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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». 

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.  

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. 

У результаті вивчення дисципліни «Криміналістика» студенти 
повинні: 

знати: поняття, предмет, завдання, методи і систему 
криміналістики; теорію криміналістичної ідентифікації та 
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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. 

Програма навчальної дисципліни «Криміналістика» підготовки 
бакалавра напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» / 
спеціальності 081б1 «Право», 081б1 інт «Право» затверджена Вченою 
радою ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 
торгівлі» 16 квітня 2014 р. (протокол № 5). 



7 

 

ПРОГРАМА 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. 
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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 
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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 зламу 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. 
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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. Словесний портрет. 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.  
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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 підґрунтя 
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. 
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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.  
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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. 
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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. 
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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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аудиторні заняття Позаауд

иторні 

заняття 

р
а
зо

м
 

 

л
ек

ц
ії

 

 

се
м

ін
а
р

сь
к

і 
 

   

са
м
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н

а
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о
б
о
т
а
 

1 2 3 4 5 6 

Модуль І. Теоретичні засади криміналістики. Криміналістична техніка 

 

1. 
Предмет, завдання і система 

криміналістики.  
4 2 - 2 

2. 
Методологічні засади 

криміналістики. 
4 - - 4 

3. 
Криміналістична ідентифікація і 

діагностика 
4 - - 4 

4. 
Загальні положення 

криміналістичної техніки 
4 2 - 2 

5. 
Криміналістична (судова) 

фотографія і відеозапис 
4 - 2 2 

6. 

Криміналістичне дослідження 

слідів (трасологія, 

дактилоскопія) 

4 2 2 - 

7. 

Криміналістичне дослідження 

зброї, вибухових пристроїв і 

речовин та слідів їх 

застосування (зброєзнавство) 

4 2 - 2 

8. 
Криміналістичне дослідження 

документів (документознавство) 
4 2 2 - 

9. 
Ідентифікація особи за ознаками  

зовнішності (габітоскопія) 
4 - 2 2 

10. Криміналістичне дослідження 4 - - 4 
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звукових слідів (фоноскопія) 

 

1 2 3 4 5 6 

11. 
Криміналістичне дослідження 

слідів запаху (одорологія) 
3 - - 3 

12. 

Інформаційно-довідкове 

забезпечення розкриття 

злочинів (кримінальна 

реєстрація) 

3 - - 3 

 Всього 46 10 8 28 

Модуль ІІ. Криміналістична тактика. Методика розслідування окремих 

видів злочинів 

13. 
Загальні положення 

криміналістичної тактики 
4 2 - 2 

14. 

Криміналістична версія. 

Організація та планування 

розслідування 

3 - - 3 

15. Тактика огляду 4 - 2 2 

16. Тактика обшуку 4 2 - 2 

17. Тактика допиту 4 2 - 2 

18. 
Тактика пред'явлення для 

впізнання 
4 - 2 2 

19. Тактика слідчого експерименту. 4 - - 4 

20. 

Тактика використання 

спеціальних знань у 

кримінальному судочинстві. 

Призначення і проведення 

судових експертиз 

3 - - 3 

21. 
Загальні положення 

криміналістичної методики 
4 2 - 2 

22. 
Розслідування злочинів проти 

життя та здоров'я особи 
3 - - 3 

23. 
Розслідування злочинів проти 

власності 
4 - 2 2 

24. 

Розслідування злочинів проти 

статевої свободи та статевої 

недоторканності особи 

3 - - 3 

 Всього 44 8 6 30 
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 Разом: 90 18 14 58 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
для студентів денної форми навчання спеціальності 081б1 «Право»,  

081б1 інт «Право» 
 

№ 

з/п 

 

Назва модуля (розділу), теми 

 

Кількість годин за видами занять 

аудиторні заняття Позааудиторн

і заняття 

р
а
зо

м
 

 

л
ек

ц
ії

 

 

се
м

ін
а
р

сь
к

і 
 

   
са

м
о
ст

ій
н

а
 

р
о
б
о
т
а
 

Ін
д
и
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а
л
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н

о

-

к
о
н
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л

ь
т
а
т
и

в

н
а
 р

о
б
о
т
а
  

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль І. Теоретичні засади криміналістики. Криміналістична техніка 

 

1. 
Предмет, завдання і система 

криміналістики.  
6 2 - 3 1 

2. 
Методологічні засади 

криміналістики. 
4 - - 4 - 

3. 
Криміналістична ідентифікація і 

діагностика 
4 - - 3 1 

4. 
Загальні положення 

криміналістичної техніки 
4 2 - 2 - 

5. 
Криміналістична (судова) 

фотографія і відеозапис 
4 - 2 2 - 

6. 

Криміналістичне дослідження 

слідів (трасологія, 

дактилоскопія) 

6 2 2 2 - 

7. 

Криміналістичне дослідження 

зброї, вибухових пристроїв і 

речовин та слідів їх 

застосування (зброєзнавство) 

4 2 - 1 1 

8. 
Криміналістичне дослідження 

документів (документознавство) 
6 2 2 2 - 

9. 
Ідентифікація особи за ознаками  

зовнішності (габітоскопія) 
4 - 2 2 - 

10. 
Криміналістичне дослідження 

звукових слідів (фоноскопія) 
4 - - 3 1 
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11. 
Криміналістичне дослідження 

слідів запаху (одорологія) 
4 - - 3 1 

1 2 3 4 5 6 7 

12. 

Інформаційно-довідкове 

забезпечення розкриття 

злочинів (кримінальна 

реєстрація) 

4 - - 3 1 

 Всього 54 10 8 30 6 

Модуль ІІ. Криміналістична тактика. Методика розслідування окремих 

видів злочинів 

13. 
Загальні положення 

криміналістичної тактики 
6 2 - 3 1 

14. 

Криміналістична версія. 

Організація та планування 

розслідування 

4 - - 3 1 

15. Тактика огляду 4 - 2 2 - 

16. Тактика обшуку 4 2 - 2 - 

17. Тактика допиту 6 2 - 3 1 

18. 
Тактика пред'явлення для 

впізнання 
4 - 2 2 - 

19. Тактика слідчого експерименту. 4 - - 3 1 

20. 

Тактика використання 

спеціальних знань у 

кримінальному судочинстві. 

Призначення і проведення 

судових експертиз 

4 - - 3 1 

21. 
Загальні положення 

криміналістичної методики 
6 2 - 3 1 

22. 
Розслідування злочинів проти 

життя та здоров'я особи 
4 - - 3 1 

23. 
Розслідування злочинів проти 

власності 
4 - 2 2 - 

24. 

Розслідування злочинів проти 

статевої свободи та статевої 

недоторканності особи 

4 - - 3 1 

 Всього 54 8 6 32 8 

 

 Разом: 108 18 14 62 14 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

для студентів заочної форми навчання напряму  підготовки  
6.030401  «Правознавство» / спеціальності 081б1 «Право»,  

081б1 інт «Право» 
 

№ 
з/п 
 

Назва модуля (розділу), теми 
 

Кількість годин за видами занять 
аудиторні заняття Поза- 

аудиторн
і заняття 
 

разом 
 

лекції 
 

семіна
рські  

самостій
на 

робота 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 
Модуль І. Теоретичні засади криміналістики. Криміналістична техніка 

 

1. 
Предмет, завдання і система 
криміналістики 

6 2 - 4 

2. 
Методологічні засади 
криміналістики 

4 - - 4 

3. 
Криміналістична ідентифікація і 
діагностика 

4 - - 4 

4. 
Загальні положення 
криміналістичної техніки 

4 - - 4 

5. 
Криміналістична (судова) 
фотографія і відеозапис 

4  - 4 

6. 
Криміналістичне дослідження 
слідів (трасологія, 
дактилоскопія) 

6 - 2 4 

7. 

Криміналістичне дослідження 
зброї, вибухових пристроїв і 
речовин та слідів їх 
застосування (зброєзнавство) 

4 - - 4 

8. 
Криміналістичне дослідження 
документів (документознавство) 

6 2 - 4 

9. 
Ідентифікація особи за ознаками  
зовнішності (габітоскопія) 

4 - - 4 

10. 
Криміналістичне дослідження 
звукових слідів (фоноскопія) 

4 - - 4 

11. 
Криміналістичне дослідження 
слідів запаху (одорологія) 

4 - - 4 
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1 2 3 4 5 6 

12. 

Інформаційно-довідкове 
забезпечення розкриття 
злочинів (кримінальна 
реєстрація) 

4 - - 4 

 Всього 54 4 2 48 
Модуль ІІ. Криміналістична тактика. Методика розслідування окремих 

видів злочинів 

13. 
Загальні положення 
криміналістичної тактики 

6 2 - 4 

14. 
Криміналістична версія. 
Організація та планування 
розслідування 

4 - - 4 

15. Тактика огляду 4 - - 4 
16. Тактика обшуку 4 - - 4 
17. Тактика допиту 6 - - 6 

18. 
Тактика пред'явлення для 
впізнання 

4 - - 4 

19. Тактика слідчого експерименту 4 - - 4 

20. 

Тактика використання 
спеціальних знань у 
кримінальному судочинстві. 
Призначення і проведення 
судових експертиз 

4 - - 4 

21. 
Загальні положення 
криміналістичної методики 

6 - - 6 

22. 
Розслідування злочинів проти 
життя та здоров'я особи 

4 - - 4 

23. 
Розслідування злочинів проти 
власності 

4 - 2 2 

24. 
Розслідування злочинів проти 
статевої свободи та статевої 
недоторканності особи 

4 - - 4 

 Всього 54 2 2 50 
 

 Разом: 108 6 4 98 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
для студентів заочної форми  

спеціальності 081б1 «Право», 081б1 інт «Право» 
Херсонського та Черкаського локальних центрів дистанційного 

навчання  

№ 
з/п 
 

Назва модуля (розділу), теми 
 

Кількість годин за видами занять 
аудиторні заняття Поза- 

аудиторн
і заняття 
 

разом 
 

лекції 
 

семіна
рські  

самостій
на 

робота 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 
Модуль І. Теоретичні засади криміналістики. Криміналістична техніка 

 

1. 
Предмет, завдання і система 
криміналістики 

6 2 - 4 

2. 
Методологічні засади 
криміналістики 

4 - - 4 

3. 
Криміналістична ідентифікація і 
діагностика 

4 - - 4 

4. 
Загальні положення 
криміналістичної техніки 

4 - - 4 

5. 
Криміналістична (судова) 
фотографія і відеозапис 

4  - 4 

6. 
Криміналістичне дослідження 
слідів (трасологія, 
дактилоскопія) 

6 - 2 4 

7. 

Криміналістичне дослідження 
зброї, вибухових пристроїв і 
речовин та слідів їх 
застосування (зброєзнавство) 

4 - - 4 

8. 
Криміналістичне дослідження 
документів (документознавство) 

6 2 - 4 

9. 
Ідентифікація особи за ознаками  
зовнішності (габітоскопія) 

4 - - 4 

10. 
Криміналістичне дослідження 
звукових слідів (фоноскопія) 

4 - - 4 

11. Криміналістичне дослідження 4 - - 4 
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слідів запаху (одорологія) 
 

1 2 3 4 5 6 

12. 

Інформаційно-довідкове 
забезпечення розкриття 
злочинів (кримінальна 
реєстрація) 

4 - - 4 

 Всього 54 4 2 48 
Модуль ІІ. Криміналістична тактика. Методика розслідування окремих 

видів злочинів 

13. 
Загальні положення 
криміналістичної тактики 

6 2 - 4 

14. 
Криміналістична версія. 
Організація та планування 
розслідування 

4 - - 4 

15. Тактика огляду 4 - - 4 
16. Тактика обшуку 4 - - 4 
17. Тактика допиту 6 - - 6 

18. 
Тактика пред'явлення для 
впізнання 

4 - - 4 

19. Тактика слідчого експерименту 4 - - 4 

20. 

Тактика використання 
спеціальних знань у 
кримінальному судочинстві. 
Призначення і проведення 
судових експертиз 

4 - - 4 

21. 
Загальні положення 
криміналістичної методики 

6 - - 6 

22. 
Розслідування злочинів проти 
життя та здоров'я особи 

4 - - 4 

23. 
Розслідування злочинів проти 
власності 

4 - 2 2 

24. 
Розслідування злочинів проти 
статевої свободи та статевої 
недоторканності особи 

4 - - 4 

 Всього 54 2 2 50 
 

 Разом: 108 6 4 98 

 



МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ «КРИМІНАЛІСТИКА» 

МОДУЛЬ І. Теоретичні засади криміналістики. 
Криміналістична техніка. 

Тема 1. Предмет, завдання та система криміналістики 

Методичні рекомендації до вивчення теми 

Головна мета вивчення теми полягає у засвоєнні базових 
теоретичних положень криміналістики про предмет криміналістики, 
місце криміналістики в системі юридичних наук; систему 
криміналістики, характеристику складових елементів системи 
криміналістики; закономірності об'єктивної дійсності, що 
вивчаються криміналістикою; завдання криміналістики на сучасному 
етапі розвитку суспільства. 

Криміналістику розглядають у трьох аспектах: як науку, як 
навчальний курс і як практичну діяльність у боротьбі зі злочинністю. 

З точки зору світового розвитку криміналістики прийнято 
вважати, що вона як наука бере початок з кінця ХІХ століття. 
Основоположником цієї науки став Ганс Гросс – австрійський 
судовий слідчий. Саме він вперше ввів у науковий обіг термін 
«криміналістика» (від лат. сriminals – те, що стосується злочину). 

Криміналістика як наука має власний предмет і методи 
дослідження. В першу чергу студентам слід ознайомитися з 
предметом та об‘єктом цієї науки. 

Предмет криміналістики є багатогранним та складним. В 
юридичній літературі зустрічаються різні визначення предмета 
криміналістики: як науки про розслідування злочинів; як науки про 
розкриття злочинів; як науки про сукупність технічних засобів, 
тактичних прийомів та методичних рекомендацій. 

Питання про предмет криміналістики тривалий час залишалося 
дискусійним, особливо в 50-х і 70-х роках минулого століття. У 
1967 р. Р.С. Бєлкін сформулював нове визначення предмета 
криміналістики, яке стало панівним, а саме: «Криміналістика – це 
наука про закономірності механізму злочину, виникнення інформації 
про злочин та його учасників, збирання, дослідження, оцінювання та 
використання доказів, і заснованих на пізнанні цих закономірностей, 
спеціальні методи і засоби судового дослідження та попередження 
злочинів». 

Студентам необхідно ознайомитися з думками інших вчених 
щодо предмету криміналістики та виробити власну позицію. 

Об’єктом вивчення криміналістики є два взаємопов‘язані види 
людської діяльності: 1) злочинна діяльність (підготовка, скоєння та 
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приховання злочинів); 2) діяльність з виявлення, розкриття, 
розслідування злочинів та судового розгляду кримінальних 
проваджень. Слід мати на увазі, що об‘єкти криміналістики також 
вивчаються й іншими науками: кримінальним правом, кримінологією, 
кримінальним процесом, юридичною психологією тощо, однак кожна 
з цих наук має свій предмет вивчення. 

Завдання криміналістики визначаються її соціальною функцією – 
сприяти своїми прийомами, методами і засобами справі боротьби зі 
злочинністю. Студентам необхідно знати загальні та спеціальні 
(специфічні) завдання криміналістики. Загальним завданням 
криміналістики є забезпечення швидкого і повного розкриття 
злочинів, викриття винних, запобігання та припинення усіх 
кримінально караних посягань. Спеціальними завданнями 
криміналістики є: вивчення закономірностей, які становлять предмет 
криміналістики; розробка нових і вдосконалення існуючих технічних 
засобів, тактичних прийомів і методичних рекомендацій щодо 
збирання, дослідження та використання доказів; розробка та 
вдосконалення організаційних, тактичних і методичних основ 
досудового та судового слідства, основ судової експертизи; 
вдосконалення криміналістичних методів попередження злочинів; 
активне вивчення та узагальнення слідчої та судової практики; 
вивчення можливості використання зарубіжного досвіду в боротьбі зі 
злочинністю. 

Система криміналістики – це складові її частини або розділи, 
розташовані в певній послідовності, яким притаманна наявність 
внутрішніх і зовнішніх взаємних зв'язків. 

Класичною є чотириелементна побудова системи криміналістики, 
яка складається з таких розділів: 1) загальної теорії криміналістики; 
2) криміналістичної техніки; 3) криміналістичної тактики; 
4) криміналістичної методики (методики розслідування окремих видів 
злочинів). 

Загальна теорія криміналістики – це її методологічна основа, яка 
являє собою систему принципів, концепцій, категорій, понять, 
методів, що відображають предмет криміналістики як ціле.  

Криміналістична техніка – розділ криміналістики, що є системою 
наукових положень і розроблюваних на їх основі технічних засобів, 
прийомів та методів, призначених для збирання, дослідження та 
використання доказів.  

Криміналістична тактика – це розділ криміналістики, який 
становить систему наукових положень і розроблюваних на їх основі 
рекомендацій щодо організації і планування досудового та судового 
слідства, визначення лінії поведінки осіб, які здійснюють судове 
дослідження, щодо прийомів проведення слідчих та судових дій, 



28 

спрямованих на збирання і дослідження доказів, встановлення 
обставин, що сприяють вчиненню і приховуванню злочинів.  

Криміналістична методика – розділ криміналістики, який являє 
собою систему наукових положень і розроблюваних на їх основі 
рекомендацій щодо організації і здійснення розслідування та 
запобігання окремим видам злочинів.  

Слід мати на увазі, що на сучасному етапі розвитку науки 
криміналістики все частішими стають дискусії з приводу її системи. 
Тому студентам необхідно звернути увагу й на інші підходи до 
визначення системи криміналістики, які запропоновані іншими 
науковцями. 

За своєю природою криміналістика пов‘язана з природничими, 
технічними, а також із різними правовими науками. Тривалий час 
велася дискусія про природу криміналістики. Внаслідок бурхливих 
дискусій перемогла думка про юридичну природу криміналістики, що 
дало можливість чітко визначити її місце в системі юридичних наук. 
Студентам необхідно розглянути зв‘язок криміналістики з іншими 
науками. 

Лекційне заняття 
План 
1. Предмет криміналістики. 
2. Завдання криміналістики. 
3. Система криміналістики. 
4. Місце криміналістики в системі юридичних наук. 

Самостійна робота 
Питання для самостійного опрацювання 
1. Закономірності, які вивчає криміналістика.  
2. Злочинна діяльність як об‘єкт пізнання в криміналістиці.  
3. Принципи криміналістики.  
4. Зв‘язок криміналістики з суміжними галузями знань. 

Основні терміни та поняття: криміналістика, предмет 
криміналістики, злочинна діяльність, механізм злочину, завдання 
криміналістики, система криміналістики, загальна теорія 
криміналістики, криміналістична техніка, криміналістична тактика, 
криміналістична методика. 

Завдання для самостійної роботи та самоконтролю знань 
студентів: 

1. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою до 
теми та підготувати опорний конспект питань для обговорення на 
семінарському занятті. 

2. Скласти термінологічний словник до теми.  
3. Розробити структурно-логічну схему «Система криміналістики». 
4. Виконати тестові завдання: 
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Вибрати дві правильні відповіді: 

1. Криміналістики має зв'язок з такими галузевими правовими 

науками як: 

А) кримінальним правом; 

Б) судовою медициною; 

В) кримінальним процесом; 

Г) кримінологією. 

2. Об‘єктом криміналістики є: 

А) злочинний результат; 

Б) діяльність з виявлення, розкриття, розслідування злочинів та 

судового розгляду кримінальних проваджень; 

В) інформація про злочин. 

Г) злочинна діяльність; 

3. Предмет науки криміналістики включає в себе: 

А) діяльність правоохоронних органів та суду щодо застосування 

ними кримінального закону;  

Б) закономірності механізму злочину; 

В) закономірності збирання, дослідження, оцінки та використання 

доказів; 

Г) суспільні відносини, які виникають у зв‘язку зі скоєнням 

злочину і призначенням кримінального покарання;  

4. Криміналістична систематика розробляє: 

А) криміналістичні терміни; 

Б) криміналістичні класифікації; 

В) криміналістичні методи; 

Г) криміналістичні системи. 

5. До складу криміналістичної тактики входять: 

А) вчення про криміналістичну версію та планування 

розслідування; 

Б) тактичні прийоми; 

В) вчення про методи криміналістики; 

Г) криміналістична характеристика злочинів. 

Джерела і література: 
№№ 10-16, 20-21, 23, 29, 31, 38, 42, 46-47, 49-56, 64-69, 76, 79-81 
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Тема 2. Методологічні засади криміналістики 

Методичні рекомендації до вивчення теми 

Вивчення цієї теми полягає в з’ясуванні та засвоєнні базових 
теоретичних положень криміналістики про поняття, сутність та 
класифікацію методів криміналістики, критерії допустимості 
спеціальних методів криміналістики в кримінальному судочинстві. 

Криміналістика, як й інші самостійні науки, характеризується не 
лише специфічним предметом, але й особливими методами його 
пізнання, сукупність яких утворює методологічні засади цієї науки. 

Методологія криміналістики – система методів, за допомогою 
яких пізнаються об'єкти реальної дійсності, віднесених до предмету 
науки криміналістики. 

Метод (від грецьк. µεθοδοζ – шлях, дослідження, теорія, 
вчення) – спосіб досягнення будь-якої мети, вирішення конкретного 
завдання. 

Найбільш визнаною є класифікація методів криміналістики за 
трьома рівнями: 1) всезагальні методи; 2) загальнонаукові методи; 
3) спеціальні методи криміналістики. 

Традиційно серед методів криміналістики головним виділяють 
всезагальний метод – діалектичний метод пізнання. 

До групи загальнонаукових методів криміналістики відносяться: 
1) почуттєво-раціональні (спостереження, опис, порівняння, 
експеримент, моделювання); 2) логічні (аналіз, синтез, індукція, 
дедукція, гіпотеза, аналогія, ідеалізація, узагальнення); 3) математичні 
(вимірювання, обчислення, геометричної побудови, математичного 
моделювання); 4) кібернетичні. 

Під окремими (спеціальними) методами дослідження розуміють 
такі методи, сфера застосування яких обмежена однією або декількома 
науками. Система спеціальних методів криміналістики складається з 
двох груп методів: 1) власне криміналістичних (криміналістична 
ідентифікація, криміналістична діагностика, техніко-криміналістичні 
методи, методи дактилоскопії, трасології, балістики, організації 
розслідування, планування проведення слідчих дій тощо); 2) інших 
наук (фізики, хімії, біології, соціології, антропології, психології тощо), 
пристосованих для вирішення криміналістичних завдань. 

Основним джерелом формування криміналістичних методів і 
засобів є природничі, технічні і суспільні науки, а також слідча, 
судова і експертна практика. 

Усі методи криміналістики, що рекомендуються для 
використання в розкритті злочинів і особливо в кримінальному 
судочинстві, повинні задовольняти вимогам наукової обґрунтованості 
й надійності, правомірності і моральній бездоганності. Тому в 
судочинстві не можуть бути використані методи, які перебувають в 
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стадії розроблення і перевірки, а також антинаукові методи. 

Самостійна робота 
Питання для самостійного опрацювання 
1. Поняття методів криміналістики і їх класифікація. 
2. Загальнонаукові методи у криміналістиці. 
3. Спеціальні методи криміналістики. Критерії допустимості 

спеціальних методів криміналістики в кримінальному судочинстві. 
4. Використання даних природничих та технічних наук, 

узагальнення слідчої, судової та експертної практики як джерело 
формування криміналістичних методів. 

5. Співвідношення методів криміналістики і методів практичної 
діяльності в розкритті злочинів. 

Основні терміни та поняття: методологія, метод, всезагальні 
методи, загальнонаукові методи, спеціальні методи, діалектичний 
метод, спостереження, опис, порівняння, експеримент, моделювання, 
аналіз, синтез, індукція, дедукція, гіпотеза, аналогія, узагальнення, 
вимірювання. 

Завдання для самостійної роботи та самоконтролю знань 
студентів: 

1. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою та 
підготувати опорний конспект питань теми. 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 
3. Розробити структурно-логічну схему «Методи криміналістики та 

їх класифікація». 
4. Виконати тестові завдання: 

Вибрати дві правильні відповіді: 

1. Критеріями застосування методів криміналістики у практичній 

діяльності є: 

А) швидкість  

Б) собівартість; 

В) етичність; 

Г) законність. 

2. До спеціальних методів криміналістики відносять: 

А) власне криміналістичні методи; 

Б) логічні методи; 

В) кібернетичні методи; 

Г) спеціальні методи інших наук.  

3. До власне криміналістичних методів криміналістики відносять: 

А) дактилоскопічне дослідження; 
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Б) одорологічне дослідження;  

В) дослідження об‘єктів біологічного походження; 

Г) дослідження в інфрачервоних променях. 

4. Який з перелічених методів не відносяться до власне 

криміналістичних:  

А) аналіз; 

Б) дактилоскопія; 

В) планування розслідування; 

Г) дедукція. 

5. Джерелом формування криміналістичних методів є: 

А) природничі науки; 

Б) спеціальні наукові розробки; 

В) слідча, судова та експертна практика; 

Г) логіка. 

Джерела і література: 

№№ 10-16, 21, 23, 29, 38, 42, 47, 49-56, 64-69, 76, 79-81 

Тема 3. Криміналістична ідентифікація і діагностика 

Методичні рекомендації до вивчення теми 

Головна мета вивчення теми полягає у з’ясуванні та засвоєнні 
базових теоретичних положень криміналістики про поняття 
криміналістичної ідентифікації, її значення у слідчій, експертній і 
судовій діяльності, наукові засади криміналістичної ідентифікації; 
поняття та класифікацію ідентифікаційних ознак, вимоги до них; 
поняття і сутність ідентифікаційного поля та ідентифікаційного 
періоду; види та форми криміналістичної ідентифікації, об'єкти і 
суб'єкти криміналістичної ідентифікації; поняття, сутність і 
наукові засади криміналістичної діагностики.  

Вивчення цієї теми необхідно розпочати із засвоєння поняття 
криміналістичної ідентифікації. Студенти повинні розуміти, що 
криміналістичну ідентифікацію як окремого методу науки 
криміналістики слід відрізняти від ідентифікації як загального методу, 
що використовується в різних галузях знання. 

Ідентифікація (від лат. identificare – ототожнювати) – це 
встановлення тотожності об'єкта з іншими за певними ознаками, 
властивостями. Це також процес дослідження об'єкта, форма 
пізнавальної діяльності.  

Криміналістична ідентифікація – специфічний метод, що має 
змогу розв'язувати вузькі ідентифікаційні завдання, сутність яких 
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полягає у встановленні тотожності конкретного об'єкта, який має 
усталену зовнішню форму. 

Таким чином, криміналістична ідентифікація як окремий метод 
криміналістики відрізняється від ідентифікації, яка використовується 
в інших галузях знань, формою встановлення тотожності. У першому 
випадку встановлюється тотожність конкретного об'єкта, який має 
усталену зовнішню форму, а у другому – тотожність численних 
однакових об'єктів, поділених на класи, види, роди і дрібні групи. 

Методологічну основу ідентифікації як методу встановлення 
тотожності складають положення матеріалістичної діалектики:  

1) усі об'єкти, події матеріального світу взаємозв'язані;  
2) усі об'єкти матеріального світу індивідуальні;  
3) усі об'єкти матеріального світу відносно усталені, незмінні. 
Об’єктами криміналістичної ідентифікації є: люди, трупи, 

тварини; усі фізичні тверді тіла, що мають усталену зовнішню будову.  
Об'єктами ідентифікації як загального методу пізнання є усі 

об'єкти матеріального світу, віднесені до об'єктів криміналістичної 
ідентифікації, а також сипкі, рідкі, газоподібні речовини та їх стани. У 
деяких випадках ними можуть бути відрізки та моменти часу, стани 
людей в певних ситуаціях. 

При ідентифікації є два види об’єктів: ідентифіковані 
(відображувані) та ідентифікуючі (відображаючі).  

Ідентифікованим називається об‘єкт, встановлення тотожності 
якого є завданням даного дослідження (наприклад, лом, сокира, 
пістолет тощо). 

Ідентифікуючими називаються об‘єкти, за допомогою яких 
встановлюють тотожність чи групову належність (наприклад, сліди 
взуття, сліди на гільзах тощо). Ідентифікуючі об‘єкти є носіями 
матеріально-фіксованого відображення ознак ідентифікованих 
об‘єктів. 

Студенти мають розуміти, що криміналістична ідентифікація – це 
окремий метод дослідження, який застосовується для ототожнення 
обмеженого кола матеріальних предметів. Методом криміналістичної 
ідентифікації не можна встановити тотожність матеріальних тіл, котрі 
не мають усталеної зовнішньої форми, минулої події, явища, моменту 
часу. Це завдання вирішується шляхом процесуального доказування, в 
ході якого встановлюється тотожність, наприклад, часу вчинення 
злочину, належності крові у плямі, знайденої на місці події, саме 
підозрюваному. Процесуальне доказування відрізняється від 
ідентифікації тим, що в його ході застосовуються всі заходи, 
регламентовані законом, у тому числі й метод криміналістичної 
ідентифікації. 

Коло суб’єктів криміналістичної ідентифікації досить широке. 
Криміналістичну ідентифікацію можуть здійснювати експерт, слідчий, 
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суддя, спеціаліст, оперативний працівник, зрештою, будь-який 
учасник процесу. Проте обсяг їх дій за процесуальним значенням 
актів ідентифікації неоднаковий.  

Студентам особливу увагу необхідно приділити поняттям 
ідентифікаційних ознак і властивостей.  

Ідентифікаційна ознака – це показник, характерна риса предмета, 
його прикмета, за якою цей об‘єкт можна впізнати, визначити поміж 
інших і охарактеризувати. Слід мати на увазі, що ознака є 
невід‘ємною частиною об‘єкта й використовується для його 
ототожнення. 

В окремій теорії криміналістичної ідентифікації ознаки слід 
відрізняти від властивостей, тому що криміналістична ідентифікація 
як окремий метод здійснює ототожнення тільки за зовнішніми 
ознаками об'єктів, а ідентифікація як загальний метод поряд з 
ознаками зовнішньої будови використовує головним чином внутрішні 
якості речей, тобто їх властивості. 

Отже, у криміналістичній ідентифікації внутрішні якості об‘єкта 
називають властивостями, а зовнішні якості – ознаками. 

Ознаки характеризують зовнішню будову предмета, його 
геометричну форму, розміри, об'єм, рельєф поверхні. Наприклад, 
ідентифікаційні ознаки взуття: форма і розміри взуття в цілому, 
довжина, ширина каблука, підошви та підметки, форма носка і 
підметки та ін. 

Властивості характеризують внутрішні якості об'єктів – фізичну 
природу і агрегатний стан: твердість, сипкість, текучість тощо.  

Слід мати на увазі, що властивості в усіх частинах цілого є 
однаковими і при його поділі зберігаються в усіх частинах, які при 
цьому утворилися (наприклад, при поділі рідини на краплі властивості 
в кожній частині не змінюються). На відміну від властивостей, які є 
ділимими, ознаки ж цілого неділимі (наприклад, при розбитті скла 
фари кожна частина набуває нової форми, розміру тощо). 

Для того, щоб ознака могла бути використана як ідентифікуюча, 
вона повинна відповідати таким вимогам:  

1) відображена в ідентифікуючому об‘єкті;  
2) є відхиленням від типового утворення, має характерну 

особливість, яка рідко зустрічається;  
3) відносна стійкість (незначна змінюваність у часі протягом 

ідентифікаційного періоду);  
4) незалежна (іноді поява однієї ознаки неминуче зумовлює появу 

іншої, чим більше ознак взаємопов‘язані, тим менша їх 
ідентифікаційна цінність, і навпаки);  

5) рідко зустрічається (що рідше зустрічається ознака, то вище її 
ідентифікаційне значення;  

6) доступна для сучасних методів пізнання. 



35 

Ознаки об‘єктів, які можуть бути використані для їхнього 
ототожнення, поділяються на загальні та часткові.  

Загальні ознаки притаманні не тільки певному об‘єкту, а й усім 
об‘єктам тієї чи тієї конкретної групи (виду, роду). Наприклад, усім 
сокирам притаманні визначений розмір і форма леза тощо. 
Ототожнення за ними не може бути здійснено, вони служать для 
звуження кола об‘єктів, що шукаються.  

Часткові ознаки – це такі, які притаманні об‘єктам однієї групи і 
характеризують деталі кожного об‘єкта. Наприклад, частковими 
ознаками леза сокири можуть бути зазубринки, вм‘ятини і т.д. Вони є 
основою для ідентифікації.  

Іноді часткова ознака може бути притаманна і деяким іншим 
об‘єктам подібного виду. Тому в ідентифікаційному дослідженні 
використовується сукупність як загальних, так і часток ознак. 

Студентам необхідно також розглянути поняття ідентифікаційне 
поле, ідентифікаційний період.  

Ідентифікаційне поле – сукупність ідентифікаційних ознак, які 
відбилися на об‘єкті у конкретних умовах взаємодії. 

Ідентифікаційний період – це час, протягом якого ознаки і 
властивості об‘єкта, хоч і змінюються, але залишаються достатніми 
для встановлення тотожності. 

Студентам слід мати на увазі, що для класифікації видів 
ідентифікації в спеціальній літературі використовують різні підстави:  

1) за об’єктом дослідження виділяють ідентифікацію людини, 
предметів, речей, речовин, тварин, процесів, станів, явищ;  

2) за сферою криміналістичної техніки криміналістичну 
ідентифікацію поділяють на дактилоскопічну, судово-балістичну, 
трасологічну, почеркознавчу, техніко-криміналістичну, за ознаками 
зовнішності тощо;  

3) за процесуальною формою ідентифікація поділяється на 
процесуальну та не процесуальну;  

4) за рівнем індивідуалізації ідентифікацію поділяють на родову 
(групову) та індивідуальну, тобто криміналістичну;  

5) за природою ідентифікуючих об’єктів – на сигнальну та 
знакову;  

6) за способом відображення ідентифікуючої інформації – на 
ідентифікацію цілих структур, розділення цілого та ідентифікацію 
джерела походження.  

Зустрічаються змішані класифікації: за матеріально фіксованим 
відображенням; за ознаками загального походження; за уявним 
образом; за описом ознак. 

Залежно від об‘єкта дослідження, розрізняють дві форми 
проведення ідентифікації: процесуальну та непроцесуальну. 
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При вивченні зазначеної теми студентам слід детально 
розглянути стадії ідентифікаційного дослідження. А саме: 
1) попереднє дослідження об‘єктів; 2) детальне дослідження об‘єктів;  
3) співставлення окремих ознак об‘єктів; 4) оцінка результатів та 
формулювання висновків.  

Необхідно ознайомитися зі способами порівняльного 
дослідження:  

1) спосіб зіставлення (розміщення порівняльних відображень в 
одне поле зору або на можливо більш близьку відстань одне від 
одного з тим, аби порівнювані об‘єкти знаходилися на відстані 
найкращого сприйняття і при цьому був забезпечений ступінь 
збільшення, достатній для аналізу і порівняння ознак);  

2) спосіб накладення відображень (накладання одного з 
порівнюваних прозорих відображень на інше з тим, щоб при 
суміщенні виявити як збіжні ознаки, так і ті, що різняться);  

3) спосіб лінійного суміщення (розміщення двох відображень, при 
якому частина одного з них може розглядатися як продовження 
іншого). 

Криміналістична діагностика – це процес з‘ясування об‘єктивної 
істини шляхом вивчення та пояснення властивостей і станів об‘єктів 
(подій, явищ) за встановленими результатами після їх змін, що вже 
настали. Таким чином, суть криміналістичної діагностики полягає в 
дослідженні властивостей і станів об‘єкта (ситуації) з метою 
встановити зміни, що відбулися в ньому (ній), визначити причини цих 
змін. 

Самостійна робота 
Питання для самостійного опрацювання 
1. Поняття, наукові засади криміналістичної ідентифікації. 

Значення криміналістичної ідентифікації у слідчій, експертній та 
судовій діяльності.  

2. Види та форми криміналістичної ідентифікації.  
3. Ототожнення і встановлення групової належності. 
4. Об'єкти і суб'єкти криміналістичної ідентифікації.  
5. Поняття ідентифікаційних ознак і властивостей, їх 

класифікація. Ідентифікаційне поле. Ідентифікаційний період. 
6. Стадії ідентифікаційного дослідження. Методика 

ідентифікаційних досліджень. Способи порівняльного дослідження.  
7. Поняття і сутність криміналістичної діагностики. Наукові 

засади криміналістичної діагностики.  
8. Діагностичні завдання та методика їх вирішення. Значення 

криміналістичної діагностики для розкриття та розслідування 
злочинів.  
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Основні терміни та поняття: криміналістична ідентифікація, 
види криміналістичної ідентифікації, форми криміналістичної 
ідентифікації, ідентифікаційні ознаки, ідентифікаційні властивості, 
ідентифікаційне поле, ідентифікаційний період, об'єкти 
криміналістичної ідентифікації, суб'єкти криміналістичної 
ідентифікації, методика ідентифікаційних досліджень, 
криміналістична діагностика, діагностичні завдання. 

Завдання для самостійної роботи та самоконтролю 
студентів: 

1. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою до 
теми та підготувати опорний конспект питань. 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 
3. Розробити структурно-логічну схему «Види та форми 

криміналістичної ідентифікації». 
4. Виконати тестові завдання: 

Вибрати дві правильні відповіді: 

1. У теорії та практиці криміналістичної ідентифікації 

розрізняють такі форми відображення: 

А) матеріальнофіксуючу; 

Б) процесуальну; 

В) ідеальну (психофізіологічну, психічну); 

Г) кримінальну. 

2. За характером встановлюваної тотожності криміналістичну 

ідентифікацію поділяють на: 

А) самостійну; 

Б) індивідуальну; 

В) групову; 

Г) колективну. 

3. До непроцесуальних форм ідентифікації відносять: 

А) встановлення особи за документами; 

Б) проведення ідентифікаційних судових експертиз; 

В) проведення слідчих дій; 

Г) використання криміналістичних і оперативних обліків.  

4. Вимогою використання ідентифікаційної ознаки є:  

А) специфічність;  

Б) змінюваність; 

В) вираженість; 

Г) складність виявлення. 
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5. Діагностичні дослідження дають змогу визначити: 

А) тотожність об‘єкта; 

Б) компонентний склад речовини; 

В) наявність чи відсутність в об‘єкті тих чи інших можливих 

складових, а також оцінити його фактичний стан; 

Г) індивідуальність об‘єкта. 

Джерела і література: 
№№ 10-16, 21, 23, 29, 38, 42, 47, 49-56, 64-69, 76, 79-81 

Тема 4. Загальні положення криміналістичної техніки 

Методичні рекомендації до вивчення теми 

Головна мета вивчення теми полягає у з’ясуванні та засвоєнні 
базових теоретичних положень криміналістики про поняття, 
завдання та джерела криміналістичної техніки, правові, 
організаційні, етичні і тактичні засади використання техніко-
криміналістичних засобів.  

Криміналістична техніка – це важливий розділ 
криміналістики, який виник у результаті впровадження досягнень 
природничо-технічних наук у практику боротьби зі злочинністю.  

