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Вступ 

 

Процес розвитку в Україні правової демократичної держави і 

громадянського суспільства, а також необхідність будівництва ефективної 

сучасної правоохоронної системи гостро потребує активного використання 

багатого арсеналу науки для протидії злочинності. У системі наукових знань, що 

сприяє активізації правозастосовної діяльності, важливе місце займає саме 

криміналістика. 

Навчальна дисципліна «Криміналістика» вивчається в тому чи іншому 

обсязі студентами юридичних факультетів вищих навчальних закладів України 

незалежно від спеціалізації майбутнього юриста. Основи криміналістики 

необхідно знати всім юристам для здійснення професійної діяльності, але 

найбільш ґрунтовно оволодіти криміналістичними знаннями та отримати 

практичні навички повинні, насамперед, майбутні працівники правоохоронних 

органів. 

Предметом навчальної дисципліни «Криміналістика» є закономірності 

механізму вчинення злочину, виникнення інформації про злочин та його 

учасників, збирання, дослідження, оцінки і використання доказів та основаних 

на пізнанні цих закономірностей спеціальних засобах і методах судового 

дослідження та попередження злочинів.  

Базовими у структурно-логічній схемі викладання правових дисциплін для 

«Криміналістики» є такі навчальні дисципліни, як «Судові та правоохоронні 

органи України», «Кримінальне право», «Кримінальний процес», 

«Кримінологія». Синхронний, паралельний зв’язок у криміналістики має бути з 

такими навчальними дисциплінами, як «Юридична психологія», «Судова 

медицина». 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Криміналістика» є засвоєння 

базових теоретичних положень криміналістики, оволодіння практичними 

навичками, які необхідні для виявлення, розкриття та розслідування злочинів, 

отримання доказової інформації під час розслідування злочинів та провадження 

окремих слідчих дій.  

1.2. Завданням вивчення дисципліни “Криміналістика” є: розгляд та 

засвоєння теоретичних основ загальної теорії криміналістики, криміналістичної 

техніки, криміналістичної тактики та криміналістичної методики; формування у 

студентів практичних навичок та застосування набутих ними знань у практичній 

діяльності. 

1.3. У результаті вивчення дисципліни «Криміналістика» студенти 

повинні: 

знати: поняття, предмет, завдання, методи і систему криміналістики; 

теорію криміналістичної ідентифікації та діагностики; загальні положення 

криміналістичної техніки та зміст її традиційних галузей; загальні положення 

криміналістичної тактики та її окремих елементів; тактичні особливості 

проведення окремих слідчих дій; загальні положення криміналістичної методики 

та специфіку розслідування окремих видів злочинів. 



 

уміти: правильно застосовувати науково-технічні засоби та техніко-

криміналістичні прийоми; виконувати діяльність щодо виявлення, фіксації, 

вилучення та збереження доказів; здійснювати планування розслідування в 

цілому та складати плани розслідування окремих слідчих дій; висувати слідчі 

версії; використовувати тактичні прийоми проведення окремих слідчих дій 

залежно від ситуації; застосовувати окремі криміналістичні методики. 

Підсумкове оцінювання знань та умінь студентів здійснюється на основі 

двох поточних модульних контролів. 

Структура навчальної дисципліни поєднує два модулі. 

Модуль І. Теоретичні засади криміналістики. Криміналістична техніка – 

включає в себе теми, які містять навчальний матеріал щодо поняття, предмету та 

системи криміналістики, методологічні засади криміналістики, питання 

криміналістичної ідентифікації і діагностики, загальні положення 

криміналістичної техніки та характеристика її окремих складових. 

Модуль ІІ. Криміналістична тактика. Методика розслідування окремих 

видів злочинів  – містить матеріал щодо загальних положень криміналістичної 

тактики та характеристику її окремих складових, а також загальні положення 

криміналістичної методики і її окремих складових. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Модуль І 

Теоретичні засади криміналістики. Криміналістична техніка 

 
Тема 1. Предмет, завдання і система криміналістики.  

