значення криміналістичної ідентифікації в слідчій, судовій та 

експертній практиці. 

Поняття встановлення групової належності, її аспекти, задачі, методика 

дослідження. 
 

 

2.1. Лекція 

План лекції 

1.  Поняття і структура загальної теорії криміналістики. 

2.  Вчення про криміналістичні методи в криміналістиці. 

3.  Поняття і суть криміналістичної ідентифікації: об’єкти, види і 

форми. 

 

2.2. Практичні 

заняття 

 

План семінарського заняття 

1. Загальнонаукові методи в криміналістиці. 

2. Вибіркові наукові криміналістичні методи. 

3. Спеціальні методи у криміналістиці та їх загальна 

характеристика. 

4. Криміналістична ідентифікація: її наукові основи, принципи, 

поняття. 

5. Значення криміналістичної ідентифікації в слідчій, судовій та 

експертній практиці. 

6. Поняття встановлення групової належності, її аспекти, задачі, 

методика дослідження. 

7. Об’єкти, види та форми криміналістичної ідентифікації.  

Теми рефератів: 

1. Поняття та сукупність криміналістичної ідентифікації. 

2. Характеристика слідчих методів, які використовують в судовій 

експертизі. 

 

2.3. Самостійна 

робота: 

Питання до самостійного вивчення 

1.  Які приватні криміналістичні теорії складають методологію 

криміналістики? 

2. Сформулюйте закони розвитку криміналістики. 

3. Які загальні методи впізнання використовуються у 

криміналістиці? 

4. Яким вимогам повинен відповідати криміналістичний метод?  

5. У чому суть криміналістичної ідентифікації?  

6. Які ви знаєте об’єкти криміналістичної ідентифікації? 

7. В яких випадках можлива криміналістична ідентифікація?  

8. Види ідентифікації та її характеристика. 

 

 

Тема 3. Історичні аспекти розвитку криміналістики в Україні (7 

год.) 

 

Основні етапи формування криміналістичних законів в розслідуванні 

злочинів. Вчені, які сприяли становленню і розвитку криміналістики в 

Україні. Криміналістичні установи в Україні, їх сучасна система. Юридичні 
вузи України, напрями і школи. 

Сучасний рівень і тенденції розвитку криміналістики в Україні, СНД та 

інших зарубіжних країнах. 



 
3.1. Лекція План лекції 

1. Виникнення і розвиток спеціальних знань у практиці 

розслідування злочинів. 

2. Історія криміналістики в Україні. Видатні вченні – 

криміналісти. Криміналістичні установи і юридичні навчальні 

заклади України. 

3. Сучасний рівень і перспективний розвиток криміналістики.  

3.2. Практичні 

заняття 

План семінарського заняття 

1. Історичні етапи виникнення та використання прийомів і 

засобів розслідування злочинів. 

2. Виникнення та розвиток криміналістичних закладів. 

3. Міжнародна координація у розвитку і реалізації засобів і 

методів боротьби зі злочинністю на сучаному етапі. 
3.3. Самостійна 

робота: 

Питання до самостійного вивчення 

1. Основні етапи формування криміналістичних законів в 

розслідуванні злочинів 

2. Вченні-криміналісти, які сприяли становленню і розвитку 

криміналістики в україні, СНД та інших зарубіжних країнах 

3. Система експертних установ  Україні 

 

Тема 4. Загальні положення криміналістичної техніки (6 год.) 

 
Загальні положення криміналістичної техніки і основні види і 

застосування в розслідуванні і запобіганні злочинам. Засоби слідчої 

криміналістичної техніки. Техніко-криміналістичні засоби профілактики. 
Комплектування науково-технічних засобів для виконання слідчих дій, 

оперативно-розшукових заходів та криміналістичних досліджень. 

 
 

4.1. Лекція 

План лекції 

1. Предмет криміналістичної техніки, її сутність і система  

2. Поняття техніко криміналістичних засобів і методів, їх 

значимість в боротьбі із злочинністю 

3. Перспективи розвитку криміналістичної техніки в розслідуванні, 

розкритті і попередженні злочинів. 

4.2. Практичні 

заняття 

 

План семінарського заняття 

1. Загальні положення криміналістичної техніки і основні види і 

застосування в розслідуванні і запобіганні злочинам. 

2. Засоби слідчої криміналістичної техніки. 

3. Засоби науково-дослідної криміналістичної техніки 

4. Техніко-криміналістичні засоби профілактики. 

5. Комплектування науково-технічних засобів для виконання 

слідчих дій, оперативно-розшукових заходів та криміналістичних 

досліджень. 

6. Правові основи і принципи використання науково-технічних 

засобів. 

4.3. Самостійна 

робота: 

Питання до самостійного вивчення 

1. Поняття і завдання криміналістичних технік 

2. Джерела криміналістичних технік 

3. Класифікація засобів криміналістичних технік 



4. Науково-технічні засоби, які використовуються при дослідженні 

речових доказів 

 

Тема 5. Криміналістична фотографія, відеозапис та кінозйомка (6 

год.) 

 

Поняття і значення судової фотографії, кінематографії та відеозапису в 

розслідуванні злочинів. Методи судово-оперативної та дослідницької 
фотографії. Судово-оперативна фото-, кінозйомка та відео зйомка при 

проведенні слідчих дій. Судово-дослідницька фотографія. Процесуальне 

оформлення судової фотографії, кінематографії та відеозйомки. 
 