Необхідно відзначити, що це одне з перших понять, яке 
сформувалось у криміналістиці ще на етапі її становлення як науки. 

Студентам потрібно мати на увазі, що на сучасному етапі поняття 
«криміналістична техніка» використовується у двох значеннях:  

1) як розділ науки криміналістики (широке розуміння);  
2) як технічні засоби, а також прийоми і методи їх використання 

при розкритті та розслідуванні злочинів на практиці (вузьке 
розуміння). 

Таким чином, криміналістична техніка – це розділ науки 
криміналістики, що є системою наукових положень і розроблюваних 
на їх основі технічних засобів, прийомів і методів, призначених для 
збирання, дослідження та використання доказової інформації з метою 
розкриття і запобігання злочинів. 

Завданням криміналістичної техніки є:  
1) розробка технічних засобів і методів, що забезпечують 

залучення до процесу доказування нових джерел криміналістичної 
інформації;  

2) виявлення та вилучення матеріальних слідів злочину;  
3) встановлення механізму утворення слідів і причин 

взаємодії;  
4) встановлення властивостей і станів, групової належності та 

тотожності об‘єктів – джерел інформації;  
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5) обробка й використання криміналістичної інформації для 
розслідування та попередження злочинів;   

6) розробка прийомів і технічних засобів оцінки та подання 
криміналістичної інформації у правоохоронній діяльності.  

Джерелами криміналістичної техніки є:  
1) норми права;  
2) потреби слідчої, експертної та судової практики;  
3) досягнення природничих і технічних наук, які сприяють 

удосконалення існуючих, а також розробці та впровадженню 
нових засобів і методів криміналістичної техніки.  

Для ефективного застосування науково-технічних засобів слід 
знати та дотримуватися вимог щодо їх застосування. Це наступні 
принципи: 1) законності; 2) етичності; 3) науковості; 4) безпеки; 
5) цілості об'єктів у незмінному вигляді; 6) ефективності. 

Слід мати на увазі, що використання криміналістичної 
техніки є допустимим, якщо не порушуються законні права й 
інтереси громадян, моральні та етичні вимоги. Засоби і методи 
криміналістики повинні мати наукову основу, бути науково 
обґрунтованими, базуватись на вивчених об'єктивних 
закономірностях, а тому не можуть використовуватися у  
доказуванні пристрої і прилади, засновані на невстановлених 
наукою явищах.  

Застосування техніко-криміналістичних засобів і прийомів у 
боротьбі зі злочинністю визнається правомірним, якщо це прямо 
передбачено законом (чи іншими нормативними актами), або 
рекомендовано законом, або не суперечить закону за своєю сутністю. 

У сучасний період система криміналістичної техніки охоплює 

такі основні галузі: 1) криміналістичну фотографію й відеозапис; 

2) криміналістичне слідознавство; 3) криміналістичне зброєзнавство; 

4) криміналістичне документознавство; 5) габістоскопію 

(криміналістичне дослідження особи за ознаками зовнішності);  

6) кримінальну реєстрацію; 7) криміналістичну фоноскопію; 

8) криміналістичну одорологію. 

В основі системи криміналістичної техніки лежить 

предметний принцип, що відбиває особливості кожної галузі.  

Спеціальні технічні засоби криміналістики – це науково 

обумовлені, перевірені експериментально і на практиці ефективні 

технічні засоби, які використовуються суб‘єктами кримінально-

процесуальної, експертної, оперативно-розшукової і 

адміністративної діяльності. 
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У криміналістичній літературі наводяться різні класифікації 

технічних засобів, які використовуються в правоохоронній 

діяльності.  
У своїй діяльності криміналістична техніка використовує як 

загальнонаукові, так і спеціальні методи. Тому всі техніко-
криміналістичні засоби, прийоми й методи за джерелом свого 
походження поділяються на три групи:  

1) запозичені без змін з різних технічних і природничо-
технічних наук;  

2) з інших галузей знань, спеціально пристосовані для 
криміналістичних цілей;  

3) спеціально розроблені для цілей криміналістики з метою 
дослідження і розкриття злочинів.  

Техніко-криміналістичні засоби, прийоми, методи залежно 
від суб'єкта їх застосування поділяють на:  

1) засоби, що застосовуються слідчими при проведенні 
слідчих дій;  

2) засоби, що застосовуються оперативними працівниками 
при проведенні оперативно-розшукових заходів;  

3) засоби, що застосовуються експертами при проведенні 
експертних досліджень речових доказів;  

4) засоби, які застосовуються учасниками судового розгляду.  
За цільовим призначенням техніко-криміналістичні засоби 

поділяють: 
1) для виявлення, фіксації та вилучення різних слідів і 

об‘єктів;  
2) дослідження речових доказів;  
3) профілактичні. 
Техніко-криміналістичні методи – сукупність способів, 

засобів та прийомів, за допомогою яких відбувається розширення 
пізнавальних можливостей та здійснюється дослідження речових 
джерел на предмет виявлення інформації, яка має певне 
процесуальне або доказове значення, і широко використовуються 
в практичній діяльності слідчого, оперативного працівника та 
експерта 

Техніко-криміналістичні методи класифікують за різними 
підставами. Найпоширенішою серед існуючих класифікацій 
техніко-криміналістичних методів є їх розподіл  за цільовим 
призначенням на методи, які застосовує слідчий або оперативний 
працівник для виявлення, фіксації та попереднього дослідження 
матеріальних джерел інформації (методи польової 
криміналістики) та науково-дослідні методи, які застосовує 
експерт при проведенні судових експертиз (методи лабораторної 
криміналістики). 
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Лекційне заняття  
План 
1. Поняття, завдання і структура криміналістичної техніки.  
2. Правові основи використання криміналістичної техніки.  
3. Класифікація криміналістичних методів і засобів. 

Самостійна робота 
Питання для самостійного опрацювання 
1. Джерела формування та розвитку криміналістичної техніки. 
2. Критерії допустимості використання технічних методів і 

засобів роботи з доказами у кримінальному судочинстві.  
3. Доказове значення результатів застосування криміналістичної 

техніки. 
4. Техніко-криміналістична оснащеність органів досудового 

розслідування. Технічні засоби профілактики. 
5. Перспективи розвитку криміналістичної техніки. 

Основні терміни та поняття: криміналістична техніка, 
структура криміналістичної техніки, джерела формування та розвитку 
криміналістичної техніки, криміналістичні методи, криміналістичні 
засоби, критерії допустимості використання технічних методів і 
засобів роботи з доказами у кримінальному судочинстві.  

Завдання для самостійної роботи та самоконтролю знань 
студентів: 

1. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою та 
підготувати опорний конспект питань теми для обговорення на 
семінарському занятті. 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 
3. Розробити логічну схему «Структура криміналістичної техніки». 
4. Виконати тестові завдання: 

Вибрати дві правильні відповіді: 

1. Галузями криміналістичної техніки є: 

А) дактилоскопія; 

Б) криміналістична фотографія; 

В) вчення про мову криміналістики; 

Г) криміналістичне документознавство. 

2. Завданням криміналістичної техніки є: 

А) розробка технічних засобів і методів, що забезпечують 

залучення до процесу доказування нових джерел криміналістичної 

інформації; 

Б) виявлення та вилучення матеріальних слідів злочину;  
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В) розробка рекомендацій для максимально ефективного 

проведення слідчих дій, операцій, спрямованих на збір, аналіз 

доказової інформації; 

Г) вивчення кримінальної обстановки в цілому та в окремих 

регіонах, стану, структури та динаміки злочинності. 

3. Види технічних засобів за суб‘єктом використання: 

А) технічні засоби понятого;  

Б) технічні засоби слідчого;  

В) технічні засоби експерта;  

Г) технічні засоби свідка.  

4. Термін «криміналістична техніка» вживається в наступному 

значенні:  

А) як розділ криміналістики;  

Б) як навчальна дисципліна; 

В) як сукупність технічних засобів, що застосовуються в 

криміналістичних цілях; 

Г) як галузь криміналістики. 

5. За галуззю наукового знання техніко-криміналістичні засоби 

поділяються на групи: 

А) запозичених без змін з різних технічних і природничо-

технічних наук;  

Б) засобів для виявлення, фіксації та вилучення слідів і об‘єктів; 

В) спеціально розроблені для цілей криміналістики з метою 

дослідження і розкриття злочинів;  

Г) засобів дослідження речових доказів. 

Джерела і література: 
№№ 1-3, 5-6, 10-16, 23, 29, 37-38, 42, 47, 49-56, 64-69, 76, 79-81 

Тема 5. Криміналістична (судова) фотографія і відеозапис 

Методичні рекомендації до вивчення теми 

Головна мета вивчення теми полягає у з’ясуванні та засвоєнні 
базових теоретичних положень криміналістики про особливості 
застосування судової фотографії для фіксації окремих об'єктів: місця 
події, трупа, речових доказів, живих осіб; особливості застосування 
судового відеозапису, його види, методи, прийоми і засоби.  

Вивчення цієї теми необхідно розпочати із засвоєння поняття 
судової фотографії. Студентам слід звернути увагу на те, що в 
криміналістичній літературі зустрічаються терміни судова фотографія 
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та криміналістична фотографія. Обидва терміни рівнозначні за своєю 
суттю, тому можуть вживатися як синоніми. 

Судова фотографія – це галузь криміналістичної техніки, яка 
розробляє фотографічні засоби, прийоми і методи виявлення, фіксації 
та дослідження доказів. 

Зміст судової фотографії становлять наукові положення і 
практичні рекомендації щодо використання фотографії в 
розслідуванні злочинів.  

Предметом судової фотографії є фотографічні методи і 
прийоми, що використовуються для виявлення, фіксації та 
дослідження судових доказів.  

Метою застосування судової фотографії є швидке розслідування, 
розкриття, попередження злочинів і викриття злочинців за допомогою 
наочно-доказових матеріалів. 

Судова фотографія оперує науково обґрунтованими методами й 
засобами фотографічної фіксації, що застосовуються для 
розслідування та розкриття злочинів, тому насамперед цим вона 
відрізняється від загальної.  

Фотографування має низку переваг перед іншими (описом, 
зліпками, схемами) способами фіксації.  

Фотознімок-документ має такі характерні особливості як: 
1) об‘єктивність; 2) достовірність; 3) переконливість; 
4) документальність; 5) наочність; 6) висока точність у передачі 
інформації; 7) швидкість процесу фіксації; 8) відносна швидкість 
відтворення. 

Проте фотографія не позбавлена недоліків, а саме: 1) площинний 
характер зображення; 2) випадки викривлень (аберації фотооптики, 
кома, дисторзія, астигматизм) або навмисні комбінації 
фотоперекручень; 3) можлива неякісність знімків; 4) обмеженість 
передачі кольорів при чорно-білому зображенні; 5) неможливість 
зафіксувати динаміку процесу (фотографія дає тільки статичне 
зображення об‘єкта, що фіксується). 

Студентам потрібно розглянути компоненти, які складають 
систему судової фотографії, а саме: наукові основи, методи, засоби, 
способи, види і прийоми зйомки.  

Наукові основи судової фотографії – це положення 
криміналістики по роботі із судовими доказами, теорії загальної і 
наукової фотографії (фізичної і геометричної оптики, фізико-хімічних 
і математичних основ одержання і обробки зображень). 

Методи судової фотографії – це сукупність способів (правил і 
рекомендацій) щодо обрання фототехнічних засобів і прийомів їх 
застосування.  

Засоби – фотографічна апаратура, приналежності і 
пристосування, світлочутливі матеріали і хімічні розчини, апаратно-
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програмні засоби для введення, перетворення і обробки цифрових 
зображень. 

Спосіб – це порядок дії, спрямований на вирішення завдань щодо 
використання фотографії: що, як, у якій послідовності, за допомогою 
яких засобів; що і як показати на фотознімках.  

Види зйомки – це сукупність методів і прийомів, що 
використовуються для фотографування слідчих дій та об‘єктів. У 
судовій фотографії виділяють: зйомку місця події, трупа, слідів, 
предметів – речових доказів, документів, фотозйомку при проведенні 
обшуку, пред‘явленні для впізнання тощо. 

Прийоми зйомки – це сукупність правил і рекомендацій щодо 
вибору точок зйомки (напрямку, висоти, положення, відстані), 
відносно кожного з об‘єктів зйомки (наприклад, панорамну зйомку 
можна виконати з однієї точки, повертаючи фотоапарат навкруги, 
такий прийом називають круговою панорамою). 

Судова фотографія поділяється на фотографію судово-оперативну  
(фіксуючу) та судово-дослідницьку (експертну). Студенти повинні 
з‘ясувати зміст зазначених видів судової фотографії. 

Отже, судово-оперативна фотографія являє собою сукупність 
методів, прийомів та засобів, що застосовуються при провадженні 
слідчих чи оперативно-розшукових дій для фіксації обстановки, слідів 
та інших об‘єктів. 

Об’єктами судово-оперативної фотозйомки є: місцевість і 
приміщення, а також їх окремі ділянки, предмети, сліди, трупи, живі 
особи, окремі дії учасників слідчих дій та їх результати. 

Судово-оперативну фотозйомку здійснює слідчий, оперативний 
працівник або спеціаліст за допомогою фотографічної техніки, що 
входить до фотокомплекту слідчого. 

Також студентам необхідно ознайомитися з методами судово-
оперативної фотографії, якими є:  

1) панорамний (полягає в суворому послідовному фотографуванні 
частин місцевості чи приміщення за горизонталлю чи вертикаллю, а 
також довгих, високих споруд і окремих великих об‘єктів, що не 
вміщуються в один кадр великого плану. Потім з окремих 
зафіксованих частин складають одне загальне зображення, яке 
називається фотопанорамою. Розрізняють лінійну, кругову та ярусну 
панорами); 

2) вимірювальний (призначений для одержання фотознімків, за 
якими можна визначити розміри сфотографованих об‘єктів і відстані 
між ними. Така зйомка може бути виконана кількома способами: з 
масштабною лінійкою, зі стрічковим (глибинним) або квадратним 
масштабом); 

3) стереоскопічний (метод одержання знімків, який дає змогу 
повніше сприймати обсяг сфотографованих предметів. Об‘єкт 
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фотографується з двох різних точок, які відповідають позиції лівого і 
правого ока. Два знімки утворюють стереопару, яку розглядають через 
стереоскоп); 

4) репродукційний (система прийомів фіксації площинних 
об‘єктів. Відтворення фотографічним шляхом документів, малюнків, 
схем, фотознімків, рукописних і машинописних текстів та інших 
плоских об‘єктів для фіксації їх зовнішнього вигляду і змісту, 
розмноження у дійсному масштабі, зі зменшенням чи збільшенням. 
Дана зйомка виконується за допомогою спеціальної або звичайної 
фотоапаратури, для чого застосовують репродукційні установки: 
портативні (РУ-2, РДУ, С-64) та стаціонарні (МРКА, УРУ «Бєларусь 
СБ-2», «Уларус»); 

5) сигналетичний (фотографування як живих осіб, так і трупів з 
дотриманням визначених правил. Застосовується для фіксації 
зовнішності злочинців, з метою використання їх знімків у 
криміналістичному обліку, під час розшуку та ідентифікації, а також 
щодо невпізнаних трупів для їх обліку та встановлення осіб загиблих); 

6) макроскопічний (зйомка дрібних об'єктів (кулі, штрихи букви, 
цифри, сліди підчистки, вставки, дописки у тексті) із збільшенням без 
використання мікроскопа. Здійснюється дзеркальними фотоапаратами 
із застосуванням видовжувальних кілець. Можливе збільшення – до 
п'яти разів). 

Судово-дослідницька фотографія – це система спеціальних 
методів, прийомів та засобів, що застосовуються для одержання нових 
фактів при проведенні судових експертиз.  

Об’єктами судово-дослідницької фотографії є речові докази, які 
піддаються експертному дослідженню, порівняльні зразки та 
матеріали, що використовуються під час експертизи. Така фотографія 
здійснюється за особливих умов освітлення, проведенням зйомки в 
невидимих променях, зйомкою люмінесценції, посиленням 
контрастів, із використанням розрізнення кольорів, методом 
мікрофотографії тощо. 

Студентам необхідно також з‘ясувати зміст методів судово-
дослідної фотографії:  

1) мікрофотзйомка (метод дослідження об‘єктів і слідів, 
невидимих неозброєним оком за допомогою оптичної системи 
мікроскопа); 

2) фотографічна зміна контрастів (широко застосовується при 
техніко-криміналістичному дослідженні документів. При цьому 
використовуються: ефект контрасту за яскравістю (в одноколірних 
об‘єктів за світлістю, що виникає в результаті неоднакового відбиття 
світла або нерівномірності освітлення), ефект контрасту за кольором 
(відмінності об‘єктів чи їх частин за кольором), тіньовий контраст 
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(виникає за рахунок тіней, які утворюються від нерівностей поверхні 
об‘єкта); 

3) кольоророзподіл (процес збільшення кольорового контрасту 
шляхом дослідження або фотографування об‘єкта крізь спеціальний 
світлофільтр); 

4) фотозйомка в невидимих променях спектра (інфрачервоних – 
це фотозйомка об‘єкта, який освітлюється тепловими променями; 
ультрафіолетових – метод, заснований на дії ультрафіолетових 
променів, відбитих від об‘єкта зйомки; рентгенівських – метод 
одержання тіньового зображення за рахунок дії на фотоматеріал 
рентгенівських променів, які пройшли крізь сфотографований об‘єкт). 

Методи судової фотографії не слід змішувати з видами судової 
зйомки, до яких належать: орієнтуюча, оглядова, вузлова, детальна. 
Студентам необхідно з‘ясувати зміст зазначених видів судової зйомки.  

Орієнтуюча зйомка - фіксація певного об‘єкта або місця події 
разом із оточуючими його предметами, будівля ми, місцевістю. 

Оглядова зйомка застосовується для фіксації загального вигляду 
місця події без оточуючих предметів. 

Вузлова зйомка – це зйомка частин (вузлів) об‘єкта. Вузол – це 
частина місця події, де виявлено сліди злочину. 

Детальна зйомка – це зйомка окремих слідів, предметів, деталей 
обстановки місця події.  

Студенти повинні знати особливості фотозйомки при проведенні 
огляду місця події та трупа, освідування, обшуку, слідчого 
експерименту. Необхідно вивчити специфіку фотозйомки документів, 
слідів, речових доказів. 

Під час вивчення теми студентам необхідно ознайомитися з 
особливостями фототехнічної експертизи. 

Предметом фототехнічної експертизи є фактичні дані, що 
стосуються провадження, які пов‘язані із зафіксованою в кіно-, та 
фотодокументах інформацією, технікою та технологією їх 
виготовлення.  

Об’єктами дослідження є фотознімки, технічні засоби та 
фотоматеріали, які застосовувались для їх виготовлення. 

У фототехнічній експертизі мають місце дві самостійні 
спеціалізації: дослідження фотографічних зображень та технічних 
засобів їх отримання; дослідження матеріальної частини фотознімків. 

При дослідженні фотозображень вирішуються наступні 
завдання:  

1) ідентифікаційні – ототожнення технічних засобів, які 
використовувались для виготовлення фотознімків, негатива – за 
фотознімком, окремих предметів (одягу, виробів, приміщень, окремих 
ділянок місцевості) – за зображеннями їх на фотознімку; 
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2) діагностичні – встановлення обставин виготовлення 
фотознімків (ретуш зображення, монтаж, диференціація репродукцій 
та фотознімків, отриманих з натури, визначення точки зйомки, тощо), 
визначення натуральних розмірів предметів, зафіксованих на 
фотознімках, відновлення первинного зображення на фотознімку, 
втраченого в результаті дії агресивних для фотоемульсії факторів, 
реконструкція матеріальної обстановки місця події за фотознімком; 

3) класифікаційні – встановлення класу фотоапаратури, за 
допомогою якої міг бути виконаний фотознімок. 

Студентам потрібно з‘ясувати особливості застосування судового 
відеозапису. 

Судовий відеозапис – система видів, методів і прийомів зйомки, 
застосовуваних під час проведення слідчих (розшукових) дій, 
процедури судового розгляду, оперативно-розшукових заходів і 
експертних досліджень для розслідування злочинів і надання суду 
наочного доказового матеріалу.  

Кримінальне процесуальне законодавство передбачає можливість 
використання відеозапису під час провадження гласних і негласних 
слідчих (розшукових) дій. Відеозапис використовується у разі, коли 
необхідно зафіксувати певні факти, зберегти динамічну картину події, 
взаємозв‘язок тих чи інших предметів і слідів, складну обстановку 
місця події.  

Переваги відеозапису перед судовою фотографією полягають в 
тому, що він найбільш оперативний та зручний у використанні, дає 
змогу одночасно фіксувати звук і зображення. 

Студентам необхідно розуміти особливості проведення 
відеозапису під час огляду місця події, допиту, обшуку, слідчого 
експерименту, пред‘явлення для впізнання. 

Необхідно знати вимоги кримінально-процесуального 
законодавства до оформлення результатів застосування фотозйомки, 
відео- та звукозапису. 

Семінарське заняття 
Питання для обговорення 
1. Судова фотографія: поняття, завдання, система.  
2. Судово-оперативна фотографія: поняття, завдання, методи. 

Особливості фотографування місця події, трупа, речових доказів, 
живих осіб.  

3. Судово-дослідницька фотографія: поняття, завдання, методи. 
4. Особливості застосування відеозапису: види, способи і засоби 

його здійснення при проведенні слідчих дій. 
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Самостійна робота 
Питання для самостійного опрацювання 
1. Поняття та можливості фіксації і дослідження візуальної 

інформації з метою розкриття злочинів. 
2. Судова фотографія: види, методи і прийоми.  
3. Специфіка застосування фотографії і відеозапису у оперативно-

розшуковій діяльності. 
4. Правила оформлення результатів застосування методів і засобів 

фіксації візуальної інформації. 
5. Фототехнічна експертиза: поняття, завдання і призначення. 
6. Використання матеріалів відеозапису на досудовому 

розслідуванні та суді. 

Основні терміни та поняття: фіксація візуальної інформації, 
судова фотографія, види судової фотографії, методи судової 
фотографії, прийоми судової фотографії, судово-оперативна 
фотографія, судово-дослідницька фотографія, відеозапис, види 
відеозапису, способи відеозапису, засоби відеозапису, фототехнічна 
експертиза. 

Завдання для самостійної роботи та самоконтролю знань 
студентів: 

1. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою до 
теми та підготувати опорний конспект питань. 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 
3. Розробити структурно-логічну схему «Види судової фотографії». 
4. Виконати тестові завдання: 

Вибрати дві правильні відповіді: 

1. Судова фотографія поділяється на види: 

А) судово-оперативну; 

Б) панорамну; 

В) судово-дослідницьку; 

Г) вимірювальну. 

2. Об‘єктами судово-оперативної фотозйомки є: 

А) окремі ділянки;  

Б) речові докази, які піддаються експертному дослідженню; 

В) трупи; 

Г) порівняльні зразки, що використовуються під час експертизи.  

3. Основними правилами кругової панорамної фотозйомки є:  

А) фотоапарат розміщують у кількох паралельних до об‘єкта 

точках;  
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Б) кожний наступний кадр повинен на 10-15 % перекривати 

площу попереднього; 

В) об‘єкт зйомки фотографують з однієї точки;   

Г) кожний наступний кадр повинен на 35-40 відсотків 

перекривати площу попереднього. 

4. Правилами детальної фотозйомки є: 

А) використання у будь-якому випадку додаткового штучного 

освітлення;  

Б) зйомку проводять із застосуванням масштабної лінійки; 

В) фотографування під кутом 90 градусів між віссю об‘єктива й 

об‘єктом зйомки з приблизної відстані 1 м.; 

Г) фотографування не менше трьома кадрами. 

5. Методами судово-оперативної фотозйомки є:  

А) репродукційний;  

Б) детальний;  

В) вузловий;  

Г) сигналетичний. 

Джерела і література: 
№№ 1-3, 5-6, 10-16, 23, 26, 29,38, 42, 47, 49-56, 64-69, 76, 79-81 

Тема 6. Криміналістичне дослідження слідів (трасологія, 
дактилоскопія) 

Методичні рекомендації до вивчення теми 

Головна мета вивчення теми полягає у з’ясуванні та засвоєнні 
базових теоретичних положень криміналістики про предмет, 
систему і завдання трасології, наукові засади трасології; види та 
характеристику слідів людини, транспортних засобів, знарядь злому і 
інструментів.  

Розпочинаючи вивчення цієї теми, студенти повинні звернути 
увагу на те, що у криміналістиці сліди розглядають у широкому та 
вузькому значеннях. У широкому значенні слід розуміється як будь-
яке відображення, зміна, зникнення, поява будь-чого на місці події; у 
вузькому розумінні – як відображення зовнішньої будови одного 
об'єкта на другому внаслідок їхньої взаємодії. Тому вчення про сліди в 
широкому значенні слова називають слідознавством, а у 
спеціальному, вузькому – трасологією (фр. la tras – слід, гр. logos – 
вчення). 

Усі сліди злочину мають три аспекти дослідження: 
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1) криміналістичний (орієнтує дослідника на використання всіх 
слідів злочину (матеріальних, ідеальних), нанесених будь-якими 
об‘єктами живої та неживої природи); 

2) слідознавчий (припускає використання всіх тільки 
матеріальних слідів. Це сліди фізичних тіл, які перебувають у будь-
якому агрегатному стані, тобто сліди-предмети, сліди-відображення, 
сліди-речовини); 

3) трасологічний (включає тільки матеріальні сліди, які 
відображають ознаки зовнішньої будови слідоутворюючого об‘єкта). 

Трасологія – це галузь криміналістичної техніки, яка вивчає 
матеріально-фіксовані сліди, закономірності їх утворення і розробляє 
прийоми, методи, науково-технічні засоби їх виявлення, фіксації, 
вилучення та дослідження. 

Систему трасології складають: 
1) вчення про сліди та механізми слідоутворення;  
2) прийоми і методи виявлення, фіксації та вилучення слідів;  
3) дослідження слідів відображень (рук, ніг, зубів, ділянок шкіри 

голови, одягу, знарядь злому та інструментів, холодної зброї, 
транспортних засобів, тварин, слідів крові за їх формою);  

4) дослідження речовин як слідів злочину;  
5) дослідження предметів як слідів злочину (визначення стану 

окремих предметів; встановлення належності частин єдиному цілому). 
Наукові положення на яких базується трасологія:  
1) об‘єкти матеріального світу є індивідуальними;  
2) за певних умов зовнішня будова одного об‘єкта може відбитися 

на іншому;  
3) відносна стійкість об‘єктів;  
4) відбиття у сліді зовнішньої будови предмета є перетвореним 

(має вид негативу). 
Механізм слідоутворення – це система компонентів процесу 

утворення слідів-відображень.  
Матеріально-фіксовані сліди виникають унаслідок механічної 

контактної взаємодії двох об‘єктів: один об‘єкт утворює слід (той, 
який залишив слід) – слідоутворюючий об’єкт, другий – сприймає 
змінення (на якому утворився слід) – слідосприймаючий. Ділянки 
поверхні об‘єктів, якими вони стикаються під час утворення сліду, 
називаються контактними поверхнями, а факт взаємодії – слідовим 
контактом. Сліди завжди залишаються на слідосприймаючих 
об‘єктах. 

У криміналістиці сліди злочину класифікуються на матеріальні 
(«відбитки» події на будь-яких матеріальних об‘єктах: предметах, 
документах, тілі потерпілого тощо) та ідеальні (відбитки у свідомості, 
пам‘яті злочинця, потерпілого, свідків та інших людей).  

Сліди також поділяють на групи:  
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1) сліди-відображення;  
2) сліди-предмети;  
3) сліди-речовини.  
Зазначена класифікація є більш широкою, ніж трасологічна, і 

являє собою неповну слідознавчу. 
Студентам необхідно розглянути класифікацію слідів у 

трасології.  
Залежно від об’єктів, що залишають сліди-відображення сліди 

поділяють на: 1) сліди людини; 2) сліди знарядь, інструментів і 
виробничих механізмів; 3) сліди транспортних засобів; 4) сліди 
тварин. 

Залежно від механізму утворення слідів розрізняють сліди: 
1) об’ємні (які відображають зовнішню будову слідоутворюючого 

об‘єкта у всіх трьох його вимірах (за довжиною, шириною і 
глибиною); 

2) поверхневі (які виникають у результаті змін, що відбуваються 
на поверхні слідосприймаючого об‘єкта (за двома вимірами – 
довжиною і шириною); 

3) статичні (які виникають у момент спокою, що наступає під 
час механічної взаємодії слідоутворюючого і слідосприймаючого 
об‘єктів); 

4) динамічні (які виникають у результаті руху одного або обох 
об‘єктів слідоутворення); 

5) локальні (які виникають у межах контакту взаємодіючих 
об‘єктів); 

6) периферичні, (які виникають за межами контактної взаємодії 
слідоутворюючого і слідосприймаючого об‘єктів); 

7) нашарування (які формуються внаслідок накладення на 
слідосприймаючий об‘єкт речовини, яка має на собі слідоутворюючий 
об‘єкт); 

8) відшарування (які формуються з речовин, частки якої 
відокремлюються від слідосприймаючого об‘єкта і залишаються на 
слідоутворюючому об‘єкті). 

Дактилоскопія – це розділ трасології, що вивчає властивості і 
будову папілярних узорів з метою використання їх відбитків для 
ототожнення особи та розкриття злочинів. 

Термін дактилоскопія походить від грец. daktylos – палець і 
skopyo – дивлюся, розглядаю (дослівно – пальцероздивляння). 

Дактилоскопічні дослідження засновані на знанні морфологічних 
особливостей будови шкіри та зумовлені властивостями папілярних 
узорів на пальцях і долонях рук та підошвах босих ніг. 

Студентам необхідно розглянути особливості будови шкіри, 
знати поняття папілярні лінії, папілярний узор. 
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Папілярні лінії – деталі шкіряного рельєфу долонної поверхні рук 
чи підошви стоп, що являють собою валикоподібні виступи шкіри. 

Папілярний узор – складний рельєфний узор, що утворений 
валиками (висотою 0,1 – 0,4 мм, шириною 0,2 – 0,7 мм) та 
борозенками (заглибленнями шириною  0,1 – 0,3 мм), які чергуються 
між собою на внутрішній поверхні долонь, пальців рук, підошвах стоп 
і пальцях ніг особи. Папілярний узор слід розглядати як комплекс 
папілярних ліній, який має, на відміну від окремих папілярних ліній, 
ряд властивостей, притаманних лише йому. 

Папілярні узори поділяються на три основні типи: дугові, 
петльові та завиткові. Якщо візерунки за своєю будовою не належать 
до жодного з основних типів, то це атипові (аномальні) візерунки. 

Необхідно знати, що папілярні узори мають загальні та окремі 
ознаки. Загальні ознаки папілярного узору – ознаки, що 
характеризують будову папілярного узору в цілому: форму, тип та вид 
папілярного узору, напрям та ширину потоків ліній між центром узору 
та дельтою, взаємне розташування дельт. Окремі ознаки папілярного 
узору – ознаки, що характеризують морфологічні деталі будови узору: 
наявність тих чи інших деталей на певній ділянці узору, особливості 
їх розташування та взаємного розташування. 

Папілярні узори наділені трьома основними властивостями, які 
надають відбиткам пальців суттєвого криміналістичного значення, це: 
індивідуальність, стійкість та відновлюваність. 

Поверхневі сліди рук виявляють: 1) оглядом у косопадаючих 
променях; 2) оглядом в проникаючому світлі (якщо об‘єкт огляду 
прозорий); 3) обробленням поверхні дактилоскопічними порошками; 
4) окурюванням парами йоду; 5) використанням хімічних реактивів 
(розчинів азотнокислого срібла, нінгідрину та алоксану). Об’ємні 
сліди виявляють візуальним оглядом. 

Способи фіксації слідів рук: 1) основний спосіб – опис у 
протоколі; 2) фотографування; 3) копіювання слідів. 

Способи упакування предметів зі слідами рук: циліндричні 
предмети (наприклад, склянку) можна помістити між двома 
дощечками, які перев‘язують шпагатом; предмет може бути 
затиснутий листами картону, поміщений у коробку, яка 
перев‘язується шпагатом. 

Студентам слід ознайомитися з особливостями експертизи слідів 
рук (дактилоскопічної експертизи). Дактилоскопічна експертиза 
(експертиза слідів рук) є різновидом трасологічної експертизи, 
основним завданням якої є ідентифікація особи за слідами рук, 
залишеними на місці події. 

Предметом дактилоскопічної експертизи є фактичні дані, 
пов‘язані із залишенням, виявленням, фіксацією, вилученням та 
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ідентифікацією папілярних узорів. Зазначені дані встановлюються на 
основі спеціальних знань у галузі дактилоскопічних досліджень. 

Студентам необхідно ознайомитися з особливостями розділів 
дактилоскопії: пороскопії та еджеоскопії. 

Пороскопія – розділ дактилоскопії, який вивчає можливості та 
методику ідентифікації особи за відображеннями пор у слідах 
папілярних узорів. 

Еджеоскопія – розділ дактилоскопії з мікроскопічного 
дослідження слідів папілярних узорів, який вивчає можливості 
використання нерівностей (виступів та впадин) на краях папілярних 
ліній з метою ідентифікації. 

Сліди ніг та взуття – це відбитки морфологічних особливостей 
ніг, шкірного рельєфу (або рельєфу підошви взуття). 

Студентам необхідно вивчити види слідів ніг людини: сліди 
босих ніг; сліди взуття; сліди у шкарпетках (панчохах). 

Сліди ніг і взуття можуть бути: статичними і динамічними; 
об‘ємними і поверхневими; забарвленими та безбарвними. 

На місці події може бути виявлено одиночний або декілька 
послідовно залишених слідів ніг чи взуття. Одиночний слід – це один 
або декілька відбитків слідів ніг, що не відображають елементів ходи. 
Доріжка слідів ніг – це група слідів ніг людини, яка складається з 
декількох (три і більше) послідовно розташованих відбитків босих ніг 
або взуття.  

Студентам необхідно знати характеристики вимірювання 
одиночного сліду взуття та босої ноги, вміти пояснити елементи 
доріжки слідів ніг (лінія напрямку руху, лінія ходьби, довжина кроку, 
ширина кроку, кут розгортання стопи). 

Доріжка слідів ніг має діагностичне значення (дає змогу зробити 
висновок про напрямок, швидкість і характер пересування, зріст, 
стать, фізичний стан і приблизний вік, фізичні вади). 

Способами фіксації слідів ніг (взуття) є: 1) опис у протоколі; 
2) фотографування; 3) копіювання; 4) виготовлення зліпків (із гіпсу, 
паст «К», «СКТН», сірки, парафіну); 5) складання схем і замальовок. 

Студентам слід ознайомитися з особливостями експертизи слідів 
ніг людини та взуття. Основними завданнями цього виду трасологічної 
експертизи є ідентифікація людини за слідами: босих ніг, шкарпеток, 
панчіх, взуття та вирішення діагностичних завдань з установлення 
особливостей пересування людини, розміру взуття, зросту людини 
тощо. 

Сліди знарядь злому та інструментів і робота з ними являють 
собою окремий розділ трасології, який останнім часом все частіше 
називають механоскопією 

Під зломом розуміють повне або часткове руйнування 
замикального пристрою, замка, пломби, дверей, вікна, стіни, стелі, 
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підлоги, дверцят шафи, сейфа з метою проникнення до закритого 
сховища (жилого й нежилого приміщення, шафи, сейфа, чемодана). 

Студентам слід розглянути класифікацію знарядь злочину. 
За походженням і цільовим призначенням знаряддя злому 

поділяються на три види:  
1) спеціально виготовлені й призначені для злочинних цілей 

(«фомка», «відмичка»);  
2) інструменти й пристосування, що мають загальнотехнічне 

застосування (лом, пасатижі, склоріз);  
3) випадкові предмети, що опинилися на місці злочину (шматок 

труби, залізний прут). 
Залежно від механізму взаємодії з перешкодою, знаряддя злому 

поділяються на: 
1) ударні (молоток, кувалда);  
2) довбальні (ломи, кирки);  
3) важільні (домкрати, плоскогубці);  
4) ріжучі; 
5) знаряддя комбінованого впливу, які можуть бути віднесені до 

будь-яких із перерахованих груп. 
Сліди знарядь злому – це сліди, залишені різними засобами, які 

використовувалися злочинцем для відкриття сховищ і руйнування 
перепон. 

Також необхідно розглянути класифікації слідів злому. 
Сліди знарядь злому поділяють на такі види: сліди натискання, 

сліди удару, сліди ковзання (тертя), сліди різання, сліди пиляння 
(розпилу), сліди розрубу та сліди свердління. 

У трасології всі сліди механічного впливу знарядь злому 
поділяються на статичні (утворюються при впливі ударних, 
довбальних, важільних знарядь), динамічні (сліди ковзання, вільного 
різання й розрубу, перекусу й перерізання, свердління). 

Залежно від місця локалізації сліди знарядь злому та інструментів 
класифікуються на залишені: 1) на замикаючих пристроях; 2) на 
інших перешкодах. 

Студентам слід знати способи фіксації знарядь злому та 
інструментів. 

Сліди транспортних засобів – це матеріально фіксовані 
відображення зовнішньої будови окремих частин транспорту, частини 
деталей транспорту, що відокремилися, й речовини, які 
використовуються при експлуатації транспорту. 

Усі сліди цього типу поділяють на:  
1) сліди ходової частини засобу (коліс, гусениць, лиж);  
2) сліди частин транспорту, що виступають (кузова, бампера), на 

інших предметах;  
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3) предмети, що відокремилися від транспортного засобу (частки 
фарного скла, фарби);  

4) сліди, що утворилися на транспортного засобі в результаті 
контакту (різні пошкодження, нашарування);  

5) речовини, що не є об‘єктами трасології, а досліджуються в 
експертизі матеріалів і речовин (хімічні, фізико-хімічні, біологічні 
дослідження).сліди  

Сліди, пов‘язані з дорожньо-транспортними пригодами, умовно 
поділяють на види за механізмом утворення:  

1) статичні;  
2) динамічні.  
За подією, що зумовила утворення слідів поділяють:  
1) сліди зіткнення;  
2) сліди переїзду;  
3) сліди наїзду;  
4) сліди котіння. 
Способами фіксації слідів транспортних засобів є: 1) опис у 

протоколі; 2) фотографування; 3) виготовлення схем, замальовок; 
4) копіювання; 5) виготовлення зліпків. 

Лекційне заняття 
План 
1. Поняття трасології, її наукові засади.  
2. Поняття слідів у трасології та їх класифікація. Механізм 

утворення слідів. 
3. Загальні правила виявлення, огляду, фіксації і вилучення слідів. 

Засоби та методи виявлення та вилучення слідів. 
4. Види та характеристика слідів: людини (рук, ніг та взуття, зубів 

і нігтів), транспортних засобів, знарядь злому та інструментів. 

Семінарське заняття 
Питання для обговорення 
1. Поняття трасології, її наукові засади. 
2. Поняття слідів у трасології та їх класифікація. Механізм 

утворення слідів. 
3. Загальні правила виявлення, огляду, фіксації і вилучення слідів. 

Засоби та методи виявлення та вилучення слідів. 
4. Види та характеристика слідів: людини (рук, ніг та взуття, зубів 

і нігтів), транспортних засобів, знарядь злому та інструментів. 

