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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 
Криміналістика це наука про закономірності злочинної діяльності 

та її відображення в джерелах доказової інформації, які слугують 
основою для розроблення засобів і методів збирання, дослідження, оцінки 
та використання доказів з метою розкриття, розслідування, судового 
розгляду, попередження вчинення злочинів. Криміналістика допомагає 
встановити істину у кримінальних провадженнях, розслідуванні злочинів. 
Криміналістика розглядається у трьох аспектах : як наука про технології і 
засоби практичного слідознавства, навчальна дисципліна та практична 
діяльність. 

 
СТРУКТУРА КУРСУ 

 
 

Тема 
Год. 

(лекції/ 
практ) 

 
Результати навчання 

 
Завдання 

Оцін 
юван 

ня 
8 семестр 

Змістовний модуль 1. 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КРИМІНАЛІСТИКИ 

 
 
 
 
 
 

Тема 1. 
Теоретичні основи 

криміналістик 

 
 
 
 
 
 
 

2/2 

Знати: 
Поняття і предмет 
криміналістики. 
Характеристика 
двовимірності предмету 
криміналістики. 
Визначення й характеристика 
завдань криміналістики. 
Поняття і характеристика 
основних елементів (розділів) 
системи криміналістики. 
Розуміти: соціальне й 
правоохоронне значення, 
поняття криміналістики, 
з’ясувати основні завдання й 
систему її розділів. 

Виконання 
практичної та 
самостійної роботи 
в elearn та 
написання 
самостійної роботи 
в аудиторії 
(в.т.ч. з 
виконанням задач, 
тощо) 

 
 
 
 
 
 
 

4 

Тема 2. - Знати: Виконання 2 
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Методологічні основи 
криміналістики 

 Загальна видова класифікація 
методів криміналістики. 
Поняття криміналістичної 
ідентифікації. Об’єкти, типи 
та види криміналістичної 
ідентифікації.  Загальна 
методика криміналістичної 
ідентифікації. 
Розуміти: 
Методологію криміналістики 
: основні способи 
застосування 
криміналістичного знання. 

практичної та 
самостійної роботи 
в elearn та 
написання 
самостійної роботи 
в аудиторії 
(в.т.ч. з 
виконанням задач, 
тощо) 

 

Змістовний модуль 2. КРИМІНАЛІСТИЧНА ТЕХНІКА 
 
 
 
 
 
 

Тема 3. 
Основи 

криміналістичної 
техніки 

 
 
 
 
 
 
 
 

2/2 

Знати: 
Поняття криміналістичної 
техніки. Визначення таких 
основних завдань КТ як 
виявлення, фіксація, 
вилучення, дослідження 
доказової інформації. 
Основні принципи КТ . 
Основні види техніко- 
криміналістичних засобів і 
методів. Процесуально- 
правові основи та 
криміналістичні правила 
застосування  науково- 
технічних засобів. 
Розуміти: Значення 
криміналістичної техніки для 
протидії злочинності. 

Виконання 
практичної та 
самостійної роботи 
в elearn та 
написання 
самостійної роботи 
в аудиторії 
(в.т.ч. з 
виконанням задач, 
тощо) 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 

Тема 4. 
Криміналістичні 
основи судової 

фотографії і 
відеозапису 

 
 
 
 
 
 
 
 

2/2 

Знати : 
Поняття судової фотографії. 
Основні види судової 
фотографії та їх принципові 
характеристики. Поняття, 
принципові характеристики 
видів та методи 
відображаючої судової 
фотографії.  Поняття, 
принципові характеристики 
видів та  методи 
дослідницької   судової 
фотографії.  Принципові 
характеристика    видів 
судового відеозапису. 
Розуміти : значення судової 
фотографії у збиранні та 
використанні доказів у 
розслідуванні справ. 

Виконання 
практичної та 
самостійної роботи 
в elearn та 
написання 
самостійної роботи 
в аудиторії 
(в.т.ч. з 
виконанням задач, 
тощо) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

Тема 5. 
Криміналістичні 
основи трасології 

 
2/2 

Знати та розуміти: 
Поняття криміналістичного 
слідознавства у широкому та 
вузькому значенні. Поняття 

Виконання 
практичної та 
самостійної роботи 
в elearn та 

 

4 



  сліду в трасології. Визначити 
поняття механізму 
слідоутворення. 
Характеристика основних 
елементів  механізму 
слідоутворення. Загальна 
видова криміналістична 
класифікація   слідів. 
Криміналістичні основи 
дактилоскопії. Принципові 
характеристики інших видів 
слідів та способи їх 
виявлення, фіксації. 