 

5.1. Лекція 

План лекції 

1. Поняття криміналістичної фотографії і її значення в слідчій, 

оперативній та експертній практиці. 

2. Застосування криміналістичної фотографії, відеозапису і 

кінозйомки при проведенні слідчих дій. 

3. Процесуальне і технічне оформлення результатів фото-, кіно- та 

відеозйомки. 

 

5.2. Практичні 

заняття 

 

План семінарського заняття 

1. Поняття і значення судової фотографії кінематографії та 

відеозапису в розслідуванні злочинів. 

2. Методи судово-оперативної та дослідницької фотографії. 

3. Судово-оперативна фото - , кінозйомка та відеозйомка при 

проведенні слідчих дій. 

4. Судово-дослідницька фотографія. 

5. Процесуальне і технічне оформлення судової фотографії, 

кінематографії та відео зйомки. 

6. Види і способи фотозйомки 

5.3. Самостійна 

робота: 

Питання до самостійного вивчення 

1. Поняття та значення криміналістичного фото-, відео-, та 

кінозйомки при розслідуванні злочинів. 

2. Методика судово-слідчої та дослідницької фотографії 

3. Процесуальне оформлення результатів використання засобів 

кримінальної фотографії та відео зйомки 

4. Способи і методи кримінальної фотографії 

 

Тема 6. Криміналістична трасологія (6 год.) 

 

Поняття судової трасології та її завдання. Огляд слідів на місці подій. 
Трасологічна експертиза. 

 
6.1. Лекція План лекції 

1. Механізм утворення слідів та їх класифікація. 

2. Властивості капілярних візерунків та їх класифікація 

3. Порядок виявлення і фіксації слідів рук, ніг, транспортних 

засобів, губ, зубів, нігтів. 

4. Класифікація засобів для виявлення слідів рук. 



6.2. Практичні 

заняття 

 

План семінарського заняття 

1. Поняття судової трасології та її завдання. 

2. класифікація і ідентифікаційні ознаки слідів ніг і взуття людини.  

3. Огляд слідів на місці події. Виміри при описі слідів і транспорту.  

4. Сучасні методи виявлення, фіксації і вилучення слідів ніг і рук 

людини та їх ідентифікаційне значення. 

5. Способи виготовлення гіпсових зліпків  

6. Класифікація папілярних узорів рук, їх ідентифікаційні ознаки і 

криміналістичне значення в розкритті злочинів. 

7. Педагогіка матеріалів (об’єктів) на трасо логічну та 

дактилоскопічну експертизи. 

Теми рефератів: 

1. Класифікація і використання слідів рук і знарядь зламу в 

розслідуванні злочинів. 

2. Мікрооб’єкти і їх кримінальне значення. 

3. Фіксація, вилучення і використання слідів транспортних засобів. 

 

6.3. Самостійна 

робота: 

Питання до самостійного вивчення 

1.  Як класифікуються сліди пальців рук людини? 

2. Як можна зафіксувати сліди пальців рук людини? 

3. Які питання можуть бути вирішені дактилоскопічною 

експертизою? 

4. Як процесуально оформляються сліди рук людини? 

5. Які обставини можуть бути встановлені при вивченні слідів ніг 

людини на місці пригоди? 

6. Які ознаки ходи відображаються в стежці слідів ніг людини? 

7. Як по сліду ноги (взуття) можна визначити зріст людини? 

8. Як можна виготовити гіпсові моделі з об’ємних слідів ніг 

людини? 

9. За якими ознаками в слідах транспортних засобів можна 

встановити модель шини, а також тип і модель автомобіля?  

10. Що належить відмітити у протоколі огляду слідів транспортних 

засобів? 

 

 

Тема 7. Криміналістичне дослідження вогнепальної і холодної зброї 

та слідів їх застосування (6 год.) 

 

Поняття і предмет судової балістики. Класифікація вогнепальної зброї та 
набоїв до неї. Слідчий огляд зброї і слідів пострілу на кулях і гільзах і їх 

криміналістичне значення. Дослідження холодної зброї.  

 
 

7.1. Лекція 

План лекції 

1. Судова балістика, як галузь криміналістичної техніки. 

2. Огляд вогнепальної зброї і слідів її застосування на місці їх 

виявлення. 

3. Криміналістичне дослідження холодної зброї. 

7.2. Практичні 

заняття 

 

План семінарського заняття 

1. Поняття і предмет і система судової балістики. 

2. Класифікація вогнепальної зброї та набоїв до неї (по 

призначенню, калібру, типу – револьверні, пістолетні, гвинтівочні, 



автоматні – і розміщенню капсуля). 

3. Конструктивна будова і призначення куль до вогнепальної зброї:  

- елементи кулі, форма будови її головної і донної частин 

- звичайні кулі; 

- спеціальні кулі. 

4. Слідчий огляд зброї і слідів пострілу на кулях і гільзах та їх 

ідентифікаційне значення. 

5. Криміналістичне дослідження холодної зброї. 

Теми рефератів: 

1. Огляд місця події з використанням вогнепальної зброї. 

2. Поняття, класифікація і ознаки холодної зброї 

3. Криміналістичне дослідження слідів пострілу та їх значення в 

розкритті злочинів. 

7.3. Самостійна 

робота: 

Питання до самостійного вивчення 

1. Що становить криміналістичне дослідження зброї та слідів 

пострілу? 