Самостійна робота 
Питання для самостійного опрацювання 
1. Поняття слідознавства. 
2. Значення і можливості попереднього дослідження слідів у 

процесі проведення невідкладних слідчих дій та використання 
отриманих результатів у розкритті злочинів. 
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3. Трасологічна експертиза слідів і об'єктів, підготовка матеріалів 
для її проведення. 

Основні терміни та поняття: слідознавство, трасологія, 
система слідознавства, механізм слідоутворення, дактилоскопія, 
папілярні узори, пороскопія, еджеоскопія, дактилоскопічна 
експертиза, трасологічна експертиза. 

Завдання для самостійної роботи та самоконтролю знань 
студентів: 

1. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою до 
теми та підготувати опорний конспект питань теми. 

2. Скласти термінологічний словник. 
3. Розробити структурно-логічну схему «Класифікація слідів». 
4. Виконати тестові завдання: 

Вибрати дві правильні відповіді: 

1. За доріжкою слідів ніг можна приблизно встановити: 

А) напрямок руху, вид і розмір взуття; 

Б) колір очей; 

В) зріст, стать, фізичний стан і вади; 

Г) розумову здатність особи. 

2. Основними властивостями папілярних узорів є:  

А) індивідуальність; 

Б) загоюваність; 

В) стійкість; 

Г) ідентифікаційність.  

3. За слідами транспортного засобу можна: 

А) визначити групову належність (тип, марку, модель);  

Б) ототожнити транспортний засіб або його частину;  

В) встановити водія, який знаходився за кермом; 

Г) визначити його колір. 

4. Основні завдання трасології: 

А) вивчення закономірностей виникнення слідів; 

Б) розробка засобів і прийомів виявлення, фіксації та вилучення 

слідів; 

В) забезпечує швидку фіксацію тих чи інших об‘єктів; 

Г) встановлення індивідуального запаху людини в запахових 

слідах, вилучених з різних місць подій; 

5. Характерними ознаками завиткових папілярних узорів є:  
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А) наявність однієї дельти;  

Б) складається з трьох потоків папілярних ліній;  

В) наявність двох дельт, ізрідка трьох-чотирьох;  

Г) складається з одного потоку папілярних ліній;  

Джерела і література: 
№№ 10-16, 21, 23, 29, 34, 38, 42, 47, 49-56, 64-69, 76, 79-81 

Тема 7. Криміналістичне дослідження зброї, вибухових 
пристроїв і речовин та слідів їх застосування (зброєзнавство) 

Методичні рекомендації до вивчення теми 

Головна мета вивчення теми полягає у з’ясуванні та засвоєнні 
базових теоретичних положень криміналістики про поняття 
криміналістичного зброєзнавства, поняття судової балістики, її 
наукові засади, види та характеристику об'єктів балістичного 
дослідження. 

Вивчаючи зазначену тему студентам слід мати на увазі, що в 
криміналістичній літературі криміналістичне дослідження зброї, 
вибухових пристроїв і речовин та слідів їх застосування об‘єднані в 
єдиний комплекс порівняно недавно, та отримало назву 
«криміналістичне зброєзнавство». Студенти повинні розуміти, що 
поняття «криміналістичне зброєзнавство» та «судова балістика» не є 
різнозначними та мають свій зміст.  

Криміналістичне зброєзнавство – специфічна галузь 
криміналістичного вчення про вогнепальну, холодну, газову та інші 
види зброї, які мають зв‘язок зі злочинною поведінкою (діяльністю), а 
також про матеріали, засоби виготовлення, перероблення, сліди 
злочинного застосування та обіг зброї. 

Сучасна система криміналістичного зброєзнавства складається з 
трьох галузей: судової балістики; криміналістичного дослідження 
холодної зброї; криміналістичного дослідження вибухових пристроїв 
та вибухових речовин. 

Студентам необхідно з‘ясувати поняття «балістика». Отже, 
балістика (від грецьк. ballio – кидаю) – наука про рух снаряда (куль, 
шроту) вогнепальної зброї в повітрі (зовнішня балістика) та в каналі 
ствола зброї (внутрішня).  

Судова балістика – це галузь криміналістичної техніки, яка 
вивчає ознаки вогнепальної зброї і боєприпасів, закономірності 
виникнення слідів їх застосування, розробляє засоби і методи 
збирання і дослідження таких слідів для встановлення певних 
обставин розслідуваних злочинів, а також рекомендації щодо 
запобігання злочинам, пов‘язаним із вогнепальною зброєю. 
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Студентам слід знати, що об’єктами судово-балістичного 
дослідження, є: 1) ручна вогнепальна зброя; 2) окремі частини зброї; 
3) боєприпаси; 4) сліди пострілу (сліди застосування зброї); 5) засоби 
та інструменти, що застосовувалися для спорядження патронів або 
виготовлення снарядів. 

Необхідно розуміти основні завдання судової балістики, до яких 
відносять:  

1) діагностичні (чи є предмет вогнепальною зброєю);  
2) класифікаційні (встановлення групової належності зброї (вид, 

калібр і модель зброї), боєприпасів тощо);  
3) ідентифікаційні (ідентифікація зброї та боєприпасів);  
4) ситуаційні (визначення місця та способу вчинення злочину, 

напрямку та дистанції пострілу; кількості проведених пострілів та 
їхньої черговості). 

Необхідно дати визначення вогнепальної зброї та розглянути її 
класифікацію.  

Вогнепальна зброя – це механічний пристрій, призначений для 
ураження цілі набоями, які мають достатню кінетичну енергію (не 
менше 0,05 кг/мм 2 ) і направлено вилітають із дула під дією енергії 
газів, що утворюються від згоряння метальної вибухової речовини. 

Ручна вогнепальна зброя може бути класифікована за різними 
підставами:  

1) за цільовим призначенням (бойова, мисливська, спортивна);  
2) за будовою каналу ствола (нарізна, гладкоствольна, 

комбінована);  
3) за калібром (дрібнокаліберна, середньокаліберна, 

великокаліберна);  
4) за будовою ударно-спускового механізму (неавтоматична, 

автоматична, напівавтоматична);  
5) за ступенем заряджання (однозарядна, багатозарядна);  
6) за довжиною ствола (короткоствольна, середньоствольна, 

довгоствольна);  
7) за кількістю стволів (одноствольна, двохствольна, 

багатоствольна);  
8) за особливостями конструкції (стандартна, нестандартна, 

атипова);  
9) за видами (гвинтівки, карабіни, мисливські рушниці, пістолети, 

пістолети-кулемети, револьвери, автомати). 
Умови, за яких предмет може бути вогнепальною зброєю: 

наявність ствола; наявність запірних пристроїв для замикання ствола у 
момент пострілу; наявність пристроїв для запалювання метальної 
вибухової речовини (ударно-спусковий механізм); достатня кінетична 
енергія набою для ураження цілі; достатня міцність конструкції зброї; 
для метання набою повинна бути використана енергія, яка 
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утворюється від згоряння вибухової речовини (пороху тощо). Для 
визнання предмета вогнепальною зброєю він має відповідати всім 
критеріям. У криміналістиці предмет уважають вогнепальною зброєю, 
коли він відповідає хоча б першим трьом умовам. 

Студентам потрібно розглянути поняття «боєприпаси». 
Боєприпаси – це боєзаряди, призначені для ураження цілі, дія 

яких заснована на використанні енергії вибухових речовин. 
У судовій балістиці під боєприпасами розуміють патрони. 
Патрон – це сполучення необхідних для пострілу компонентів 

(порох, куля або дріб) в оболонці. 
Залежно від виду й системи вогнепальної зброї, а також  

конструктивної  будови каналу ствола, патрони розділяють на дві 
великі групи: патрони до нарізної вогнепальної зброї та патрони для 
гладкоствольної вогнепальної зброї 

Патрони поділяються на унітарні та окремого запалювання.  
Патрони класифікують:  
1) за умовами виготовлення (стандартні, перероблені, саморобні);  
2) залежно від виду зброї (пістолетні, гвинтівкові, мисливські, 

револьверні);  
3) за призначенням (військові, мисливські, спортивні);  
4) за калібром (дрібнокаліберні, нормального калібру, 

великокаліберні);  
5) за видом каналу ствола (до нарізної та до гладкоствольної 

зброї).  
У криміналістичній літературі можна зустріти й інші класифікації 

патронів. 
Студенти повинні знати будову патрона до нарізної та 

гладкоствольної зброї та вміти пояснити їх складові. 
Гільза – це тонкостінна склянкоподібна ємкість для порохового 

заряду, капсуля, кулі або снаряда, у дробовому патроні – дробу і 
пижів. 

Гільзи класифікують:  
1) за конструкцією (суцільнометалеві, комбіновані (мисливські);  
2) за призначенням (револьверні, пістолетні, гвинтівкові;  
3) за формою (пляшкоподібні, циліндричні, конічні);  
4) за будовою фланця (із закраїною, без закраїни (з кільцевою 

проточкою). 
Куля – це металеве (найчастіше свинцеве) тіло, різне за формою, 

для стрільби з вогнепальної зброї.  
Кулі класифікують:  
1) за конструкцією: суцільні (безоболонкові), півоболонкові та 

оболонкові);  
2) за формою головної частини (гостроконечні і тупоконечні 

(півсферичні, конусні);  



60 

3) за формою хвостової частини (конусні, циліндричні);  
4) за калібром (відповідає калібру патрона);  
5) за призначенням (бронебійні, запалювальні, трасуючі, розривні, 

комбіновані тощо);  
6) за способом кріплення кулі у гільзі (суцільне обтискання, 

кернення, пояскове обтискання, сегментне обтискання). 
Дріб – це свинцеві кульки, рідше шматочки свинцю, призначені 

для пострілу з дробової зброї.  
Порох – це вибухова речовина, яка застосовується у зарядах 

вогнепальної зброї. Він поділяється на димний (при його згорянні 
виділяється певна кількість диму) і бездимний (згоряє без виділення 
диму). 

Пижі та прокладки використовуються у патронах для 
гладкоствольних мисливських рушниць. Пиж – шматок войлоку або 
іншого щільного матеріалу, який виокремлює у заряді порох від кулі 
чи дробу. Пижі бувають основні та додаткові, за матеріалом 
поділяються на войлочні, картонні, деревноволокнисті та ін. 
Прокладки призначені для пом‘якшення поштовху порохових газів і 
запобігання деформації заряду. 

Студенти повинні розуміти, що при пострілі з вогнепальної зброї 
відбувається взаємодія порохового заряду, снаряда (кулі, дробу) і 
перепони, в результаті чого виникають зміни, які називають слідами 
пострілу або слідами застосування зброї. 

Необхідно розглянути сліди пострілу, до яких відносять: 
1) стріляні снаряди, гільзи, пижі;  
2) частки речовин, що виникають при згорянні пороху і 

викидаються з каналу ствола;  
3) сліди, що утворюються на стріляних кулях та гільзах;  
4) сліди-ушкодження від снаряда на ураженому об‘єкті;  
5) відкладення кіптяви пострілу на тілі (найчастіше на руці) 

особи, яка стріляла.  
Студенти повинні знати механізм утворення слідів пострілу на 

різних перешкодах, ознаки вхідного та вихідного отворів, вміти 
визначати напрямок та дистанцію пострілу. Необхідно з‘ясувати 
ознаки близького пострілу. 

Так, у пробоїні розрізняють вхідний і вихідний отвори. Вхідний 
кульовий отвір в еластичних перепонах має дещо менший діаметр, ніж 
діаметр кулі; у сухому дереві, листовому металі отвір близький до 
калібру кулі; у ламких твердих перепонах (скло, цеглина) отвір може 
бути навіть дещо більшим, ніж діаметр кулі; на тілі людини діаметр 
вхідного отвору, як правило, менший за діаметр кулі. 

Ознаками вхідного отвору є:  
1) дефект тканини – відсутність її частин;  
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2) наявність навколо рани (на тілі людини) пояска осаднення у 
вигляді кайми завширшки 1–3 мм червоно-бурого кольору;  

3) наявність пояска обтирання (має вигляд темної смуги, 
розташованої по краю вхідного отвору, утворюється частинами 
речовин, винесених кулею з каналу ствола, а також частинами 
матеріалу, з якого виготовлено кулю);  

4) наявність ознак пострілу з близької відстані або в упор (при 
пострілі в упор відбивається дуловий зріз зброї – штанцмарка). 

Вихідний кульовий отвір має різні розміри та форму. Найчастіше 
краї вихідного отвору нерівні, вивернуті назовні. Вихідний отвір, як 
правило, більший, ніж вхідний. 

Студентам необхідно розглянути порядок огляду зброї, 
боєприпасів та слідів пострілу. 

Холодна зброя – предмети, які не мають прямого промислового 
або господарсько-побутового призначення, спеціально виготовлені та 
конструктивно призначені для нанесення удару і ураження цілі за 
допомоги м‘язової сили людини в разі безпосереднього контакту з 
об‘єктом ураження. 

Холодна зброя класифікується:  
1) за цільовим призначенням (бойова, мисливська, спортивна, 

атипова);  
2) за способом виготовлення (заводська, кустарна, саморобна, 

перероблена);  
3) за принципом дії (колюча, колючо-ріжуча, колючо-рубляча, 

ударно-роздроблювальної дії, метальна);  
4) за будовою ударно-разючої частини (клинкова, неклинкова, 

комбінована);  
5) за довжиною клинка (довгоклинкова, середньоклинкова, 

короткоклинкова). 
Особливу увагу студенти мають звернути на опрацювання та 

аналіз «Методики криміналістичного дослідження холодної зброї та 
конструктивно схожих з нею виробів», затвердженої рішенням 
розширеного засідання секції НКМР Міністерства юстиції України з 
проблем трасології та судової балістики із залученням членів 
Координаційної ради з питань судової експертизи (Протокол від 
15 січня 1999 року. 

Необхідно розглянути особливості експертизи зброї та слідів і 
обставин її використання, яка включає: 

1) дослідження вогнепальної зброї та бойових припасів до неї;  
2) дослідження слідів зброї, слідів пострілу та ситуаційних 

обставин пострілу;  
3) дослідження холодної зброї;  
4) дослідження зброї з некінетичним принципом ураження;  
5) дослідження гранатометів та ствольної артилерійської зброї;  



62 

6) дослідження ракетно-реактивної зброї. 
До основних завдань досліджень вогнепальної зброї та бойових 

припасів до неї належать:  
1) установлення належності об‘єктів до вогнепальної зброї або 

конструктивно подібних до неї стріляючих виробів;  
2) установлення належності об‘єктів до боєприпасів вогнепальної 

стрілецької зброї або конструктивно подібних до них виробів;  
3) визначення виду, системи (моделі) та калібру вогнепальної 

зброї та боєприпасів до неї, а також конструктивно подібних до них 
виробів;  

4) визначення стану (справності) зброї, боєприпасів до неї та 
придатності їх до стрільби;  

5) установлення способу виготовлення або факту переробки 
вогнепальної зброї, боєприпасів до неї та конструктивно подібних до 
них виробів;  

6) встановлення належності об‘єктів до частин (деталей) 
вогнепальної зброї тощо. 

До основних завдань досліджень слідів зброї, слідів пострілу та 
ситуаційних обставин пострілу належать:  

1) установлення за слідами на стріляних кулях, шроті, картечі, 
гільзах конкретного екземпляра вогнепальної зброї або конструктивно 
подібного до неї виробу;  

2) установлення можливості пострілу без натискання на 
спусковий гачок за певних умов (наприклад, при падінні зброї на 
ґрунт, підлогу тощо);  

3) установлення обставин, пов'язаних з використанням зброї або 
конструктивно подібних до неї виробів (факту стрільби після 
останнього чищення і змащування зброї, кількості пострілів, відстані, 
з якої стріляли, напрямку пострілу, взаємного положення зброї та 
перешкоди та інше) тощо. 

Основними завданнями дослідження холодної зброї є 
установлення належності до холодної зброї виробів колючої, ріжучої, 
рублячої, ударно-роздробляючої дії, способу їх виготовлення, 
визначення типу, виду, зразка (для виробів промислового 
виробництва) холодної зброї або конструктивно подібного до неї 
виробу тощо. 

Лекційне заняття 
План 
1. Поняття криміналістичного зброєзнавства, завдання, система. 
2. Поняття, об‘єкти та наукові основи судової балістики. 
3. Поняття, класифікація та характеристика вогнепальної зброї. 
4. Будова і класифікація боєприпасів до вогнепальної зброї. 
5. Поняття слідів пострілу, їх класифікація. 
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Самостійна робота 
Питання для самостійного опрацювання 
1. Особливості огляду вогнепальної зброї та слідів пострілу. 
2. Холодна зброя. Поняття, класифікація.  
3. Експертиза зброї та слідів і обставин її використання. Види, 

основні завдання дослідження. 

Основні терміни та поняття: криміналістичне зброєзнавство, 
судова балістика, об'єкти судово-балістичного дослідження, 
вогнепальна зброя, холодна зброя, гільза, патрон, сліди пострілу, сліди 
на гільзах, сліди на кулях, експертиза зброї та слідів і обставин її 
використання. 

Завдання для самостійної роботи та самоконтролю знань 
студентів: 

1. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою до 
теми та підготувати опорний конспект питань теми. 

2. Скласти термінологічний словник. 
3. Розробити структурно-логічну схему «Об'єкти балістичного 

дослідження». 
4. Виконати тестові завдання: 

Вибрати дві правильні відповіді: 

1. Якими є види гільз залежно від їх форми: 

А) циліндричні; 

Б) оболончасті;  

В) конічні;  

Г) пістолетні. 

2. Якими є види куль залежно від їх призначення; 

А) конусні;  

Б) бронебійні; 

В) трасуючі;  

Г) циліндричні. 

3. До неавтоматичної зброї (за будовою ударно-спускового 

механізму) належать: 

А) револьвери системи Наган;   

Б) автомати АК-74.  

В) пістолети Макарова;  

Г) револьвери системи Сміт-Вессон;  

4. Судова балістика вивчає: 

А) боєприпаси до вогнепальної зброї;  
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Б) холодну зброю.  

В) ручну вогнепальну зброю;  

Г) газову зброю. 

5. Загальним критерієм віднесення певних предметів до 

вогнепальної зброї є: 

А) надійність; 

Б) серйозність; 

В) наявність ствола; 

Г) конкретність.  

Джерела і література: 
№№ 9-16, 21, 23-24, 29, 38, 42, 47, 49-56, 64-69, 76, 79-81 

Тема 8. Криміналістичне дослідження документів 
(документознавство) 

Методичні рекомендації до вивчення теми 

Головна мета вивчення теми полягає у з’ясуванні та засвоєнні 
базових теоретичних положень криміналістики про поняття, види 
та наукові засади криміналістичного дослідження документів; 
поняття письма, письмової мови та почерку, ознаки письмової мови і 
почерку, їх класифікацію та ідентифікаційне значення; види підробки 
документів, ознаки зміни тексту документу та способи їх виявлення; 
правила поводження з предметами та документами, що є речовими 
доказами. 

Криміналістичне дослідження документів (криміналістичне 
документознавство) – це галузь криміналістичної техніки, яка вивчає 
ознаки письма, види та способи змін в документах, розробляє та 
удосконалює методи огляду та дослідження документів, а також 
наукові основи використання інформації, що міститься в документах з 
метою розслідування кримінальних правопорушень. 

До системи криміналістичного документознавства входять: 
1) криміналістичне дослідження письма: 
- криміналістичне почеркознавство (криміналістичне дослідження 

почерку); 
- криміналістичне авторознавство (криміналістична ідентифікація 

автора тексту); 
2) техніко-криміналістичне дослідження документів. 
У криміналістиці під документом розуміють матеріальний об‘єкт, 

у якому зафіксовано відомості про які-небудь факти, що відбулися, чи 
які можна передбачити. 
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Студенти повинні знати поняття реквізити. Реквізити (від лат. 
requisitum – потрібне, необхідне) – це обов‘язкові відомості, які 
повинні міститись у документі для визнання його дійсним  

Необхідно також ознайомитися з класифікацією документів у 
криміналістиці.  

Документи класифікують за наступними критеріями:  
1) за способом фіксації (письмові; графічні; фотодокументи; кіно- 

та відеодокументи; фонодокументи; електронні документи);  
2) за юридичною природою (справжні та підроблені);  
3) за джерелом походження (офіційні та неофіційні);  
4) за способом передачі інформації (відкриті, кодовані);  
5) за процесуальною природою (письмові та речові докази);  
6) за способом та послідовністю виготовлення (оригінали, копії);  
7) за формою складання (за встановленою формою, у довільній 

формі). 
Необхідно знати правила поводження з документами – речовими 

доказами. А саме:  
1) обережно поводитися з документами (на них заборонено 

робити будь-які позначки, перегинати їх, класти на забруднені 
поверхні тощо);  

2) документи слід розміщувати і зберігати в окремих конвертах з 
відповідними написами;  

3) для зберігання документів повинні бути створені відповідні 
умови (запобіжні заходи щодо впливу променів світла, вологості, 
хімічних речовин). 

Студенти повинні ознайомитися з порядком проведення огляду 
документів. Огляд документів – слідча дія, яка полягає в їх вивченні 
та дослідженні з метою виявлення і фіксації ознак, що надають 
документам значення речових доказів. 

Слід мати на увазі, що повне та всебічне дослідження документів 
здійснюється під час проведення технічної експертизи. 

Технічна експертиза документів поділяється на експертизу 
реквізитів документів, експертизу друкарських форм та експертизу 
матеріалів документів. 

Основними завданнями технічної експертизи реквізитів 
документів є:  

1) установлення фактів і способів унесення змін до документів 
(підчистка, травлення, дописка, переклеювання фотокарток, літер 
тощо) та виявлення їх первинного змісту;  

2) виявлення залитих, замазаних, вицвілих та інших слабо 
видимих або невидимих текстів (зображень) на різних матеріалах, а 
також текстів (зображень) на обгорілих та згорілих документах за 
умови, що папір, на якому вони зображені, не перетворився на попіл;  
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3) установлення виду та ідентифікація приладів письма за 
штрихами; 

4) визначення відносної давності виконання документа або його 
фрагментів, а також послідовності нанесення штрихів, що 
перетинаються;  

5) установлення цілого за частинами документа;  
6) установлення документа, виготовленого шляхом монтажу із 

застосуванням копіювально-розмножувальної та комп'ютерної 
техніки;  

7) ідентифікація особи, яка надрукувала машинописний текст, 
виготовила зображення відтиску печатки за особливостями навичок 
виконавця. 

Основними завданнями експертизи друкарських форм є:  
1) установлення особливостей виготовлення друкарських засобів 

(форм) і відображення їх у відбитках;  
2) установлення належності літер певному комплекту шрифту;  
3) установлення типу, системи, марки, моделі та інших 

класифікаційних категорій друкарської техніки (друкарські машинки, 
касові, телеграфні, інші літерно-цифрові апарати), ідентифікація цих 
засобів за відбитками їх знаків; установлення зміни первинного тексту 
документа, виконаного на друкарській машинці; 

4) установлення типу та ідентифікація комп‘ютерної і 
копіювально-розмножувальної техніки за виготовленими за їх 
допомогою матеріальними документами;  

5) установлення способу нанесення відтисків печаток, штампів, 
факсиміле; ідентифікація печаток, штампів, факсиміле тощо за їх 
відтисками; відповідність часу нанесення відтисків печаток, штампів 
даті виготовлення документа. 

Основними завданнями експертизи матеріалів документів є:  
1) установлення роду, виду (іншої класифікаційної категорії) 

матеріалів, на яких і за допомогою яких виконувався (виготовлявся) 
документ (папір, барвники, клейкі речовини тощо), та їх спільної 
(різної) родової (групової) належності;  

2) визначення абсолютного часу виконання штрихів рукописних 
записів у документах. 

Підроблення документа – протиправна діяльність, суть якої 
полягає в повній або частковій зміні першопочаткового документа, що 
дозволяє реалізувати злочинні наміри. 

Розрізняють два види підроблення документів: 1) інтелектуальне 
(складання і видача документа правильного з формальної сторони, але 
дані, вказані в ньому є завідомо неправдивими); 2) матеріальне 
(вносяться зміни до змісту справжнього документа).  

Матеріальне підроблення документів поділяють на два види: 
1) повне підроблення (виготовлення документа через повну імітацію 
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справжнього, зміст якого не відповідає дійсності); 2) часткове 
підроблення (внесення змін до окремих реквізитів справжнього 
документа). 

Поширеними способами змінення документів є підчистка, 
травлення та змивання тексту, дописка і виправлення записів, 
переклеювання фотокарток та заміна окремих частин документа. 

Підчистка – спосіб змінення змісту документа, при якому 
механічно видаляють частини тексту.  

Дописка – спосіб змінення початкового змісту документа шляхом 
внесення до рукописного тексту нових слів, фраз або окремих 
письмових знаків.  

Виправлення – спосіб змінення початкового змісту документа 
шляхом переробки одних письмових знаків на інші.  

Травлення – спосіб змінення змісту документа, при якому текст 
видаляють за допомогою хімічних реактивів, які вступають у реакцію 
з барвником штрихів і знебарвлюють його.  

Заміна частин документа – один із способів часткового 
підроблення, який полягає в заміні окремих аркушів документа, 
вклеюванні деяких ділянок або переклеюванні фотокартки. 

Студентам необхідно розглянути особливості підробки підписів. 
Підробку підписів прийнято поділяти на дві групи:1) графічну 

підробку підписів (рукописне відтворення підпису з наслідуванням 
справжньому); 2) технічну підробку підписів. 

Способами графічної підробки підписів є: підробка підпису по 
пам‘яті, підробка підпису через спостереження та змалювання з 
оригіналу. 

До способів технічної підробки підписів належать: копіювання 
на просвіт; копіювання через копіювальний папір; копіювання 
передавлюванням по штрихах справжнього підпису з наступним 
обведенням; виготовлення з дійсного підпису факсиміле; 
використання комп‘ютерної техніки (сканування справжнього підпису 
з подальшим роздрукуванням). 

Слід також розглянути особливості підробки печаток і штампів. 
Способами такої підробки можуть бути: малювання відбитку 
безпосередню на документі; кустарне виготовлення кліше шляхом 
вирізання на гумі, лінолеумі; вологе копіювання справжнього 
відбитку чи за допомогою проміжного кліше; копіювання з 
використанням комп‘ютерної техніки. 

Судове почеркознавство вивчає письмо з метою вирішення 
ідентифікаційних і неідентифікаційних (діагностичних) завдань. 

Студентам необхідно засвоїти поняття письмо, письмова мова, 
почерк. 

Письмо – це засіб фіксації і зберігання думки людини; походить 
від звукового мовлення і є основним засобом спілкування людей.  
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Письмова мова – це вираження думок людини за допомогою 
різних мовних засобів (синтаксису, орфографії, лексики, пунктуації, 
стилістики). Для письмової мови людини характерними є 
індивідуальність і відносна сталість. 

Почерк – це манера написання, виражена в системі рухів, які 
фіксуються в рукопису. Своєрідність почерку виявляється в певній 
сукупності загальних та окремих ознак. Ідентифікаційними 
властивостями почерку є його індивідуальність (виражається в 
наявності ознак, які рідко зустрічаються) і відносна сталість (основні 
ознаки почерку не зазнають істотних змін протягом ідентифікаційного 
періоду) 

Система ідентифікаційних ознак письма – зовнішні прояви 
відносно стійких навиків письма, що відображаються в рукописі. 
Охоплює ознаки письмової мови, топографічні ознаки письма та 
ознаки почерку.  

Ознаки письмової мови поділяються на загальні та окремі.  
До загальних ознак належать:  
1) рівень володіння письмовою мовою (високий, середній, 

низький);  
2) ступінь розвитку граматичних та стилістичних навичок 

(високий, середній, низький);  
3) довжина речень (велика, середня, мала);  
4) переважаючі типи речень (прості, складні);  
5) використання фразеологічних засобів;  
6) лексичні ознаки й обсяг словникового запасу та ін.  
До окремих граматичних ознак письмової мови належать:  
1) орфографічні чи пунктуаційні помилки;  
2) своєрідність побудови окремих речень;  
3) наявність у реченнях стилістичних чи синтаксичних помилок 

(вживання архаїзмів, діалектизмів, жаргону, скорочень, 
професіоналізмів, тавтології тощо). 

Топографічні ознаки письма – поля, абзаци, побудова рядків за 
напрямком, розміщення розділових знаків чи лапок, спосіб 
перенесення слів, нумерацію сторінок тощо. 

Ознаки почерку поділяють на загальні та окремі. 
Загальні ознаки характеризують почерк як систему рухів. До них 

належать:  
1) виробленість почерку (висока, середня, низька);  
2) складність почерку (простий, спрощений, ускладнений);  
3) нахил почерку (прямий, правонахильний, лівонахильний, 

безладний);  
4) розмір почерку (великий, середній, малий);  
5) розгін почерку (малий, середній, сильний);  
6) зв’язність почерку (висока, середня, низька);  



69 

7) натиск почерку (сильний, середній, слабкий);  
8) форма почерку (петльова, кутаста, дугоподібно-петльова). 
Окрема ознака почерку – це характеристика рухів, що виявляється 

при виконанні окремих літер чи їх елементів. Виокремлюють певні 
групи рухів, які використовуються для вивчення окремих ознак 
почерку:  

1) відносне розміщення рухів;  
2) форма рухів (кутаста, петльова, дугоподібна, прямолінійна);  
3) напрямок рухів (зліва направо, справа наліво, право чи 

лівобіжний тощо);  
4) довжина рухів по вертикалі та горизонталі;  
5) складність рухів (ускладнені, спрощені);  
6) кількість рухів (зменшена, збільшена);  
7) вид з’єднання (інтервальне, злите);  
8) послідовність рухів. 
Студентам необхідно розглянути особливості почеркознавчої 

експертизи.  
Основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація 

виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних 
записів (буквених та цифрових) і підпису. Цією експертизою 
вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту 
виконання рукопису під впливом будь-яких (природних, штучних) 
збиваючих факторів; у незвичних умовах або в незвичайному стані 
виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку 
іншої особи; визначення статі виконавця, а також належності його до 
певної групи за віком тощо). 

Розрізняють вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки 
почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає 
ідентифікації. 

Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (буквені 
та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до 
відкриття кримінального провадження, провадження в справах про 
адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи 
господарських справах і не пов'язані з їх обставинами. 

Умовно-вільними є зразки почерку, виконані певною особою до 
відкриття провадження у справі, але пов'язані з обставинами цієї 
справи, або виконані після відкриття провадження у справі, але не в 
зв'язку з її обставинами. 

Експериментальні зразки почерку - це такі, що виконані за 
завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу 
(залучив(ла) експерта), у зв'язку з призначенням даної експертизи. 

Розглядаючи питання щодо особливостей авторознавчої 
експертизи студентам слід мати на увазі, що зазначений вид 
експертизи відноситься до лінгвістичної експертизи мовлення. 
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Основним завданням авторознавчої експертизи є ідентифікація 
автора тексту. 

Авторознавчою експертизою вирішуються ідентифікаційні 
завдання (щодо ототожнення особи автора тексту), а також 
діагностичні завдання (щодо умов, особливостей складання тексту, 
факту викривлення ознак писемного мовлення, місця формування 
мовленнєвих навичок, рідної мови, освіти автора документа тощо). 

Лекційне заняття 
План 
1. Поняття, види та наукові засади криміналістичного 

дослідження документів. Поняття і класифікація документів. Правила 
поводження з документами.  

2. Технічне дослідження документів: поняття, зміст, види. Види 
підробки документів. 

3. Поняття письма і почерку. Ознаки письмової мови і почерку, їх 
класифікація та ідентифікаційне значення.  

4. Почеркознавча та авторознавча експертизи: поняття, завдання, 
можливості. 

Семінарське заняття 
Питання для обговорення 
1. Поняття, види та наукові засади криміналістичного 

дослідження документів. Поняття і класифікація документів. Правила 
поводження з документами.  

2. Технічне дослідження документів: поняття, зміст, види. Види 
підробки документів. 

3. Поняття письма і почерку. Ознаки письмової мови і почерку, їх 
класифікація та ідентифікаційне значення.  

4. Почеркознавча та авторознавча експертизи: поняття, завдання, 
можливості. 

Самостійна робота 
Питання для самостійного опрацювання 
1. Поняття, види та наукові засади криміналістичного 

дослідження документів. 
2. Зміст і завдання криміналістичного дослідження документів. 
3. Рукописні документи. Поняття письма і почерку. 
4. Ознаки письмової мови і почерку, їх класифікація та 

ідентифікаційне значення.  
5. Неідентифікаційне дослідження письма і його цілі. Можливості 

встановлення властивостей і стану особи за її почерком. 
6. Почеркознавча та авторознавча експертизи: поняття, завдання, 

можливості. Підготовка матеріалів і призначення почеркознавчої та 
авторознавчої експертизи. 

7. Технічне дослідження документів: поняття, зміст, види. 
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8. Завдання і методика слідчого огляду документів.  
9. Види підробки документів.  
10. Ознаки підробки печаток і штампів. 
11. Дослідження поліграфічної продукції.  
12. Технічна експертиза документів: можливості, підготовка 

матеріалів для її призначення. 

Основні терміни та поняття: криміналістичне дослідження 
документів, документи, письмо, почерк, ознаки письмової мови, 
ознаки почерку, почеркознавча експертиза, авторознавча експертиза, 
види підробки документів, підчистка, травлення, змивання тексту, 
дописка, виправлення записів, переклеювання фотокарток, заміна 
окремих частин документа, ознаки підробки печаток і штампів, 
технічна експертиза документів.  

Завдання для самостійної роботи та самоконтролю знань 
студентів: 

1. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою та 
підготувати опорний конспект питань теми. 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 
3. Розробити структурно-логічну схему «Способи підробки 

документів». 
4. Виконати тестові завдання: 

Вибрати дві правильні відповіді: 

1. Ознаками переклеювання фотокартки є:  

А) відсутність на ній відбитка печатки; 

Б) додаткові проколи у місцях кріплення аркушів; 

В) невідповідність аркушів за розміром або якістю паперу; 

Г) розходження в кольорі часток клею, який виступає з-під 

фотокартки. 

2. Ознаками травлення є:  

А) різна товщина штрихів або наводка в літерах, словах; 

Б) зміна кольору паперу; 

В) наявність білястих плям від дії хімічної речовини 

Г) зменшений розмір і розгін почерку певної частини тексту; 

3. Властивостями почерку є: 

А) відносна сталість; 

Б) змінюваність; 

В) індивідуальність; 

Г) відновлюваність. 

4. Способами технічної підробки підписів є: 
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А) підробка підпису по пам‘яті; 

Б) копіювання на просвіт; 

В) передавлювання дійсного підпису загостреним предметом на 

інший документ з наступним обведенням; 

Г) змальовування з оригіналу. 

5. Безпосередніми об‘єктами техніко-криміналістичного 

дослідження документів є: 

А) знаряддя письма: олівці кулькові ручки, ручки-пера, 

фломастери тощо, друкарські машинки, принтери; печатки, штампи;  

Б) матеріали документів (папір, картон тощо; чорнила, 

типографська та штемпельна фарба; стрічки для друк. машинок, 

картриджі для принтерів, копіювальний папір; клеї тощо);  

В) засоби графічного зображення думки автора із застосуванням 

координованої системи рухів відображення писемних навиків;  

Г) відновлення номерних знаків на табельній вогнепальній зброї. 

Джерела і література: 
№№ 10-16, 21, 23, 25, 28-29, 38, 42, 47, 49-56, 58, 62, 64-69, 76, 79-81 

Тема 9. Ідентифікація особи за ознаками зовнішності 
(габітоскопія) 

Методичні рекомендації до вивчення теми 

Головна мета вивчення теми полягає у з’ясуванні та засвоєнні 
базових теоретичних положень криміналістики про поняття і 
наукові засади ототожнення особи за зовнішніми ознаками, систему 
опису ознак зовнішності, засоби і методи фіксації зовнішніх ознак 
людини. 

Габітоскопія (від лат. habitus – зовнішність та грець. skopeo – 
розглядати) – це галузь криміналістичної техніки, що включає систему 
теоретичних положень про зовнішні ознаки людини та сукупність 
методів і науково-технічних засобів, які забезпечують збирання, 
дослідження та використання цих ознак для ототожнення особи. 

Студентам слід мати на увазі, що крім поняття «габітоскопія» в 
криміналістичній літературі зустрічаються й інші назви: «габітологія» 
(лат. habitus – зовнішність, logos – вчення), «криміналістичне вчення 
про прикмети людини», «ідентифікація людини за ознаками 
зовнішності». 

Криміналістична ідентифікація людини можлива завдяки таким 
властивостям її зовнішнього вигляду: 1) індивідуальність; 2) відносна 
стійкість; 3) рефлекторність. Студентам необхідно розглянути зміст 
зазначених властивостей. 
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Ідентифікованою за ознаками зовнішності є особа, яка 
перевіряється (розшукувана особа). Ідентифікуючими об‘єктами 
виступають: 1) мисленнєвий образ зовнішнього вигляду, який 
зафіксований у пам‘яті свідка, потерпілого, іншої особи; при цьому 
ототожнення здійснюється шляхом пред‘явлення для впізнання; 
2) матеріальна фіксація зовнішнього вигляду людини на фотознімку 
або відеоплівці; 3) словесний опис зовнішності людини з 
використанням спеціальної термінології (наприклад, у 
криміналістичному обліку розшукуваної особи) чи в довільній формі 
(під час допиту потерпілого); 4) останки людини (труп, частини 
розчленованого трупа, череп). 

Формами ототожнення людини за ознаками зовнішності є: 
1) впізнання; 2) оперативне узнавання; 3) експертна ідентифікація. 

Види ідентифікації людини за ознаками зовнішності:  
1) ідентифікація людини шляхом пред‘явлення її для впізнання 

(можуть бути пред‘явлені живі особи, труп або його частини, їх 
фотозображення);  

2) ідентифікація людини шляхом безпосереднього зiставлення 
зовнішності з фото- чи ізопортретом (комбінованим портретом);  

3) ідентифікація людини шляхом безпосереднього зiставлення її 
зовнішності зі «словесним портретом»;  

4) ідентифікація людини шляхом зіставлення «словесного 
портрета» з фотозображенням;  

5) відновлення обличчя загиблого за черепом (скульптурна 
реконструкція портрета);  

6) експертне ототожнення людини за фотознімками 
(фотопортретна ідентифікаційна експертиза). 

Зовнішність людини являє собою сукупність її зовнішніх даних 
(елементів та їх ознак), що сприймаються за допомогою зорової 
пам‘яті. 

Необхідно розрізняти елементи зовнішності та ознаки 
зовнішності. 

Елементи зовнішності людини – це окремі органи і частини тіла в 
цілому або їх частини, функціональні прояви, а також предмети одягу 
і супутні речі. Всі елементи зовнішності людини поділяють на дві 
групи: власні супутні. Власні елементи – це частини тіла людини в 
цілому, а також складові їх частини (голова, обличчя тощо). Сукупні 
елементи – це одяг, прикраси, аксесуари та інші предмети, які людина 
використовує постійно або достатньо часто (портфелі, зонти, 
сережки). 