Предмет криміналістики. Закономірності, які вивчає криміналістика. 

Злочинна діяльність як об’єкт пізнання в криміналістиці. Принципи 

криміналістики.  

Завдання криміналістики. Система криміналістики. Загальна теорія 

криміналістики. Криміналістична техніка. Криміналістична тактика. 

Криміналістична методика. 

Зв’язок криміналістики з суміжними галузями знань. Місце 

криміналістики в системі юридичних наук.  

 

Тема 2. Методологічні засади криміналістики. 

Поняття методів криміналістики і їх класифікація.  

Загальнонаукові методи у криміналістиці.  

Спеціальні методи криміналістики. Критерії допустимості спеціальних 

методів криміналістики в кримінальному судочинстві. Використання даних 

природничих та технічних наук, узагальнення слідчої, судової та експертної 

практики як джерело формування криміналістичних методів.  

Співвідношення методів криміналістики і методів практичної діяльності в 

розкритті злочинів. 

 

 



 

Тема 3. Криміналістична ідентифікація і діагностика. 

Поняття, наукові засади криміналістичної ідентифікації. Значення 

криміналістичної ідентифікації у слідчій, експертній та судовій діяльності.  

Види та форми криміналістичної ідентифікації. Ототожнення і 

встановлення групової належності. 

Об'єкти і суб'єкти криміналістичної ідентифікації.  

Поняття ідентифікаційних ознак і властивостей, їх класифікація. 

Ідентифікаційне поле. Ідентифікаційний період. 

Стадії ідентифікаційного дослідження. Методика ідентифікаційних 

досліджень. Способи порівняльного дослідження.  

Поняття і сутність криміналістичної діагностики. Наукові засади 

криміналістичної діагностики. Діагностичні завдання та методика їх вирішення. 

Значення криміналістичної діагностики для розкриття та розслідування злочинів. 

 

Тема 4. Загальні положення криміналістичної техніки. 

Поняття, завдання і структура криміналістичної техніки. Джерела 

формування та розвитку криміналістичної техніки.  

Правові основи використання криміналістичної техніки. Критерії 

допустимості використання технічних методів і засобів роботи з доказами у 

кримінальному судочинстві. Доказове значення результатів застосування 

криміналістичної техніки. 

Класифікація криміналістичних засобів і методів. 

Техніко-криміналістична оснащеність органів досудового розслідування. 

Технічні засоби профілактики. 

Перспективи розвитку криміналістичної техніки. 

 

Тема 5. Криміналістична (судова) фотографія і відеозапис. 

Поняття та можливості фіксації і дослідження візуальної інформації з 

метою розкриття злочинів. 

Судова фотографія: види, методи і прийоми. Судово-оперативна 

фотографія: поняття, завдання, методи. Особливості фотографування місця події, 

трупа, речових доказів, живих осіб. Використання фотозйомки під час слідчого 

експерименту, обшуку, пред’явлення для впізнання та інших слідчих діях. 

Судово-дослідницька фотографія: поняття, завдання, методи. 

Особливості застосування відеозапису: види, способи і засоби його 

здійснення при проведенні слідчих дій. Специфіка застосування фотографії і 

відеозапису у оперативно-розшуковій діяльності. 

Правила оформлення результатів застосування методів і засобів фіксації 

візуальної інформації. 

Фототехнічна експертиза: поняття, завдання і призначення.  

Використання матеріалів відеозапису на досудовому розслідуванні та суді. 

 

 

 



 

Тема 6. Криміналістичне дослідження слідів (трасологія, 

дактилоскопія). 

Поняття слідознавства. 

Поняття трасології, її наукові основи. Поняття слідів у трасології та їх 

класифікація. Механізм утворення слідів.  