2. Які сліди виникають внаслідок використання вогнепальної 

зброї? 

3. Які сліди відносяться до слідів близького пострілу?  

4. Які існують способи встановлення за вогнепальними 

пошкодженнями місця, звідки було зроблено постріл?  

5. У чому суть ідентифікації зброї по стріляних гільзах та кулях?  

 

 

Тема 8. Криміналістична ідентифікація людини за зовнішніми 

ознаками (7 год.) 

 

Характеристика зовнішніх ознак людини. Збирання і використання 
даних про зовнішні ознаки для встановлення особи. Портретно-

криміналістична експертиза. 

 
8.1. Лекція План лекції 

1. Наукові основи ототожнення людини за зовнішніми ознаками  

2. Класифікація елементів ознак людини та їх характеристика 

3. Джерела інформації про зовнішність людини. 

8.2. Практичні 

заняття 

 

План семінарського заняття 

1. Характеристика зовнішніх ознак людини. 

2. Збирання і використання даних про зовнішні ознаки для 

встановлення особи. 

3. Ідентифікаційне значення окремих груп зовнішніх ознак 

людини. 

4. Правила опису зовнішніх ознак людини за методом «словесного 

портрету». 

5. Процесуальне оформлення об’єктів дослідження і направлення 

їх на криміналістичну портретну експертизу. 

 

8.3. Самостійна 

робота: 

Питання до самостійного вивчення 

1. Які групи зовнішніх ознак людини використовують в її 

ідентифікації? 

2. Правила і послідовність опису аналогічних і послідовних ознак 

людини. 



3. Правила підбору матеріалів для портретної ідентифікації 

людини. 

4. Які існують об’єкти криміналістичних обліків. 

5. Яке призначення дактилоскопічної формули, основні правила її 

виведення? 

 

 

 

Тема 9. Криміналістичне дослідження документів і почерку (6 год.) 

 

Криміналістичне дослідження написання, предмет і завдання. 

Ідентифікаційні ознаки написання. Методика дослідження написання. 

Підготовка матеріалів на судовопочеркознавчу та судовотехнічну 
експертизу. 

 
 

9.1. Лекція 

План лекції 

1. Поняття і види криміналістичного дослідження документів. 

2. Ознаки почерку і письмової мови. Наукові основи судово- 

почерковознавчої експертизи. 

3. Питання, що вирішує судово-технічна експертиза документів. 

4. Підготовка матеріалів на судово-почеркознавчу і судово-

технічну експертизу документів. 

9.2. Практичні 

заняття 

 

План семінарського заняття 

1. Поняття мови, письма, почерку і документа. 

2. Правила поводження з документами – речовими доказами. 

3. Криміналістичне дослідження письма. 

4. Ідентифікаційні ознаки письма. 

5. Види зразків почерку. 

6. Процесуальне оформлення об’єктів дослідження на судово-

почеркознавчу експертизу. 

Теми рефератів: 

1. Значення ознак письма в криміналістичній експертизі. 

2. Наукові основи криміналістичного дослідження письма. 

3. Використання ознак письма і почерку в криміналістичній 

експертизі. 

Вивчення ознак письмової мови і почерку. 

Практичне заняття: 

Мета заняття:  

Набуття початкових практичних знань з судово- почеркознавчої 

експертизи. 

Зміст заняття: 

1. В рукописному документі вивчити: 

- ознаки письмової мови; 

- ознаки почерку (загальні і особисті) 

2. Закріплення знань про властивості почерку і його 

ідентифікаційні ознаки. 

3. Окреме дослідження ознак почерку в документі. 

4. Порівняльне дослідження ознак почерку в рукописному 

документі. 

5. Скласти розшукову таблицю почерку, яким виконано письмо. 

Технічне забезпечення: 



- рукописні документи на різних аркушах паперу; 

- Таблиці з ознаками почерку; 

- Лупи 4- кратного збільшення; 

- Лінійки, голки, шила; 

- Довідкова література. 

Контрольні питання: 

1. Що таке письмо і почерк? 

2. Що таке індивідуальність почерку і в чому вона виражається?  

3. Ознаки письмової мови. 

4. Які основні, загальні та особисті ознаки почерку?  

5. Які вимоги до підготовки порівняльних матеріалів? 

6. Які питання вирішуються почеркознавчою та авторознавчою 

експертизою? 

Завдання для самостійної підготовки: 

1. В одержаному документі виявити і записати в робочій зошит 

найбільш характерні особливості ознаки почерку і зробити розмітки 

в розшуковій таблиці. 

2. Описати документ в фрагменті протоколу огляду. 

9.3. Самостійна 

робота: 

Питання до самостійного вивчення 

1.  Які існують види криміналістичного дослідження документів? 

2. Що розуміється під реквізитами документа?  

3. Що таке письмо і почерк? 

4. Як класифікуються ознаки письмової мови і почерку?  

5. Які питання вирішуються почеркознавчою експертизою?  

6. Що розуміється під повною і частковою підробкою документів?  

7. Які ознаки вказують на підробку підпису з застосуванням 

конкретних технічних засобів? 

8. Які ознаки вказують на те, що документ був підроблений з 

допомогою травлення? 

9. Які питання вирішуються криміналістичним дослідженням 

відбитків печаток і штампів? 

 

 
 

 Тема 10. Криміналістичні обліки  (6 год.) 