Ознаки зовнішності – найхарактерніші риси зовнішності людини 
або окремих її елементів. Вони поділяються на:  

1) загальнофізичні (характеризують фізичний тип людини (стать, 
вік, антропологічну належність);  
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2) анатомічні (природні особливості зовнішньої будови окремих 
частин тіла),  

3) функціональні (динамічні ознаки, що проявляються при русі в 
умовах життєдіяльності людини). 

У криміналістичній літературі також зустрічаються різні 
класифікації ознак зовнішності людини. Так, ознаки зовнішності 
людини класифікують:  

1) за обсягом: загальні (що характеризують людину в цілому) та 
окремі (детальні);  

2) за ідентифікаційним значенням: групові (однаковий зріст, одна 
національність, однаковий зріст) та індивідуальні;  

3) за умовами прояву: статичні (колір волосся, очей) і динамічні 
(хода, міміка, жестикуляція);  

4) за природою: постійні (що можуть виникнути в людини від 
народження і зберігатися протягом усього життя); тимчасові (які 
виникають і зникають з різних причин – волосся, зуби); необхідні 
(притаманні певній етнічній групі чи статі – вуса, борода в чоловіків, 
коси в жінок); випадкові (що виникли через певні обставини); 
природні (характеризуються різні етапи розвитку людського 
організму  – молочні чи постійні зуби тощо); штучні (що з‘явились як 
результат зміни зовнішності – шрами, рубці, татуювання). 

Спеціальну групу анатомічних і функціональних ознак 
становлять особливі прикмети. Особливі прикмети – ознаки, які рідко 
трапляються і є відхиленнями від нормальної морфологічної будови 
(аномалії). До анатомічних особливих прикмет належать родимі 
плями, бородавки, шрами, сліди віспи, викривлення хребта, стійкі 
пухлини, відсутність кінцівок (пальця), а також татуювання. 

Слід розуміти, що уявний образ людини є основою різних її 
матеріальних відображень, які застосовують для ідентифікації цієї 
людини під час розслідування кримінальних правопорушень, розшуку 
безвісти зниклих осіб, ідентифікації невпізнаних трупів. До таких 
матеріальних відображень у габітології належить опис методом 
словесного портрета, суб‘єктивний портрет, пластичні реконструкції 
обличчя за черепом (скульптурний портрет). 

Опис людини за ознаками зовнішності здавна широко 
застосовують як дієвий інструмент для розшуку та розслідування. 
Однак тільки наприкінці ХІХ століття завдяки науковим 
дослідженням французького криміналіста-антрополога А.Бертильйона 
опис розшукуваної чи встановлюваної людини перетворився на 
спеціальну поліцейську систему під назвою «словесний портрет». 
Отже, словесний портрет – це метод опису людини з метою її 
ідентифікації за ознаками зовнішності. 

Головними принципами словесного портрета є повнота і 
систематичність опису. Принцип повноти полягає в докладному описі 



75 

зовнішньої анатомії, функціональних ознак (постава, хода, 
жестикуляція, міміка, мовлення, манера поведінки) і одягу. Принцип 
систематичності означає: 1) певну черговість опису окремих груп 
зовнішніх ознак; 2) послідовність опису кожної групи зовнішніх ознак 
за правилом «від загального – до окремого», «зверху донизу»; 
3) обов‘язкове використання спеціальної термінології. 

Студентам необхідно розглянути схему опису зовнішності людини 
за методом словесного портрета. 

В оперативно-розшуковій та слідчій практиці для відтворення 
зовнішності особи складають суб’єктивні портрети. Суб’єктивний 
портрет – це матеріалізований уявний образ об‘єкта, що зберігається 
в пам‘яті людини, яка раніше вже спостерігала цей об‘єкт (предмет, 
людину). Закріплення уявного образу здійснюється різними 
способами: малюванням, композицією (складанням) фотознімків, 
композицією малюнків технічними засобами.  

У криміналістиці відомі такі різновиди суб’єктивних портретів: 
мальовано-суб‘єктивний, композиційно-мальований (синтетичний) та 
фотокомпозиційний (фоторобот).  

Мальовано-суб’єктивний портрет є набором малюнків обличчя, 
виготовлених відповідними спеціалістами зі слів очевидців. 

Композиційно-мальований портрет складається із заздалегідь 
виготовлених стандартних малюнків елементів зовнішності людини.  

Фотокомпозиційний портрет (фоторобот) – це монтаж 
фотознімків елементів обличчя різних людей. 

У сучасних умовах також складають психологічний портрет 
особи. 

Для складання суб’єктивного скульптурного портрета 
(пластична реконструкція обличчя за черепом) використовують 
кісткові залишки черепа людини. 

До найпоширеніших матеріальних видів відображень зовнішності 
людини, які використовуються в оперативно-розшуковій і слідчій 
практиці, належать фотознімки. Крім фотографічних зображень і їх 
репродукцій також застосовують й інші різновиди відображень 
зовнішності людини – кінофільми, відеозаписи, рентгенівські знімки. 

Студентам необхідно також розглянути особливості портретної 
експертизи, основним завданням якої є ідентифікація особи (трупа) за 
фотознімком (фотокарткою, негативом) та відеозаписом.  

Семінарське заняття 
Питання для обговорення 
1. Поняття і наукові засади ототожнення особи за зовнішніми 

ознаками.  
2. Характеристика ознак зовнішності, їх класифікація та 

ідентифікаційне значення.  
3. Словесний портрет. Система опису ознак зовнішності.  
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Самостійна робота 
Питання для самостійного опрацювання 
1. Джерела інформації про ознаки зовнішності людини.  
2. Засоби і методи фіксації зовнішніх ознак людини. 
3. Співвідношення опису, впізнання та ідентифікації особи. 
4. Судово-портретна експертиза: поняття, предмет, методи, 

підготовка матеріалів для її призначення. 

Основні терміни та поняття: габітоскопія, ознаки зовнішності, 
елементи зовнішності, словесний портрет, суб‘єктивний портрет, 
мальовано-суб‘єктивний портрет, композиційно-мальований 
(синтетичний) портрет, фотокомпозиційний портрет (фоторобот), 
портретна експертиза. 

Завдання для самостійної роботи та самоконтролю знань 
студентів: 

1. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою до 
теми та підготувати опорний конспект питань. 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 
3. Розробити структурно-логічну схему «Класифікація ознак 

зовнішності». 
4. Виконати тестові завдання: 

Вибрати дві правильні відповіді: 

1. Видами суб‘єктивних портретів є:  

А) відретушований портрет;  

Б) композиційно-мальований портрет;  

В) надрукований портрет;  

Г) фотокомпозиційний потрет. 

2. Головними принципами словесного портрета є: 

А) доцільність опису; 

Б) законність опису; 

В) систематичність опису; 

Г) повнота опису. 

3. До функціональних ознак зовнішності відносять: 

А) темперамент; 

Б) хода;  

В) шрам; 

Г) стать. 

4. Для встановлення особи трупа зі значними гнилісними змінами 

або скелета у слідчій та оперативній практиці застосовують методи: 

А) метод аплікації; 
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Б) фотокомпозиційний потрет; 

В) метод поновлення (реконструкції) обличчя за черепом; 

Г) композиційно-мальований портрет. 

5. Ознаки зовнішності за природою класифікують на: 

А) загальні (характеризують людину в цілому); 

Б) природні (характеризують різні етапи розвитку людського 

організму); 

В) штучні (що з‘явились як результат зміни зовнішності – шрами, 

рубці, татуювання); 

Г) окремі (детальні). 

Джерела і література: 
№№ 10-16, 21, 23, 29, 36, 38, 42, 47, 49-56, 64-69, 76, 79-81 

Тема 10. Криміналістичне дослідження звукових слідів 
(фоноскопія) 

Методичні рекомендації до вивчення теми 

Головна мета вивчення теми полягає у з’ясуванні та засвоєнні 
базових теоретичних положень криміналістики про можливості і 
завдання використання засобів та методів акустики у практиці 
боротьби зі злочинністю; сутність експертизи засобів і матеріалів 
звуковідеозапису. 

Вивчення цієї теми студентам необхідно розпочати із з‘ясування 
поняття «звуковий слід». Звуковий слід як фізичне явище є 
коливальним рухом матеріального середовища, якогось предмета; у 
суб‘єктивному ж сприйманні він є уявним образом, слідом пам‘яті про 
конкретний звук. 

Джерелом звуку є фізичне тіло (тверде, рідке, газоподібне), яке 
під дією сили здійснює коливальний рух, котрий відображається в 
матеріальному середовищі, зокрема в повітрі, у вигляді пружних 
хвиль, що сприймаються людиною як звук. 

Джерела звуку поділяються на 4 групи: а) люди (звукова мова, 
немовні звуки); б) живі організми (звуки тварин, птахів, комах та ін.); 
в) неживі об‘єкти та їх системи (звуки музичних інструментів, 
транспорту) та ін.; г) явища природи (звук грому, шум водопаду та 
ін.). 

Необхідно розглянути властивості звукових слідів, якими є: 
динамічність, розсіювання, подільність, відображення. 

Виділяють такі способи фіксації слідів звуку: 1) органолептичний 
(застосовуються біологічні приймачі – органи слуху людини); 2) та 
технічний (застосовують різні пристрої, які називають 
звукозаписуючою апаратурою. 
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Студенти повинні знати, що сліди звуку досліджує фоноскопія 
(від грець. phone – звук та skopeo – розглядати). 

Криміналістична фоноскопія – це галузь криміналістичної 
техніки, яка вивчає звукову, особливо мовленнєву інформацію у 
вигляді звуко- та відеозаписів, її носії та засоби фіксації. 

Студентам необхідно розглянути особливості експертизи 
матеріалів і засобів відеозвукозапису (фоноскопічної експертизи). 

Одне з головних завдань фоноскопічної експертизи – 
ідентифікація особи за голосом і мовленням. У випадку ідентифікації 
за усним мовленням ідентифікуємим об‘єктом є людина, а 
ідентифікуючими об‘єктами – спірна і порівняльна фонограми із 
записаними на них голосом і мовою особи, яка перевіряється. 
Фонограми створюються в результаті використання звукозаписуючих 
засобів. 

Звукозапис – це записування звуку на матеріальний носій для 
створення фонограми. За способом перетворення і закріплення 
енергетичних сигналів звукозапис поділяють на: механічний, 
магнітний, оптичний і цифровий. Студентам необхідно розглянути 
зазначені види звукозапису. 

Криміналістична експертиза матеріалів і засобів 
відеозвукозапису має чотири самостійні спеціальності, а саме: 
1) технічне дослідження матеріалів та засобів відеозвукозапису; 
2) дослідження акустичних сигналів та середовищ; 3) дослідження 
усної мови людини за її фізичними ознаками; 4) мовознавче 
дослідження усної мови людини. 

Завдання даної експертизи за методологічним принципом 
поділяються на три основних блоки: ідентифікаційні, класифікаційні 
та діагностичні. 

Ідентифікаційні – визначення диктора за голосом та мовою, що 
зафіксовані на відеофонограмі, встановлення апаратури запису, за 
допомогою якої виготовлені відеофонограми; встановлення окремих 
елементів звукового середовища. 

Діагностичні – визначення оригінальності, неперервності, змін 
первинного змісту чи наявності монтажу відеофонограми; 
встановлення змісту розмов та придатності мови дикторів для їх 
ідентифікації; встановлення параметрів носія та засобів запису за 
відеофонограмою; визначення джерел звуку та звукового середовища; 
встановлення організаційних схем, технічних засобів та каналів 
відеозвукозапису; визначення емоційного стану диктора, 
комунікативного статуса співбесідників у розмові, їх соціально-
психологічного портрета, діалектних та інших лінгвістичних 
особливостей мови дикторів, тощо. 

Класифікаційні – визначення виду та класу засобів і носіїв запису, 
визначення виду та класу звукових джерел. 
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Самостійна робота 
Питання для самостійного опрацювання 
1. Можливості і завдання використання засобів та методів 

акустики у практиці боротьби зі злочинністю. Наукові засади 
криміналістичного дослідження звукових слідів. 

2. Ідентифікація особи по голосу (фоноскопічна експертиза): 
сутність, вирішувані питання, особливості підготовки матеріалів для 
призначення експертизи. 

3. Експертиза засобів і матеріалів звуковідеозапису: сутність, 
характеристика ідентифікаційних і діагностичних питань, що 
вирішуються, підготовка матеріалів для проведення. 

4. Оцінка результатів криміналістичного дослідження звукових 
слідів та їх використання у розкритті злочинів. 

Основні терміни та поняття: фоноскопія, ідентифікація особи 
по голосу, експертиза засобів і матеріалів звуковідеозапису, оцінка 
результатів криміналістичного дослідження звукових слідів. 

Завдання для самостійної роботи та самоконтролю знань 
студентів: 

1. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою до 
теми та підготувати опорний конспект питань теми. 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 
3. Розробити структурно-логічну схему «Криміналістична 

експертиза матеріалів і засобів відеозвукозапису – види досліджень». 
4. Виконати тестові завдання: 

Вибрати дві правильні відповіді: 

1. За способом перетворення і закріплення енергетичних сигналів 

звукозапис поділяють на: 

А) механічний; 

Б) фізичний; 

В) оптичний; 

Г) хімічний. 

2. Способами фіксації слідів звуку є: 

А) органолептичний; 

Б) акустичний; 

В) звуковий; 

Г) технічний. 

3. Придатність порівняльних зразків для ідентифікаційних 

досліджень визначається показниками: 

А) кількістю; 
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Б) якістю; 

В) порівняльністю зі спірною фонограмою; 

Г) динамічністю. 

4. Властивостями звукових слідів є: 

А) динамічність; 

Б) розсіюваність; 

В) летючість; 

Г) адсорбція  

5. Для проведення повноцінного аналізу експерт повинен 

орієнтуватися у таких лінгвістичних дисциплінах:  

А) біологія; 

Б) стилістика;  

В) кримінологія; 

Г) морофологія. 

Джерела і література: 
№№ 11, 38, 51, 67-68, 81  

Тема 11. Криміналістичне дослідження слідів запаху 
(одорологія) 

Методичні рекомендації до вивчення теми 

Головна мета вивчення теми полягає у з’ясуванні та засвоєнні 
базових теоретичних положень криміналістики про поняття та 
наукові засади криміналістичної одорології; завдання і можливості 
використання запахових слідів людини у розкритті та розслідуванні 
злочинів.  

Криміналістична одорологія (від лат. оdor – чую запах і 
гр. logos – вчення) – це галузь криміналістичної техніки, яка 
займається дослідженням фізичних та біологічних закономірностей 
механізму утворення слідів запаху і розробкою на цій підставі методів 
та засобів дослідження, збирання і використання слідів запаху у 
кримінальному судочинстві.  

Запах – це газоподібна частина цілого, яка відділилася від нього. 
Слід розглянути властивості слідів запаху, якими є:  
1) летючість (здатність речовини випаровуватись);  
2) розчинність (здатність газоподібних (пахучих) речовин 

розчинятися на клітинах нюхового органу людини або тварини і 
викликати відчування запаху);  

3) адсорбція (здатність молекул газоподібних речовин 
поглинатися поверхневим шаром іншої речовини;  
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4) розбавлення (зміна концентрації газоподібної речовини у сліді, 
що веде до утворення нової якості сліди);  

5) дифузія (взаємопроникнення часток однієї речовини в іншу).  
Наведені фізичні властивості є загальними для всіх газоподібних 

речовин. 
На основі зазначених фізичних властивостей запаху визначені 

криміналістичні властивості запахових слідів:  
1) безперервність механізму утворення слідів (за наявності 

джерела і зовнішніх умов слід утворюється безперервно, доки існує 
джерело);  

2) рухливість структури запахових слідів (молекули перебувають 
у хаотичному стані);  

3) розсіюваність (здатність газоподібного сліду поширюватися в 
ємкості або просторі);  

4) подільність запахових слідів (слід може бути розділений на 
частини, причому кожна з них буде зберігати якісні характеристики 
цілого);  

5) збереження слідів і зразків запаху людини в герметичній 
упаковці (можливість повного збереження всіх індивідуальних якісно-
кількісних характеристик людського запаху і запаху інших речовин 
джерел інформації при переміщенні їх у відповідну обмежену 
герметичну упаковку);  

6) індивідуальність слідів і зразків запаху людини (основні якісні 
і кількісні параметри запаху конкретної людини неповторні, властиві 
тільки їй, а тому людина може бути встановлена за запахом з великої 
кількості інших запахів;  

7) відносна стійкість слідів запаху (незмінність хімічної 
структури молекул запаху в умовах навколишнього середовища, що 
дозволяє збирати і досліджувати їх на предмет встановлення джерела 
їх походження через певний період часу);  

8) відносна незмінність зразків запаху людини (свідчить про те, 
що основні індивідуальні якісні і кількісні параметри запаху 
конкретної людини протягом усього її життя залишаються 
незмінними). 

У криміналістичній літературі сліди запаху класифікують за 
різними підставами, зокрема, за механізмом утворення; джерелом 
походження та часом походження. 

Загальна класифікація слідів запаху будь-яких речовин за 
походженням:  

1) сліди власного запаху речового джерела, склад яких 
зумовлений процесами життєдіяльності для живих істот і 
субстанційними властивостями для речових джерел неживої природи;  

2) сліди набутого запаху речового джерела (поділяється на: сліди 
набутого запаху речового джерела тимчасового характеру, від яких 
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дане джерело за певних умов може звільнитися; сліди набутого запаху 
речового джерела постійного характеру, від яких дане джерело 
звільнитися вже не може);  

3) сліди скупного запаху речового джерела, які представлені 
сукупністю всіх чи частини названих різновидів слідів запаху); 

4) сліди фонового запаху, тобто сліди запаху інших речових 
джерел інформації, навколишніх носіїв слідів запаху;  

5) сліди остаточного запаху речового джерела, які складаються з 
усіх чи частини названих слідів запаху і у кінцевому підсумку 
підлягають дослідженню, в першу чергу, під час того чи іншого 
напряму позалабораторних одорологічних досліджень. 

Спеціальна класифікація слідів запаху людини за джерелом 
походженням: 

1) сліди місцевого індивідуального запаху людини, які 
визначаються особливостями функціонування шкірних, потових, 
сальних та ендокринних залоз у ділянці окремих органів або тканин 
тіла людини.  

2) сліди сукупного індивідуального запаху людини, які складаються 
зі всіх чи частини слідів місцевих індивідуальних запахів конкретної 
людини.  

3) сліди супутніх запахів людини, серед яких виділяють: 
- сліди запахів одягу, в тому числі взуття та інших предметів 

постійного контакту з тілом людини (сліди запаху перуки, окулярів, 
ношених ювелірних виробів, годинника, гаманця, мобільного 
телефону, пейджера, кишенькового калькулятора або електронного 
записника та ін.);  

- сліди запаху різноманітних функціональних змін, зумовлені 
захворюваннями, прийомом лікарських препаратів, фізичними 
навантаженнями, психічним перенапруженням та іншими змінами 
функціонального стану людини.  

- сліди побутових запахів, тобто сліди запаху, які викликані 
побутовими умовами життя конкретної людини: сліди запаху 
предметів туалету (косметики, зубної пасти, парфуми та інших 
речовин індивідуальної гігієни); їжі; запахи, зумовлені шкідливими 
звичками (вживанням алкоголю або наркотиків, курінням та ін.); 
запахи житла (обстановки квартири і домашнього господарства, в 
тому числі домашніх тварин і птахів); сліди запаху предметів 
особистого побуту (прикрас, робочих інструментів, транспортних 
засобів, книг і т.п.) та ін.  

- сліди професійних запахів, тобто сліди запаху, які набуті 
людиною у процесі здійснення трудових функцій поза побутом.  

- сліди запаху громадських місць (громадського транспорту, 
повітряного середовища мікрорайону мешкання, по шляху на роботу і 
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назад, видовищних закладів, магазинів та інших місць, які не є місцем 
роботи даної людини).  

- сліди ситуативних запахів, тобто сліди запаху, утворення яких 
для даної людини носить ситуативний характер (сліди запаху бруду, 
фарби, нафтопродуктів та інших речовин, якими людина випадково 
забруднилася тощо).  

4) сліди сукупного загального запаху людини, який складається зі 
всіх перерахованих слідів запаху та із слідів запаху, якими людина 
володіє на момент запахового слідоутворення або отримання у неї 
зразків запаху.  

5) сліди фонового запаху людини, тобто запах об‘єктів 
навколишнього оточення, у якому відбувається слідоутворення і 
знаходження сукупного загального запаху людини аж до його 
належної консервації у процесі збирання слідів чи отримання зразків 
запаху. 

6) сліди остаточного запаху людини, які складаються зі всіх чи 
частини названих слідів або зразків запаху і у кінцевому підсумку 
підлягають лабораторному чи позалабораторному одорологічному 
дослідженню. 

Класифікація слідів і зразків запаху за часом їх утворення.  
Щодо вирішення завдань переслідування злочинця або пошуку 

іншої людини за слідами її запаху на відкритій місцевості та інших 
речових джерел інформації за звичайних умов повинна відображати 
такі часові періоди: 1) гарантованого пошуку людини за слідами її 
запаху на відкритій поверхні або інших речових джерелах по шляху її 
пересування; 2) ускладненого пошуку людини за такими слідами 
запаху; 3) неможливості пошуку людини за такими слідами запаху.  

З огляду на це, класифікація слідів і зразків запаху за часом їх 
утворення стосовно вирішення задач лабораторного їх дослідження за 
допомогою нюху спеціально підготовленого собаки-детектора 
повинна відображати часові періоди: 1) гарантованого лабораторного 
одорологічного дослідження слідів і зразків запаху людини та інших 
супутніх запахів; 2) ускладненого лабораторного одорологічного 
дослідження таких експертних об‘єктів; 3) неможливості 
лабораторного одорологічного дослідження подібних експертних 
об‘єктів. 

За механізмом утворення запахові сліди розділяють на дві групи: 
сліди джерела запаху та сліди-запахи.  

Сліди-джерела запаху – це різні матеріальні об‘єкти, які за 
певних умов випаровують речовини, що утворюють запахові сліди 
(бензин, рослина, людина). Такі об‘єкти можуть бути двох видів: 
1) предмети-носії власного запаху; 2) предмети-носії запаху людини.  

Якщо газоподібне скупчення запаху знаходиться на деякій 
відстані від його джерела, то це є самостійне матеріальне утворення, 
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яке називається слідом-запаху (запах парфумів у кімнаті, де раніше 
була жінка). 

Зміст криміналістичної одорології  полягає у зборі, консервуванні 
та лабораторній ідентифікації індивідуальних запахів спеціалістами за 
допомогою спеціально підготовлених собак-детекторів, для 
проведення альтернативної вибірки – розпізнавання запахів по їх 
зразкам.  

Вибірка – це оперативно-тактичний захід щодо застосування 
фахівцем біологічного «інструмента» - нюху службово-розшукового 
собаки для дослідження одорологічної інформації з метою 
встановлення джерела запаху.  

Для роботи на місці події із запаховими слідами 
використовується одорологічна валіза, де є технічні засоби, необхідні 
для виявлення і фіксації усіх одорологічних слідів. 

Прийоми виявлення і вилучення слідів запаху людини, 
адсорбованих на носіях. Одним з них є розшук по слідах запаху з 
використанням біологічного детектора – нюху службово-розшукового 
собаки. При цьому відомі такі способи: 1) переслідування злочинця по 
його слідах запаху службово-розшуковим собакою під керуванням 
кінолога; 2) фіксація запахового сліду злочинця на місці події для його 
подальшого дослідження з метою встановлення злочинця шляхом 
вибірки. 

Прийоми відділення сліду запаху від його носія: 1) забір 
(висмоктування) молекул запаху шприцом; 2) забір молекул запаху 
безпосередньо ємкістю; 3) адсорбування сліду запаху на нейтральний 
носій. 

Дослідження одорологічних об‘єктів базується на специфічних 
можливостях нюхових властивостей собак, здатністю запам‘ятовувати 
заданий індивідуальний запаховий комплекс людини та розпізнавати 
як в свіжих зразках так і в зразках запахової інформації, що була 
законсервована, в тому числі і в змішаних з іншими запахами. 

Одорологічна експертиза запахових слідів людини 
використовується у кримінальних провадженнях, зокрема для: 
встановлення числа і конкретних учасників злочину; встановлення 
індивідуального запаху людини в запахових слідах, вилучених з 
різних місць подій; встановлення запахових слідів злочинця на 
предметах, виявлених на місці події; встановлення запахових слідів 
потерпілого на предметах, вилучених у злочинця або інших осіб. 

Самостійна робота 
Питання для самостійного опрацювання 
1. Поняття та наукові засади криміналістичної одорології.  
2. Завдання і можливості використання запахових слідів людини у 

розкритті та розслідуванні злочинів.  
3. Засоби та методи консервації запаху людини.  
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4. Застосування службово-розшукових собак для розшуку і 
встановлення підозрюваних. 

5. Перспективи розвитку судової одорології.  
6. Проблеми одорологічної експертизи. 

Основні терміни та поняття: криміналістична одорологія, 
запах, сліди-джерела запаху, сліди запаху, властивості слідів запаху, 
засоби консервації запаху людини, методи консервації запаху людини, 
службово-розшукові собаки, одорологічна експертиза. 

Завдання для самостійної роботи та самоконтролю знань 
студентів: 

1. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою до 
теми та підготувати опорний конспект питань теми. 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 
3. Розробити структурно-логічну схему «Види запахових слідів 

людини». 
4. Виконати тестові завдання: 

Вибрати дві правильні відповіді: 

1. Криміналістичними властивостями запахових слідів є: 

А) адсорбція; 

Б) безперервність механізму утворення слідів; 

В) рухливість структури запахових слідів; 

Г) дифузія. 

2. Фізичними властивостями запахових слідів є: 

А) розбавлення; 

Б) розсіюваність; 

В) подільність запахових слідів; 

Г) адсорбція. 

3. Класифікація слідів і зразків запаху за часом їх утворення щодо 

вирішення завдань переслідування злочинця або пошуку іншої 

людини за слідами її запаху на відкритій місцевості та інших речових 

джерел інформації за звичайних умов повинна відображати такі часові 

періоди: 

А) гарантованого пошуку людини за слідами її запаху на 

відкритій поверхні або інших речових джерелах по шляху її 

пересування;  

Б) ускладненого лабораторного одорологічного дослідження 

таких експертних об‘єктів; 

В) ускладненого пошуку людини за такими слідами запаху; 
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Г) неможливості лабораторного одорологічного дослідження 

подібних експертних об‘єктів. 

4. Сліди-джерела запаху можуть бути таких видів: 

А) предмети-носії власного запаху; 

Б) сліди запаху; 

В) предмети-носії запаху людини; 

Г) будь-які предмети. 

5. За механізмом утворення запахові сліди розділяють на групи: 

А) сліди місцевого індивідуального запаху людини; 

Б) сліди джерела запаху; 

В) сліди-запахи; 

Г) сліди побутових запахів. 

Джерела і література: 
№№ 11, 18-19, 38, 51, 67-68, 81  

Тема 12. Інформаційно-довідкове забезпечення розкриття 
злочинів (кримінальна реєстрація) 

Методичні рекомендації до вивчення теми 

Головна мета вивчення теми полягає у з’ясуванні та засвоєнні 
базових теоретичних положень криміналістики про інформаційно-
довідкове забезпечення розкриття злочинів (кримінальну  
реєстрацію). 

Вивчення цієї теми необхідно розпочати із засвоєння поняття 
кримінальної реєстрації. 

Кримінальна реєстрація – це цілеспрямований систематичний 
облік певних об‘єктів для наступного використання реєстраційних 
даних при розслідуванні злочинів, розшуку злочинців і речових 
доказів, з‘ясуванні обставин, що супроводжують злочин.  

У вузькому розумінні реєстрація є процесом фіксації в 
установленому порядку ознак об‘єктів у облікових документах за 
наявності необхідних для цього підстав.  

Науковою основою кримінальної реєстрації є положення про 
індивідуальність кожного об‘єкта, відносну стійкість ознак об‘єкта та 
можливість його ідентифікації. 

Формування кримінальної реєстрації на науковій основі було 
започатковано наприкінці XIX ст. французьким криміналістом 
А. Бертільйоном, який розробив і впровадив у практику боротьби зі 
злочинністю антропометричний метод реєстрації злочинців. Більш 
прогресивним методом, який через кілька років прийшов на зміну 
антропометрії, став дактилоскопічний метод реєстрації злочинців. 
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Безпосереднім призначенням кримінальної реєстрації є утворення 
попередніх умов для ідентифікації об‘єктів, що реєструються, 
наведення відповідних довідок щодо них. За допомогою 
реєстраційних даних здійснюються розшук та ідентифікація об‘єктів 
шляхом порівняння матеріалів реєстрації з ознаками об‘єкта, що 
перевіряється. 

Об’єктами кримінальної реєстрації є: люди (встановлені і 
невстановлені особи); тварини (масть, порода, номер клейма та ін.); 
предмети (різні речі, що пов‘язані зі скоєним злочином); події злочину 
(минулі нерозкриті злочини); сліди злочину. 

Серед об’єктів реєстрації розрізняють дві групи:  
1) об‘єкти, що ідентифікують оригінал (ідентифікуємі), тобто 

конкретне джерело інформації, яке залишило слід і є об‘єктом пошуку 
(наприклад, людина, пістолет, сокира, ніж, взуття, кусачки тощо); 

2) об‘єкти, що ідентифікуються за слідами (ідентифікуючі), тобто 
носії інформації слідів від об‘єктів оригіналу (наприклад, сліди зламу, 
розрубу, перекусу, пальців рук, взуття, відстріляні кулі і гільзи та ін.). 

Систему кримінальної реєстрації утворюють різні види 
криміналістичного обліку. 

Студенти повинні розуміти зміст терміну «криміналістичний 
облік». 

Криміналістичний облік – це система реєстрації, систематизації та 
зосередження об‘єктів або відомостей про них за їх 
ідентифікаційними ознаками з метою використання облікових даних 
для розкриття та попередження злочинів, яка ґрунтується на наукових 
даних і узагальненнях практики боротьби зі злочинністю. 

Реєстрація – фіксація в установленому порядку ознак об‘єктів в 
облікових документах за наявності необхідних підстав. 

Систематизація – розміщення реєстраційних документів у 
відповідності з науково розробленою системою, що ґрунтується на 
класифікації ідентифікаційних ознак об‘єктів обліку. 

Зосередження – концентрація відомостей про зареєстровані 
об‘єкти або самих об‘єктів у певному підрозділі органів внутрішніх 
справ. 

При криміналістичному обліку використовуються різні способи 
реєстрації та фіксації ознак об’єкта: описовий, дактилоскопічний, 
графічний, фотографічний, колекційний, комбінований (змішаний), 
наочно-зображальний. Студенти повинні розуміти зміст зазначених 
способів: 

1) описовий (письмова фіксація ознак об‘єкту, який підлягає 
реєстрації. Наприклад: людей (зовнішні ознаки обличчя), тварин, 
предметів, слідів тощо, їх характерні індивідуальні ознаки); 

2) дактилоскопічний (отримання відбитків пальців рук у живих 
осіб, невпізнаних трупів, слідів пальців рук з місця події; 
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3) графічний (отримання суб‘єктивних портретів злочинців, які 
переховуються; зразків почерку, складання схем, креслень, малюнків 
предметів, тварин, рентгенограм та ін.); 

4) фотографічний (фіксація ознак об‘єкта реєстрації за 
допомогою засобів та методів судової фотографії. Наприклад: облік 
слідів взуття, слідів полів нарізів на вистріляній кулі, людей, тварин, 
слідів рук, предметів тощо); 

5) колекційний (збирання та збереження об‘єктів оригіналу в 
натурі. Наприклад: стріляних гільз, слідів знарядь зламу, замків, 
мікроволокон, запаху, підроблених грошей тощо); 

6) комбінований/змішаний (фіксація відомостей декількома 
вищеописаними способами в різних комбінаціях. Наприклад: 
фотознімок анфасу та отримання дактилокарти; 

7) наочно-зображальний (фіксація інформації об‘єктів реєстрації 
за допомогою зображення різних речей і предметів у вигляді зліпків 
(гіпсу, паст, пластиліну), малюнків, художніх замальовок та ін.). 

Формами концентрації інформації є: 
1) картотеки (картки, журнали, фотоальбоми, відеотеки, 

дактилокартотеки, слідотеки та ін.); 
2) колекції (об‘єкти, збережені в натуральному вигляді); 
3) змішана форма (фіксування ознак об‘єктів водночас у картках 

та журналах. Наприклад: сліди зламу зберігають та зосереджують в 
натурі, а їхні ознаки описують в журналі); 

4) аудіо і відеотеки (накопичення інформації шляхом запису на 
магнітну плівку); 

5) комп‘ютерні бази даних (фіксація об‘єктів за допомогою 
електронно-обчислювальної техніки. Наприклад: слідотека рук; 
картотека дактилокарт тощо). 

Студентам необхідно розглянути класифікацію криміналістичних 
обліків. 

Криміналістичні обліки залежно від завдань поділяються на: 
оперативно-пошукові; інформаційно-довідкові. 

Оперативно-пошукові обліки вміщують об‘єкти, які 
безпосередньо пов‘язані з подією злочину і, як правило, вилучені під 
час оглядів місця події або під час проведення оперативних заходів та 
слідчих дій. До них належать: дактилоскопічні обліки, колекції слідів 
злому, взуття, транспортних засобів, волокон, замків і ключів, 
підроблених рецептів і бланків документів, кулегільзотеки, колекції 
суб‘єктивних портретів та ін. 

Інформаційно-довідкові обліки (колекції і картотеки) 
комплектуються об‘єктами та даними, які безпосередньо не пов‘язані 
з подією злочину та одержані в результаті нагромадження відомостей 
інформаційного характеру. Об‘єктами інформаційно-довідкових 
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колекцій і картотек можуть бути зразки різноманітних виробів, 
рисунки, фотографії, таблиці, каталоги тощо. 

Криміналістичні обліки залежно від рівня концентрації 
інформації поділяються на: центральні, регіональні та місцеві. 

Студенти повинні знати види криміналістичних обліків. Такими 
видами є: трасологічний облік; дактилоскопічний облік; балістичний 
облік; облік холодної зброї; облік грошових знаків, бланків 
документів, цінних паперів та пластикових платіжних карток; облік 
осіб за ознаками зовнішності; вибухотехнічний облік; пожежно-
технічний облік; облік наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 
аналогів та прекурсорів; облік генетичних ознак людини; облік 
записів голосів та мовлення осіб; облік ідентифікаційних позначень 
транспортних засобів та реквізитів документів (підписів, печаток, 
штампів); облік матеріалів, речовин та виробів. 

Функціонування криміналістичних обліків ґрунтується на 
принципах законності, гуманізму, поваги до прав та свобод людини і 
громадянина, наукової обґрунтованості, усебічності та повноти 
застосування спеціальних знань. 

Студентам слід мати на увазі, що інколи кримінальну реєстрацію 
ототожнюють з криміналістичним обліком. Однак, криміналістичний 
облік – це система реєстрації всієї криміналістичної інформації, яку 
використовують як під час розкриття та розслідування злочинів, так і 
у профілактичній та адміністративно-правовій практиці. Кримінальна 
реєстрація означає облік інформації, яку використовують тільки в 
оперативно-розшуковій, слідчій практиці, тому вона зосереджена в 
органах МВС і прокуратури. 

Самостійна робота 
Питання для самостійного опрацювання 
1. Поняття і значення кримінальної реєстрації.  
2. Наукові і правові засади криміналістичного обліку.  
3. Види криміналістичних обліків.  
4. Система, принципи організації і функціонування 

криміналістичних обліків.  
5. Взаємозв'язок окремих видів обліків.  
6. Способи реалізації даних обліків у розшуку осіб, предметів, у 

розкритті злочинів.  
7. Тенденції та перспективи розвитку криміналістичних обліків, 

проблеми їх автоматизації і комп'ютеризації.  

Основні терміни та поняття: кримінальна реєстрація, завдання 
кримінальної реєстрації, види кримінальної реєстрації, об‘єкти 
кримінальної реєстрації, криміналістичний облік, система 
криміналістичних обліків, принципи функціонування 
криміналістичних обліків. 
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Завдання для самостійної роботи та самоконтролю знань 
студентів: 

1. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою до 
теми та підготувати опорний конспект питань. 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 
3. Розробити структурно-логічну схему «Види криміналістичних 

обліків». 
4. Виконати тестові завдання: 

Вибрати дві правильні відповіді: 

1. Залежно від рівня концентрації криміналістичні обліки 

поділяються на: 

А) центральні; 

Б) регіональні; 

В) автономні; 

Г) муніципальні. 

2. Дактилоскопічний облік призначений для: 

А) розшуку людей, які зникли безвісти; 

Б) встановленню осіб, які залишили сліди взуття на місці події; 

В) встановлення осіб, які залишили сліди рук на місці події; 

Г) встановлення осіб, які залишили сліди рукавичок на місці 

події. 

3. Дактилоскопічний облік складається з: 

А) дактилокартотек; 

Б) слідотек; 

В) аудіо і відеотек; 

Г) колекцій. 

4. Дактилотека складається з: 

А) масиву дактилокарт невпізнаних трупів; 

Б) реєстраційних карт слідів рук, які вилучені під час оглядів 

місць подій за фактами нерозкритих злочинів; 

В) масиву дактилокарт осіб, які були піддані 

дактилоскопіюванню; 

Г) реєстраційних карт слідів рук, які вилучені під час оглядів 

місць подій за фактами безвісного зникнення осіб. 

5. Відповідно до чинного законодавства проводиться 

дактилоскопіювання особи, яка: 

А) затримана за підозрою у вчиненні злочину; 

Б) взята під варту; 
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В) допитана слідчим в якості свідка; 

Г) звернулася із заявою або повідомленням про кримінальне 

правопорушення до органу державної влади, уповноваженого 

розпочати досудове розслідування, і не є потерпілим. 

Джерела і література: 
№№ 5, 10-16, 21, 23, 27, 29, 33, 38, 42, 47, 49-56, 64-69, 76, 79-81 

МОДУЛЬ ІІ. Криміналістична тактика. Методика розслідування 
окремих видів злочинів 

Тема 13. Загальні положення криміналістичної тактики 

Методичні рекомендації до вивчення теми 

Головна мета вивчення теми полягає у з’ясуванні та засвоєнні 
базових теоретичних положень криміналістики про поняття 
криміналістичної тактики, її систему та завдання, взаємозв'язок 
криміналістичної тактики з криміналістичною технікою і 
методикою; поняття, сутність і види тактичних операцій 
(комбінацій), їх значення і використання у розкритті та розслідуванні 
кримінальних правопорушень; поняття та сутність тактичного 
рішення слідчого, умови, що визначають прийняття і реалізацію 
тактичних рішень; поняття, сутність та види слідчих ситуацій, 
компоненти слідчих ситуацій. 

Криміналістична тактика – це розділ науки криміналістики, що 
займається розробкою прийомів проведення слідчих дій, загальних 
тактичних рекомендацій щодо організації і планування процесу 
слідства. 

У криміналістичній літературі криміналістичну тактику 
характеризують як: 1) складову частину науки криміналістики; 
2) систему наукових положень; 3) сукупність рекомендацій. 