Загальні правила виявлення, огляду, фіксації і вилучення слідів. Засоби та 

методи виявлення та вилучення слідів. Значення і можливості попереднього 

дослідження слідів у процесі проведення невідкладних слідчих дій та 

використання отриманих результатів у розкритті злочинів.  

Види слідів. Дактилоскопія. Сліди рук. Побудова шкіри на долоні руки, 

властивості та види папілярних узорів. Виявлення, фіксація і вилучення слідів 

рук. Пороскопічні та еджеоскопічні дослідження. Сутність дактилоскопічної 

експертизи. 

Сліди ніг та взуття людини. «Доріжка» слідів та її криміналістичне 

значення. Фотографування, вимірювання і опис слідів ніг. Виготовлення копій зі 

слідів ніг. 

Сліди знарядь злому та інструментів, їх класифікація. Фіксація слідів 

знарядь злому та інструментів. 

Сліди транспортних засобів, їх класифікація. Особливості фіксації і 

вилучення слідів транспортних засобів. 

Сліди зубів і нігтів. Інші матеріальні сліди, які мають криміналістичне 

значення. 

Трасологічна експертиза слідів і об'єктів, підготовка матеріалів для її 

проведення. 

 

Тема 7. Криміналістичне дослідження зброї, вибухових пристроїв і 

речовин та слідів їх застосування (зброєзнавство). 

Поняття криміналістичного зброєзнавства, завдання, система.  

Поняття судової балістики, її наукові основи. Об'єкти балістичного 

дослідження: зброя, боєприпаси, сліди пострілу. 

Поняття, класифікація та характеристика вогнепальної зброї. Будова і 

класифікація боєприпасів до вогнепальної зброї. Поняття слідів пострілу, їх 

класифікація 

Особливості огляду вогнепальної зброї та слідів пострілу. Огляд і 

дослідження боєприпасів. Визначення напрямку пострілу. Метод візирування. 

Холодна зброя. Поняття, класифікація. Питання, що вирішуються 

експертизою холодної зброї. 

Експертиза зброї та слідів і обставин її використання. Види, основні 

завдання дослідження. 
 

Тема 8. Криміналістичне дослідження документів 

(документознавство). 

Поняття, види та наукові засади криміналістичного дослідження 

документів. Поняття і класифікація документів. Правила поводження з 

документами. Зміст і завдання криміналістичного дослідження документів. 



 

Рукописні документи. Поняття письма і почерку. Ознаки письмової мови і 

почерку, їх класифікація та ідентифікаційне значення. Неідентифікаційне 

дослідження письма і його цілі. Можливості встановлення властивостей і стану 

особи за її почерком. 

Почеркознавча та авторознавча експертизи: поняття, завдання, 

можливості. Підготовка матеріалів і призначення почеркознавчої та 

авторознавчої експертизи. 

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

методика слідчого огляду документів. Види підробки документів. Ознаки зміни 

тексту документа і способи їх виявлення. Встановлення способу виготовлення 

документа і давнини тексту. Ідентифікація матеріалів і засобів, використаних для 

виготовлення документа. Відтворення змісту пошкоджених документів. Ознаки 

підробки печаток і штампів. 

Дослідження поліграфічної продукції. Встановлення виду і способу друку, 

особливостей засобів (друкарських форм) з метою встановлення місця 

виготовлення поліграфічної продукції. 

Технічна експертиза документів: можливості, підготовка матеріалів для її 

призначення. 

 

Тема 9. Ідентифікація особи за ознаками зовнішності (габітоскопія). 

Поняття і наукові засади ототожнення особи за зовнішніми ознаками. 

Характеристика ознак зовнішності, їх класифікація та ідентифікаційне значення. 

Функціональий портрет людини. Система опису ознак зовнішності. Джерела 

інформації про ознаки зовнішності людини. Засоби і методи фіксації зовнішніх 

ознак людини. 

Співвідношення опису, впізнання та ідентифікації особи. 