 

Різновиди призначення і прийоми використання криміналістичних 

обліків в системі ОВС. Механізм дактилоскопіювання. Типи і види 

папілярних узорів пальців рук Вивчення основної і додаткової формул по 10-

ти пальцевій системі 
Дактилоскопічний і по фамільний (алфавітний) криміналістичний облік. 

 
 

10.1. Лекція 

План лекції 

1.    Наукові і правові основи криміналістичної реєстрації. 

2. Принципи організації і призначення окремих видів обліків при 

розслідуванні і розкритті злочинів. 

3. Система кримінальної реєстрації. 

10.2. Практичні 

заняття 

 

План семінарського заняття 

Практичне заняття     

Мета заняття: 



Закріплення та перевірка теоретичних знань криміналістичної 

реєстрації та видів обліку. 

Зміст заняття: 

1. Ознайомлення з видами та різновидами криміналістичних 

обліків. 

2. Правила відбору зразків відбитків пальців рук та оформлення 

дактилокарти. Механізм дактилоскопіювання. 

3. Визначення типів папілярних візерунків пальців рук на 

дактилокартах. 

4. Виведення основної і додаткової формул по 10-ти пальцевій 

системі . 

Технічне забезпечення: 

- дактилокарти з відбитками пальців рук: 

- лупи, голки, шило, чистий папір, фарба, скляна пластина, валик;  

- довідкова література. 

Завдання до самостійної підготовки: 

1. Законспектувати в рабочому зошиті правила виведення основної 

дактилоформули по 10-ти пальцевій системі. 

2. Скласти запит на перевірку про наявність судимості і запит на 

перевірку слідів рук. 

Контрольні питання: 

1. Які об’єкти підлягають криміналістичній реєстрації. 

2. Види криміналістичних обліків. 

3. Правила техніки дактилоскопіювання. 

4. Типи папілярних візерунків пальців рук. 

5. Правила виведення основної дактилоскопічної формули. 

6. Основне призначення дактилоскопічного та алфавітного 

криміналістичного обліку. 

 

10.3. Самостійна 

робота: 

Питання до самостійного вивчення 

1. Поняття та історичні аспекти виникнення і становлення 

криміналістичних обліків. 

2. Система і форми криміналістичних обліків. 

3. Криміналістичні обліки МВС України. 

4. Можливості і способи використання  данних кримінальних 

обліків при розслідуванні злочинів. 

5. Інформаційні системи правоохоронних органів України. 

 
Тема 11. Загальні положення криміналістичної тактики (6 год.) 

 

Предмет і поняття слідчої тактики. Слідча тактика і кримінально-

процесуальний Закон. Слідчі дії і оперативно-розшукові заходи. Поняття і 

принципи планування розслідування. Слідчі версії, їх організація, перевірка і 

планування роботи слідчого. 
 

 

11.1. Лекція 

План лекції 

1.    Поняття, система та завдання криміналістичної тактики. 

2. Зв'язок криміналістичної тактики з іншими частинами 

криміналістики і іншими науками. 

3. Класифікація тактичних прийомів. 

 



11.2. Практичні 

заняття 

План семінарського заняття 

1. Поняття криміналістичної тактики, система і завдання. 

2. Значення кримінальної тактики у розслідуванні злочинів. 

3.  Поняття, джерела і класифікація тактичних прийомів. 

11.3. Самостійна 

робота: 

Питання до самостійного вивчення 

1.  Що входить у поняття і предмет криміналістичної практики? 

2. У чому зв'язок криміналістичної тактики з криміналістичною 

технікою? 

3. У чому суть тактичної операції, її роль у розкритті і 

розслідуванні злочинів? 

4. Що таке слідчі версії, їх класифікація? 

5. Роль криміналістичної тактики у запобіганні злочинам. 

 

 

Тема 12. Планування розслідування і слідчі версії (6 год.) 

 

Сутність організації розслідування. Принципи планування 
розслідування. Поняття і суть криміналістичної версії. Криміналістичне 

прогнозування при розслідуванні злочинів. 

 
 

12.1. Лекція 

План лекції 

1. Принципи, суть і елементи планування, його види. 

2. Поняття, суть і види версій їх значення в розслідуванні злочинів.  

3. Побудова і перевірка версій. 

 

12.2. Практичні 

заняття 

План семінарського заняття 

1. Поняття планування і організації розслідування 

2. Загальний принцип і види планування розслідування 

3. Зміст і форма плану. 

12.3. Самостійна 

робота: 

Питання до самостійного вивчення 

1. Поняття, структура, і класифікація криміналістичних версій. 

2. Види планування розслідування. 

3. Правила побудови і перевірки слідчих версій у процесі 

розслідування злочинів. 

 
 

Тема 13. Тактика огляду місця подій (6 год.) 
 

Поняття огляду місця подій. Дії слідчого при проведені огляду місця 

події. Спеціаліст на місці огляду місця події. Фіксація результатів місця події 

 
 

13.1. Лекція 

План лекції 

1. Поняття, цілі і види слідчого огляду. 

2. Підготовка до огляду місця пригоди. 

3. Тактичні прийоми огляду місця пригоди. 

4. Тактика огляду трупа та огляду живих людей. 

13.2. Практичні 

заняття 

 

План семінарського заняття 

Практичне заняття 

Зміст заняття: 

1. Визначити склад слідчо-оперативної групи. 



2. Одержати необхідну для огляду криміналістичну техніку. 