написання 
самостійної роботи 
в аудиторії 
(в.т.ч. з 
виконанням задач, 
тощо) 

 

 
 
 
 

Тема 6. 
Криміналістичні 
основи судової 

балістики 

 
 
 
 
 

- 

Знати та розуміти : 
Поняття та основні завдання 
судової  балістики. 
Характеристика основних 
видів об’єктів судової 
балістики. Характеристика 
видів вогнепальної зброї. 
Характеристика видів слідів 
дії вогнепальної зброї. 
Основні процесуальні 
положення слідчого огляду 
вогнепальної зброї та слідів її 
дії. 

Виконання 
практичної та 
самостійної роботи 
в elearn та 
написання 
самостійної роботи 
в аудиторії 
(в.т.ч. з 
виконанням задач, 
тощо) 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 

Тема 7. 
Основи 

криміналістичного 
дослідження 
документів 

 
 
 
 
 
 

2/2 

Знати та розуміти : 
Основні вимоги нормативно- 
правових актів щодо 
складання документів. 
Поняття документа та його 
види з урахуванням судово- 
слідчої практики. Види 
досліджень документів у 
криміналістиці. Правила 
огляду документів та їх 
приєднання до справи. 
Характеристика деяких видів 
техніко-криміналістичних 
досліджень документів. 

Виконання 
практичної та 
самостійної роботи 
в elearn та 
написання 
самостійної роботи 
в аудиторії 
(в.т.ч. з 
виконанням задач, 
тощо) 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 

Тема 8. 
Основи 

криміналістичного 
ототожнення людини 

за ознаками 
зовнішності 

 
 
 
 
 
 

2/2 

Знати та розуміти : 
Поняття  ідентифікації 
(ототожнення) людини за 
ознаками зовнішності у 
криміналістиці. Об’єкти, 
види та    системи 
ідентифікації зовнішності. 
Видова   класифікація 
криміналістичних   ознак 
зовнішності. Характеристика 
криміналістичних   ознак 
зовнішності    (словесний 
портрет).       Характеристика 
криміналістичної портретної 
ідентифікації       зовнішності 

Виконання 
практичної та 
самостійної роботи 
в elearn та 
написання 
самостійної роботи 
в аудиторії 
(в.т.ч. з 
виконанням задач, 
тощо) 

 
 
 
 
 
 
 

4 



  людини.   
Змістовний модуль 3. КРИМІНАЛІСТИЧНА ТАКТИКА 

 
 
 
 
 
 

Тема 9. 
Загальні положення 

криміналістичної 
тактики 

 
 
 
 
 
 
 
 

2/2 

Знати та розуміти : 
Поняття та предмет вивчення 
криміналістичної тактики. 
Основні завдання 
криміналістичної тактики. 
Підгалузі, джерела і 
структура криміналістичної 
тактики. Характеристика 
елементного   складу 
структури криміналістичної 
тактики. Тактичний прийом : 
поняття, ознаки, принципи і 
функції. Поняття і ознаки 
систем тактичних прийомів. 
Тактична операція і 
комбінація.  Поняття 
«тактичне рішення». 
Проблема тактичного ризику. 

Виконання 
практичної та 
самостійної роботи 
в elearn та 
написання 
самостійної роботи 
в аудиторії 
(в.т.ч. з 
виконанням задач, 
тощо) 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 

Тема 10. 
Криміналістично- 
тактичні основи 

організації досудового 
розслідування 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 

Знати та розуміти: 
Зміст поняття «досудове 
розслідування». Основні 
рівні (напрями) організації 
досудового розслідування. 
Поняття та завдання 
планування досудового 
розслідування. Принципи, 
функції та елементи 
планування досудового 
розслідування. Види та 
форми планування 
досудового розслідування. 
Поняття «слідча версія» та 
характеристика її видів. 
Основні елементи слідчої 
версії. Основні стадії 
побудови слідчих версій та 
загальні правила їх побудови. 

Виконання 
практичної та 
самостійної роботи 
в elearn та 
написання 
самостійної роботи 
в аудиторії 
(в.т.ч. з 
виконанням задач, 
тощо) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

Тема 11. 
Криміналістично- 
тактичні основи 
слідчого огляду 

 
 
 
 
 
 
 

2/2 

Знати та розуміти: Поняття 
слідчого           огляду. 
Кримінально-процесуальні 
основи проведення слідчого 
огляду  та   характеристика 
його видів. Основна мета та 
принципи      проведення 
слідчого  огляду.   Основні 
етапи проведення  слідчого 
огляду та їх характеристика. 
Основні  види  тактичних 
прийомів   слідчого    огляду 
місця події. Тактичні прийом 
організації   слідчого    огляду 
трупа  на   місці     його 
виявлення. 