Судово-портретна експертиза: поняття, предмет, методи, підготовка 

матеріалів для її призначення. 

 

Тема 10. Криміналістичне дослідження звукових слідів (фоноскопія). 

Можливості і завдання використання засобів та методів акустики у 

практиці боротьби зі злочинністю. Наукові засади криміналістичного 

дослідження звукових слідів. 

Ідентифікація особи по голосу (фоноскопічна експертиза): сутність, 

вирішувані питання, особливості підготовки матеріалів для призначення 

експертизи. 

Експертиза засобів і матеріалів звуковідеозапису: сутність, характеристика 

ідентифікаційних і діагностичних питань, що вирішуються, підготовка 

матеріалів для проведення. 

Оцінка результатів криміналістичного дослідження звукових слідів та їх 

використання у розкритті злочинів. 

 

 

 

 



 

Тема 11. Криміналістичне дослідження слідів запаху (одорологія). 

Поняття та наукові засади криміналістичної одорології. Завдання і 

можливості використання запахових слідів людини у розкритті та розслідуванні 

злочинів.  

Засоби та методи консервації запаху людини. Застосування службово-

розшукових собак для розшуку і встановлення підозрюваних. 

Перспективи розвитку судової одорології. Проблеми одорологічної 

експертизи. 

 

Тема 12. Інформаційно-довідкове забезпечення розкриття злочинів 

(кримінальна реєстрація). 

Поняття і значення кримінальної реєстрації.  

Наукові і правові засади криміналістичного обліку. Види криміналістичних 

обліків. Система, принципи організації і функціонування криміналістичних 

обліків. Взаємозв'язок окремих видів обліків. Способи реалізації даних обліків у 

розшуку осіб, предметів, у розкритті злочинів.  

Тенденції та перспективи розвитку криміналістичних обліків, проблеми їх 

автоматизації і комп'ютеризації.  

 

Модуль ІІ 

 Криміналістична тактика. Методика розслідування окремих 

видів злочинів 
 

Тема 13. Загальні положення криміналістичної тактики. 

Криміналістична тактика: поняття, система, завдання. Правові, 

психологічні та етичні основи криміналістичної тактики.  

Поняття тактичних прийомів, їх джерела та класифікація. Тактичний 

прийом і криміналістична рекомендація. Критерії допустимості та ефективності 

тактичних методів і засобів. 

Поняття, сутність і види тактичних операцій (комбінацій), їх значення та 

використання в розкритті і розслідуванні злочинів. 

Слідчі ситуації: поняття, види. Слідча ситуація як підгрунтя прийняття 

тактичних рішень.  

Тактичне рішення. Тактичний ризик. 

 

Тема 14. Криміналістична версія. Організація та планування 

розслідування. 

Криміналістична версія: поняття, логічна природа, види. Правила 

побудови і перевірки версій. 

Сутність планування розслідування, його принципи. Аналіз слідчої 

ситуації як умова забезпечення ефективності планування розслідування. Техніка 

планування розслідування. Структура та види планів розслідування.   

 

 



 

Тема 15. Тактика огляду. 

Поняття, сутність і завдання огляду. Види огляду. Роль огляду в розкритті 

та розслідуванні злочину. Загальні положення тактики огляду. 

Огляд місця події. Підготовка до огляду. Учасники огляду. Етапи огляду. 

Тактичні прийоми огляду. Дослідження слідів на місці події. Поєднання огляду 

місця події з оперативно-розшуковими заходами. Негативні обставини, їх 

значення для виявлення і викриття інсценувань злочинів. 

Використання спеціальних знань та технічних засобів при огляді. Фіксація 

ходу і результатів огляду. Зміст і форма протоколу. Додатки до протоколу: 

плани, схеми, фотознімки, матеріали відеозапису, вилучення слідів. Оцінка 

результатів огляду місця події. 