3. Провести огляд приміщення, зафіксувати і оцінити результати 

місця події. 

Технічне забезпечення: 

- уніфікована валіза в комплекті; 

- фотоапарати; 

- фотоспалах; 

- бланки протоколу огляду місця подій. 

Контрольні питання: 

1. Задачі огляду місця подій. 

2. Загальні положення тактики огляду місця події. 

3. Зміст загального, детального і запланованого етапів огляду. 

4. Способи фіксації ходу результатів огляду місця подій. 

5. Прийоми і способи вилучення і упаковки об’єктів. 

6. Склад слідчо-оперативної групи, що виїздить на місце пригоди 

та роль кожного учасника. 

7. Вимоги до описуючої та заключної частин протоколу огляду 

місця події. 

13.3. Самостійна 

робота: 

Питання до самостійного вивчення 

1. Поняття, суть і значення слідчого огляду. 

2.Які існують цілі і види слідчого огляду? 

3.Хто входить у коло учасників слідчого огляду?  

4.Етапи слідчого огляду. 

5.Як проводиться фіксування результатів огляду місця події?  

6.Які особливості огляду трупа на місці пригоди?  

 

 
 

Тема 14. Тактика обшуку і виїмки (6 год.) 
 

Поняття обшуку, його значення для розслідування, завдання і види. 

Підготовка для проведення обшуку. Тактичні прийоми обшуку і виїмки. 

Фіксація результатів обшуку і виїмки. 
 

 

14.1. Лекція 

План лекції 

1. Поняття, завдання, цілі і види обшуку і виїмки. 

2. Підготовка до проведення обшуку і тактика його проведення.  

3. Фіксація результатів обшуку і виїмки. 

14.2. Практичні 

заняття 

 

План семінарського заняття 

Практичне заняття  

Зміст заняття: 

1. По запропонованій викладачем фабулі провести обшук в 

приміщенні, в ході якого відпрацювати і закріпити: 

- процесуальний порядок його проведення: 

- прийоми розшуку тайників; 

- прийоми вилучення предметів і документів. 

2. скласти протокол обшуку. 

Технічне забезпечення: 

- універсальна валіза; 

- фотоспалах; 



- металошукач; 

- фотоапарати; 

- речові докази(предмети); 

- бланки протоколу обшуку. 

Контрольні питання: 

1. Поняття, задачі і види обшуку. 

2. Стадії і учасники обшуку. 

3. Тактика проведення обшуку в приміщенні. 

4. Тактика проведення обшуку на місцевості. 

5. Тактика виїмки. 

6. Які особливості особистого обшуку? 

7. Способи фіксації ходу і результатів обшуку. 

Завдання для самостійної підготовки: 

Після проведення занять студенти самостійно оформлюють 

матеріали заняття   (протокол обшуку) і здають викладачеві для 

перевірки. 

Теми рефератів: 

1. Тактика особистого обшуку. 

2. Технічні особливості проведення обшуку. 

14.3. Самостійна 

робота: 

Питання до самостійного вивчення 

1.  Що означає обшук і його значення для розкриття злочину?  

2. Які цілі і завдання обшуку? 

3. Роль спеціалістів у проведенні обшуку і виїмки. 

4. Які стадії обшуку, їх особливості? 

5. Тактика особистого обшуку. 

6. Як проводиться фіксування результатів обшуку і виїмки?  

 

Тема 15. Тактика пред’явлення та впізнання (6год.) 
 

Поняття, мета і об’єкти пред’явлення для впізнання. Підготовка до 
пред’явлення для впізнання. Порядок пред’явлення для впізнання живих осіб, 

трупів, предметів і тварин. 
 

 

15.1. Лекція 

План лекції 

1. Поняття, види і задачі пред’явлення для впізнання. 

2. Підготовка до проведення пред’явлення для впізнання. 

3. Тактичні особливості проведення окремих видів пред’явлення 

для впізнання і фіксація їх результатів. 

15.2. Практичні 

заняття 

 

План семінарського заняття 

Практичне  заняття 

Зміст заняття: 

1. По запропонованій викладачем фабулі напередодні заняття 

підготувати до проведення впізнання живих осіб і предметів.  

Скласти план його проведення. 

2. Відпрацювати тактичні прийоми пред’явлення для впізнання 

живих осіб і предметів. 

3. Фіксація проведення результатів пред’явлення для впізнання. 

4. Оцінка і використання в розслідуванні результатів 

пред’явлення для впізнання. 

5. Скласти протокол пред’явлення для впізнання. 

Технічне забезпечення: 



- відеомагнітофон; 

- макети холодної зброї; 

- документи фотокартки. 

Контрольні питання: 

1. Які задачі впізнання? 

2. загальні положення тактики впізнання предметів. 

3. Загальні положення тактики впізнання предметів. 

4. Зміст підготовчого, робочого і заключного етапів 

впізнання. 

5. Організування впізнання по фотокарткам. 

6. Які особливості пред’явлення для впізнання тварин. 

7. Способи фіксації ходу і результатів впізнання. 

Завдання для самостійної підготовки: 

1. Після відпрацювання теми 4 студенти приєднують в робочий 

зошит протокол впізнання. 

15.3. Самостійна 

робота: 

Питання до самостійного вивчення 

1.  Що входить у поняття і зміст пред’явлення для впізнання? 

2. Види пред’явлення для впізнання? 

3. Які особливості проведення впізнання за ознаками мови і 

динамічними ознаками? 