Виконання 
практичної та 
самостійної роботи 
в elearn та 
написання 
самостійної роботи 
в аудиторії 
(в.т.ч. з 
виконанням задач, 
тощо) 

 
 
 
 
 
 
 

4 



 
 
 
 

Тема 12. 
Криміналістично- 
тактичні основи 
обшуку і виїмки 

 
 
 
 
 

2/2 

Знати та розуміти : Поняття 
обшуку і  виїмки.  Правові 
підстави тактики проведення 
обшуку  і   виїмки. Роль 
конституційно-правових 
норм у проведенні обшуку та 
виїмки.      Кримінально- 
процесуальні     підстави 
проведення обшуку, виїмки. 
Основні   етапи   тактики 
підготовки  до  проведення 
обшуку і  виїмки,  тактики 
проведення обшуку і виїмки. 

Виконання 
практичної та 
самостійної роботи 
в elearn та 
написання 
самостійної роботи 
в аудиторії 
(в.т.ч. з 
виконанням задач, 
тощо) 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 

Тема 13. 
Криміналістично- 
тактичні основи 

допиту 

 
 
 
 
 
 
 
 

2/2 

Знати та розуміти: 
Поняття   «показання» за 
кримінально-процесуальним 
законодавством.   Значення 
показань    у  сукупності 
процесуальних      джерел 
доказів  у  кримінальній 
справі. Правові   підстави 
тактики         допиту. 
Криміналістичне    поняття 
«допит» та його види. 
Принципи криміналістичної 
тактики проведення допиту. 
Основні етапи 
криміналістичної  тактики 
проведення  допиту. 
Криміналістично-тактичні 
основи  підготовки допиту. 
Види тактики проведення 
допиту та їх особливості. 

Виконання 
практичної та 
самостійної роботи 
в elearn та 
написання 
самостійної роботи 
в аудиторії 
(в.т.ч. з 
виконанням задач, 
тощо) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 

Тема 14. 
Криміналістично- 
тактичні основи 

слідчого експерименту 

 
 
 
 
 
 
 
 

2/2 

Знати та розуміти : 
Кримінально-процесуальні 
підстави проведення 
слідчого експерименту. 
Поняття та види слідчого 
експерименту. Відмінність 
слідчого експерименту від 
судової експертизи. Основні 
етапи тактики підготовки 
слідчого експерименту. 
Загальні тактичні правила 
проведення  слідчого 
експерименту.   Тактика 
перевірки показань на місці. 
Характеристику 
реконструкції події як 
тактичного  прийому 
слідчого експерименту. 

Виконання 
практичної та 
самостійної роботи 
в elearn та 
написання 
самостійної роботи 
в аудиторії 
(в.т.ч. з 
виконанням задач, 
тощо) 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 

Змістовний модуль 4. КРИМІНАЛІСТИЧНА МЕТОДИКА 
Тема 15. 

Загальні положення 
криміналістичної 

 
2/2 

Знати та розуміти : 
Поняття «криміналістична 
методика»  як розділ 

Виконання 
практичної та 
самостійної роботи 

 
4 



методики  криміналістики. 
Криміналістична методика як 
методика розслідування. 
Криміналістична методика як 
сукупність   методів 
розслідування конкретного 
виду злочину. Структура 
елементів загальної частини 
змісту криміналістичної 
методики. Структура типових 
елементів окремих методик. 
Поняття «криміналістична 
характеристика злочину». 
Основні  напрями 
формування окремих 
криміналістичних     методик. 
Криміналістична 
класифікація злочинів. 

в elearn та 
написання 
самостійної роботи 
в аудиторії 
(в.т.ч. з 
виконанням задач, 
тощо) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 16. 
Основи 

криміналістичної 
методики 

розслідування 
злочинів проти життя 

і здоров’я 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/2 

Знати та розуміти : 
Суттєві  елементи 
криміналістичної 
характеристики   злочинів 
проти життя і здоров’я. Види 
найбільш поширених 
способів вчинення вбивств, їх 
приховування. 
Характеристика слідової 
картини вбивства. Зміст 
криміналістичної методики 
розслідування  вбивств. 
Правові підстави проведення 
судово-медичних експертиз 
при розслідуванні злочинів 
проти життя і здоров’я. Види 
судово-медичних експертиз 
при розслідуванні злочинів 
проти життя і здоров’я. 
Криміналістична методика 
підготовки проведення 
судово-медичних експертиз 
при розслідуванні злочинів 
проти життя і здоров’я. 
Криміналістична методика 
розслідування  тілесних 
ушкоджень. Правила судово- 
медичного визначення 
ступеню тяжкості тілесних 
ушкоджень. 