Особливості огляду трупа. Участь судового медика при огляді трупа. 

Ексгумація трупа. 

Огляд предметів і документів.  

Освідування. Мета і тактика освідування. Проведення освідування 

спеціалістом. 

 

Тема 16. Тактика обшуку. 

Поняття, сутність і види обшуку. Правові та фактичні підстави обшуку. 

Відмінність обшуку від огляду. Психологічні та етичні засади обшуку. 

Підготовка до обшуку. Технічні засоби обшуку. Особливості тактики 

обшуку в приміщенні і на місцевості. Види тайників, прийоми їх виявлення. 

Особистий обшук. Раптовість як умова ефективності обшуку. 

Фіксація ходу та результатів обшуку. 

 

Тема 17. Тактика допиту. 

Поняття, значення і види допиту. Відмінність допиту від опитування. 

Закономірності формування показань. Фактори, що впливають на 

формування і дачу показань. Використання положень логіки, психології, 

педагогіки та інших наук у тактиці допиту. 

Підготовка до допиту. Визначення предмету допиту. Прийоми 

встановлення психологічного контакту з допитуваним. Тактичні прийоми 

допиту: надання допомоги допитуваному у відновленні забутого, викриття 

неправдивих показань, подолання позиції відмови від дачі показань, 

використання доказів. 

Тактика допиту свідків, потерпілих. Тактичні прийоми допиту 

підозрюваних. Тактика допиту неповнолітніх.  

Тактика одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб. 

Особливості перехресного допиту. 

Фіксація ходу та результатів допиту. Технічні засоби фіксації показань.  

 

Тема 18. Тактика пред'явлення для впізнання. 

Поняття, сутність і види пред'явлення для впізнання. Психологічні засади 

пред'явлення для впізнання. Упізнавання і впізнання. 



 

Підготовка до пред'явлення для впізнання. Порядок пред’явлення для 

впізнання осіб, трупів, речей, тварин. Проведення впізнання за фотознімками, 

матеріалами відеозапису. Особливості пред’явлення для впізнання особи за 

голосом, ходою. 

Фіксація ходу і результатів пред'явлення для впізнання. 

  

Тема 19. Тактика слідчого експерименту. 

Поняття, сутність слідчого експерименту, його мета та види. Учасники 

слідчого експерименту. Підготовка до проведення слідчого експерименту.  

Особливості інструктажу учасників слідчого експерименту. Умови та 

прийоми проведення слідчого експерименту. 

Фіксація умов, ходу та результатів слідчого експерименту. Технічні засоби 

фіксації. Оцінка і використання отриманих результатів у розслідуванні. 

 

Тема 20. Тактика використання спеціальних знань у кримінальному 

судочинстві. Призначення і проведення судових експертиз. 

Поняття спеціальних знань і форми використання їх у кримінальному 

провадженні.  

Поняття та значення судових експертиз. Класифікація судових експертиз. 

Процесуальні та організаційні питання призначення судових експертиз. 

Система судово-експертних установ в Україні.  

Підготовка до проведення експертизи. Визначення виду, мети та обсягів 

дослідження. Формулювання експертного завдання. Вибір експерта (експертного 

закладу). 

Поняття та види зразків для порівняльного дослідження. Умови вилучення 

та зберігання зразків. Правові та моральні вимоги до проведення отримання 

зразків. Примусове отримання зразків. Процесуальне оформлення вилучення 

зразків. Особливості вилучення зразків.  

Особливості призначення додаткової, повторної, комісійної і комплексної 

експертиз.  

Висновок експерта, його структура та зміст. Оцінка висновку експерта та 

використання отриманих даних у розкритті і запобіганні злочинів. 

 

Тема 21. Загальні положення криміналістичної методики. 

Поняття, значення і завдання криміналістичної методики. Джерела 

криміналістичної методики. Методика в системі криміналістики. 