У структурному відношенні в тактиці виділяються два розділи: 
1) загальні положення (вони містять у собі основні поняття тактики; 
вчення про криміналістичну версію, планування розслідування, 
взаємодію слідчого з оперативними підрозділами, залучення 
громадськості до розслідування злочинів); 2) тактика проведення 
окремих слідчих (розшукових) дій. 

Джерела криміналістичної тактики поділяють на законодавчі, 
наукові та практичні.  

Основним завданням криміналістичної тактики є розробка 
рекомендацій для максимально ефективного проведення слідчих дій, 
операцій, спрямованих на збір, аналіз доказової інформації. 

Криміналістична тактика тісно пов’язана з іншими розділами 
криміналістики – криміналістичною технікою та методикою 
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розслідування окремих видів злочинів. Тактика провадження тих або 
інших процесуальних дій змінюється залежно від характеру задіяних 
засобів та прийомів криміналістичної техніки (наприклад, тактика 
проведення обшуку прямо залежить від того, які пошукові прилади 
використовуються). Використання технічних засобів передбачає їх 
тактичне обґрунтування та доцільність. Взаємозв‘язок 
криміналістичної тактики і методики розслідування окремих видів 
злочинів визначається тим, що рекомендації тактики реалізуються 
тільки через методику розслідування з урахуванням специфічних рис 
конкретного виду злочину. 

Структурність криміналістичної тактики можна простежити 
на її елементному складі, який передбачає виділення тих «часток», на 
яких ґрунтується тактика: 1) тактичний прийом; 2) тактична 
рекомендація; 3) тактика слідчої (розшукової) дії, судової, 
оперативно-розшукової дії; 4) тактична комбінація; 5) тактична 
операція. 

Студентам необхідно розглянути поняття тактичного прийому. 
Слід розуміти, що тактичний прийом є основним елементом 
криміналістичної тактики. В юридичній літературі визначення 
поняття тактичного прийому до цього часу є спірним, що викликає 
неоднозначне його розуміння і тлумачення.  

У криміналістиці існують два основних напрями у поглядах на 
сутність тактичного прийому: деякі автори розглядають тактичний 
прийом як своєрідну наукову рекомендацію, інші – визначають його 
як спосіб дії чи лінію поведінки.  

Тактичний прийом – це спосіб здійснення процесуальної дії, 
спрямований на досягнення її конкретної мети, заснований на 
психологічному механізмі його реалізації, і найбільш раціональний і 
ефективний у певних ситуаціях.  

Тактичний прийом виконуватиме свої функції тільки в тому разі, 
якщо він відповідатиме низці вимог, до числа яких належать 
законність, етичність, науковість, вибірковість, пізнавальна цінність.  

Тактичні прийоми виконують різноманітні функції і можуть 
бути поділені на загальні, що виходять за рамки ізольованої дії та 
характерні для низки процесуальних дій, та окремі, які притаманні 
внутрішньому змістові окремої дії.  

Загальними функціями тактичних прийомів можуть бути 
пізнавальна, прогностична, комунікативна, регулятивна. Студентам 
необхідно розкрити зміст зазначених функцій. 

Окремі функції являють собою диференціацію тих чи інших 
загальних функцій, пов‘язану зі специфікою слідчої чи судової дії 
(огляду місця події, обшуку, пред‘явлення для впізнання, допиту 
тощо). Так, у процесі допиту загальні функції тактичних прийомів 
(пізнавальна і комунікативна) знаходять свій прояв у таких окремих 
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функціях, як функція викриття (викриття неправдивої заяви про алібі, 
встановлення обмови, самообмови тощо); функція спонукання 
(актуалізація в пам‘яті забутого, стимулювання до дачі показань); 
функція корекції (усунення перекручень при добросовісній помилці, 
уточнення показань і усунення суперечностей у них). 

У криміналістичній літературі здійснюється спроби 
класифікувати тактичні прийоми. Досить вдалу класифікацію 
запропонував В.Ю. Шепітько: 

1) за видом процесуальної дії: тактичні прийоми огляду місця 
події (аналіз окремих слідів на місці події; моделювання події, що 
відбулась; зіставлення модельованої події та реальної картини місця 
події; аналіз ознак знищення слідів; зіставлення інформації місця події 
з типовими аналогами та ін.); тактичні прийоми допиту (постановка 
різних видів запитань; пред‘явлення речових та письмових доказів; 
оголошення показань окремих осіб; допит на місці події; демонстрація 
перспектив ситуації, що склалася; переконання у необхідності надання 
допомоги органам розслідування та ін.); тактичні прийоми обшуку 
(залучення обшукуваного до діяльності слідчого; словесна розвідка; 
зіставлення виявленого з ознаками того, що шукається; аналіз ознак 
предмета пошуків; постановка обшукуваному уточнюючих запитань; 
використання можливостей типових аналогів тощо); тактичні 
прийоми інших процесуальних дій;  

2) за діапазоном використання: тактичні прийоми, які 
використовуються під час провадження тільки окремих слідчих 
(розшукових) дій (допит на місці події, орієнтація на професійні 
навички обшукуваного тощо); тактичні прийоми, які 
використовуються у декількох (багатьох) процесуальних діях 
(постановка тих чи інших запитань; використання типових аналогів; 
аналіз слідів, предметів, їх ознак тощо); 

3) за об’єктом спрямованості (або сферою реалізації): тактичні 
прийоми, спрямовані на здійснення впливу на людину (роз‘яснення 
важливості правдивих показань; постановка контрольних, 
нагадуючих, доповнюючих та інших запитань; демонстрація 
фотознімків; оголошення висновків експертиз або результатів слідчих 
(розшукових) дій та ін.); тактичні прийоми, спрямовані на 
дослідження матеріального середовища (аналіз слідів, предметів, їх 
ознак, розміщення; використання уявної реконструкції окремих 
елементів події – моделювання з метою відтворення події, що 
відбулась; зіставлення слідів, виявлених на місці події, та ін.); 

4) за ситуаційною варіантністю (тактичні прийоми, які 
диференціюються залежно від ситуації процесуальної дії): так, у 
ситуації повідомлення неправдивих показань під час допиту можуть 
бути виділені такі тактичні прийоми: постановка контрольних 
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запитань, пред‘явлення доказів, оголошення показань інших осіб, 
допит на місці події тощо; 

5) за характером інформації: тактичні прийоми, які ґрунтуються 
на словесній інформації (бесіда на сторонню тему; роз‘яснення 
значення щиросердого каяття; постановка тих чи інших запитань 
тощо); тактичні прийоми, які базуються на матеріалізованій 
інформації (демонстрація доказів, різної наочної інформації та ін.); 
тактичні прийоми, що засновані на логіко-розумовій інформації 
(аналіз окремих слідів (предметів); моделювання події, що відбулась; 
зіставлення інформації місця події з традиційним, природним плином 
події тощо). 

У сучасній криміналістичній тактиці використовуються поняття 
«тактична комбінація» і «тактична операція», визначення яких має 
дискусійний характер. Комплекс тактичних прийомів отримав у 
криміналістиці назву «тактична комбінація».  

Тактична комбінація – це певне поєднання тактичних прийомів, 
рекомендацій, які мають на меті вирішення конкретного завдання 
розслідування та зумовлені цією слідчою ситуацією. Студентам слід 
розуміти, що поєднання тактичних прийомів – тактична комбінація – 
можливе тільки в рамках однієї слідчої дії. 

Розглядають так основні види тактичних комбінацій:  
1) тактичні комбінації, спрямовані на забезпечення повноти 

виявлення та закріплення слідів кримінального правопорушення 
(застосовуються під час проведення огляду, обшуку);  

2) тактичні комбінації, пов’язані із забезпеченням необхідних для 
проведення слідчої (розшукової) дії обставин (тактичні комбінації, 
спрямовані на відтворення такої обстановки місця події з метою 
актуалізації пам‘яті свідка чи потерпілого та отримання повних 
достовірних показань);  

3) тактичні комбінації як засіб психологічного впливу слідчого, 
інших компетентних суб’єктів на осіб, що протидіють 
кримінальному провадженню (тактичні прийоми, покликані усувати 
або нейтралізувати негативні наслідки протидії підозрюваного під час 
проведення допиту). 

Тактична операція – це комплекс слідчих (розшукових) дій, 
негласних слідчих (розшукових) дій, оперативно-розшукових, 
організаційно-технічних та інших заходів, які проводяться за 
узгодженим планом та спрямовані на вирішення конкретного завдання 
під час розслідування. 

На відміну від тактичної комбінації як комплексу тактичних 
прийомів у рамках однієї слідчої дії, тактична операція може охопити 
кілька взаємопов‘язаних слідчих дій та інших заходів. 

Студентам необхідно розглянути поняття слідчої ситуації. 
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Слідча ситуація – це об‘єктивно існуюча на конкретний момент 
реальність, тобто сукупність умов, в яких перебуває та діє слідчий. 

Поряд з поняттям «слідча ситуація» у криміналістичній літературі 
розроблені і вивчаються науково-теоретичні поняття, що стосуються 
лише криміналістичної тактики. До них належать: кримінальна 
ситуація; ситуація на місці події; конфліктна ситуація; безконфліктна 
ситуація. 

Кримінальна ситуація – це об‘єктивно створена зовнішня 
обстановка злочинної діяльності, яка складається із трьох періодів: 
1) докримінальний (характеризує обставини перед скоєнням злочину); 
2) кримінальний (в момент скоєння злочину); 3) посткримінальний 
(після завершення злочинних діянь і настання злочинного результату). 

Ситуація на місці події означає стан об‘єктивно створеної речової 
обстановки матеріального середовища, в якому було скоєно злочин і 
який залишив після себе злочинець. 

На формування слідчої ситуації впливають наступні чинники:  
1) психологічного характеру (стан слідчого; безконфліктний 

процес розслідування чи навпаки);  
2) інформаційного характеру (обізнаність слідчого про обставини 

кримінального правопорушення, можливі докази);  
3) процесуального і тактичного характеру (стан провадження; 

докази та їх джерела);  
4) організаційно-технічного характеру (забезпеченість зв‘язком 

між черговою частиною та слідчо-оперативною групою). 
Види слідчих ситуацій:  
1) за належністю до конкретного злочину або певного виду 

злочинів (конкретна (реальна); типова);  
2) за часом створення (початкові; проміжні; кінцеві);  
3) за можливістю досягнення мети розслідування (сприятливі 

ситуації; несприятливі ситуації);  
4) за відносинами між учасниками (конфліктні; безконфліктні). 
Значення слідчої ситуації: визначає особливості планування 

розслідування; впливає на висування криміналістичних версій; 
впливає на послідовність проведення слідчих дій; визначає 
організацію взаємодії органів досудового слідства та оперативних 
підрозділів. 

Відповідно до слідчої ситуації слідчий приймає тактичне 
рішення. Тактичне рішення – це визначення мети тактичного впливу 
на слідчу ситуацію в цілому або окремі її компоненти, на перебіг і 
результати процесу розслідування та його елементи, вибір методів, 
прийомів та засобів досягнення мети. 

Процес прийняття тактичного рішення включає:  
1) аналіз слідчої ситуації, що склалася;  
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2) визначення мети та завдань, які необхідно досягти для її 
вирішення;  

3) вибір засобів та методів досягнення мети й завдань;  
4) реалізація тактичного рішення. 
Тактичні рішення поділяються на:  
1) процесуальні (рішення щодо вибору слідчих (розшукових), 

негласних слідчих (розшукових), інших процесуальних дій);  
2) непроцесуальні (прийоми й засоби реалізації процесуальних 

рішень шляхом їх забезпечення організаційно-тактичними заходами). 
Тактичне рішення складається з трьох частин:  
1) інформаційної (полягає в аналізі й оцінці слідчої ситуації та її 

компонентів, поставлених процесуальних завдань, особливостей 
протидії розслідуванню);  

2) організаційної (визначає функції, форми і напрями впливу, 
послідовність введення в дію наявних сил і засобів, проведення 
необхідних організаційно-технічних заходів);  

3) операційної (передбачає визначення мети тактичного впливу, 
умов, способів, засобів її досягнення; прогнозованих результатів 
реалізації тактичного рішення). 

Тактичний ризик – виконання слідчим (або суддею) діяльності в 
умовах можливого виникнення негативних наслідків.  

Криміналістична рекомендація – науково обґрунтована та 
перевірена практикою порада щодо вибору і застосування засобів, 
прийомів та форм поведінки. 

Відповідно до ступеню вираження криміналістичні рекомендації 
розділяють на пропозиції:  

1) про використання конкретного науково-технічного досягнення;  
2) про порядок і умови використання конкретного засобу, 

прийому чи методики для вирішення конкретних;  
3) про застосування використовуваного у практиці засобу для 

досягнення інших завдань чи в інших умовах. 
Студенти повинні знати, що криміналістичні рекомендації не слід 

змішувати із тактичними прийомами чи іншими засобами 
криміналістичної тактики, а їх слід розглядати як форму і зміст: 
тактичний прийом – це спосіб дії для досягнення теми, тобто, зміст; 
рекомендація – це спосіб оформлення запропонованого засобу, тобто 
форма. 

Лекційне заняття 
План 
1. Криміналістична тактика: поняття, система, завдання.  
2. Поняття тактичних прийомів, їх джерела та класифікація. 

Критерії допустимості та ефективності тактичних методів і засобів. 
3. Поняття, сутність і види тактичних операцій (комбінацій), їх 

значення та використання в розкритті і розслідуванні злочинів. 



97 

4. Слідчі ситуації: поняття, види. 

Самостійна робота 
Питання для самостійного опрацювання 
1. Правові, психологічні та етичні основи криміналістичної 

тактики.  
2. Тактичний прийом і криміналістична рекомендація  
3. Слідча ситуація як підґрунтя прийняття тактичних рішень. 
4. Тактичне рішення. Тактичний ризик. 

Основні терміни та поняття: криміналістична тактика, 
система криміналістичної тактики, завдання криміналістичної 
тактики, принципи криміналістичної тактики, тактичні прийоми, 
криміналістична рекомендація, тактичні операції, тактичні комбінації, 
слідчі ситуації, тактичне рішення, тактичний ризик, криміналістична 
рекомендація. 

Завдання для самостійної роботи та самоконтролю знань 
студентів: 

1. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою до 
теми та підготувати опорний конспект питань для обговорення на 
семінарському занятті. 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 
3. Розробити структурно-логічну схему «Види слідчих ситуацій». 
4. Виконати тестові завдання: 

Вибрати дві правильні відповіді: 

1. Вимогами (принципами допустимості) застосування тактичних 

прийомів є: 

А) законність, етичність, науковість; 

Б) варіантність, алгоритмічність; 

В) динамічність, гнучкість; 

Г) вибірковість, пізнавальна цінність. 

2. До прогностичної функції тактичного прийому відносять: 

А) встановлення психологічного контакту;  

Б) передбачення власних дій слідчим (суддею);  

В) передбачення дій інших учасників процесу розслідування 

(судового розгляду); 

Г) управління спілкуванням з боку слідчого (судді). 

3. За належністю до конкретного злочину або до певного виду 

злочинів слідчі ситуації поділяють: 

А) конкретна (реальна); 

Б) проста (сприятлива); 
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В) типова; 

Г) складна (несприятлива). 

4. За цільовою спрямованістю психологічний вплив поділяється 

на види: 

А) вербальний вплив; 

Б) психологічно слабкий вплив; 

В) вплив, пов‘язаний з діагностикою психічного стану 

підозрюваного, свідка чи потерпілого;  

Г) вплив, що передбачає зміну поведінки і позиції суб‘єкта 

спілкування. 

5. Елементами криміналістичної тактики є: 

А) тактика слідчої (судової, оперативно-розшукової) дії, яка 

охоплює весь типовий тактичний комплекс її можливого здійснення, 

реалізації; 

Б) система слідчих або інших дій (тактична операція), спрямована 

на виконання завдання розслідування у відповідній слідчій ситуації; 

В) техніко-криміналістичне дослідження документів; габітологія; 

Г) оперативно-розшукові заходи.  

Джерела і література: 
№№ 1-3, 5, 10-16, 21-23, 29-30, 35, 38, 40, 42-44, 47-57, 59, 61, 63-

69, 71-72, 75-81 

Тема 14. Криміналістична версія. Організація та планування 
розслідування 

Методичні рекомендації до вивчення теми 

Головна мета вивчення теми полягає у з’ясуванні та засвоєнні 
базових теоретичних положень криміналістики про поняття та 
класифікацію криміналістичних версій, етапи їх побудови та 
перевірки; поняття і сутність планування розслідування, принципи 
планування розслідування, особливості окремих видів планування 
розслідування. 

Криміналістична версія – це обґрунтоване припущення про 
наявність і обставини розслідуваної події, дії конкретних осіб і 
наявність у цих діях складу певного злочину. 

За своєю природою версії є різновидом гіпотез. На відміну від 
наукових гіпотез версії не мають на меті створення наукових теорій, а 
перевірка їх здійснюється у термін, встановлений для розслідування. 

Методами побудови версій є їх логічні основи – індуктивний чи 
дедуктивний метод, аналогії. 

Криміналістична версія повинна відповідати ряду ознак:  
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1) бути реальною;  
2) відносно простою, із чіткою та однозначною формулою;  
3) мати відношення до більш широкого кола фактів, що 

встановлюються в процесі розслідування кримінального 
правопорушення. 

Студентам слід розглянути етапи побудови криміналістичних 
версій: 

1) аналіз фактичного матеріалу;  
2) висловлення припущення (саме версії);  
3) виведення наслідків версії;  
4) перевірка виведених наслідків (у цьому разі підтверджується 

або спростовується слідча версія). 
Пізнавальна функція версії полягає у: а) систематизації доказового 

матеріалу; б) його аналізі; в) обґрунтованому висуненні припущення, 
яке визначає найбільш швидкий та ефективний шлях встановлення 
істини. 

Студентам необхідно розглянути класифікацію криміналістичних 
версій, які класифікують за різними підставами:  

1) за суб’єктом висунення (версії слідчого, прокурора, 
співробітника оперативного підрозділу, експерта, суду);  

2) за ступенем визначеності висунутих припущень (типові та 
конкретні (специфічні);  

3) за об’ємом пояснення фактів (загальні та окремі);  
4) за ступенем ймовірності (малоймовірні та найбільш ймовірні);  
5) за часом побудови (первинні й наступні);  
6) відносно предмета доказування (обвинувальні та 

виправдовувальні). 
Студентам слід розуміти, що невід‘ємною частиною організації 

розслідування кримінальних правопорушень є його планування. 
Планування розслідування – визначення шляхів розкриття 

злочинів, окреслення обставин, які підлягають з‘ясуванню, а також 
встановлення найдоцільніших строків проведення необхідних слідчих 
дій та оперативно-розшукових заходів. 

Мета планування полягає у визначенні шляху і змісту діяльності 
слідчого на всіх її стадіях, забезпечення її цілеспрямованості, повноти, 
об‘єктивності, всебічності, економії часу, сил і засобів.  

Принципи планування – ті вихідні положення, на яких базується 
цей процес. Ними є: законність, індивідуальність, повнота, 
своєчасність, динамічність, реальність, конкретність, обґрунтованість 
планування. 

Умови планування – сукупність певних обставин, чинників, знань 
і вмінь, що роблять можливим планування. 

До елементів планування входять: аналіз вихідної інформації; 
висунення версій та визначення завдань розслідування; визначення 
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способів вирішення поставлених завдань; складання письмового 
плану та іншої документації; контроль за виконанням і коригування 
плану розслідування.  

Існують кілька рівнів планування: планування роботи слідчого 
(календарний план); планування розслідування кримінального 
правопорушення; планування початкового, наступного, заключного 
етапів розслідування; планування проведення слідчої (розшукової), 
негласної слідчої (розшукової) дії, інших процесуальних дій та 
оперативно-розшукових заходів; планування застосування тактичного 
прийому. 

Самостійна робота 
Питання для самостійного опрацювання 
1. Криміналістична версія: поняття, логічна природа, види. 

Правила побудови і перевірки версій. 
2. Сутність планування розслідування, його принципи.  
3. Аналіз слідчої ситуації як умова забезпечення ефективності 

планування розслідування.  
4. Техніка планування розслідування. Структура та види планів 

розслідування. 

Основні терміни та поняття: криміналістична версія, види 
криміналістичних версій, перевірка криміналістичних версій, 
планування розслідування, принципи планування розслідування, 
окремі види планування, елементи плану розслідування. 

Завдання для самостійної роботи та самоконтролю знань 
студентів: 

1. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою та 
підготувати опорний конспект питань теми. 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 
3. Розробити логічну схему «Види криміналістичних версій». 
4. Виконати тестові завдання: 

Вибрати дві правильні відповіді: 

1. На першочерговому етапі розслідування в плані повинні 

відобразитися такі дії: 

А) щодо встановлення і розшуку суб‘єктів вчинення 

кримінальних правопорушень за гарячими слідами;  

Б) складення обвинувального акту та реєстру матеріалів 

досудового розслідування; 

В) щодо пошуку доказів і джерел їх отримання; 

Г) складення реєстру матеріалів досудового розслідування; 

2. Побудова версії ґрунтується на: 
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А) плануванні розслідування; 

Б) аналізі вихідної слідчої ситуації; 

В) аналізі криміналістичної характеристики злочину; 

Г) організації розслідування. 

3. До криміналістичних версій пред‘являються дві основні 

вимоги: 

А) обґрунтованість; 

Б) етичність; 

В) законність; 

Г) охоплення всіх реально можливих пояснень події, що 

відбулася. 

4. Відносно предмета доказування криміналістичні версії 

поділяються: 

А) первинні; 

Б) обвинувальні; 

В) наступні; 

Г) виправдовувальні. 

5. У процесі побудови версій рекомендують дотримуватися 

наступних правил: 

А) висуваються усі об‘єктивно можливі в конкретних умовах 

версії, які пояснюють подію злочину в цілому або окремі її обставини 

і факти; 

Б) висуваються лише реальні, обґрунтовані вихідною 

інформацією про факти, версії, які можуть бути перевірені наявними 

силами та засобами; 

В) версія може висуватися будь-якою особою, незалежно від того 

чи наділена вона правом на її перевірку; 

Г) версія може суперечити науковим даним. 

Джерела і література: 
№№ 2-3, 10-16, 21, 23, 29, 38, 42, 47, 49-56, 64-69, 76, 79-81 

Тема 15. Тактика огляду 

Методичні рекомендації до вивчення теми 

Головна мета вивчення теми полягає у з’ясуванні та засвоєнні 
базових теоретичних положень криміналістики про тактичні 
особливості проведення слідчої (розшукової) дії – огляду. 

Вивчення цієї теми необхідно розпочати із з‘ясування поняття 
огляду. Поняття слідчого огляду в криміналістиці склалося не відразу. 
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На думку М.В. Салтевського наукове визначення слідчого огляду 
повинно відображати: а) процесуальний характер; б) специфіку 
методів дослідження; в) характер предмета дослідження; г) мету 
дослідження. З урахуванням цього вчений сформулював наступне 
визначення: слідчий огляд – це процесуальна дія, що полягає в 
безпосередньому сприйнятті і дослідженні матеріальних змін джерел 
інформації для розкриття і розслідування злочинів. 

З урахуванням вимог ст. 237 КПК України огляд – це слідча 
(розшукова) дія, що полягає у безпосередньому сприйнятті зовнішніх 
ознак матеріальних об'єктів з метою виявлення та фіксації відомостей 
щодо обставин вчинення кримінального правопорушення. 

Відповідно до зазначеної статті метою огляду є виявлення та 
фіксація відомостей щодо обставин вчинення кримінального 
правопорушення. 

Законодавець виділяє такі види огляду: 1) огляд місця події; 
2) огляд місцевості; 3) огляд приміщень; 4) огляд речей; 5) огляд 
документів; 6) огляд трупа.  

Кожний із видів слідчого огляду має свої специфічні особливості, 
що визначають порядок його проведення. Але разом з тим існує ряд 
положень процесуального і тактичного характеру, загальних для всіх 
видів оглядів. 

Огляд місця події найчастіше є невідкладною слідчою дією, саме 
тому він є єдиною слідчою дією, яка у невідкладних випадках може 
бути проведена до внесення відомостей про кримінальне 
правопорушення до ЄРДР, що здійснюється негайно після завершення 
огляду. 

Необхідно розрізняти терміни «місце події» та «місце злочину». 
Місце події є більш широким поняттям, яке може охоплювати: 
1) місце підготовки до злочину; 2) місце безпосереднього вчинення 
злочину; 3) місце виявлення слідів і знарядь злочину та місце їх 
приховання.  

Місце події – це ділянка місцевості чи приміщення, в межах якої 
виявлено сліди, що свідчать про вчинення злочину або вказують на 
його зв‘язок із злочином. 

Місце злочину – це конкретна ділянка, де було скоєно злочин або 
настав злочинний результат. 

Слід мати на увазі, що місце події може не збігатися з місцем 
вчинення злочину. Якщо злочин вчинений в одному місці, а сліди 
його знайдені в іншому, то в матеріалах кримінального провадження 
фігуруватиме і місце злочину, і місце події. Якщо ж злочин вчинений 
у тому місці, де були знайдені його сліди, місце злочину і місце події 
збігаються. 

Студенти повинні розкрити зміст загальних тактичних положень 
слідчого огляду, до яких належать: 1) своєчасність проведення 
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огляду; 2) невідкладність; 3) об‘єктивність огляду; 4) повнота огляду; 
5) активність огляду; 6) методичність і послідовність огляду; 7) єдине 
керівництво оглядом з боку слідчого.  

Необхідно знати, що тактика огляду місця події включає в себе 
три етапи: 1) підготовчий (складається з двох стадій – підготовчі дії 
до виїзду на місце події та дії після прибуття на місце події); 
2) робочий (складається з двох частин – загального і детального); 
3) заключний. Студенти повинні розуміти зміст зазначених вище 
етапів огляду. 

Необхідно розглянути наступні методи огляду місця події:  
1) ексцентричний (огляд по спіралі від центру місця події до 

периферії); 
2) концентричний (огляд здійснюється від периферії до центра); 
3) фронтальний (передбачає здійснення дослідження об‘єкта 

засобами, розташованими в лінію); 
4) секторний (полягає у тому, що слідчий, перебуваючи в центрі 

місця події, за компасом визначає напрям руху по колу); 
5) статичний (обстановка та об‘єкти оглядаються у нерухомому 

стані, без їх переміщення у просторі та зміни цілісності); 
6) динамічний (допускає переміщення об‘єктів та огляд їх з усіх 

сторін); 
7) вибірковий (дослідження обстановки лише в місцях 

розташування слідів злочину, визначених відповідно до механізму 
його скоєння); 

8) суцільний (полягає в скрупульозному дослідженні всієї 
території місця події, не минаючи жодного об‘єкта). 

Огляд місця події може бути:  
1) первинним (здійснюється безпосередньо після отримання 

інформації про вчинений злочин і у обстановці місця події наявні 
незмінені сліди злочину та злочинця);  

2) повторним (здійснюється у випадках, якщо виникає сумнів у 
повноті та достовірності первинного огляду внаслідок різноманітних 
причин – несприятливі природні умови, недостатня кваліфікація або 
ретельність слідчого тощо); 

3) додатковим (здійснюється у випадках, коли у ході 
розслідування виникає необхідність оглянути певний об‘єкт або 
ділянку місця події, які або взагалі не були оглянуті під час 
первинного огляду, або були оглянуті недостатньо ретельно і 
поверхово). 

Потрібно розглянути поняття «негативні обставини», 
«інсценування злочину». Негативні обставини – такі зміни в 
обстановці, яка суперечить механізму взаємодії, тобто сліди на місці 
події є, але їх не повинно бути, і навпаки, слідів немає, але вони 
обов‘язково повинні бути. Інсценування злочину – створення 
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зацікавленими особами штучної обстановки з метою заплутати 
слідство, завести на хибний шлях розслідування 

Студентам необхідно розглянути особливості фіксації ходу та 
результатів огляду. Фіксація результатів огляду – документальне 
відображення в установленій законом формі всього виявленого 
слідчим під час огляду, опис проведених ним під час огляду дій, 
відображення загального виду оглянутих об‘єктів, їхніх якостей, 
властивостей та ознак. Основним способом фіксації результатів 
огляду місця події є складання протоколу. Додатками до проколу 
огляду місця події можуть бути спеціально виготовлені копії, зразки 
об'єктів, речей, документів, фототаблиці, плани, схеми, зліпки, носії 
комп'ютерної інформації та інші матеріали, які пояснюють зміст 
протоколу (ст. 105 КПК). 

Необхідно ознайомитися з вимогами ст. 238 КПК України (Огляд 
трупа) та ст. 239 КПК України (Огляд трупа, пов‘язаний з 
ексгумацією). 

Огляд трупа – це слідча (розшукова) дія, що проводиться в місці 
його знаходження слідчим та/або прокурором за обов'язкової участі 
судово-медичного експерта або лікаря і полягає у безпосередньому 
сприйнятті зовнішніх ознак трупа з метою виявлення та фіксації 
відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення. 

Слід мати на увазі, що огляд трупа може бути самостійною і 
окремою слідчою дією (якщо проводиться не на місці події, а в 
лікарні, морзі тощо) чи складовою частиною огляду місця події (якщо 
здійснюється одночасно з оглядом місця події, житла чи іншого 
володіння особи). Якщо труп знаходиться в житлі чи іншому 
володінні особи, його огляд проводиться з додержанням правил КПК 
про огляд житла чи іншого володіння особи. Окремим видом огляду 
трупа є його огляд, пов‘язаний з ексгумацією (ст. 239 КПК України). 

Огляд трупа відбувається в два етапи: 
1) загальний огляд (при якому досліджуються: поза трупа і його 

положення на місці події; зовнішній вигляд; знаряддя спричинення 
смерті у випадках, коли вони знаходяться безпосередньо на трупі, 
механічно сполучені з ним);  

2) детальний огляд (обстеженню підлягають: ложе трупа; одяг на 
трупі; тіло трупа і пошкодження на ньому; предмети, виявлені в одязі 
трупа). 

Студентам необхідно вивчити вимоги ст. 241 КПК України 
(Освідування особи). Освідування – це слідча (розшукова) дія, що 
полягає в огляді підозрюваного, свідка чи потерпілого для виявлення 
на їхньому тілі слідів кримінального правопорушення або особливих 
прикмет, якщо для цього не потрібно проводити судово-медичну 
експертизу. 
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Метою освідування є виявлення на тілі підозрюваного, свідка чи 
потерпілого слідів кримінального правопорушення або особливих 
прикмет. 

Освідування як слідчу дію необхідно відрізняти від освідування 
судово-медичного. Для провадження слідчого освідування не 
вимагається спеціальних медичних пізнань. При провадженні ж 
судово-медичного освідування необхідні спеціальні знання в галузі 
медицини. У свою чергу, судово-медичне освідування не слід 
ототожнювати із судово-медичною експертизою, яка призначається і 
проводиться у порядку ст. 242 КПК, результати якої оформляються 
висновком експерта. 

Фактичною підставою для прийняття рішення про освідування є 
наявність зафіксованих у матеріалах кримінального провадження 
даних про те, що на тілі певної особи є особливі прикмети чи сліди 
злочину, виявлення чи засвідчення наявності яких має значення для 
кримінального провадження, передусім для встановлення осіб, які 
вчинили кримінальне правопорушення. 

Юридичною підставою проведення освідування є тільки 
постанова про це прокурора. 

При освідуванні не допускаються дії, які принижують гідність 
освідуваної особи або є небезпечними для її здоров'я. 

Семінарське заняття 
Питання для обговорення 
1. Поняття, сутність і завдання огляду. Види огляду.  
2. Огляд місця події.  
3. Особливості огляду трупа. 
4. Фіксація ходу і результатів огляду. 
5. Освідування. 

Самостійна робота 
Питання для самостійного опрацювання 
1. Роль огляду в розкритті та розслідуванні злочину. 
2. Поняття, сутність і завдання огляду. Види огляду.  
3. Загальні положення тактики огляду. Огляд місця події, трупа, 

предметів і документів. 
4. Фіксація ходу і результатів огляду. Використання спеціальних 

знань та технічних засобів при огляді.  
5. Оцінка результатів огляду місця події. 
6. Ексгумація трупа. 
7. Освідування. 

Основні терміни та поняття: огляд, види огляду, огляд місця 
події, огляд місцевості, огляд приміщень, огляд речей, огляд 
документів, огляд трупа, місце події, місце злочину, методи огляду, 
освідування.  
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Завдання для самостійної роботи та самоконтролю знань 
студентів: 

1. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою до 
теми та підготувати опорний конспект питань теми. 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 
3. Розробити структурно-логічну схему «Види слідчого огляду». 
4. Виконати тестові завдання: 

Вибрати дві правильні відповіді: 

1. Які завдання вирішує слідчий на підготовчому етапі огляду 

після прибуття на місце події: 

А) видаляє з місця події сторонніх осіб; 

Б) визначає спосіб (послідовність) огляду; 

В) дає розпорядження поліцейським щодо проведення необхідних 

оперативно-розшукових заходів (переслідування по «гарячих слідах», 

встановлення очевидців);  

Г) здійснює орієнтуючу і оглядову фотозйомку. 

2. Які завдання вирішує слідчий на заключному етапі огляду: 

А) визначає функції кожного учасника огляду і роз‘яснює їм їхні 

права та обов‘язки; 

Б) забезпечує охорону об‘єктів, які з певних причин не могли 

бути вилучені; 

В) складає протокол огляду місця події. 

Г) здійснює орієнтуючу і оглядову фотозйомку. 

3. Які положення розкривають сутність та підстави проведення 

додаткового огляду: 

А) коли слідчий, ознайомившись із протоколом огляду, 

здійсненого іншою особою, дійде висновку про те, що цю слідчу дію 

виконано неякісно;  

Б) коли слідчий оглядає не все місце події, а тільки ті об‘єкти, 

яких не було знайдено чи оглянуто під час первинного огляду; 

В) коли слідчий, враховуючи хиби первинного огляду, ретельніше 

досліджує те місце події, яке вже було оглянуте; 

Г) коли первинний огляд було проведено в несприятливих умовах 

(під час сильного туману, дощу тощо). 

4. Які положення розкривають сутність та підстави проведення 

повторного огляду: 

А) коли первинний огляд було проведено в несприятливих 

умовах (під час сильного туману, дощу тощо); 
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Б) коли слідчий оглядає не все місце події, а тільки ті об‘єкти, 

яких не було знайдено чи оглянуто під час первинного огляду; 

В) коли слідчий, ознайомившись із протоколом огляду, 

здійсненого іншою особою, дійде висновку про те, що цю слідчу дію 

виконано неякісно; 

Г) коли слідчий, враховуючи хиби первинного огляду, ретельніше 

досліджує те місце події, яке вже було оглянуте. 

5. На детальній стадії огляду трупа досліджуються: 

А) предмети, виявлені в одязі трупа; 

Б) зовнішній вигляд;  

В) ложе трупа; 

Г) знаряддя спричинення смерті у випадках, коли вони 

знаходяться безпосередньо на трупі, механічно сполучені з ним. 

Джерела і література: 
№№ 1-3, 7, 10-17, 21, 23, 29, 38, 42, 47, 49-56, 60, 64-70, 76, 79-81 

Тема 16.Тактика обшуку  

Методичні рекомендації до вивчення теми 

Головна мета вивчення теми полягає у з’ясуванні та засвоєнні 
базових теоретичних положень криміналістики про тактичні 
особливості проведення слідчої (розшукової) дії – обшуку.  

Обшук – це слідча (розшукова) дія, змістом якої є примусове 
обстеження приміщень і споруд, ділянок місцевості, окремих 
громадян з метою відшукання і вилучення предметів, що мають 
значення у справі, а також виявлення розшукуваних осіб. 

Метою проведення обшуку є: виявлення та фіксація відомостей 
про обставини вчинення кримінального правопорушення; відшукання 
знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте 
у результаті його вчинення; встановлення місцезнаходження 
розшукуваних осіб. 

Порядок проведення обшуку регламентується статтями 234-236 
Кримінального процесуального кодексу України. Студенти повинні 
знати вимоги зазначених статей. 

Слід мати на увазі, що обшук від інших слідчих дій відрізняється 
своїм примусовим і пошуковим характером. Обшук схожий з такою 
слідчою дією, як слідчий огляд, але на відміну від нього, обшуку 
притаманні певні особливості: 1) більша конкретизованість стосовно 
об‘єкта пошуку; 2) належність об‘єктів пошуку певним особам; 
3) примусовий характер обстеження. 

Криміналістична тактика обшуку передбачає такі головні 
питання: кого чи що шукати? у кого шукати? де шукати? яким чином 



108 

шукати? та ін. З цих питань окреслюються два найголовніші у тактиці 
обшуку поняття: об‘єкти обшуку та об‘єкти пошуку. 

Об’єкти обшуку – це ті об‘єкти, які підлягають обстеженню 
(люди, приміщення, ділянки місцевості, транспортні засоби тощо). 

Об’єкти пошуку – це ті об‘єкти, які належить знайти (виявити) у 
ході обшуку (знаряддя кримінального правопорушення, майно, 
здобуте у результаті його вчинення тощо); об‘єктом пошуку може 
бути і розшукувана особа. 

У криміналістичній тактиці розроблена класифікація обшуків з 
поділом їх на види. Видовий поділ здійснюється за чотирма 
критеріями:  

1) за повторністю (первинний; вторинний);  
2) за одночасністю (одиночний; груповий);  
3) за об’єктами обшуку (виявлення людей, які перебувають у 

розшуку; виявлення трупів або їх частин; виявлення майна з метою 
його арешту і конфіскації; виявлення і вилучення різних предметів, 
здобутих злочинним шляхом; вилучення документів, що мають 
доказове значення; вилучення знарядь злочину);  

4) за об’єктами пошуку (обшук приміщень; обшук ділянок 
місцевості; обшук транспортних засобів; особистий обшук). 

Ефективність обшуку багато в чому залежить від підготування до 
його проведення. Основними елементами підготування до обшуку є: 
1) вивчення матеріалів кримінального провадження; 2) збір 
орієнтовної інформації; 3) визначення кола учасників обшуку; 
4) підготування необхідних науково-технічних засобів; 5) планування 
обшуку. 

Студентам потрібно розглянути стадії проведення обшуку, якими 
є:  

1) підготовча (полягає в прибутті на місце обшуку, проникненні в 
приміщення або на відкриту ділянку, локалізації суб‘єкта особистого 
ошуку (захоплення і доставлення в зручне місце для обшуку);  

2) оглядова (ознайомлення (обхід) з місцем обшуку, 
розташуванням і плануванням кімнат (ділянкою місцевості); 
визначення порядку обшуку, місця розташування осіб, крім 
обшукуваного, що знаходяться у приміщенні; розміщення охорони 
усередині приміщення, надвірних будівель, на дачній ділянці);  

3) детальна (включає в себе безпосередній пошук і дослідження 
предметів і обстановки);  

4) заключна (здійснюється фіксація ходу та результатів обшуку в 
протоколі). 