Виконання 
практичної та 
самостійної роботи 
в elearn та 
написання 
самостійної роботи 
в аудиторії 
(в.т.ч. з 
виконанням задач, 
тощо) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

Тема 17. 
Основи 

криміналістичної 
методики 

розслідування 
злочинів проти 

власності 

 
 

2/2 

Знати та розуміти : 
Родова криміналістична 
характеристика злочинів 
проти  власності. 
Криміналістична методика 
розслідування крадіжок. 
Характеристика елементів 

Виконання 
практичної та 
самостійної роботи 
в elearn та 
написання 
самостійної роботи 
в аудиторії 

 
 
 

4 



  криміналістичної 
характеристики   крадіжок. 
Криміналістична    методика 
розслідування грабежів і 
розбоїв.  Характеристика 
елементів криміналістичної 
характеристики  грабежів і 
розбоїв. 

(в.т.ч. з 
виконанням задач, 
тощо) 

 

 
 
 
 
 

Тема 18. 
Основи 

криміналістичної 
методики 

розслідування 
злочинів у сфері 

службової діяльності 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 

Знати та розуміти : 
Родова криміналістична 
характеристика злочинів у 
сфері службової діяльності 
(способи  вчинення, 
приховування  злочину, 
маскування, типові сліди та 
інші джерела відомостей про 
злочин і ймовірні місця їх 
знаходження, характеристика 
особи злочинця, обставини, 
що підлягають встановленню 
у розслідуванні службових 
злочинів). Класифікація 
службових злочинів, 
особливості методики 
досудового розслідування, 
проведення окремих слідчих 
дій. 

Виконання 
практичної та 
самостійної роботи 
в elearn та 
написання 
самостійної роботи 
в аудиторії 
(в.т.ч. з 
виконанням задач, 
тощо) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 

Тема 19. 
Основи 

криміналістичної 
методики 

розслідування 
злочинів у сфері 

господарської 
діяльності 

 
 
 
 
 

- 

Знати та розуміти : 
Родова криміналістична 
характеристика злочинів у 
сфері  господарської 
діяльності. Криміналістична 
характеристика 
фальшивомонетництва. 
Особливості  методики 
досудового розслідування 
контрабанди. 
Криміналістична 
характеристика фіктивного 
підприємництва. 

Виконання 
практичної та 
самостійної роботи 
в elearn та 
написання 
самостійної роботи 
в аудиторії 
(в.т.ч. з 
виконанням задач, 
тощо) 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 

Тема 20. 
Основи 

криміналістичної 
методики 

розслідування 
дорожньо- 

транспортних пригод 

 
 
 
 
 
 

2/2 

Знати та розуміти : 
Криміналістична 
характеристика    ДТП  : 
поняття у     нормах 
законодавства,  види  ДТП, 
дані про способи вчинення 
ДТП, щодо обстановки ДТП, 
інформація про типові сліди 
ДТП, особу  злочинця та 
потерпілого.   Особливості 
методики    досудового 
розслідування : огляд місця 
ДТП й транспортних засобів, 
види та порядок призначення 
судових експертиз при 

Виконання 
практичної та 
самостійної роботи 
в elearn та 
написання 
самостійної роботи 
в аудиторії 
(в.т.ч. з 
виконанням задач, 
тощо) 

 
 
 
 
 
 
 

4 



  розслідуванні ДТП, 
особливості методики 
проведення слідчого 
експерименту ДТП. 

  

Всього за семестр 70 
Екзамен    30 
Всього за курс 100 

 
 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 
Політика щодо 

дедлайнів та 
перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 
причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 
відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 
(наприклад, лікарняний). 

Політика щодо 
академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 
(в т.ч. із використанням мобільних засобів зв’язку). Усі доповіді 
та реферативні роботи повинні мати коректні текстові 
посилання на використану літературу, електронні джерела 

Політика щодо 
відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 
(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 
відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 
деканом факультету) 

 
 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 
Рейтинг здобувача 
вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів 
екзаменів 

90-100 відмінно 
74-89 добре 
60-73 задовільно 
0-59 незадовільно 

 