4. Фактори, що впливають на результати пред’явлення для 

впізнання. 

 

Тема 16. Тактика допиту (7 год.) 
 

Поняття і загальні правила проведення розшуку на попередньому 

слідстві. Розшук обвинуваченого. Затримання обвинуваченого. Допит, його 

поняття, види і завдання. Тактика допиту та її зміст. 
Підготовка до допиту. 

 Допит свідка і потерпілого, підозрюваного і обвинуваченого. 

 Очна ставка і фіксація результатів допиту. 
 

 

16.1. Лекція 

План лекції 

1. Поняття, види і завдання допиту. 

2. Класифікація тактичних прийомів допиту. 

3. Тактика допиту підозрюваних і обвинувачених. 

4. Тактика очної ставки. 

5. Фіксація результатів допиту і очної ставки. 

 

16.2. Практичні 

заняття 

 

План семінарського заняття 

Практичне  заняття 

Зміст заняття: 

1. По запропонованій викладачем фабулі підготуватися до 

допиту підозрюваного з використанням засобів звукозапису і 

скласти план його проведення. 

2. Відпрацювання прийомів встановлення психологічного 

контакту з допитуваним в ситуації застосування засобів 

звукозапису. 

3. Відпрацювання прийомів завершення допиту підозрюваного 

з використанням засобів звукозапису. 

4. Скласти протокол допиту підозрюваного 



 

Контрольні питання: 

1. Загальні тактичні правила допиту. 

2. Тактичні прийоми допиту свідків і потерпілих. 

3. Особливості тактики допиту підозрюваних і обвинувачуваних.  

4. Зміст підготовчого, робочого і заключного етапів допиту.  

5. Способи фіксації ходу і результатів допиту. 

6. Оцінка посвідчень, одержаних в ході допиту. 

Завдання для самостійної підготовки: 

Звіт по темі. 

Після відпрацювання теми студенти приєднують в робочий 

зошит складені плани допитів і протокол проведення допиту.  

16.3. Самостійна 

робота: 

Питання до самостійного вивчення 

1.  Поняття, види і завдання розшуку. 

2. У чому суть підготовки до допиту? 

3. Яка роль вивчення особи допитуваного?  

4. Як використовують положення психології і педагогіки у допиті?  

5. У чому проявляються особливості допиту потерпілого?  

6. Науково-технічні засоби для фіксування результатів допиту. 

7. Види і об’єкти розшуку. 

 

Тема 17. Тактика відтворення обстановки і обставин події (6год.) 
 

Поняття відтворення обстановки і обставин події та її підготовка. 
Тактика відтворення обстановки і обставин події. Фіксація відтворення 

обстановки і обставин події і оцінка її результатів. 

 
 

17.1. Лекція 

План лекції 

1. Поняття, цілі і завдання перевірки показань на місці. 

2. Підготовка для проведення слідчої дії. 

3. Фіксація результатів і ходу відтворення обстановки і обставин 

події.  

17.2. Практичні 

заняття 

План семінарського заняття 

1. Поняття та види види відтворення обстановки та обставин події  

2. Тактичні прийоми перевірки показань на місці події і учасники 

проведення слідчих дій. 

3. Порядок фіксації відтворення обстановки і обставин події. 

17.3. Самостійна 

робота: 

Питання до самостійного вивчення 

1. Які цілі і завдання відтворення обстановки і обставин події та 

перевірки  свідчень на місці? 

2. Елементи підготовки до відтворення обстановки і обставин події 

та перевірка свідчень на місці. 

3. Які тактичні прийоми характерні для відтворення обстановки і 

обставин події та перевірки свідчень на місці?  

4. Тактика, психологічні особливості проведення відтворення 

обстановки і обставин події та перевірки свідчень на місці. 

 

Тема 18. Тактика призначення і проведення судових експертиз (6 

год.) 

 



Поняття судової експертизи, її призначення і види. Підготовка і 

призначення судової експертизи. Вибір експертної установи. Висновок 

експерта і його оцінка слідчим і судом. 

 
 

18.1. Лекція 

План лекції 

1. Класифікація судових експертиз. Експертні установи України. 

2. Підготовка до призначення експертизи, стадії експертного 

дослідження. 

3. Оцінка висновків експерта слідчим, прокурором і судом. 

18.2. Практичні 

заняття 

 

План семінарського заняття 

1.Поняття судової експертизи, підстави її призначення. 

2. Види судових експертиз. 

3. Підготовка і призначення судової експертизи. 

4. Вимоги до підбору зразків для порівняльного дослідження.  

5. Висновок експерта і його оцінка слідчим і судом. 

Теми рефератів: 

1. Участь спеціаліста – криміналіста в проведенні слідчих дій. 

2. Підстави призначення додаткової і повторної експертиз. 

18.3. Самостійна 

робота: 

Питання до самостійного вивчення 

1.  Що означає судова експертиза? 

2. Види судових експертиз. 

3. У чому суть підготовки до призначення судової експертизи?  

4. В яких випадках призначаються додаткова , повторна, комісійна 

та комплексна експертизи? 

 

 Тема 19. Загальні положення криміналістичної методики 

розслідувань злочинів (6год.) 
 

Поняття і завдання методики розслідування окремих видів і груп 

злочинів. Принципи і предмет розслідування окремих видів злочинів. 
Структура і зміст розслідування окремого видів злочину. Криміналістична 

характеристика в методиці розслідування окремих видів та груп злочинів. 