Виділяють наступні тактичні прийоми детальної стадії обшуку:  
1) послідовний пошук (огляд всього приміщення, рухаючись по 

спіралі від периферії до центру);  
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2) вибірковий пошук (обшук окремих частин приміщення або 
окремих предметів, сховищ, де за припущеннім можуть знаходитися 
об‘єкти пошуку);  

3) частковий пошук (дослідження лише тих предметів і сховищ, в 
яких, виходячи із розмірів, може знаходитися розшукуваний об‘єкт);  

4) обстеження без порушень цілісності об‘єкту (дослідження 
шляхом вимірювання, порівняння з аналогічними за зовнішнім 
виглядом, вагою тощо);  

5) дослідження з руйнуванням окремих частин об‘єкту;  
6) системність, повнота, ретельність пошуку;  
7) застосування пошукових засобів;  
8) використання психологічних прийомів. 
Проведення обшуку може характеризуватися як конфліктністю, 

так і безконфліктністю ситуації. Конфліктність і безконфліктність 
слідчої дії є її найбільш загальними характеристиками, що не 
дозволяють заздалегідь обрати необхідну тактику, ті або інші тактичні 
прийоми, їх системи. Тактика обшуку ситуаційно зумовлена. 

В.Ю. Шепітько виділяє такі види систем тактичних прийомів: 
1) пов’язані зі взаємодією з обшукуваним (система тактичних 

прийомів, спрямована на усунення активної протидії обшукуваного; 
система тактичних прийомів, спрямована на подолання відмови 
обшукуваного від спілкування; система тактичних прийомів, 
спрямована на одержання пошукової інформації від обшукуваного); 

2) пов’язані зі взаємодією з матеріальними об’єктами (система 
тактичних прийомів, спрямована на пошук об‘єктів, що зберігаються 
без спеціального маскування; система тактичних прийомів, 
спрямована на пошук видозмінених або знищених об‘єктів; система 
тактичних прийомів, спрямована на пошук об‘єктів, схованих у 
спеціальних тайниках або інших суб‘єктивно недоступних місцях). 

Системи тактичних прийомів обшуку (тактичні комбінації) – 
своєрідні алгоритми (типові програми) для слідчого в процесі їх 
використання. Системи тактичних прийомів обшуку виконують 
різноманітні функції (діагностичні, пізнавальні, психологічного 
впливу), дозволяють визначити необхідність пошуків, вплинути на 
обшукувану особу, одержати від неї певну інформацію, обрати 
напрямок пошуків та виявити об‘єкти пошуку. 

Студентам слід ознайомитися з окремими системами тактичних 
прийомів. 

Система тактичних прийомів, спрямована на подолання відмови 
обшукуваного від спілкування, включає:  

1) роз‘яснення мети і необхідності обшуку;  
2) постановку нейтральних запитань;  
3) залучення обшукуваного до діяльності слідчого;  
4) словесну розвідку. 
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Система тактичних прийомів, спрямована на пошук об’єктів, що 
зберігаються без спеціального маскування, включає:  

1) аналіз обстановки місця обшуку з метою визначення місць 
природного зберігання предмета пошуку;  

2) аналіз об‘єктів, виявлених у місцях їх природного зберігання;  
3) зіставлення виявленого об‘єкта з ознаками того, що шукають. 
Система тактичних прийомів, спрямована на пошук об’єктів, 

схованих у спеціальних тайниках або в інших суб’єктивно 
недоступних місцях, може включати:  

1) аналіз ознак предмета пошуку;  
2) зіставлення предмета пошуку з різними об‘єктами місця 

обшуку;  
3) орієнтацію на професійні (чи інші) навички обшукуваного під 

час визначення місця схову;  
4) використання можливостей типових аналогів;  
5) аналіз окремих ділянок приміщення, меблів, інших об‘єктів з 

метою встановлення демаскуючих ознак;  
6) зіставлення однакових предметів між собою. 
Студентам необхідно розглянути особливості тактики обшуку в 

приміщенні і на місцевості.  
Слід ознайомитися з особливостями особистого обшуку. 

Особистий обшук – це обшук людини, її тіла, одягу, взуття та 
предметів, які при ній знаходяться. Потрібно знати послідовність 
проведення особистого обшуку. Особливу увагу приділити обшуку 
тіла людини та обшуку речей, які знаходяться в особи.  

Обшук особи може бути проведений в таких випадках, 
передбачених кримінально-процесуальним законом:  

1) коли під час проведення обшуку слідчий чи прокурор дійдуть 
обґрунтованого висновку, що особи, які перебувають у житлі чи 
іншому володінні, переховують при собі предмети або документи, які 
мають значення для кримінального провадження (ч. 5 ст. 236 КПК 
України); 

2) затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину (ч. 3 
ст. 208 КПК України). 

Лекційне заняття 
План 
1. Поняття, сутність і види обшуку.  
2. Підготовка до обшуку.  
3. Особливості тактики обшуку в приміщенні і на місцевості. 

Особистий обшук. 
4. Фіксація ходу та результатів обшуку. 

 

 



111 

Самостійна робота 
Питання для самостійного опрацювання 
1. Правові та фактичні підстави обшуку.  
2. Відмінність обшуку від огляду.  
3. Психологічні та етичні засади обшуку. 
4. Технічні засоби обшуку.  
5. Види тайників, прийоми їх виявлення.  
6. Раптовість як умова ефективності обшуку. 

Основні терміни та поняття: обшук, види обшуку, підстави 
обшуку, підготовка до обшуку, технічні засоби обшуку, особистий 
обшук. 

Завдання для самостійної роботи та самоконтролю знань 
студентів: 

1. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою до 
теми та підготувати опорний конспект питань теми. 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 
3. Розробити структурно-логічну схему «Види обшуку». 
4. Виконати тестові завдання: 

Вибрати дві правильні відповіді: 

1. Обшук від інших слідчих дій відрізняється:  

А) примусовим характером; 

Б) добровільним характером; 

В) пошуковим характером;  

Г) пізнавальним характером. 

2. На які ознаки слід звертати слідчому при проведенні обшуку на 

відкритій місцевості для виявлення тайників: 

А) мітки на деревах; 

Б) кротовиння; 

В) недавно посаджені кущі чи рослини, а також такі, що не 

властиво порі року в‘януть;  

Г) мурашники. 

3. Які дії необхідно здійснити слідчо-оперативній групі для 

забезпечення раптовості її появи на місці обшуку: 

А) заздалегідь подбати про понятих і до місця обшуку приходити 

вже з ними; 

Б) провести обшук невідкладно, без одержання ухвали слідчого 

судді, оскільки процедура одержання останньої може призвести до 

витоку інформації про підготовлюваний обшук; 
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В) транспортні засоби, на яких прибули особи, які проводять 

обшук, повинні бути залишені на певній відстані від місця обшуку; 

Г) негласно для оточуючих та обшукуваного проникнути у 

квартиру (будинок) та непомітно провести обшук. 

4. Які положення розкривають підстави проведення повторного 

обшуку: 

А) первинний обшук проводився у несприятливих умовах; 

Б) повторний обшук процесуальний закон дозволяє проводити 

тільки щодо об‘єктів, які не є житлом чи іншим володінням особи;  

В) отримана інформація про те, що на обшукуване місце (де уже 

проводився обшук) були підкинуті предмети чи документи, які 

цікавлять слідство; 

Г) таких підстав не існує – обшук одного і того ж об‘єкта в 

рамках одного кримінального провадження чинний процесуальний 

закон дозволяє проводити тільки один раз. 

5. Система тактичних прийомів, спрямована на пошук об‘єктів, 

що зберігаються без спеціального маскування, включає: 

А) аналіз обстановки місця обшуку з метою визначення місць 

природного зберігання предмета пошуку; 

Б) залучення обшукуваного до діяльності слідчого; 

В) зіставлення виявленого об‘єкта з ознаками того, що шукають; 

Г) словесну розвідку. 

Джерела і література: 
№№ 1-3, 10-16, 21, 23, 29, 32, 38, 42, 47, 49-56, 64-69, 76, 79-81 

Тема 17.Тактика допиту 

Методичні рекомендації до вивчення теми 

Головна мета вивчення теми полягає у з’ясуванні та засвоєнні 
базових теоретичних положень криміналістики про тактичні 
особливості проведення слідчої дії – допиту. 

Вивчаючи цю тему студентам необхідно з‘ясувати поняття допиту. 
Необхідно мати на увазі, що в літературі наводиться велика кількість 
визначень зазначеного терміну. Кримінальний процесуальний кодекс 
України не містить законодавчого визначення терміну «допит». 

Допит – це слідча (розшукова) дія, спрямована на отримання у 
встановленому законом порядку показань від осіб (свідка, 
потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого, експерта) про відомі їм 
обставини, що мають значення для кримінального провадження. 
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Мета допиту полягає в отриманні повних і об‘єктивно 
відображуючих дійсність показань. Ці показання є джерелом 
доказів, а фактичні дані, яків них містяться, – доказами.  

Студенти повинні знати процесуальний порядок допиту, який 
регламентовано статтями 224-226, 232, 351-354, 356 Кримінального 
процесуального кодексу України.  

Криміналістиці відомі різноманітні класифікації допиту:  
1) в залежності від процесуального становища допитуваного 

(свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого (підсудного), 
експерта);  

2) за віковими особливостями допитуваного (допит малолітніх, 
неповнолітніх, дорослих, осіб похилого віку);  

3) за психофізіологічним станом (допит глухонімих, допит 
психічного хворого);  

4) за послідовністю проведення та об’ємом інформації (первинний, 
повторний і додатковий допити);  

5) за характером слідчої ситуації (в конфліктній, безконфліктній, 
змішаній);  

6) за складом учасників (без участі третіх осіб, з участю: захисника, 
експерта, перекладача, спеціаліста, педагога, прокурора, батьків та інших 
законних представників неповнолітнього, начальника слідчого відділу, 
керівника групи слідчих);  

7) за суб’єктом проведення (допит, який здійснюється слідчим, 
прокурором, суддею);  

8) за місцем проведення (в кабінеті слідчого, в іншому місці);  
9) за стадіями судочинства (слідчі і судові). 
Вирізняють такі види допиту: прямий (основний) допит, 

перехресний допит, одночасний допит кількох вже допитаних осіб. 
Прямий допит – це перший допит свідка стороною, яка 

представляє показання цього свідка як доказ (п. 6 ст. 352 КПК). 
Допит цього свідка протилежною стороною є перехресним 

допитом (п. 7 ст. 352 КПК). Слід мати на увазі, що перехресний допит 
є специфічним видом судового допиту.  

Студенти повинні знати, що Кримінальний процесуальний 
кодекс України 2012 року не виділяє окрему слідчу дію – очну 
ставку. Проте, у ч. 9 ст. 224 КПК України передбачено, що 
слідчий, прокурор має право провести одночасний допит двох чи 
більше вже допитаних осіб для з‘ясування причин розбіжностей у 
їхніх показаннях. Вказаний допит має багато загального зі 
звичайним допитом, що і характеризується низкою 
процесуальних і тактичних особливостей, і виступає в якості 
засобу перевірки вже отриманих у ході допиту показань.  Слід 
більш детально ознайомитися з особливостями зазначеного виду 
допиту. 
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Принципами допиту є: законність; активність; 
цілеспрямованість; планомірність. 

Студенти повинні розуміти, що ефективному застуванню тактичних 
прийомів допиту, правильній оцінці показань сприяє правильне 
розуміння слідчим психічних процесів, що виникають у свідомості 
допитуваних осіб. Ці процеси прийнято поділяти на стадії або етапи 
формування показань. Загальновизнаними вважаються три стадії: 
сприйняття, запам‘ятовування, відтворення. 

Необхідною умовою одержання повних та достовірних показань є 
ретельна і всебічна підготовка до допиту. У процесі підготовки до 
допиту слідчий здійснює комплекс організаційних і тактичних 
заходів. 

Підготовку до допиту поділяють на три основні рівні:  
1) пізнавальний (полягає у вивченні матеріалів кримінального 

провадження, ознайомленні з оперативно-розшуковими даними, 
збиранні відомостей про особу допитуваного, вивченні спеціальних 
питань); 

2) прогностичний (дозволяє прогнозувати різні ситуації допиту, 
визначати можливість виникнення у допитуваного реакцій на 
застосування того чи іншого тактичного прийому або небажаного 
психічного стану, обирати найдоцільніші способи встановлення 
психологічного контакту); 

3) синтезуючий (охоплює складання плану допиту, а також 
вирішення питань, пов‘язаних з визначенням доцільного місця, часу 
та режиму його проведення). 

Студентам необхідно розкрити зміст складових, з яких складається 
підготовка до допиту: 1) предмет допиту; 2) вивчення матеріалів 
кримінального провадження; 3) вивчення особи допитуваного; 
4) визначення учасників допиту; 5) підготовка матеріалів провадження, 
речових доказів та технічних засобів; 6) вивчення спеціальних питань; 
7) час виклику на допит; 8) місце допиту; 9) форма виклику на допит; 
10) планування допиту. 

У криміналістичній літературі тактичні прийоми допиту 
рекомендують розглядати як засіб не тільки одержання інформації, а й 
управління такою діяльністю, тобто спілкуванням. Спілкування в ході 
допиту прийнято поділяти на вільну розповідь, постановку питань і 
пред‘явлення доказів. 

Слід розглянути тактичні прийоми, які застосовують під час 
допиту. постановку тих чи інших запитань, пред‘явлення речових і 
письмових доказів, оголошення показань інших осіб, допит на місці 
події, роз‘яснення суті наслідків вчиненого злочину, переконання у 
необхідності надання допомоги органам розслідування тощо. 

У теорії криміналістики існує класифікація запитань, які можуть 
бути поставлені допитуваному:  
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1) за своєю спрямованістю запитання поділяються на основні 
(спрямовані на з‘ясування головних відомостей у справі) та доповнюючі 
(спрямовані на з‘ясування фактів, пропущених допитуваним у вільній 
розповіді);  

2) відповідно до цільового призначення запитання можуть бути 
уточнюючими (спрямовані на найповніше і найточніше з‘ясування 
питань, що мають значення для справи); нагадуючими (переслідують 
мету оживити пам‘ять допитуваного, викликати ті чи інші асоціації); 
контрольними (спрямовані на перевірку даних, що були повідомлені 
допитуваним, з‘ясування джерел одержання фактів). 

Криміналістична тактика передбачає певні способи пред‘явлення 
доказової інформації. Класифікують способи пред’явлення доказів за 
декількома підставами:  

1) за характером використання доказів у розслідуванні 
(пред‘явлення доказів на одному допиті; пред‘явлення доказів під час 
декількох допитів однієї особи);  

2) за характером взаємозв’язку доказів у кримінальному 
провадженні (роздільне пред‘явлення одиничних доказів; пред‘явлення 
комплексу взаємопов‘язаних доказів; пред‘явлення всієї системи 
доказів);  

3) за характером демонстрації доказів на допиті (згадування про 
наявні докази на допиті; перерахування доказів, що мають місце, із 
зазначенням джерел їх походження; показ доказів допитуваному 
неповністю, мимохідь; надання допитуваному можливості розглядати, 
вивчати докази; підкреслена демонстрація ознак об‘єкта, що 
пред‘являється);  

4) за характером послідовності пред’явлення доказів (пред‘явлення 
доказів у послідовності «зростання сили»; пред‘явлення доказів у 
послідовності «зменшення сили»);  

5) за характером додаткових умов, що посилюють вплив на 
допитуваного доказів, які пред’являються (несподіване пред‘явлення 
доказів; пред‘явлення доказів після попереднього з‘ясування обставин, 
пов‘язаних з ними; пред‘явлення доказів і роз‘яснення їх значення у 
кримінальному провадженні; використання науково-технічних засобів 
для роз‘яснення допитуваному особливостей доказів, що 
пред‘являються; супроводження пред‘явлення доказів описом 
передбачуваного перебігу розслідуваної події та її обставин. 

Найбільш повна класифікація тактичних прийомів допиту 
започаткована В.Ю. Шепітьком. Вчений пропонує системи тактичних 
прийомів (тактичні комбінації), що мають на меті:  

1) встановлення психологічного контакту з допитуваним;  
2) спонукання його до давання показань;  
3) уточнення свідчень і усунення в них суперечностей;  
4) актуалізацію забутого в пам‘яті допитуваного;  
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5) викриття неправди;  
6) усунення перекручень при добросовісній помилці 

допитуваного.  
Ознайомитись більш детально зі змістом зазначених систем 

тактичних прийомів студенти зможуть звернувшись до праць вченого. 
Студентам необхідно знати зміст поняття психологічного контакту. 

Психологічний контакт є видом спілкування, що полягає в обміні 
інформацією при двосторонній готовності до сприйняття і розуміння 
співрозмовниками один одного. В криміналістичній літературі 
висловлені різні точки зору щодо тактичних прийомів встановлення 
психологічного контакту, з якими слід студентам також ознайомитися. 

Слід мати на увазі, що вибір тактики допиту залежить від: 
1) ситуації допиту (безконфліктна, конфліктна тощо); 
2) процесуального становища допитуваного і рівня його 
зацікавленості в результатах розслідування; 3) особливостей 
допитуваної особи (вік, характер, рівень правової 
поінформованості, наявність злочинного досвіду тощо). 

Необхідно розглянути особливості допиту свідків, потерпілих, 
підозрюваних, звернути увагу на тактика допиту неповнолітніх.  

Лекційне заняття 
План 
1. Поняття, значення і види допиту. 
2. Закономірності формування показань. Фактори, що впливають 

на формування і дачу показань. 
3. Підготовка до допиту. 
4. Прийоми встановлення психологічного контакту з 

допитуваним. 
5. Тактичні прийоми допиту. 

Самостійна робота 
Питання для самостійного опрацювання 
1. Поняття, значення і види допиту. Відмінність допиту від 

опитування. 
2. Закономірності формування показань. Фактори, що впливають 

на формування і дачу показань. 
3. Використання положень логіки, психології, педагогіки та інших 

наук у тактиці допиту. 
4. Підготовка до допиту.  
5. Тактичні прийоми допиту. 
6. Тактика допиту свідків, потерпілих. Тактичні прийоми допиту 

підозрюваних. Тактика допиту неповнолітніх.  
7. Тактика одночасного допиту двох чи більше вже допитаних 

осіб. 
8. Особливості перехресного допиту. 
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9. Фіксація ходу та результатів допиту. Технічні засоби фіксації 
показань. 

Основні терміни та поняття: допит, види допиту, закономірності 
формування показань, підготовка до допиту, прийоми встановлення 
психологічного контакту з допитуваним, тактичні прийоми допиту, 
тактика допиту свідків, тактика допиту потерпілих, тактичні прийоми 
допиту підозрюваних, одночасний допит двох чи більше вже 
допитаних осіб. 

Завдання для самостійної роботи та самоконтролю знань 
студентів: 

1. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою до 
теми та підготувати опорний конспект питань теми. 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 
3. Розробити структурно-логічну схему «Види допиту». 
4. Виконати тестові завдання: 

Вибрати дві правильні відповіді: 

1. На які підсистеми у криміналістичній тактиці групуються 

тактичні прийоми встановлення психологічного контакту залежно від 

їх мети:  

А) прийоми, спрямовані на викриття неправди і встановлення 

мотивів замовчування у показаннях свідка; 

Б) прийоми, що стимулюють актуалізацію забутого; 

В) прийоми, що сприяють адаптації до обстановки допиту і 

усуненню небажаних станів психіки допитуваного; 

Г) прийоми, що стимулюють установку на необхідність 

спілкування.  

2. Тактичні прийоми встановлення психологічного контакту з 

підозрюваним, які сприяють його адаптації до обстановки допиту і 

усуненню небажаних станів психіки допитуваного; 

А) бесіда на сторонню тему або на тему, що цікавить, але не 

відноситься до предмета допиту; 

Б) роз'яснення значення щиросердості розкаяння, інших 

пом'якшуючих обставин; 

В) демонстрація слідчим поінформованості про обставини життя 

допитуваного, його потреби, інтереси; 

Г) переконання в необхідності надання допомоги органам. 
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3. Тактичні прийоми встановлення психологічного контакту зі 

свідком (потерпілим), які стимулюють установку на необхідність 

спілкування:  

А) бесіда на сторонню тему або на тему, що цікавить, але не 

відноситься до предмета допиту;  

Б) переконання в необхідності надання допомоги органам 

розслідування;  

В) роз‘яснення сутності наслідків вчиненого злочину або 

можливості їх виникнення у майбутньому;  

Г) повідомлення про мету допиту. 

4. Різновидами конфліктних ситуацій допиту є:  

А) виникнення суперечностей у показаннях; 

Б) відмова допитуваного від показань; 

В) виникнення перекручень у показаннях; 

Г) повідомлення неправди у показаннях. 

5. Якою є тривалість проведення допиту відповідно до КПК 

України: 

А) не може продовжуватися без перерви понад 2 години, а в 

цілому – понад 4 годин на день; 

Б) не може продовжуватися без перерви понад 2 години, а в 

цілому – понад 8 годин на день; 

В) малолітньої або неповнолітньої особи не може 

продовжуватися без перерви понад 30 хвилин, а загалом – понад 1 

годину на день; 

Г) малолітньої або неповнолітньої особи не може продовжуватися 

без перерви понад 1 години, а загалом – понад 2 години на день. 

Джерела і література: 
№№ 1-3, 10-16, 21, 23, 29, 38, 42, 45, 47, 49-56, 64-69, 76, 79-81 

Тема 18.Тактика пред'явлення для впізнання 

Методичні рекомендації до вивчення теми 

Головна мета вивчення теми полягає у з’ясуванні та засвоєнні 
базових теоретичних положень криміналістики про тактичні 
особливості проведення слідчої дії – пред’явлення для впізнання. 

Пред’явлення для впізнання – слідча (розшукова) дія, яка полягає 
в пред‘явленні свідкові чи іншій особі об‘єктів, котрі вони 
спостерігали раніше, з метою встановлення їх тотожності або групової 
належності. 
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За своєю сутністю ця слідча дія є одним із видів криміналістичної 
ідентифікації – ідентифікації за ідеальним відображенням або уявним 
образом. У цьому разі упізнаваний об‘єкт є ідентифікованим об‘єктом, 
а уявний образ цього об‘єкта, що зберігається у пам‘яті людини, – 
ідентифікуючим. 

Основним завданням пред’явлення для впізнання є встановлення 
тотожності конкретного об‘єкта або його групової належності.  

Науковою основою впізнання є філософське вчення стосовно 
індивідуальності ознак об‘єктів матеріального світу та принципової 
можливості пізнати його. Психологічну основу впізнання становлять: 
1) можливість адекватного відображення органами чуттів людини 
об‘єктивної реальності; 2) можливість запам‘ятовування та 
збереження в пам‘яті сприйнятого образу (ознак і властивостей 
об‘єктів); 3) можливість адекватного відтворення, тобто уявного 
образу (сліду пам‘яті). 

Об’єктами пред’явлення для впізнання є: особи (ст. 228 КПК), речі 
(ст. 229 КПК), трупи (ст. 230 КПК). Слід мати на увазі, що для 
впізнання можуть пред'являтися як рухомі речі (автомобілі, знаряддя 
злочину, частини предметів тощо), так і нерухомі (земельні ділянки та 
все, що розташовано на них і міцно з ними пов'язано, жилі будинки 
тощо). Пред'явлення для впізнання тварин здійснюється також за 
правилами статті 229 КПК України. 

Впізнаючими можуть бути свідки, потерпілі, підозрювані. 
Пред'явлення особи для впізнання як слідчу дію необхідно 

відрізняти від пред'явлення осіб, здійснюваного при провадженні 
інших слідчих дій, наприклад, пред'явлення фотографії в ході допиту 
(узнавання). 

Студентам слід знати загальні підстави для пред’явлення для 
впізнання, якими є: 1) заява особи під час допиту про те, що вона 
може впізнати об‘єкт, який спостерігала раніше, і добре пам‘ятає його 
ознаки та відмінності; 2) під час допиту особа називає лише загальні 
риси об‘єкта, не може точно описати його відмінності, але висловлює 
впевненість, що зможе його впізнати, коли побачить. 

Пред‘явлення для впізнання, як будь-яка інша слідча дія, 
складається з трьох етапів – підготовчого, робочого та прикінцевого. 

Підготовка до проведення пред’явлення для впізнання включає: 
1) попередній допит особи, яка буде впізнавати; 2) підбір об‘єктів, 
серед яких буде проводитися впізнання; 3) визначення місця, часу і 
умов пред‘явлення для впізнання; 4) визначення необхідного 
комплексу науково-технічних засобів та готування їх до роботи. 

У криміналістичній літературі види пред’явлення для впізнання 
класифікуються за декількома підставами: 

1) за різновидами об’єктів, що упізнаються: а) пред‘явлення 
особи для впізнання (ст. 228 КПК України); б) пред‘явлення речей для 
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впізнання (ст. 229 КПК України); в) пред‘явлення трупа для впізнання 
(ст. 230 КПК України); 

2) за формою пред’явлення ознак об’єкта: а) впізнання об‘єкта в 
натурі (ст. 228, 229, 230 КПК України); б) впізнання особи в умовах 
поза візуального та аудіоспостереження (п. 4, 5 ст. 228 КПК України); 
в) впізнання особи за фотознімками, матеріалами звукозапису (п. 6, 7 
ст. 228 КПК України); г) проведення впізнання у режимі 
відеоконференції при трансляції з іншого приміщення (ст. 232 КПК 
України); 

3) за комплексом ознак, що упізнаються: а) впізнання об‘єкта за 
зовнішніми ознаками (ст. 228, 229, 230 КПК України); б) впізнання за 
голосом (п. 9 ст. 228 КПК України); в) впізнання особи за ходою (п. 9 
ст. 228 КПК України). 

Розглядаючи тактику проведення цієї слідчої дії студенти повинні 
розуміти, що будь-який вид пред‘явлення для впізнання включає ряд 
певних дій, які виконують у такій послідовності:  

1) розміщення об‘єктів на місці проведення слідчої дії за 
відсутності того, хто впізнає;  

2) роз‘яснення учасникам слідчої дії їхніх прав та обов‘язків, 
передбачених законом, а також сутності слідчої дії, що проводиться; 

3) виклик особи, яка впізнає, до місця проведення впізнання; 
4) пропозиція тому, хто впізнає, оглянути об‘єкт та показати 

серед них той, про який його раніше допитували;  
5) фіксація перебігу і результатів слідчої дії. 
Процесуальний порядок проведення пред‘явлення для впізнання 

регламентується статтями 228-231 КПК України. 
Студентам слід ознайомитися з особливостями пред‘явлення для 

впізнання особи, трупа, речі. 
Обов’язковими умовами пред’явлення для впізнання є:  
1) перед пред‗явленням для впізнання слідчий, прокурор  

попередньо з‗ясовує, чи може особа, яка впізнає, впізнати цю особу, 
річ, або труп, опитує про зовнішній вигляд і прикмети цієї особи, 
трупа, про ознаки цієї речі, а також про обставини, за яких вона їх 
бачила, про що складає протокол; 

2) забороняється попередньо показувати особі, яка впізнає, особу 
(річ), яка повинна бути пред‗явлена для впізнання, та надавати інші 
відомості про їх прикмети;  

3) обов‗язкова присутність не менше двох понятих, за винятком 
випадків застосування безперервного відеозапису ходу проведення 
пред‗явлення для впізнання; 

4) особа пред‗являється для впізнання разом з іншими особами 
тієї ж статі, яких має бути не менше трьох і які не мають різких 
відмінностей у віці, зовнішності та одязі (труп пред‗являється для 
впізнання один). Річ пред‗являється для впізнання в числі інших 
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однорідних речей одного виду, якості і без різких відмінностей у 
зовнішньому вигляді, у кількості не менше трьох. Якщо інших 
однорідних речей не існує, особі, яка впізнає, пропонується пояснити, 
за якими ознаками вона впізнала річ, яка їй пред‗являється в одному 
екземплярі; 

5) починаючи проведення слідчої дії, особа, яка її проводить, 
повинна роз'яснити права і обов'язки особам, які беруть у ній участь, а 
також процесуальний порядок її проведення; 

6) перед тим як пред‗явити особу для впізнання, їй пропонується 
у відсутності особи, яка впізнає, зайняти будь-яке місце серед інших 
осіб, які пред‗являються. 

7) про проведення пред‗явлення для впізнання складається 
протокол, у якому докладно зазначаються ознаки, за якими особа 
впізнала особу, річ чи труп, або зазначається, за сукупністю яких саме 
ознак особа впізнала особу, річ чи труп. 

З метою забезпечення безпеки особи, яка впізнає, впізнання може 
проводитися поза її візуальним та аудіоспостереженням. 

Студентам слід розглянути особливості проведення впізнання за 
фотознімками, матеріалами відеозапису. Таке впізнання можна 
провести, якщо неможливо забезпечити присутність особи або коли це 
викликано певними тактичними міркуваннями. Матеріали відеозапису 
з зображенням особи, яка підлягає впізнанню, можуть бути 
пред‗явлені лише за умови зображення на них не менше чотирьох 
осіб, які повинні бути тієї ж статі і не повинні мати різких 
відмінностей у віці, зовнішності та одязі з особою, яка підлягає 
впізнанню. Слід мати на увазі, що проведення впізнання за 
фотознімками, матеріалами відеозапису виключає можливість у 
подальшому пред‗явленні особи для впізнання. 

Пред'явлення для впізнання особи може бути проведене за 
динамічними (функціональними) ознаками: особливостями голосу, 
мови (у тому числі і за фонограмою), ходи. Особливостями є те, що 
впізнання за голосом повинно здійснюватися поза візуальним 
контактом між особою, що впізнає, та особами, які пред'явлені для 
впізнання. Для провадження слідчої дії в такому порядку необхідна 
участь не менше чотирьох понятих, оскільки впізнаючий і той, кого 
впізнають, повинні перебувати поза візуальним контактом, але у 
присутності понятих. 

Пред‘явлення трупа для впізнання характеризується такими 
особливостями: труп пред‘являється один; якщо на трупів є 
ушкодження, то проводиться його «туалет», тобто надається вигляд, 
який особа мала за життя; під час впізнання відкритим залишають, як 
правило, тільки обличчя, інші частини тіла закривають простирадлом. 
Особа, яка упізнає, під час проведення впізнання може оглянути інші 
частини тіла, на яких можуть бути індивідуальні ознаки (родимки, 
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шрами, татуювання тощо); труп пред‘являється для впізнання, як 
правило, у тому самому одязі, в якому він був виявлений. 

Семінарське заняття 
Питання для обговорення 
1. Поняття, сутність і види пред'явлення для впізнання.  
2. Підготовка до пред'явлення для впізнання.  
3. Порядок пред‘явлення для впізнання осіб, трупів, речей, 

тварин. 
4. Фіксація ходу і результатів пред'явлення для впізнання. 

Самостійна робота 
Питання для самостійного опрацювання 
1. Психологічні засади пред'явлення для впізнання. Упізнавання і 

впізнання. 
2. Проведення впізнання за фотознімками, матеріалами 

відеозапису. 

Основні терміни та поняття: пред'явлення для впізнання, види 
пред'явлення для впізнання, психологічні засади пред'явлення для 
впізнання, фіксація ходу і результатів пред'явлення для впізнання. 

Завдання для самостійної роботи та самоконтролю знань 
студентів: 

1. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою до 
теми та підготувати опорний конспект питань теми. 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 
3. Розробити структурно-логічну схему «Види пред'явлення для 

впізнання». 
4. Виконати тестові завдання: 

Вибрати дві правильні відповіді: 

1. Підготовка до проведення пред‘явлення для впізнання включає: 

А) попередній допит особи, яка буде впізнавати;  

Б) підбір об‘єктів, серед яких буде проводитися впізнання; 

В) складання протоколу пред‘явлення для впізнання; 

Г) пропозиція тому, хто впізнає, оглянути об‘єкт та показати 

серед них той, про який його раніше допитували. 

2. Пред‘явлення для впізнання речі може здійснюватися: 

А) з обов'язковою участю не менше одного понятого; 

Б) з обов'язковою участю не менше двох понятих; 

В) без участі понятих при умові застосування безперервного 

відеозапису ходу його проведення;  
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Г) незалежно від участі понятих та застосування технічних 

засобів фіксування цієї слідчої дії. 

3. Основними умовами проведення впізнання за особливостями 

ходи слід вважати: 

А) вибір місця проведення, що забезпечує відтворення ознак ходи 

і можливість їх спостереження особою, яка впізнає; 

Б) особа, яку впізнають, повинна знати про те, що за нею 

спостерігають; 

В) особі, яка здійснює впізнання, повинно бути надано досить 

часу для спостереження ходи пред‘явлених осіб; 

Г) особа пред‘явлення для впізнання серед інших осіб незалежно 

від наявності у них схожих ознак ходи. 

4. Вимогами до проведення впізнання за фотознімками є: 

А) фотознімок з особою, яка підлягає впізнанню, пред‘являється 

особі, яка впізнає, разом з іншими фотознімками, яких повинно бути 

не менше трьох; 

Б) фотознімок з особою, яка підлягає впізнанню, пред‘являється 

особі, яка впізнає, разом з іншими фотознімками, яких повинно бути 

не менше чотирьох; 

В) фотознімки, що пред‘являються можуть мати різкі відмінності 

за формою; 

Г) особи на інших фотознімках повинні бути тієї ж статі і не 

повинні мати різких відмінностей у віці, зовнішності та одязі з 

особою, яка підлягає впізнанню. 

5. Під час пред‘явлення для впізнання: 

А) дозволяється попередньо показувати особі, яка впізнає, особу 

(річ), яка повинна бути пред‗явлена для впізнання; 

Б) забороняється попередньо показувати особі, яка впізнає, особу 

(річ), яка повинна бути пред‗явлена для впізнання; 

В) забороняється надавати інші відомості про прикмети особи 

(речі), яка пред‘являється для впізнання; 

Г) дозволяється надавати інші відомості про прикмети особи 

(речі), яка пред‘являється для впізнання. 

Джерела і література: 
№№ 1-3, 10-16, 21, 23, 29, 38, 42, 47, 49-56, 64-69, 76, 79-81 
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Тема 19.Тактика слідчого експерименту 

Методичні рекомендації до вивчення теми 

Головна мета вивчення теми полягає у з’ясуванні та засвоєнні 
базових теоретичних положень криміналістики про тактичні 
особливості проведення слідчої дії – слідчого експерименту. 

Слідчий експеримент – це слідча (розшукова) дія, що проводиться 
слідчим, прокурором з метою перевірки і уточнення відомостей, які 
мають значення для встановлення обставин кримінального 
правопорушення шляхом відтворення дій, обстановки, обставин 
певної події, проведення необхідних дослідів чи випробувань. 

Метою слідчого експерименту є: перевірка та уточнення 
відомостей, які мають значення для встановлення обставин 
кримінального правопорушення. 

З точки зору можливих джерел отримання криміналістичної 
інформації для розслідування кримінального правопорушення слідчий 
експеримент має певні спільні риси зі слідчим оглядом та 
експертизою. Разом з тим, кожна з цих слідчих дій має своє 
специфічне завдання, методи і засоби їх виконання, процесуальну 
регламентацію. 

Студентам слід ознайомитися з процесуальним порядком 
проведення слідчого експерименту, який регламентується статтею 
240  КПК України. 

Необхідно розглянути види слідчого експерименту. Залежно від 
мети слідчого експерименту розрізняють його види:  

1) для перевірки можливості бачити у даних умовах;  
2) для перевірки можливості чути в конкретних умовах;  
3) для перевірки можливості проникнути крізь певний отвір та 

вийняти через нього ті чи інші предмети;  
4) для перевірки можливості вчинення якоїсь дії за певний 

проміжок часу;  
5) для перевірки можливості настання певних наслідків даних дій 

(розгоряння, поламки та ін.);  
6) для встановлення спеціальних та професійних навичок особи;  
7) для встановлення того, як саме відбулася подія. 
Слідчий експеримент також може бути первинним, повторним і 

додатковим. Повторний експеримент проводиться у випадках, коли 
особа під час допиту заявляє, що вона свідомо давала неправдиві 
показання, намагаючись ввести в оману слідство, і бажає проведення 
повторного експерименту. Додатковий експеримент стосується 
окремих дій особи, показання якої перевіряються, ділянок місцевості, 
об‘єктів, які з тих чи інших причин не піддавалися перевірці. 

Перш ніж проводити слідчий експеримент, до нього необхідно 
старанно підготуватися. Підготовка до слідчої дії включає:  
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1) прийняття рішення про проведення слідчого експерименту;  
2) визначення мети;  
3) визначення часу і місця проведення експерименту;  
4) забезпечення умов, максимально наближених до тієї 

обстановки, що перевіряється;  
5) визначення кола учасників;  
6) підготовка необхідних для проведення дослідів об‘єктів та 

техніко-криміналістичних засобів;  
7) складання плану слідчого експерименту і забезпечення 

охорони місця його проведення. 
Проведення слідчого експерименту допускається за умови, що  

при цьому не створюється небезпека для життя і здоров‗я осіб, які 
беруть у ньому участь, чи оточуючих, не принижуються їхні честь і 
гідність, не завдається шкода. 

Тактичні правила проведення слідчого експерименту такі: 
1) слідчий експеримент слід проводити в умовах та обстановці, 

максимально наближених до тих, в яких відбулася подія; 
2) слідчий експеримент бажано проводити на тому самому місці, 

де відбулася подія, яку перевіряють; 
3) слідчий експеримент має проводитися у такий час, коли 

відбулася подія, яку перевіряють, з метою створення аналогічних умов 
чутності (особливо у місті), видимості, що забезпечує об‘єктивність 
результатів експерименту; 

4) для проведення слідчого експерименту слід використовувати ті 
самі знаряддя та засоби, які застосовувалися при події злочину, або 
однорідні предмети і знаряддя; 

5) для відтворення обстановки учасників треба розташувати саме 
так, як вони про це повідомили, а понятих поставити в місце 
проведення дослідів та на точки спостереження; 

6) досліди необхідно повторювати декілька разів, змінюючи 
умови експерименту. 

Під час проведення слідчого експерименту можуть проводитись 
вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складатися  
плани і схеми, виготовлятися графічні зображення, відбитки та зліпки, 
які додаються до протоколу. 

Про проведення слідчого експерименту слідчий, прокурор 
складає протокол, в якому докладно викладаються умови і результати 
слідчої дії. 

Самостійна робота 
Питання для самостійного опрацювання 
1. Поняття, сутність слідчого експерименту, його мета та види. 

Учасники слідчого експерименту.  
2. Підготовка до проведення слідчого експерименту.  
3. Умови та прийоми проведення слідчого експерименту. 
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4. Фіксація умов, ходу та результатів слідчого експерименту. 
Технічні засоби фіксації.  

5. Оцінка і використання отриманих результатів у розслідуванні. 

Основні терміни та поняття: слідчий експеримент, види 
слідчого експерименту, мета слідчого експерименту, учасники 
слідчого експерименту, підготовка до проведення слідчого 
експерименту, умови проведення слідчого експерименту, прийоми 
проведення слідчого експерименту, технічні засоби фіксації слідчого 
експерименту. 

Завдання для самостійної роботи та самоконтролю знань 
студентів: 

1. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою до 
теми та підготувати опорний конспект питань теми. 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 
3. Розробити структурно-логічну схему «Види слідчого 

експерименту». 
4. Виконати тестові завдання: 

Вибрати дві правильні відповіді: 

1. Тактичним правилами проведення слідчого експерименту є: 

А) слідчий експеримент слід проводити в умовах та обстановці, 

максимально наближених до тих, в яких відбулася подія; 

Б) слідчий експеримент слід проводити в умовах та обстановці, 

незалежно від тих, в яких відбулася подія; 

В) слідчий експеримент бажано проводити на тому самому місці, 

де відбулася подія, яку перевіряють; 

Г) слідчий експеримент може проводитися у будь-який час на 

розсуд слідчого, незалежно від часу коли відбулася подія, яку 

перевіряють. 