Структура криміналістичної методики, її загальні положення та наукові 

засади. Потреби слідчої практики як умова розвитку криміналістичної методики. 

Структура та види окремих методик розслідування злочинів. Шляхи їх 

удосконалення. 

Криміналістична класифікація злочинів.  

Криміналістична характеристика злочинів: поняття та структура. Складові 

криміналістичної характеристики злочинів. Значення криміналістичної 

характеристики злочину у розвитку методики і удосконалення засобів 

розслідування.  



 

Етапи розслідування та їх характеристика. Ситуаційний підхід в 

розслідуванні. 

Профілактична діяльність слідчого. 

 

Тема 22. Розслідування злочинів проти життя та здоров'я особи. 

Значення боротьби зі злочинами проти життя та здоров'я громадян, її 

особливості на сучасному етапі. Криміналістична характеристика злочинів проти 

життя та здоров'я особи. 

 Завдання і тактика невідкладних слідчих дій та оперативно-розшукових 

заходів на початковому етапі розслідування. Типові слідчі ситуації та слідчі 

версії у справах про вбивство, тілесні ушкодження. Особливості розслідування 

вбивств, обумовлених способом їх скоєння. Встановлення особи загиблого.  

Використання спеціальних знань при розслідуванні, встановленні мотивів 

скоєння злочинів. Характеристика способів приховування злочинів проти життя 

та здоров'я особи. 

Профілактика злочинів проти життя і здоров'я громадян. 

 

Тема 23. Розслідування злочинів проти власності. 

Криміналістична характеристика крадіжок, грабежів, розбоїв та інших 

злочинних посягань на власність. Джерела інформації про злочини проти 

власності. 

Типові слідчі ситуації при злочинних посяганнях на власність та 

обумовлені ними особливості початкового і наступного етапів розслідування. 

Специфіка тактики окремих слідчих дій і тактичних операцій при злочинних 

посяганнях на власність. Організація розшуку викраденого майна. 

Виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню злочинів проти 

власності.  

 

Тема 24. Розслідування злочинів проти статевої свободи та статевої 

недоторканності особи. 

Криміналістична характеристика злочинів проти статевої свободи та 

статевої недоторканності особи.  

Обставини, що підлягають встановленню при розслідуванні злочинів 

проти статевої свободи та статевої недоторканності особи. Типові слідчі ситуації 

та дії слідчого на початковому етапі розслідування. Особливості формування 

доказів. Призначення експертиз та місця їх проведення. Особливості проведення 

слідчих дій: огляд місця події, освідування. Допит потерпілих, свідків та 

підозрюваних. 

Специфіка розслідування окремих видів злочинів проти статевої свободи 

та статевої недоторканності особи: зґвалтування, розбещення неповнолітніх. 

Початкові слідчі дії. Особливості огляду місця події та вилучення доказів. 

Виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню злочинів проти статевої 

свободи та статевої недоторканності особи.  
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російський і російсько-український): 1500 термінів / В.Ю. Шепітько; ред.: 
В.Я. Тацій; Акад. прав. наук України. – X.: Право. – 2001. – 552 с. 

81. Шеремет А.П., Криміналістика: навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.]./ 
А.П. Шеремет – [2-ге вид.]. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 
Формою підсумкового контролю успішності навчання студентів з 

дисципліни «Криміналістика» є іспит. За результатами іспиту студент отримує 

до 40 балів за 100-бальною шкалою оцінювання. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання 

Засобами діагностики успішності навчання студентів з дисципліни 

«Криміналістика» є усне опитування та обговорення теоретичних питань на 

семінарських та лекційних заняттях, пакети тестових завдань, ситуаційні 

завдання (кейси) з дисципліни, пакети завдань для модульних контрольних 

робіт, пакет завдань для комплексної контрольної роботи, комплект 

екзаменаційних білетів з дисципліни. 
 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D0%BA%20%D0%A0$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669872
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A4%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%94$