 
 

19.1. Лекція 

План лекції 

1. Поняття методики, розслідування окремих видів злочинів. 

2. Система, завдання і джерела методики розслідування окремих 

видів злочинів. 

3. Структура приватних типових методик розслідування окремих 

видів злочинів. 

19.2. Практичні 

заняття 

 

План семінарського заняття 

1. Поняття і завдання  методики розслідування окремих видів і 

груп злочинів. 

2. Принцип і предмет методики розслідування окремих видів 

злочинів. 

3. Структура і зміст  методики розслідування окремого виду 

злочину. 

4. Криміналістична характеристика методики розслідування 

окремих видів та груп злочинів. 

Теми рефератів: 

1. Структура і зміст  методики розслідування окремих видів 



злочинів. 

2. Криміналістична характеристика майнових злочинів. 

3. Криміналістична характеристика злочинів проти особи. 

19.3. Самостійна 

робота: 

Питання до самостійного вивчення 

1.  Яке співвідношення методики розслідування злочинів з іншими 

частинами науки криміналістики? 

2. Що становить предмет методики розслідування окремих видів 

злочинів? 

3. Які елементи містить криміналістична характеристика злочину?  

4. У чому різниця кримінально – правової та криміналістичної 

характеристики злочину? 

5. Що означає слідча ситуація? 

6. Яка різниця між слідчою ситуацією та слідчими версіями?  

 

 
 

 

Тема 20. Методика розслідування ДТП (6 год.) 

 
Криміналістична характеристика ДТП. Особливості огляду місця події 

ДТП.Тактичні прийоми і умови проведення відтворення обстановки і 

обставин подій ДТП. Судові експертизи по справах про ДТП, порядок їх 
підготовки і призначення. 

 
 

20.1. Лекція 

План лекції 

1. Типові слідчі ситуації і слідчі версії при ДТП 

2. Особливості тактики окремих слідчих дій  

3. Сучасні можливості авто технічних та транспортно-

трасологічних дослідженнь 
20.2. Практичні 

заняття 

План семінарського заняття 

1. Криміналістична характеристика ДТП 

2. Обставини, що підлягають доказуванню при ДТП 

3. Особливості огляду місця подій ДТП 
20.3. Самостійна 

робота: 

Питання до самостійного вивчення 

1. Тактичні прийоми і умови проведення відтворення обставки і 

обставин події ДТП 

2. Судові експертизи по справах про ДТП, порядок їх підготовки і 

призначення. 

3. Організація розшуку транспортного засобу і водія, який зник з 

місця подій. 

 

Тема 21. Основні методики розслідування вбивств (6год.) 

 

Теоретичні аспекти розслідування вбивств. Моделі розслідування 

окремих видів вбивств. Особливості тактичних засобів при розслідуванні 
вбивств на замовлення. 

Криміналістична характеристика вбивств. 

 



 

21.1. Лекція 

План лекції 

1.  Криміналістична характеристика вбивств. 

2. Тактика проведення першочергових слідчих дій в справах при 

розслідуванні вбивств. 

3. Експертизи в справах про вбивства. 

21.2. Практичні 

заняття 

 

План семінарського заняття 

1. Тактичні аспекти розслідування вбивств. 

2. Моделі розслідування окремих видів вбивств. 

3. Особливості тактичних засобів при розслідуванні вбивств на 

замовлення. 

4. Криміналістична характеристика вбивств на замовлення.  

Теми рефератів: 

1. Дії слідчого про порушення кримінальної справи по 

розслідуванню вбивств. 

2. Дії слідчого при повідомленні про виявлення (знайдення) трупа.  

3. Розслідування вбивств з розтином трупа. 

21.3. Самостійна 

робота: 

Питання до самостійного вивчення 

1.  Яка криміналістична характеристика вбивств?  

2. Які обставини підлягають доказу при розслідуванні вбивств? 

3. Загальні типові версії при розслідуванні вбивств?  

4. Яку інформацію можна одержати під час огляду місця події в 

справах про вбивство? 

5. Експертизи, які призначаються при розслідуванні вбивств. 

6. Які слідчі дії проводяться у разі заяви про зникнення людини? 

 

Тема 22. Особливості методики розслідування економічних злочинів (6 

год.) 

 

Сутність і поняття економічних злочинів. Класифікація економічних 

злочинів. Методики розслідування економічних злочинів. 
 

 

22.1. Лекція 

План лекції 

1.  Криміналістична характеристика злочинів сфері економіки. 

2. Тактика перевірочних засобів по виявленню ознак розкрадання.  

3. Первісні і послідуючі слідчі дії при розслідуванні економічних 

злочинів.  

22.2. Практичні 

заняття 

 

План семінарського заняття 

1. Криміналістична характеристика злочинів сфері економіки. 

2. Тактичні особливості проведення заходів по виявленню даної 

категорії злочинів. 

3. Первісні і послідовні слідчі дії та оперативно-розшукові заходи.  

Теми рефератів: 

1. Взаємодія слідчого та оперативного працівника при 

розслідуванні злочинів в сфері економіки. 

22.3. Самостійна 

робота: 

Питання до самостійного вивчення 

1. Криміналістична характеристика економічних злочинів  

2. Субєкти економічних злочинів 

3. Латентність і виявлення економічних злочинів 

4. Структура методики  розслідування економічних злочинів 

 



Тема 23. Методика розслідування  крадіжок, грабежів та розбійних 

нападів (7год.) 