2. Видами слідчого експерименту, які можуть бути проведені не 

на місці події, що перевіряється, а в максимально наближеному чи у 

будь-якому іншому місці є: 

А) перевірка можливості чути звуки з певної відстані; 

Б) перевірка певних професійних навичок особи, можливість 

виконати ту чи іншу роботу;  

В) перевірка можливості проникнути крізь певний отвір та 

вийняти через нього ті чи інші предмети;  

Г) перевірка можливості вчинення певної дії в конкретних умовах 

(пролізти, сховатися). 
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3. Слідчий експеримент, що проводиться в житлі чи іншому 

володінні особи здійснюється: 

А) незалежно від згоди особи, яка ними володіє; 

Б) лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє; 

В) на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, 

погодженого з прокурором, або прокурора; 

Г) на розсуд слідчого чи прокурора. 

4. Можливими формами проведення слідчого експерименту є: 

А) допит на місці події; 

Б) відтворення дій, обстановки певної події; 

В) пред‘явлення для впізнання ділянки місцевості в натурі; 

Г) проведення необхідних досліджень чи випробувань, що не 

потребують використання спеціальних знань. 

5. Підготовка до слідчого експерименту включає:  

А) складання протоколу слідчого експерименту; 

Б) визначення часу і місця проведення експерименту;  

В) складання плану слідчого експерименту; 

Г) проведення інструктажу учасникам слідчої дії. 

Джерела і література: 
№№ 1-3, 10-16, 21, 23, 29, 38, 42, 47, 49-56, 64-69, 76, 79-81 

Тема 20.Тактика використання спеціальних знань у 
кримінальному судочинстві. Призначення і проведення судових 
експертиз 

Методичні рекомендації до вивчення теми 

Головна мета вивчення теми полягає у з’ясуванні та засвоєнні 
базових теоретичних положень криміналістики про поняття, 
сутність та види судових експертиз, систему судово-експертних 
закладів України; поняття і види зразків для порівняльного 
дослідження, вимоги до них, правила і тактика отримання зразків. 

Спеціальні знання – це сукупність теоретичних знань та 
практичних навичок з різних наук (крім права), техніки, мистецтва, 
ремесла, що здобуті шляхом спеціальної підготовки або професійного 
досвіду. 

У криміналістиці розрізняють дві форми застосування 
спеціальних знань: 1) процесуальну; 2) непроцесуальну. 

Процесуальна форма застосування спеціальних знань порівняно з 
непроцесуальною є більш важливою та ефективною, оскільки вона 
передбачена законом і має юридичну силу. Призначення і проведення 
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судових експертиз – це найважливіша процесуальна форма 
застосування спеціальних знань. 

Судова експертиза – це дослідження експертом на основі 
спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять 
інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні 
органів досудового розслідування чи суду. 

Проведення судової експертизи регламентовано Законом України 
від 25 лютого 1994 р. «Про судову експертизу», Кримінальним 
процесуальним кодексом України, Інструкцією про призначення та 
проведення судових експертиз, затвердженою наказом Міністерства 
юстиції України від 8 жовтня 1998 р. № 53/5, та іншими нормативно-
правовими актами.  

Студентам необхідно розглянути класифікацію судових 
експертиз. За своєрідністю предмета спеціальних пізнань їх 
розділяють на декілька класів: криміналістичні, судово-медичні, 
судово-психіатричні, судово-психологічні, судово-фармацевтичні та 
фармакологічні, фізико-технічні, хімічні, товарознавчі та харчових 
продуктів, екологічні, судово-економічні та ін. Кожний названий клас 
можна поділити на роди, види та підвиди.  

Усі криміналістичні експертизи поділяються на два роди: 
традиційні (дактилоскопічна, трасологічна, судово-почеркознавча, 
авторознавча, технічна експертиза документів та ін.); нетрадиційні 
(включають експертизу матеріалів, речовин та виробів, фоноскопічну 
та фонетичну експертизи та ін.). 

Найбільш поширеним видом судової експертизи є 
криміналістична. 

Криміналістична експертиза – це лабораторне дослідження 
об‘єктів з метою встановлення їхнього фактичного стану; можливості 
проведення певних дій; обставин, при яких були проведені дії; 
невидимих слідів зашифрованого змісту; групової належності об‘єктів 
або їх тотожності. 

Підвидами криміналістичної експертизи є: почеркознавча; 
лінгвістична експертиза мовлення; технічна експертиза документів; 
експертиза зброї та слідів і обставин її використання; трасологічна 
(крім досліджень слідів пошкодження одягу, пов'язаних з одночасним 
спричиненням тілесних ушкоджень, які проводяться в бюро судово-
медичної експертизи); фототехнічна, портретна; експертиза голограм; 
відео-, звукозапису; вибухотехнічна; матеріалів, речовин та виробів 
(лакофарбових матеріалів і покрить; полімерних матеріалів; 
волокнистих матеріалів; нафтопродуктів і пально-мастильних 
матеріалів; скла, кераміки; наркотичних засобів, психотропних 
речовин, їх аналогів та прекурсорів; спиртовмісних сумішей; ґрунтів; 
металів і сплавів; наявності шкідливих речовин у навколишньому 
середовищі; речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних 



129 

речовин; харчових продуктів; сильнодіючих і отруйних речовин); 
біологічна. 

За характером завдань, які вирішуються, та методів 
дослідження судові експертизи можуть бути поділені на 
ідентифікаційні, класифікаційні та діагностичні. Ідентифікаційні 
експертизи встановлюють індивідуальну тотожність; класифікаційні – 
визначають групову належність різного роду об‘єктів; діагностичні –
показують стан різних об‘єктів та їх динаміку. 

Судові експертизи поділяються на: 1) первинні та повторні; 
2) основні та додаткові; 3) одноособові та комісійні; 4) однорідні та 
комплексні.  

Згідно з процесуальним законодавством України експертами 
виконуються первинні, додаткові, повторні, комісійні та комплексні 
експертизи. Первинною є експертиза, що призначається вперше. 
Додаткова – експертиза, що проводиться у разі, якщо первинна 
експертиза буде визнана неповною. Повторна – експертиза, що 
проводиться у разі, якщо висновок первинної експертизи буде 
визнаний необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим 
матеріалам провадження або викликає сумніви в його правильності. 
Комісійна – експертиза, яка проводиться декількома експертами однієї 
спеціальності. Комплексна – експертиза, в проведенні якої беруть 
участь декілька експертів різних спеціальностей. 

Студентам необхідно ознайомитися з процесуальними підставами 
проведення експертизи (ст. 242 КПК України). 

Судова експертиза має бути старанно підготовлена. Процес 
підготовки експертизи містить такі основні елементи:  

1) збирання необхідних матеріалів;  
2) вибір моменту призначення експертизи;  
3) визначення предмета судової експертизи;  
4) формулювання питань експерту;  
5) вибір експертної установи або експерта. 
Класифікація зразків для порівняльного дослідження є 

різноаспектною. За критерієм відображення тих чи інших ознак, 
зразки поділяються на дві групи:  

1) зразки, що відображають індивідуальні ознаки людей, тварин, 
предметів (наприклад, зразки папілярних узорів пальців рук, почерку, 
слідів знаряддя зламу та ін.);  

2) зразки, що відображають групові ознаки об‘єкта (наприклад, 
зразки крові, волосся, паперу, фарби, скла, деревини, ґрунту тощо).  

Залежно від часу та умов виникнення поділяють:  
1) вільні зразки (як правило, не пов‘язані з провадженням, що 

розслідується);  
2) експериментальні зразки (отримані за завданням особи, яка 

призначила експертизу, у зв'язку з призначенням даної експертизи);  
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3) умовно-вільні зразки (отримані після відкриття провадження у 
справі, але не в зв'язку з її обставинами);  

4) спеціальні зразки (відображають ознаку конкретного виду 
експертизи). 

Усі зразки, що направляються на експертизу, повинні 
відповідати таким вимогам:  

1) якості (придатні для порівняння за терміном часу, способом 
отримання та підлягали зіставленню);  

2) безсумнівності походження (безпосередньо отримані і 
підписані слідчим);  

3) відповідній кількості (для зразків, що відображають групові 
ознаки (кров, волосся, піт тощо), встановлені певні мінімальні норми 
збору: кількість і якість зразків залежить від виду експертизи та 
характеру відображення ідентифікаційних ознак;  

4) відтворюваності (цілковите і достовірне відображення 
ідентифікаційних ознак у зразках);  

5) порівнюваності (можливість використання зразків для 
порівняння на підставі їхніх ознак);  

6) незмінності (стабільність відображуваних ознак протягом 
тривалого часу). 

Студентам необхідно ознайомитися з процесуальними 
особливостями отримання зразків для експертизи (ст. 245 КПК 
України). 

Процесуальним джерелом доказів є висновки експерта. 
Висновок експерта (ст. 101 КПК України) – це докладний опис 

проведених експертом досліджень та зроблені за їх результатами 
висновки, обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені особою, яка 
залучила експерта, або слідчим суддею чи судом, що доручив 
проведення експертизи. 

Положення щодо змісту висновку експерта викладені у 
ст. 102 КПК України. 

Самостійна робота 
Питання для самостійного опрацювання 
1. Поняття спеціальних знань і форми використання їх у 

кримінальному провадженні.  
2. Поняття та значення судових експертиз. Класифікація судових 

експертиз. 
3. Процесуальні та організаційні питання призначення судових 

експертиз. Система судово-експертних установ в Україні.  
4. Підготовка до проведення експертизи. Визначення виду, мети 

та обсягів дослідження. Формулювання експертного завдання. Вибір 
експерта (експертного закладу). 

5. Поняття та види зразків для порівняльного дослідження. Умови 
вилучення та зберігання зразків. Правові та моральні вимоги до 
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проведення отримання зразків. Примусове отримання зразків. 
Процесуальне оформлення вилучення зразків. Особливості вилучення 
зразків.  

6. Особливості призначення додаткової, повторної, комісійної і 
комплексної експертиз.  

7. Висновок експерта, його структура та зміст. Оцінка висновку 
експерта та використання отриманих даних у розкритті і запобіганні 
злочинів.  

Основні терміни та поняття: спеціальні знання, судова 
експертиза, види експертиз, первинна експертиза, додаткова 
експертиза, повторна експертиза, комісійна експертиза, комплексна 
експертиза, висновок експерта, зразки для експертного дослідження 
види зразків для експертного дослідження.  

Завдання для самостійної роботи та самоконтролю знань 
студентів: 

1. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою до 
теми та підготувати опорний конспект питань теми. 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 
3. Розробити структурно-логічну схему «Види судових 

експертиз». 
4. Виконати тестові завдання: 

Вибрати дві правильні відповіді: 

1. Якщо для проведення експертизи залучається кілька експертів, 

експерти мають право скласти: 

А) один висновок; 

Б) два висновки; 

В) три висновки; 

Г) окремі висновки. 

2. За характером завдань, які вирішуються, та методів 

дослідження судові експертизи можуть бути поділені на: 

А) ідентифікаційні; 

Б) класифікаційні; 

В) комісійні; 

Г) комплексні. 

3. Експерт має право: 

А) знайомитися з будь-якими матеріалами кримінального 

провадження; 

Б) знайомитися з матеріалами кримінального провадження, що 

стосуються предмета дослідження; 
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В) за власною ініціативою збирати матеріали для проведення 

експертизи.; 

Г) бути присутнім під час вчинення процесуальних дій, що 

стосуються предметів та об‘єктів дослідження. 

4. Питання експерту повинні відповідати таким основним 

вимогам: 

А) бути визначеними, конкретними та короткими; 

Б) у виняткових випадках мати правовий характер; 

В) у виняткових випадках виходити за межі спеціальних знань 

експерта; 

Г) мати логічну послідовність. 

5. Експерт зобов‘язаний: 

А) особисто провести повне дослідження і дати обґрунтований та 

об‘єктивний письмовий висновок на поставлені йому запитання, а в 

разі необхідності - роз‘яснити його; 

Б) особисто доручити проведення дослідження іншому експерту; 

В) прибути до слідчого, прокурора, суду і дати відповіді на 

запитання під час допиту; 

Г) забезпечити збереження об‘єкта експертизи, однак якщо 

дослідження пов‘язане з повним або частковим знищенням об‘єкта 

експертизи або зміною його властивостей, експерт не повинен 

одержувати на це дозвіл від особи, яка залучила експерта; 

Джерела і література: 
№№ 1-4, 8, 10-16, 21, 23, 29, 38, 42, 47, 49-56, 64-69, 74, 76, 79-81 

Тема 21. Загальні положення криміналістичної методики 

Методичні рекомендації до вивчення теми 

Головна мета вивчення теми полягає у з’ясуванні та засвоєнні 
базових теоретичних положень криміналістики про поняття, 
сутність і завдання криміналістичної методики, принципи та 
джерела криміналістичної методики; структуру криміналістичної 
методики; поняття, сутність та елементи криміналістичної 
характеристики злочинів. 

У цілому більшість сучасних учених-криміналістів схильні 
розглядати криміналістичну методику у двох аспектах – теорії та 
практики. Відповідно до цього поділу виділяють два основні підходи 
до розуміння сутності криміналістичної методики:  

1) криміналістична методика – розділ криміналістики, який 
являє собою систему наукових положень і розроблюваних на їх основі 
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рекомендацій щодо організації і здійснення розслідування та 
запобігання окремих видів злочинів;  

2) криміналістична методика – науково обґрунтований процес 
застосування у практичній діяльності органів досудового слідства 
криміналістичних методів і засобів розкриття, розслідування і 
попередження певних видів злочинів.  

Саме у взаємозв‘язку цих двох напрямів – практичного і 
теоретичного – методика розслідування злочинів виявляє своє 
призначення, сприяючи розробці наукових рекомендацій і 
запровадженню їх у практику розслідування злочинів. 

Завдання криміналістичної методики в цілому полягає в 
забезпеченні специфічними методами та способами протидії 
злочинній діяльності, вдосконаленні досудового та судового слідства 
з метою виконання завдань кримінального судочинства.  

До окремих завдань криміналістичної методики відносять: 
1) систематичне узагальнення слідчої, судової та експертної 

практики; 
2) вивчення кримінальної обстановки в цілому та в окремих 

регіонах, стану, структури та динаміки злочинності; 
3) аналіз кримінального, кримінально-процесуального, 

кримінально-виконавчого, адміністративного, цивільно-правового, а 
також галузевого законодавства, пов‘язаного з установленням 
юридичної відповідальності за правопорушення в різних сферах 
діяльності (господарської, фінансової, банківської, податкової) та ін.;  

4) розроблення найефективніших методів і засобів розкриття і 
розслідування злочинів, побудова їхніх криміналістичних 
характеристик; 

5) вдосконалення процесу розслідування окремих видів злочинів 
на основі використання даних про типові слідчі ситуації, системи 
типових версій, комплексів слідчих дій, організаційних та оперативно-
розшукових заходів; 

6) вдосконалення методики прогнозування змін у структурі 
злочинності і розроблення відповідно до цього нових методик 
розслідування та вдосконалення тих, що застосовуються; 

7) розроблення криміналістичних аспектів проблеми латентності і 
розкриття злочинів. 

Джерелами криміналістичної методики є: норми права; практика 
розслідування злочинів; положення науки. 

Основними принципами криміналістичної методики є: 
дотримання законності; плановість розслідування; оперативність і 
швидкість розслідування; індивідуальність розслідування; 
взаємозв‘язок слідчого з оперативними підрозділами; активне 
використання спеціальних знань і технічних засобів; використання 
допомоги громадськості. 
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У структурі криміналістичної методики розрізняють дві 
частини: 1) загальні положення; 2) окремі методики. Перша частина 
включає дані вивчення загальних закономірностей організації і 
провадження розслідування, понятійний апарат цього розділу науки, 
завдання і принципи криміналістичної методики, проблемні питання 
розвитку методики, характеристику структури окремих методик 
розслідування тощо. Другу частину розділу складають методики 
розслідування окремих видів злочинів, розроблювані відповідно до 
потреб практики на основі загальних положень криміналістичної 
методики. Окрема методика включає найбільш типові версії та 
особливості розслідування конкретних видів злочинів. 

Окрема криміналістична методика – це комплекс порад 
типізованого характеру, що є найбільш ефективним при розслідуванні 
того або іншого виду (роду) злочинів: крадіжок, вимагань, вбивств, 
бандитизму та ін. Вона містить типові комплекси слідчих дій та 
оперативно-розшукових заходів, передбачає послідовність їх 
здійснення. 

Щодо стосується структури окремої методи, то з цього питання 
серед вчених криміналістів немає єдиної думки.  

Типова структура окремої криміналістичної методики 
складається з таких елементів:  

1) криміналістична характеристика даного виду злочинів; 
2) типовий перелік обставин, що підлягає встановленню при 

розслідуванні злочинів даного виду; 
3) типовий алгоритм (план) слідчих (розшукових) дій, негласних 

слідчих (розшукових) дій та інших заходів на кожному етапі 
розслідування з урахуванням типових слідчих ситуацій; 

4) дії в стадії відкриття кримінального провадження;  
5) особливості тактики проведення окремих слідчих (розшукових) 

дій, тактичних операцій (комбінацій);  
6) особливості використання спеціальних знань у кримінальних 

провадженнях даної категорії; 
7) особливості взаємодії слідчого з оперативними підрозділами у 

кримінальних провадженнях даної категорії; 
8) особливості залучення допомоги населення та використання 

можливостей засобів масової інформації при розслідуванні злочинів 
даного виду; 

9) особливості профілактичної діяльності слідчого у 
кримінальних провадженнях даної категорії. 

Об‘єктом дослідження криміналістичної методики є різні 
злочини. Необхідною умовою ефективного пізнання даного об‘єкта, 
основою для розроблення відповідних рекомендацій є 
криміналістична характеристика злочинів. 
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Криміналістична класифікація злочинів – їх систематизація за 
криміналістично значущими підставами, що сприяє формуванню 
криміналістичних характеристик злочинів і розробленню окремих 
криміналістичних методик. 

Поняття криміналістичної класифікації злочинів є достатньо 
новим і дискусійним у криміналістиці. 

У криміналістиці тривалий час використовувалася кримінально-
правова класифікація злочинів для вирішення різного роду завдань. У 
кримінально-правовому розумінні класифікація злочинів — це поділ їх 
на певні групи залежно від характеру і ступеня суспільної 
небезпечності. За даною класифікацією злочини поділяються на роди 
(групи злочинів, об‘єднаних одним розділом Кримінального кодексу 
України) та види (відповідно до статей КК України). Така 
класифікація злочинів переслідує кримінально-правові цілі (цілі 
кваліфікації діяння). Кримінально-правова класифікація у 
криміналістиці може бути використана тільки як орієнтуюча підстава, 
загальний принцип розроблення окремих криміналістичних методик. 

Поділ злочинів за розділами Особливої частини КК України не в 
усіх випадках забезпечує потреби криміналістичної науки, бо він не 
враховує закономірності, важливі з криміналістичної точки зору. 
Побудова окремих криміналістичних методик вимагає більш 
диференційованого підходу до злочинів. Це стосується врахування 
слідчої ситуації, способів учинення злочину, його приховування і 
маскування, особи злочинця, місця вчинення злочину та інших 
чинників. 

Якщо взяти склад злочину за основу для групування 
криміналістичних класифікацій злочинів, то може бути створена 
система останніх. На практиці конкретний злочин визначається за 
декількома класифікаціями, і це відбивається в змісті окремих 
методик. У криміналістиці пропонуються класифікації злочинів за 
такими групуваннями (Р.С. Бєлкін): 

1. Класифікації злочинів, пов’язаних із суб’єктом злочину, що 
вчиняються: одноособово і групою; вперше і повторно; особами, що 
знаходяться в особливих відносинах з безпосереднім предметом 
посягання, та такими, що не перебувають у таких відносинах; 
дорослими злочинцями і неповнолітніми; чоловіками і жінками.  

2. Класифікація злочинів, пов’язаних з об’єктом злочину: за 
особою потерпілого; за характером безпосереднього предмета 
посягання; за місцем розташування безпосереднього предмета 
посягання (за місцем вчинення злочину); за способами і засобами 
охорони безпосереднього предмета посягання.  

3. Класифікації злочинів, пов’язаних з об’єктивною стороною 
злочину: за способом вчинення злочину; за способом приховування 
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злочину, якщо він не входить як складова частина до способу 
вчинення злочину.  

4. Класифікації злочинів, пов’язаних із суб’єктивною стороною 
злочину: вчинені із заздалегідь обдуманим умислом та з умислом, що 
раптово виник. 

У криміналістичній літературі також виділяють чотирирівневу 
класифікацію криміналістичних методик, з особливостями якої слід 
ознайомитися студентам: 

1) видові криміналістичні методики (за видами злочинів, чітко 
визначеними у відповідних розділах особливої частини 
Кримінального кодексу України, наприклад, методика розслідування 
шахрайства); 

2) внутрішньовидові криміналістичні методики (підвиди чи 
різновиди, виділені з-поміж злочинів одного виду за криміналістично-
значущими ознаками; наприклад, у такому виду злочинів, як умисне 
вбивство, виокремлюють наступні внутрішньовидові методики: 
методика розслідування вбивств, пов‘язаних з розчленуванням трупа; 
вчинених на замовлення; матір‘ю своєї новонародженої дитини; 
вчинених на релігійному ґрунті). 

3) міжвидові (або групові, комплексні) криміналістичні методики 
розслідування злочинів, у яких відображені рекомендації з 
розслідування комплексів взаємопов‘язаних злочинних дій, 
об‘єднаних на підставі одночасного врахування кримінально-правових 
і криміналістичних критеріїв класифікації злочинів. 

4) позавидові криміналістичні методики, які об‘єднані суттєвою 
криміналістично значимою ознакою без «прив‘язки» до видів злочинів 
(наприклад, методика розслідування злочинів, вчинених 
неповнолітніми; методика розслідування нерозкритих злочинів 
минулих років). 

Студентам слід розуміти, що розрізняють наступні 
характеристики злочинів: кримінально-правова, криміналістична, 
кримінологічна тощо. Кримінально-правова характеристика – опис 
ознак, які відрізняють злочин від проступку, класифікація злочинів за 
видами, ступенем небезпеки тощо. Кримінологічна характеристика – 
опис ґенезу злочину, його причин, умов вчинення, частоти 
повторюваності, розподіл злочинів за іншими ознаками, наприклад, 
віком, часом тощо. Криміналістична характеристика складає опис 
властивостей та ознак, які мають значення для розкриття механізму 
злочин, характеру слідів, що залишились, умов вчинення злочину та 
характеристики особи злочинця. Криміналістична характеристика 
взаємопов‘язана з елементами інших характеристик та використовує 
їх. 

Серед учених-криміналістів немає єдиної думки щодо поняття 
криміналістичної характеристики. Незважаючи на те, що в літературі 
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наводиться багато визначень криміналістичної характеристики, ця 
категорія є предметом суперечок і досліджень багатьох учених і 
практиків. 

Криміналістична характеристика – це модель системи зведених 
відомостей про криміналістично значущі ознаки виду, групи або 
конкретного злочину. 

Призначення криміналістичної характеристики полягає в тому, 
що вона сприяє:  

1) розробленню окремих методик розслідування;  
2) побудові типових програм і моделей розслідування злочинів;  
3) визначенню напряму розслідування конкретного злочину.  
Слід розуміти, що одним із найбільш дискусійних в теорії 

криміналістичної характеристики злочинів є питання про кількісний і 
якісний склад його елементів. Оскільки єдиної думки із зазначеного 
питання у вчених немає, в криміналістичній літературі можна зустріти 
різні елементи, причому кількість їх неоднакова. Для глибшого 
розуміння основних типових елементів криміналістичної 
характеристики злочинів студентам доцільно ознайомитися з 
позиціями різних учених-криміналістів.  

Виділяють такі елементи криміналістичної характеристики: 
1) спосіб злочину; 
2) місце та обстановку;  
3) час вчинення злочину;  
4) знаряддя і засоби;  
5) предмет злочинного посягання; 
6) особу потерпілого (жертви);  
7) особу злочинця;  
8) типові сліди злочину. 
Елементи криміналістичної характеристики – це ті ознаки, 

обставини, дані, які підлягають опису. 
Слід мати на увазі, що у кожному виді (групі) або конкретному 

злочині структура криміналістичної характеристики може 
змінюватися. Одні елементи набувають першочергового значення, 
інші, навпаки, відходять на другий план або навіть відсутні 
(наприклад, існують злочини, які не мають певного місця їх вчинення 
або в яких відсутня особа потерпілого). 

Розслідування – це процесуальна діяльність слідчого, яка 
здійснюється засобами та методами, переліченими в законі, а також 
розробленими наукою криміналістикою. 

Розслідування як специфічна діяльність органів досудового 
слідства охоплює систему заходів методичного, тактичного та 
управлінського комплексу.  
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Методичний комплекс передбачає систему слідчих дій та інших 
заходів, організація і послідовне виконання яких забезпечує мету 
розкриття, розслідування і попередження конкретного виду злочину.  

Тактичний комплекс передбачає систему тактичних прийомів, 
рекомендацій, комбінацій та рішень у межах проведення окремої 
слідчої дії чи тактичної комбінації, операції, які входять у методичний 
комплекс.  

Управлінський комплекс – система заходів, які забезпечують у 
ході розслідування оптимальну взаємодію різних підрозділів, служб і 
відомств, а також безпосереднє кадрове забезпечення апарату 
розслідування.  

У криміналістичній методиці розслідування поділяють на три 
етапи: 1) першочерговий; 2) наступний; 3) заключний. Студентам 
слід ознайомитися з особливостями зазначених етапів розслідування.  

Лекційне заняття 
План 
1. Поняття, значення, завдання, структура криміналістичної 

методики.  
2. Криміналістична класифікація злочинів. 
3. Криміналістична характеристика злочинів: поняття та 

структура. 
4. Етапи розслідування та їх характеристика. 

Самостійна робота 
Питання для самостійного опрацювання 
1. Джерела криміналістичної методики.  
2. Методика в системі криміналістики. 
3. Потреби слідчої практики як умова розвитку криміналістичної 

методики  
4. Структура та види окремих методик розслідування злочинів. 

Шляхи їх удосконалення. 
5. Значення криміналістичної характеристики злочину у розвитку 

методики і удосконалення засобів розслідування. 
6. Профілактична діяльність слідчого. 

Основні терміни та поняття: криміналістична методика, 
завдання криміналістичної методики, джерела криміналістичної 
методики, структура криміналістичної методики, види окремих 
методик розслідування злочинів, етапи розслідування, профілактична 
діяльність слідчого, слідча ситуація, види слідчих ситуацій, 
компоненти слідчої ситуації, криміналістична характеристика 
злочинів, складові криміналістичної характеристики злочинів. 
класифікація злочинів. 
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Завдання для самостійної роботи та самоконтролю знань 
студентів: 

1. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою до 
теми та підготувати опорний конспект питань для обговорення на 
семінарському занятті. 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 
3. Розробити структурно-логічну схему «Структура 

криміналістичної методики». 
4. Виконати тестові завдання: 

Вибрати дві правильні відповіді: 

1. Елементами криміналістичної характеристики злочинів є: 

А) спосіб злочину; 

Б) об‘єктивна сторона злочину; 

В) час вчинення злочину; 

Г) засоби профілактики злочину. 

2. Елементами структури окремих методик є: 

А) принципи криміналістичної методики; 

Б) криміналістична характеристика даного виду злочинів; 

В) понятійний апарат криміналістичної методики; 

Г) дії в стадії відкриття кримінального провадження. 

3. Елементами структури окремих методик є: 

А) особливості взаємодії слідчого з оперативними підрозділами у 

кримінальних провадженнях даної категорії; 

Б) джерела криміналістичної методики; 

В) типовий перелік обставин, що підлягає встановленню при 

розслідуванні злочинів даного виду; 

Г) предмет методики розслідування злочинів. 

4. Криміналістична методика розглядається як: 

А) розділ криміналістики; 

Б) науково обґрунтований процес застосування у практичній 

діяльності органів досудового слідства криміналістичних методів і 

засобів розкриття, розслідування і попередження певних видів 

злочинів; 

В) як галузь криміналістики; 

Г) як теорія профілактики злочинності. 

5. Складовими криміналістичної методики як розділу 

криміналістики є: 

А) спеціальні методики; 
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Б) окремі методики; 

В) загальні методики; 

Г) загальні положення. 

Джерела і література: 
№№ 1-3, 10-16, 21, 23, 29, 38-42, 47-57, 64-69, 76, 79-81 

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

Методичні рекомендації до вивчення теми 

Головна мета вивчення теми полягає у з’ясуванні та засвоєнні 
базових теоретичних положень криміналістики про особливості 
розслідування окремих видів злочинів, а саме: злочинів проти життя 
та здоров’я. 

Під час вивчення цієї теми студентам нобхідно детально 
розглянути особливості методики розслідування вбивств та 
заподіяння тілесних ушкоджень. 

Кримінальна відповідальність за вчинення вбивства передбачена 
ст.ст. 115-119 КК України. Найбільш небезпечними є умисні вбивства, 
які належать до категорії особливо тяжких злочинів (ст. 115 КК). 
Методика розслідування вбивств обумовлюється особливостями 
механізму їх вчинення, що знаходить відображення у 
криміналістичній характеристиці злочинів даного виду. За цією 
ознакою близьким до вбивств є вчинення тяжких тілесних ушкоджень, 
що спричиняють смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України). 

До елементів криміналістичної характеристики вбивств 
належать: 1) спосіб вчинення; 2) спосіб приховування; 3) місце, час 
та обстановка; 4) типові сліди вбивства; 5) особа злочинця; 6) особа 
потерпілого. Студентам необхідно розкрити зміст вказаних елементів. 

У процесі розслідування вбивств з’ясовуються наступні питання, 
що сприяють встановленню істини:  

1) безпосередня причина смерті;  
2) що мало місце – насильницьке заподіяння смерті чи смерть 

сталася з інших причин(нещасний випадок, хвороба);  
3) в який спосіб, за допомогою яких знарядь вчинено вбивство;  
4) час настання смерті (має важливе значення для встановлення 

багатьох обставин, зокрема часу вчинення злочину, визначення кола 
можливих свідків, організації оперативно-розшукових заходів, 
пов‘язаних з пошуком злочинця, та ін.);  

5) місце вчинення вбивства;  
6) обставини, за яких вчинено вбивство;  
7) особа жертви (може бути встановлена у разі виявлення 

документів, які посвідчують особу, а також пред‘явлення для 
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впізнання особам, котрі першими виявили потерпілого, або тим, які 
проживають поруч з місцем події; особа жертви може бути 
встановлена шляхом звернення до криміналістичних обліків, зокрема 
до дактилоскопічного та обліку осіб, які зникли безвісти); 

8) співучасники вбивства і роль кожного з них у вчиненні 
злочину; 

9) особа вбивці (може бути встановлена шляхом опитування 
свідків, складання суб‘єктивного портрета, його показу по 
телебаченню); 

10) мотиви вбивства(помста, користь, ревнощі, бажання усунути 
конкурента, «розборки» організованих злочинних груп); 

11) обставини, що сприяли вбивству (умисному чи з 
необережності), заходи, яких треба вжити для попередження таких 
злочинів. 

Типові слідчі ситуації: 1) вбивство скоєно в умовах очевидності, 
коли відомі потерпілий та підозрюваний; 2) вбивство скоєно в умовах 
неочевидності, коли виявлено труп з ознаками насильницької смерті, 
або його частини, а особа злочинця невідома. 

Слідчі версії у справах про вбивства. Загальні версії (припущення) 
щодо всієї події, яка мала місце з виявлення трупа людини, налічують 
три типові напрямки: 1) було вчинено злочин – убивство; 2) не було 
вчинено злочину – сталося самогубство, настала природна смерть або 
стався нещасливий випадок; 3) було вчинено інший злочин – 
заподіяння тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть 
потерпілого. 

Окремі версії щодо окремих аспектів злочинного діяння 
висувають за численними критеріями, зокрема:  

1) за мотивом і метою: злочин учинено з корисливого мотиву, 
хуліганського мотиву, помсти, ревнощів, з метою приховання іншого 
злочину, з метою усунення конкурента тощо;  

2) за особою злочинця: злочин учинила одна особа, група осіб, 
група за попередньою змовою, група без попередньої змови, раніше 
судима особа, раніше не судима особа тощо;  

3) за типом убивства: вбивство, вчинене з необережності, у стані 
необхідної оборони, у стані сильного душевного хвилювання тощо.  

4) за місцем приховання трупа і знарядь злочину, за місцем 
переховування злочинців тощо. 

Першочергові дії при розслідуванні вбивств: 1) оперативно-
розшукові заходи; 2) невідкладні слідчі дії (огляд місця події і трупа; 
призначення судово-медичної експертизи; призначення інших 
досліджень; пред‘явлення трупа для впізнання; допит свідків; обшук). 

Із вчиненням вбивств тісно пов‘язані також інші насильницькі 
злочини, зокрема заподіяння умисних тілесних ушкоджень, 
відповідальність за які передбачена ст.ст. 121-128 КК України. 
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Студентам необхідно розглянути зміст елементів 
криміналістичної характеристики заподіяння тілесних ушкоджень, 
до яких відносять: 1) спосіб вчинення злочину; 2) слідову картину 
злочину; 3) місце вчинення злочину; 4) час вчинення злочину; 5) особа 
злочинця; 6) особа злочинця. 

Типовими обставинами, що підлягають з‘ясуванню є: час, місце, 
обстановка готування, вчинення та приховання злочину; час характер і 
локалізація тілесних ушкоджень; знаряддя, засоби та спосіб 
заподіяння ушкоджень, послідовність виконання дій та заходів щодо 
потерпілого; особа потерпілого; особа злочинця, співучасників, роль 
кожного з них на стадії готування, вчинення та приховання злочину; 
причинно-наслідковий зв‘язок між діями особи злочинця та 
наслідками; мотиви і мета; обставини, які пом‘якшують чи обтяжують 
кримінальну відповідальність; причини та умови, які сприяли 
вчиненню злочину. 

На початковому етапі розслідування складаються такі типові 
слідчі ситуації:  

1) надходження інформації з лікувального закладу щодо 
потерпілого, доставленого з тілесними ушкодженнями;  

2) відомий факт заподіяння тілесних ушкоджень, є інформація 
про характер події і коло осіб, у якому може перебувати злочинець. 

Типовими загальними версіями є:  
1) тілесне ушкодження було умисним і заподіяним при 

обставинах, вказаних у заяві чи повідомленні;  
2) мало місце не лише заподіяння тілесних ушкоджень, але й 

інший злочин (хуліганство, розбій тощо);  
3) тілесне ушкодження виникло в результаті необережності 

потерпілого або іншої особи;  
4) мав місце нещасний випадок, а злочин відсутній.  
Окремі версії зазвичай висуваються з приводу винної особи, 

знарядь заподіяння та механізму утворення ушкодження,форми вини, 
мотивів, наслідків та інших обставин заподіяння тілесних ушкоджень. 

Студентам слід розглянути особливості проведення окремих 
слідчих дій при розслідуванні зазначеного злочину: огляду місця 
події; освідування підозрюваного та потерпілого, а також огляду їх 
одягу з метою виявлення слідів злочину; допиту потерпілого; 
одночасного допиту вже допитаних потерпілого та підозрюваного; 
допиту свідків злочину, призначення судових експертиз тощо. 

Під час вивчення цієї теми особливу увагу студенти мають 
звернути на опрацювання та аналіз розділу ІІ «Злочини проти життя та 
здоров'я особи» Кримінального кодексу України. 
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Самостійна робота 
Питання для самостійного опрацювання 
1. Значення боротьби зі злочинами проти життя та здоров'я 

громадян, її особливості на сучасному етапі.  
2. Криміналістична характеристика злочинів проти життя та 

здоров'я особи. 
3. Завдання і тактика невідкладних слідчих дій та оперативно-

розшукових заходів на початковому етапі розслідування.  
4. Типові слідчі ситуації та слідчі версії у справах про вбивство, 

тілесні ушкодження.  
5. Особливості розслідування вбивств, обумовлені способом їх 

скоєння. Встановлення особи загиблого.  
6. Використання спеціальних знань при розслідування, 

встановлення мотивів скоєння злочинів.  
7. Характеристика способів приховування злочинів проти життя 

та здоров'я особи. 
8. Профілактика злочинів проти життя і здоров'я громадян. 

Основні терміни та поняття: злочини проти життя та здоров'я 
особи, криміналістична характеристика злочинів проти життя та 
здоров'я особи, типові слідчі ситуації та слідчі версії у справах про 
вбивство, тілесні ушкодження, способи приховування злочинів проти 
життя та здоров'я особи, профілактика злочинів проти життя і здоров'я 
громадян. 

Завдання для самостійної роботи та самоконтролю знань 
студентів: 

1. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою до 
теми та підготувати опорний конспект питань теми. 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 
3. Розробити структурно-логічну схему «Елементи 

криміналістичної характеристики вбивств». 
4. Виконати тестові завдання: 

Вибрати дві правильні відповіді: 

1. Способами вбивств, пов‘язаних із заподіянням тілесних 

ушкоджень і виділенням крові є: 

А) побиття руками і ногами; 

Б) задушення-асфіксія (руками, петлею, закриття отворів рота і 

носа);  

В) утоплення;  

Г) заподіяння тілесних ушкоджень тупими предметами. 

2. Способами вбивств, які не пов‘язані із заподіянням тілесних 

ушкоджень і виділенням крові є: 
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А) із використанням вибухових пристроїв; 

Б) скидання з висоти;  

В) задушення-асфіксія (руками, петлею, закриття отворів рота і 

носа);  

Г) використання високої або низької температури, що передбачає 

насильницьке залишення потерпілого у відповідних умовах. 

3. У кримінальних провадженнях про вбивства невідкладними 

слідчими діями є: 

А) призначення судово-медичної експертизи; 

Б) слідчий експеримент; 

В) допит свідків; 

Г) пред‘явлення трупа для впізнання. 

4. До матеріальних слідів, що залишилися в результаті вчинення 

вбивства відносяться: 

А) відображення, що виникають у пам‘яті учасників й очевидців у 

зв‘язку зі сприйняттям ними обставин вчинення вбивства; 

Б) труп потерпілого; 

В) сліди перебування на місці злочину; 

Г) відображення, що виникають у пам‘яті осіб, які володіють 

відомостями, що мають значення для справи. 

5. Найбільш типовим портретом «побутового вбивці» є: 

А) чоловік у віці від 18 до 50 років; 

Б) жінка у віці від 18 до 50 років; 

В) особа, яка зловживає алкогольними напоями або 

наркотичними засобами, відрізняється антигромадською поведінкою, 

брутальністю, жорстокістю; 

Г) особа, яка страждає психічними захворюваннями. 