 

Криміналістична характеристика крадіжок, грабежів та розбійних 
нападів. Планування розслідування крадіжок, грабежів та розбійних нападів. 

Особливості розслідування крадіжок. Особливості розслідування грабежів та 

розбійних нападів. 
 

23.1. Лекція 

План лекції 

1.Криміналістична характеристика крадіжок, грабежів та 

розбійних нападів. 

2.Тактика першочергових слідчих дій і оперативно-розшукових 

дій. 

3.Експертизи в справах про крадіжки, грабежі і розбійні напади. 

4.Засоби виявлення інсценування даних видів злочинів. 

23.2. Практичні 

заняття 

 

План семінарського заняття 

1.Види замаху на державне, суспільне і особисте майно і його 

криміналістична характеристика. 

2.Першочерговий етап розслідування крадіжок, грабежів та 

розбійних нападів. 

3.Особливості розслідування крадіжок. 

4.Особливості розслідування грабежів та розбійних нападів. 

Теми рефератів: 

1.Огляд місця події по справам розслідування квартирних 

крадіжок. 

2.Огляд місця події по справам розслідування грабежів. 

3.Слідчі дії по встановленню особи розбійного нападу. 

23.3. Самостійна 

робота: 

Питання до самостійного вивчення 

1.Види посягань на державне, колективне, індивідуальне майно та 

обставини, що підлягають доказуванню. 

2.Криміналістична характеристика крадіжок, грабежів і розбійних 

нападів 

3.Особливості допиту потерпілих і підозрюваних по справах про 

крадіжки особистого майна. 

 
Тема 24. Основні методики розслідування екологічних злочинів (6год.) 

 

Криміналістична характеристика екологічних злочинів. Особливості 

планування розслідування екологічних злочинів. Тактика провадження 
первісних та невідкладних слідчих дій. 

 
 

24.1. Лекція 

План лекції 

1.  Криміналістична характеристика екологічних злочинів. 

2. Типові слідчі ситуації і засоби їх вирішення. 

3. Тактика проведення окремих слідчих дій.. 

24.2. Практичні 

заняття 

 

План семінарського заняття 

1. Елементи криміналістичної характеристики екологічних 

злочинів. 

2. Тактика первісного етапу розслідування. 

3. Класифікація судових експертиз при скоєнні екологічних 



злочинів. 

4. Особливості проведення слідчих дій.  

24.3. Самостійна 

робота: 

Питання до самостійного вивчення 

1. Обєкти слідчого огляду у справах про екологічні злочини. 

2. Особливості допиту підозрюваних у справах про екологічні 

злочини. 

3. Судові експертизи про екологічні злочини 

4. Фактори, які визначають громадську небезпеку екологічних 

злочинів. 

 

 

Тема 25. Методика розслідування  хабарництва та корупції (6год.) 

 

Криміналістична характеристика хабарництва та корупції. Тактика 

перевірчих дій. Типи кримінальних ситуацій та їх ознаки. Побудова і 

розробка слідчих версій та планування розслідування. Первісні і подальші 
слідчі дії. 

 
 

25.1. Лекція 

План лекції 

1.    Криміналістична характеристика кваліфікованого хабарництва.  

2. Типові ситуації первинного етапу розслідування і засоби їх 

вирішення. 

3. Тактичні особливості проведення окремих слідчих дій при 

розслідуванні хабарництва і корупції. 

25.2. Практичні 

заняття 

 

План семінарського заняття 

1. Криміналістична характеристика хабарництва та її елементи.  

2. Методи виявлення хабарництва та корупції. 

3. Планування розслідування і розробка слідчих та оперативно-

розшукових версій. 

4. Тактичні особливості проведення окремих слідчих дій в справах 

про хабарництво та корупцію. 

25.3. Самостійна 

робота: 

Питання до самостійного вивчення 

1. Слідчі ситуації при розслідуванні хабарництва ікорупції 

2. Тактика затримання хабарника 

3. Експертизи у справах про хабарництво і корупцію  

 

Тема 26. Методика розслідування злочинів скованих організованими 

групами (6год.) 

Криміналістична характеристика злочинів скоєних організованими 

групами. Класифікація злочинів притаманних організованій злочинності. 
Тактика виявлення організованих злочинних груп. 

 
 

26.1. Лекція 

План лекції 

1. Криміналістична характеристика організованої злочинної 

діяльності. 

2. Тактичні особливості розслідування організованої злочинної 

діяльності. 

3. Використання інформації одержаної з огляду місця події для 

встановлення факту скоєння злочину організованими 



угрупуваннями. 

26.2. Практичні 

заняття 

 

План семінарського заняття 

1. Тактичні особливості взаємодії слідчого і ВБзОЗ при проведенні 

розслідування. 

2. Криміналістична характеристика злочинів скоєних 

організованими групами. 

3. Особливості встановлення причин і умов скоєння злочинів 

організованими групами. 

Теми рефератів: 

1. Криміналістична характеристика організованої злочинності.  

2. Судові експертизи і тактика їх проведення. 

26.3. Самостійна 

робота: 

Питання до самостійного вивчення 

1. Поняття і сутність організованої злочинності. 

2. Тактика допиту членів злочинних угрупувань 

3. Обставини, що підлягають доказуванню при розслідуванні 

злочинів, скоєних організованими группами. 
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