Джерела і література: 
№№ 1-3, 10-16, 21, 23, 29, 38-42, 47-57, 64-69, 76, 79-81 

Тема 23. Розслідування злочинів проти власності 

Методичні рекомендації до вивчення теми 

Головна мета вивчення теми полягає у з’ясуванні та засвоєнні 
базових теоретичних положень криміналістики про особливості 
розслідування окремих видів злочинів, а саме: злочинів проти 
власності.  

Одними із найбільш небезпечних і поширених посягань на 
особисте майно громадян є крадіжки, грабежі та розбійні напади. 
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При вивченні цієї теми студентам необхідно розкрити зміст 
основних елементів криміналістичної характеристики крадіжок, 
грабежів та розбійних нападів, до яких належать: 1) предмет 
безпосереднього посягання; 2) спосіб скоєння злочину; 3) час, місце, 
обстановка скоєння злочину; 4) особа злочинця; 5) особа потерпілого; 
6) слідова картина. 

Обставини, які підлягають встановленню при розслідуванні 
крадіжок:  

1) чи мала місце крадіжка, чи не має інсценування;  
2) де і коли вчинено крадіжку;  
3) що викрадено та кому воно належить;  
4) які ознаки, сума викраденого;  
5) спосіб і засоби, які при цьому застосувалися; 
6) хто скоїв злочин, чи мала місце співучасть у вчиненні злочину, 

її форма, яким був розподіл ролей між співучасниками;  
7) хто і як займався збутом викраденого;  
8) обставини, які сприяли скоєнню крадіжки. 
Обставини, які підлягають встановленню при розслідуванні 

грабежів і розбоїв:  
1) що сталося – грабіж чи розбій, чи не має інсценування та 

неправдивого повідомлення про них;  
2) коли, в якому місці та при яких обставинах було скоєно злочин, 

хто є потерпілим;  
3) які знаряддя (зброя) були використані нападником, чи 

застосовувалось насильство або погроза його застосування;  
4) характер і ступінь тяжкості тілесних пошкоджень, заподіяних 

потерпілому під час грабежу чи розбою, чи чинив потерпілий опір, в 
чому він полягав та які пошкодження, на його думку, могли 
залишитися на тілі й одязі злочинця;  

5) яким майном чи цінностями заволодів злочинець;  
6) спосіб скоєння розбою чи грабежу; 
7) кому збувалось викрадене; 
8) хто скоїв злочин, чи мала місце співучасть у вчиненні злочину, 

її форма, яким був розподіл ролей між співучасниками;  
9) обставини, які сприяли скоєнню злочину.  
Типові слідчі ситуації при розслідуванні крадіжок:  
1) особа, яка скоїла крадіжку (чи замах на неї), затримана на місці 

події чи безпосередньо після її скоєння;  
2) факт крадіжки встановлений, але особа, яка її скоїла, невідома. 
Типові слідчі ситуації при розслідуванні грабежів, розбоїв:  
1) особа, яка підозрюється в скоєнні грабежу або розбійного 

нападу, затримана на місці події чи неподалік від нього;  
2) інформація про осіб, які скоїли злочин, незначна чи повністю 

відсутня.  
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Типові версії у справах про крадіжки:  
1) повідомлення про крадіжку відповідає дійсності;  
2) мало місце інсценування;  
3) крадіжки не було, заявник добросовісно помиляється.  
Типові версії у справах про грабежі, розбої:  
1) напад мав місце, скоєний при обставинах, про які повідомив 

потерпілий;  
2) напад мав місце, однак потерпілий розповідає про нього 

невірно;  
3) нападу не було – мало місце інсценування.  
Проведення слідчих дій при розслідуванні крадіжок: огляду місця 

події; допиту потерпілого; допиту свідків; обшуку; допиту 
підозрюваного, слідчого експерименту; призначення експертиз 
(дактилоскопічних, трасологічних, товарознавчих). 

Проведення слідчих дій при розслідуванні грабежів і розбоїв: 
огляду місця події; огляду одягу потерпілого; допиту потерпілого; 
допиту свідків; обшуку; допиту підозрюваного, освідування 
потерпілого, підозрюваного; слідчого експерименту; призначення 
експертиз (судово-медичних, дактилоскопічних, трасологічних, 
товарознавчих). 

Особливу увагу студенти мають звернути на опрацювання та 
аналіз розділу VІ «Злочини проти власності» Кримінального кодексу 
України. 

Семінарське заняття 
Питання для обговорення 
1. Криміналістична характеристика крадіжок, грабежів, розбоїв та 

інших злочинних посягань на власність. 
2. Типові слідчі ситуації при злочинних посяганнях на власність 

та обумовлені ними особливості початкового і наступного етапів 
розслідування.  

3. Специфіка тактики окремих слідчих дій і тактичних операцій 
при злочинних посяганнях на власність.  

Самостійна робота 
Питання для самостійного опрацювання 
1. Джерела інформації про злочини проти власності. 
2. Організація розшуку викраденого майна. 
3. Виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню злочинів 

проти власності. 

Основні терміни та поняття: злочини проти власності, 
криміналістична характеристика злочинів проти власності, крадіжка, 
грабіж, розбій, джерела інформації про злочини проти власності, 
типові слідчі ситуації при злочинних посяганнях на власність, тактика 



147 

слідчих дій при злочинних посяганнях на власність, організація 
розшуку викраденого майна. 

Завдання для самостійної роботи та самоконтролю знань 
студентів: 

1. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою до 
теми та підготувати опорний конспект питань теми. 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 
3. Розробити структурно-логічну схему «Елементи 

криміналістичної характеристики крадіжок, грабежів та розбійних 
нападів». 

4. Виконати тестові завдання: 

Вибрати дві правильні відповіді: 

1. Для слідової картини крадіжок притаманні наступні сліди: 

А) переважно ідеальні сліди в пам‘яті свідків; 

Б) переважно ідеальні сліди в пам‘яті потерпілих; 

В) переважно матеріальні сліди злочинця (рук, ніг); 

Г) переважно матеріальні сліди знарядь злочину. 

2. Злочинців, які вчиняють крадіжки, умовно поділяють на групи: 

А) неповнолітні крадії; 

Б) професійні крадії; 

В) особи, які вчинили крадіжку вперше, або вчиняють їх 

нерегулярно внаслідок конкретних обставин; 

Г) крадії похилого віку. 

3. Типовими діями з підготовки до грабежу чи розбою є: 

А) підготовка зброї чи предметів, які її замінюють, що необхідні 

злочинцям для подолання опору потерпілого; 

Б) вибір способу нападу, у тому числі, переховування або збуту 

викраденого майна; 

В) вибір об‘єкта для таємного викрадення майна; 

Г) вивчення об‘єкта таємного викрадення майна. 

4. Способи вчинення грабежів та розбоїв детермінуються 

об‘єктивними факторами, якими є: 

А) наявність у членів злочинного угрупування професійних знань 

та злочинного «досвіду» 

Б) особливості місця і часу вчинення злочинів; 

В) соціальні, психологічні та фізичні особливості злочинців; 

Г) знаряддя злочину. 
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5. Способи вчинення грабежів та розбоїв детермінуються 

суб‘єктивними факторами, якими є: 

А) наявність у членів злочинного угрупування професійних знань 

та злочинного «досвіду» 

Б) соціальні, психологічні та фізичні особливості злочинців; 

В) особливості місця і часу вчинення злочинів; 

Г) спрямованість діяльності злочинного угрупування. 

Джерела і література: 
№№ 1-3, 10-16, 21, 23, 29, 38-42, 47-57, 64-69, 76, 79-81 

Тема 24. Розслідування злочинів проти статевої свободи та 
статевої недоторканності особи 

Методичні рекомендації до вивчення теми 

Головна мета вивчення теми полягає у з’ясуванні та засвоєнні 
базових теоретичних положень криміналістики про особливості 
розслідування окремих видів злочинів, а саме: злочинів проти 
статевої свободи та статевої недоторканності особи. 

До злочинів зазначеної категорії відносять: зґвалтування 
(ст. 152 КК); насильницьке задоволення статевої пристрасті 
неприродним способом (ст. 153 КК); примушування до вступу в 
статевий зв'язок (ст. 154 КК); статеві зносини з особою, яка не досягла 
статевої зрілості (ст. 155 КК); розбещення неповнолітніх (ст. 156 КК). 

Під час вивчення цієї теми студентам нобхідно детально 
розглянути особливості методики розслідування зґвалтувань. 

Студентам необхідно розкрити зміст основних елементів 
криміналістичної характеристики зґвалтувань, до яких належать: 
1) спосіб скоєння злочину; 2) час, місце, обстановка скоєння злочину; 
3) особа злочинця; 4) особа потерпілого; 5) слідова картина. 

Слід знати, що під під час розслідування зґвалтувань підлягають 
встановленню такі обставини:  

1) чи мав місце факт зґвалтування або в наявності інсценування 
злочину чи обмова;  

2) місце і час вчинення злочину, в який спосіб і за яких обставин 
вчинено зґвалтування, в яких конкретно злочинних діях виражається 
спосіб;  

3) хто потерпіла особа, її вік (чи повнолітня вона), стан здоров‘я 
(чи не страждає на психічне або соматичне захворювання), розумовий 
розвиток, досягнення статевої зрілості, спосіб життя;  

4) хто конкретно вчинив даний злочин (особа злочинця), вік, 
ставлення до жертви, стан здоров‘я, психіки, спосіб життя, наявність 
судимостей;  
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5) за яких обставин і коли виник намір винного на статеві зносини 
або дію сексуального характеру всупереч волі потерпілої 
(потерпілого);  

6) злочин вчинено однією особою чи групою осіб, який склад 
групи, які дії вчинив кожний із співучасників і яка роль у цьому 
кожного;  

7) хто є свідком або пособником зґвалтування, їх характеристики;  
8) наслідки зґвалтування: заподіяння тілесних ушкоджень, 

вагітність, зараження на венеричну хворобу, розлад психіки, 
самогубство потерпілої особи;  

9) який матеріальний і моральний збиток заподіяно потерпілій 
особі;  

10) чи не супроводжувалося зґвалтування вчиненням інших 
злочинів, якщо так, то якими саме;  

11) причини та умови, що сприяли зґвалтуванню. 
Найбільш типовими слідчими ситуаціями у справах про 

зґвалтування є:  
1) коли злочинець знайомий заявнику або встановлений слідством 

на початковому етапі розслідування;  
2) коли зґвалтування вчинено невідомим злочинцем, потерпіла 

особа не знайома з насильником;  
3) коли зґвалтування вчинено відомим злочинцем, проте він зник 

з місця події. 
Типові версії у справах про зґвалтування:  
1) мало місце зґвалтування потерпілої особи;  
2) зґвалтування не було, мав місце добровільний статевий зв'язок, 

який заявниця видає за зґвалтування;  
3) статевих зносин взагалі не було, заява є неправдивою;  
4) мало місце зґвалтування, але потерпіла особа помиляється 

відносно вказаних нею обставин і особи злочинця;  
5) була лише спроба зґвалтування, злочин закінчено на стадії 

замаху;  
6) мало місце добровільна відмова від зґвалтування;  
7) зґвалтування не було, мало місце вчинення дій іншого 

характеру (хуліганство, побої, приниження та ін.). 
Під час розслідування зґвалтувань проводяться наступні слідчі 

дії: огляд місця події; огляд одягу потерпілого, підозрюваного; допит 
потерпілого; допиту свідків; обшук; допит підозрюваного; 
освідування потерпілого, підозрюваного, призначення судових 
експертиз (судово-біологічних, цитологічних, трасологічних, судово-
ґрунтознавчих, судово-психологічних, судово-психіатричних); 
пред‘явлення для впізнання підозрюваного. Студентам необхідно 
ознайомитися з особливостями проведення зазначених слідчих дій. 
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Студентам також слід ознайомитися з криміналістичною 
характеристикою та особливостями розслідування інших злочинів 
проти статевої свободи та статевої недоторканості особи: 
насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним 
способом; примушування до вступу в статевий зв'язок; статеві 
зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості; розбещення 
неповнолітніх. 

Розслідування насильницького задоволення статевої пристрасті 
неприродним способом має таку саму криміналістичну 
характеристику та особливості розслідування кримінальних 
проваджень на початковому етапі розслідування, як і розслідування 
зґвалтувань. 

Примушування до вступу в статевий зв'язок. Способом вчинення 
цього злочину є примушування жінки чи чоловіка до вступу в 
статевий зв'язок. Зазначене супроводжується протиправним впливом 
на потерпілу особу у вигляді: погроз, безпідставного непідвищення 
заробітної плати, створення перешкод у просуванні по службі тощо. 
Завдання слідчого, серед інших, – доведення перебування потерпілої 
особи у матеріальній чи службовій залежності. 

Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості. Для 
цього злочину не передбачаються насильницькі дії сексуального 
характеру. Серед інших завдань, які постають перед слідчим, – 
довести, що винний знав або припускав, що потерпіла особа не 
досягла статевої зрілості, або міг і повинен був це передбачити. 

Розглядаючи криміналістичну характеристику розбещення 
неповнолітніх слід звернути увагу на спосіб вчинення цього злочину, 
яким є активна поведінка чоловіка або жінки щодо неповнолітньої 
особи (яка не досягла 16-річного віку) у вигляді таких дій: фізичного 
(задоволення статевої пристрасті неприродним способом без 
застосування насильства, погроз чи використання безпорадного стану 
потерпілої особи) або інтелектуального (розповіді про статеве життя у 
грубо натуралістичній, цинічній формі, ознайомлення з 
порнографічними творами) характеру. 

Особливу увагу студенти мають звернути на опрацювання та 
аналіз розділу ІV «Злочини проти статевої свободи та статевої 
недоторканності особи» Кримінального кодексу України. 

Самостійна робота 
Питання для самостійного опрацювання 
1. Криміналістична характеристика злочинів проти статевої 

свободи та статевої недоторканності особи. 
2. Обставини, що підлягають встановленню при розслідуванні 

злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканності особи. 
3. Типові слідчі ситуації та дії слідчого на початковому етапі 

розслідування.  
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4. Особливості формування доказів. Призначення експертиз та 
місця їх проведення. Особливості проведення слідчих дій: огляд місця 
події, освідування. Допит потерпілих, свідків та підозрюваних. 

5. 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. 

6. Виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню злочинів 
проти статевої свободи та статевої недоторканності особи. 

Основні терміни та поняття: зґвалтування, насильницьке 
задоволення статевої пристрасті неприродним способом, 
примушування до вступу в статевий зв'язок, статеві зносини з особою, 
яка не досягла статевої зрілості, розбещення неповнолітніх, 
криміналістична характеристика злочинів проти статевої свободи та 
статевої недоторканності особи. 

Завдання для самостійної роботи та самоконтролю знань 
студентів: 

1. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою до 
теми та підготувати опорний конспект питань теми. 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 
3. Розробити структурно-логічну схему «Елементи 

криміналістичної характеристики зґвалтувань,». 
4. Виконати тестові завдання: 

Вибрати дві правильні відповіді: 

1. За характеристикою взаємозв‘язку злочинець – потерпіла особа 

зґвалтування поділяються на: 

А) зґвалтування потерпілої особи з якою ґвалтівник 

короткотривало проводив вільний час; 

Б) шляхом доведення потерпілої особи до безпорадного стану; 

В) зґвалтування потерпілої особи, з якою злочинець мав 

довготривалі стосунки; 

Г) після попередньої спроби познайомитися, безуспішних спроб 

статевої близькості за згодою. 

2. Судово-медична експертиза під час розслідування зґвалтувань 

призначається для вирішення таких питань: 

А) чи є тілесні ушкодження, характерні для зґвалтування, їх 

давність; 

Б) чи мав місце факт контактної взаємодії одягу підозрюваного та 

потерпілої особи; 

В) чи не залишено сліди зубів на тілі підозрюваного потерпілою 

особою і навпаки; 
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Г) чи вагітна заявниця, термін вагітності. 

3. До групи ґвалтівників, які не мають патологічних змін у 

психічній та статевій сфері відносять: 

А) ґвалтівників з різноманітними аномаліями психіки; 

Б) хронічних алкоголіків, наркоманів, а також осіб, раніше 

засуджених за злочини проти статевої свободи і статевої 

недоторканості особи та інші насильницькі злочини;  

В) ґвалтівників з патологічними проявами статевого потягу; 

Г) неповнолітніх ґвалтівників. 

4. У кримінальних провадженнях про зґвалтування 

першочерговими слідчими діями є: 

А) призначення судово-медичної експертизи; 

Б) слідчий експеримент; 

В) допит потерпілого; 

Г) освідування. 

5. Найбільш характерними проміжками часу вчинення 

зґвалтувань є: 

А) ранкові години (06-10.00); 

Б) денні години (15-17.00); 

В) пізні вечірні години(21–22.00); 

Г) перші нічні години (23.00). 

Джерела і література: 
№№ 1-3, 10-16, 21, 23, 29, 38-42, 47-57, 64-69, 76, 79-81 
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ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ 

для самостійної роботи та методичні рекомендації до їх 
виконання 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання – це вид позааудиторної 
самостійної роботи студента навчального, навчально-дослідного чи 
проектно-конструкторського характеру, яке використовується у 
процесі вивчення програмного матеріалу навчальної дисципліни і 
завершується разом зі складанням рубіжного чи підсумкового 
контролю з навчальної дисципліни. 

Ця група завдань має науково-дослідницький характер, спонукає до 
якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів, 
рекомендована тим із них, хто опанував базовий зміст навчальної 
програми і виявляє здібності та інтерес до такої роботи. Ці завдання 
складають варіативну частину модуля і їхнє виконання заохочується 
додатковою сумою балів. 

Індивідуальні заняття проводяться з урахуванням психофізичних 
особливостей та академічної успішності студентів, а саме – для 
здійснення більш ретельного контролю та деталізації навчально-
методичних рекомендацій в опануванні дисципліни тими з них, хто 
мають низьку академічну успішність, та створення умов для 
поглиблення знань та розвитку творчих здібностей обдарованих 
студентів. Під час проведення індивідуальних занять передбачається 
робота за такими напрямками: надання допомоги студентам, які 
потребують додаткових роз‘яснень при підготовці до складання 
проміжного та підсумкового контролю (усне та письмове тестування, 
співбесіда, аналіз аналітичних оглядів, публікацій за визначеною 
проблемою, матеріалів розв‘язання практичних ситуацій); 
рекомендації студентам у виконанні індивідуальних завдань, 
написанні есе та надання їхній роботі творчого спрямування 
(обговорення матеріалів наукового реферату з визначеної проблеми, 
підготовлених доповідей на студентську наукову конференцію, для 
участі у засіданнях гуртка «Ін Юре» та в дебатах на засіданнях клубу 
«Феміда», матеріалів публікацій у наукових виданнях, розробок 
сценаріїв дидактичної гри); підбиття підсумків виконання студентами 
письмових робіт (тестів, понятійних диктантів, модульних контрольних 
робіт) з подальшою корекцією напрямків самостійної роботи. 

Есе (франц. essai – спроба, нарис, від лат. exagium – зважування) – 
це прозаїчний твір невеликого обсягу та вільної композиції, який 
виражає індивідуальні враження та міркування з конкретного приводу 
чи питання, не претендує на визначальне чи вичерпне трактування 
предмета. Як правило, есе пропонує новий, суб‘єктивно забарвлений 
погляд на проблему, може мати філософський, науково-популярний 
чи суто белетристичний характер. 
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Написання студентом таких робіт (не більше однієї-двох з 
навчальної дисципліни) має сприяти виявленню його наукового, 
творчого підходу до розуміння найважливіших питань теми, 
запропонованої викладачем або обраної самостійно за погодженням з 
останнім. Кожне есе, що відповідає вимогам до написання наукових 
робіт, дає змогу отримати позитивну оцінку. Студенту надається 
можливість виконати презентацію відповідної теми в аудиторії (не 
більше двох з навчальної дисципліни). 

У процесі індивідуальної роботи студенти під керівництвом 
викладача повинні навчитись аналізувати деякі правові документи, 
нормативні акти, вміти оцінювати певні правові ситуації, правильно 
кваліфікувати окремі протиправні прояви та складати відповідні 
документи. Такі документи складаються з урахуванням вимог 
законодавства та повинні мати самостійний характер. 

У разі, якщо студент працює над масштабнішою конкурсною 
науковою роботою, за погодженням із викладачем вона може бути 
зарахована замість есе та презентацій (якщо студент не потребує 
додаткових балів). Крім того, студент запрошується зі своїми 
роботами з господарського права на конкурси наукових праць, 
конференції. Здобуття призових місць є підставою для нарахування 
додаткових балів відповідно до наведеної шкали розподілу балів. 

Однією з форм індивідуальної творчої роботи є написання та захист 
реферату. 

Робота над рефератом складається із наступних етапів: вибір теми 
на основі тематики, затвердженої кафедрою; накопичення 
інформаційного матеріалу; підготовка та написання реферату; захист 
реферату. 

Реферат повинен мати наступну структуру: 
– план; 
– короткий вступ; 
– виклад основного змісту теми; 
– висновки; 
– список використаної літератури. 
План – це логічна основа реферату, від нього залежить структура, 

зміст, логічний зв‘язок частин реферату. Розробка плану 
розпочинається з ознайомлення з відповідною літературою, на основі 
якої складається попередній план з двох-трьох пунктів. План не слід 
занадто деталізувати – в ньому даються основні, центральні питання 
теми в логічній послідовності. Доцільно попередньо складений план 
реферату узгодити на консультації з викладачем. 

Маючи попередній план, необхідно звернутися до бібліографії. Суттєву 
допомогу в ознайомленні з бібліографією можуть надати бібліотечні 
каталоги (алфавітний, предметний), довідкова література (енциклопедії, 
словники, статистичні збірники), наукова та періодична література 
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(монографії, журнали, газети). 
Основному тексту в рефераті передує вступ. У ньому необхідно 

показати значення, актуальність проблеми, яка розглядається, 
обґрунтувати вибір теми, сформулювати основну мету, яка буде 
розкрита в рефераті. 

В основній частині роботи велику увагу слід приділити глибокому 
теоретичному аналізові як теми в цілому, так і окремих її питань, 
правильно ув‘язати теоретичні положення з практикою, розкрити 
матеріал відповідно до складеного плану. 

Виклад основних питань завершується короткими висновками, де 
узагальнюються найважливіші положення, розглянуті в рефераті. 

Реферат повинен бути написаний грамотно, без помилок, повторів, 
скорочень. 

Важливе значення має правильне оформлення реферату. На 
титульному аркуші необхідно вказати назву вищого навчального 
закладу, факультету, реферату, групу, своє прізвище та ініціали, 
прізвище наукового керівника. На наступному аркуші наводиться 
план реферату з вказаними сторінками відповідних розділів. 

Зазначені у тексті цитати повинні відповідати посиланням на джерела, 
з яких вони наведені, та оформлені таким чином: [1, с. 25], де перша 
цифра – номер джерела за списком використаної літератури, а друга – 
номер сторінки. Текст реферату повинен бути набраним на комп‘ютері з 
одного боку аркуша формату А4, шрифт – Times New Roman, розмір – 
14, поля: верхнє та нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве – 10 мм, інтервал – 
1,5. Кожен розділ плану починається з нової сторінки. Сторінки повинні 
бути пронумеровані у правому верхньому куті. Обсяг реферату – 12–
15 сторінок . 

У кінці реферату наводиться список використаної літератури (8–
10 джерел), поданої в алфавітному порядку за прізвищем автора, з 
наведенням назви праці (статті), видавництва, року видання та 
загальної кількості сторінок з кожного літературного джерела. 

Підготовлений реферат захищається на семінарському або 
індивідуальному занятті. Аргументом для підготовки до захисту 
реферату є позитивна рецензія наукового керівника, в іншому випадку 
його необхідно доопрацювати відповідно до даних у ній 
рекомендацій. Реферат не допускається до захисту, якщо: текст 
реферату є компіляцією тексту підручника; основні питання не 
розкрито або викладено фрагментарно; текст містить помилки; 
реферат оформлено неправильно. 

Підготовка до захисту реферату включає усунення недоліків і 
помилок, указаних у рецензії, та складання короткого резюме 
реферату (визначення важливих понять, фактів, формулювання 
висновків), що буде сприяти закріпленню матеріалу в пам‘яті і 
вільному його викладу під час захисту . 
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Рекомендована тематика для письмової доповіді (есе), реферату 

Модуль І. Теоретичні засади криміналістики. Криміналістична 
техніка. 

Підготувати письмову доповідь (есе), реферат на одну із поданих 
тем:  

Тема 1. Предмет, завдання і система криміналістики.  
1. Злочинна діяльність як об‘єкт криміналістики. 
2. Розвиток криміналістики в ХІХ ст. 
3. Виникнення та розвиток криміналістики в зарубіжних 

країнах. 
Тема 2. Методологічні засади криміналістики. 
4. Критерії допустимості спеціальних методів криміналістики в 

кримінальному судочинстві. 
Тема 3. Криміналістична ідентифікація і діагностика. 
5. Поняття, наукові засади криміналістичної ідентифікації. 
6. Криміналістична ідентифікація у слідчій діяльності. 
7. Значення групофікації для розкриття та розслідування 

злочинів. 
8. Поняття, наукові засади криміналістичної діагностики. 
Тема 4. Загальні положення криміналістичної техніки. 
9. Перспективи розвитку криміналістичної техніки. 
10. Сучасні напрями розвитку та досягнення вітчизняної 

криміналістичної техніки. 
11. Класифікація засобів і методів криміналістичної техніки. 
12. Правові основи використання криміналістичної техніки. 
Тема 5. Криміналістична (судова) фотографія і відеозапис. 
13. Криміналістичне значення застосування відеозапису. 
14. Судово-дослідницька фотографія: поняття, завдання, методи. 
15. Фототехнічна експертиза: поняття, завдання і призначення.  
Тема 6. Криміналістичне дослідження слідів (трасологія, 

дактилоскопія). 
16. Історія використання дактилоскопічних знань. 
17. Значення трасології на сучасному етапі боротьби зі 

злочинністю. 
18. Сучасні напрямки трасологічних досліджень. 
19. Латентні сліди та засоби їх виявлення. 
20. Нові засоби та методи виявлення, фіксації, вилучення та 

дослідження слідів у криміналістиці. 
Тема 7. Криміналістичне дослідження зброї, вибухових пристроїв 

і речовин та слідів їх застосування (зброєзнавство). 
21. Значення судової балістики на сучасному етапі боротьби зі 

злочинністю. 
22. Сучасні напрямки судово-балістичних досліджень. 
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23. Нові засоби та методи виявлення, фіксації, вилучення та 
дослідження слідів вогнепальної зброї. 

24. Можливості ідентифікації вогнепальної зброї за її слідами на 
тілі людини. 

25. Прийоми використання слідів вогнепальної зброї для її 
розшуку та ототожнення. 

Тема 8. Криміналістичне дослідження документів 
(документознавство). 

26. Встановлення давності виготовлення документів. 
27. Найпоширеніші способи внесення змін у документи. 
28. Найпоширеніші способи підробки печаток та штампів. 
29. Можливості встановлення властивостей і стану особи за її 

почерком. 
30. Почеркознавча та авторознавча експертизи: поняття, 

завдання, можливості. 
Тема 9. Ідентифікація особи за ознаками зовнішності 

(габітоскопія). 
31. Поняття і значення судово-портретної експертизи. 
32. Сучасні можливості отримання інформації про зовнішність 

людини. 
33. Поняття, природничо-наукові засади криміналістичної 

габітоскопії, її значення для розкриття і розслідування злочинів. 
34. Перспективні напрямки габітоскопії в умовах розвитку 

сучасної правоохоронної системи України. 
35. Характеристика ознак зовнішності людини, їхнє 

ідентифікаційне значення та класифікація.  
Тема 10. Криміналістичне дослідження звукових слідів 

(фоноскопія). 
36. Поняття та наукові засади криміналістичного дослідження 

звукових слідів. 
Тема 11. Криміналістичне дослідження слідів запаху 

(одорологія). 
37. Поняття та наукові засади криміналістичної одорології. 
38. Одорологічна експертиза: поняття, завдання, можливості. 
39. Перспективи розвитку судової одорології. 
Тема 12. Інформаційно-довідкове забезпечення розкриття 

злочинів (кримінальна реєстрація). 
40. Напрями удосконалення криміналістичних обліків. 
41. Нові види криміналістичних обліків. 
42. Дактилоскопічний облік – сутність і значення для 

правоохоронних органів. 
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Модуль ІІ. Криміналістична тактика. Методика розслідування 
окремих видів злочинів 

Підготувати письмову доповідь (есе), реферат на одну із поданих 
тем:  

Тема 13. Загальні положення криміналістичної тактики. 
43. Завдання криміналістичної тактики на сучасному етапі. 
44. Поняття, сутність і види тактичних операцій (комбінацій), їх 

значення та використання в розкритті і розслідуванні злочинів. 
45. Правові, психологічні та етичні основи криміналістичної 

тактики.  
Тема 14. Криміналістична версія. Організація та планування 

розслідування. 
46. Криміналістична версія: поняття, логічна природа, види. 
Тема 15. Тактика огляду. 
47. Роль огляду в розкритті та розслідуванні злочину. 
48. Способи виявлення і викриття інсценувань злочинів у ході 

огляду місця події. 
Тема 16. Тактика обшуку. 
49. Поняття, сутність і види обшуку. 
50. Підготовка до обшуку. 
51. Тактика виявлення схованок під час обшуку. 
Тема 17. Тактика допиту 
52. Поняття, значення і види допиту. 
53. Тактичні прийоми допиту. 
54. Тактика допиту неповнолітніх. 
55. Прийоми встановлення психологічного контакту з 

допитуваним. 
Тема 18. Тактика пред'явлення для впізнання. 
56. Поняття, сутність і види пред'явлення для впізнання. 
57. Проведення впізнання за фотознімками, матеріалами 

відеозапису.  
Тема 19. Тактика слідчого експерименту. 
58. Поняття, сутність слідчого експерименту, його мета та види. 
Тема 20. Тактика використання спеціальних знань у 

кримінальному судочинстві. Призначення і проведення судових 
експертиз. 

59. Особливості виникнення нових видів експертних 
досліджень. 

Тема 21. Загальні положення криміналістичної методики 
60. Поняття, значення і завдання криміналістичної методики. 
61. Шляхи удосконалення криміналістичних методик. 
62. Значення криміналістичної характеристики злочину в 

розвитку методики та удосконалення засобів розслідування. 
63. Сутність, значення, види слідчих ситуацій. 
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Тема 22. Розслідування злочинів проти життя та здоров'я особи 
64. Криміналістична характеристика злочинів проти життя та 

здоров'я особи. 
Тема 23. Розслідування злочинів проти власності 
65. Криміналістична характеристика крадіжок, грабежів, розбоїв 

та інших злочинних посягань на власність. 
Тема 24. Розслідування злочинів проти статевої свободи та 

статевої недоторканності особи. 
66. Криміналістична характеристика злочинів проти статевої 

свободи та статевої недоторканності особи. 

Поширеною формою індивідуальної роботи є участь у роботі 
правознавчого дискусійного клубу «Феміда» (підготовка доповіді, 
участь у дебатах, оформлення стінгазети). 

Підготовку доповіді рекомендується здійснювати за такими 
етапами: 

– вибір теми доповіді; 
– підбір літератури та інших джерел; 
– визначення форми і структури доповіді; 
– підготовка тексту доповіді. 
Обрати тему доповіді можна самостійно або із запропонованого 

кафедрою правознавства переліку і повідомити про це викладача, 
обраного в якості консультанта (керівника). Тема роботи визначається 
в межах загальної проблеми дискусії, запропонованої Радою клубу 
«Феміда» і затвердженою кафедрою правознавства. Тема доповіді не 
обов‘язково повинна бути суто юридичною за змістом, а може містити 
певні правові аспекти питань, що пропонуються до розгляду. 
Важливо, щоб тема була актуальною, цікавою під кутом зору ситуації 
в українському суспільстві та світі та, безперечно, цікавою для самого 
доповідача. Також при визначенні теми слід враховувати доступність 
необхідних для розгляду відповідної теми правових і літературних 
джерел (насамперед, наявність їх у бібліотеці). Отже, остаточний 
варіант теми доповіді доцільно формулювати разом з викладачем-
консультантом. 

Роботу над темою слід почати з підбору літератури – 
ознайомлення з підручниками, навчальними посібниками, науковими 
монографіями, статтями у збірниках і періодичних виданнях, 
нормативно-правовими актами, міжнародними договорами, 
матеріалами юридичної практики тощо. У разі потреби варто 
звернутися за рекомендаціями до викладача (щодо кількості та якості 
джерел, необхідних для належного розкриття відповідної теми). У 
процесі вивчення літератури доцільно робити виписки і записи, 
поступово формуючи матеріал з окремих питань доповіді. Оскільки 
доповідь призначена для обговорення під час дискусії, для її 
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підготовки рекомендується широко використовувати публіцистичні 
матеріали, особливо ті, що написані «живою» мовою. 

При оформленні матеріалів доповіді необхідно дотримуватись 
певних правил оформлення. Текст доповіді повинен включати титульну 
сторінку, план та інші структурні частини, передбачені планом. План 
подається на другій сторінці роботи і повинен включати: вступ (у ньому 
визначаються актуальність обраної теми, її взаємозв‘язок із загальною 
проблемою дискусії та мета, якої студент намагатиметься досягти, 
розглядаючи цю тему); основну частину роботи, що складається з 
декількох розміщених у певній логічній послідовності питань 
відповідно до змісту теми; висновок (у ньому підводиться підсумок 
досягнення визначеної у вступі роботи мети, чітко окреслюється власне 
ставлення до проблеми, що є предметом дискусії, розкриваються 
практичні способи вирішення цієї проблеми); список літератури. 

Робота повинна бути написана грамотно, розбірливим почерком 
або надрукована. Відповіді подаються відповідно до нумерації питань 
плану роботи і починаються із заголовків. Сторінки необхідно 
пронумерувати і скріпити. Обсяг тексту доповіді – 10–12 сторінок на 
папері формату А4 (210 х 297). При цьому обсяг вступу повинен 
складати не більше 1-ї сторінки, а висновку – 2-х сторінок. На 
титульній сторінці необхідно вказати: назву навчального закладу, тему 
роботи, прізвище, ім‘я, по батькові студента, номер групи, прізвище та 
ініціали викладача-консультанта, рік і місце написання роботи. 

Текст доповіді повинен містити посилання на використані 
літературні джерела. Цитати з використаних джерел необхідно брати в 
лапки і давати точні та повні посилання на ці джерела. Посилання 
робляться у вигляді зносок (у нижній частині сторінки). Зноски 
подаються за існуючими бібліографічними правилами (автор, назва 
роботи, місце і рік видання, номер сторінки). Посилання повинні бути 
пронумеровані. У кінці роботи з дотриманням бібліографічних правил 
подається список використаних правових джерел та літератури у такій 
послідовності: 1) нормативно-правові акти та інші правові документи 
(подаються за юридичною силою і датою прийняття); 2) література 
(подається в алфавітному порядку); 3) інші матеріали. 
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ПОРЯДОК І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 
Об‘єктами контролю знань, що оцінюються, є робота студентів на 

лекціях, семінарських заняттях, якість та своєчасність виконання 
індивідуальних і домашніх завдань, поточних модульних робіт. 
Контрольні заходи здійснюються викладачами і включають поточний 
і підсумковий контроль. 

Поточний контроль знань студентів здійснюється при проведенні 
лекцій, семінарських занять, шляхом перевірки виконання 
індивідуальних завдань. 

Під час проведення семінарських занять застосовуються такі 
методи контролю, як усне та письмове опитування студентів з питань, 
визначених планом заняття, дискусійне обговорення проблемних 
питань з теми заняття, письмове складання студентами тестів та інше. 

Поточна успішність студентів за виконання навчальних видів робіт 
на навчальних заняттях і за виконання завдань самостійної роботи 
оцінюються за допомогою національної шкали оцінок («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»). 

Критерії оцінювання відповіді студента на семінарському 
(практичному) занятті: 

«5» – вичерпна і глибока відповідь на питання семінарського 
заняття. Студент виявив всебічне, систематичне й глибоке знання 
матеріалу, глибоко засвоїв основну й додаткову літературу з теми, 
рекомендовану планом. Доповідає активно й упевнено, не 
прив‘язаний до конспекту. Відповідь вирізняється точністю 
використаних термінів. Матеріал викладається послідовно й логічно. 
У розумінні та викладі навчального матеріалу студент виявляє 
науковий підхід і творчі здібності. Після завершення доповіді 
відповідає на всі питання викладача та товаришів. 

«4» – студент виявляє достатньо повне знання матеріалу, не 
припускається у відповіді суттєвих неточностей, засвоїв основну 
літературу, рекомендовану викладачем у плані семінарського заняття. 
Дає відповіді на запитання викладача та одногрупників. Нерідко 
звертається до конспекту. 

«3» – студент виявляє знання матеріалу в обсязі, достатньому для 
подальшого навчання і роботи за фахом. Доповідач прикутий до 
конспекту, припускається грубих помилок. Матеріал частково 
розкриває проблему. Відповідає на поставлені запитання з помилками, 
однак спроможний зі сторонньою допомогою виправити їх. 

«2» – студент читає з конспекту. Матеріал розкриває проблему 
поверхово чи фрагментарно або зовсім не розкриває сутності 
питання.. На запитання викладачів та студентів відповісти не може. 
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Поточний контроль, який має місце під час проведення поточних 

модульних робіт, здійснюється шляхом виконання студентами 

відповідних тестів в письмовій формі або за допомогою відповідного 

програмного забезпечення комп‘ютерної підтримки освітнього 

процесу. Оцінювання знань студентів при виконані поточних 

модульних робіт здійснюється за 100-бальною шкалою. 
Оцінювання самостійної роботи студента здійснюється шляхом 

перевірки його робочого зошита, де виконуються завдання, 
передбачені планом самостійної роботи, а також під час поточного 
тестування чи співбесіди, у перебігу яких викладач визначає 
загальний рівень засвоєння студентом вузлових питань кожної з тем, 
винесених на самостійне опрацювання (зокрема, під час семінарських 
занять). У додатковому контролі засвоєння студентом кожної з тем, 
винесених на самостійне опрацювання, потреби немає, оскільки цю 
функцію виконує поточний контроль (поточна модульна робота). У 
ній рівномірно представлений увесь навчальний матеріал модуля. 

Загалом підсумкове оцінювання навчальної діяльності студента з 
навчальної дисципліни «Криміналістика» здійснюється за 4-бальною 
шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»), 100-
бальною шкалою та за шкалою ЄКТС. 

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та 
шкалу ЄКТС здійснюється в такому порядку: 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною 

шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX 
Незадовільно з можливістю 
повторного підсумкового 

контролю 

0-34 F 

Незадовільно з обов‘язковим 
повторним вивченням 

навчальної дисципліни та 
підсумковим контролем 
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СИСТЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

для студентів напряму підготовки 6.030401  «Правознавство» / 

спеціальності 081б1 «Право», 081б1 інт «Право» 
 

Форма 
навчальної 

роботи 
Вид навчальної роботи Бали 

1. Аудиторна   
1.1. Лекція 1. Відвідування 

0,5 
1.2. Семінарське 
заняття 

1. Відвідування 
2. Захист виконаного домашнього завдання 1 
3. Обговорення теоретичного та практичного 
матеріалу 

1 

4. Постановка та розкриття проблемного 
питання 

1 

5. Виконання навчальних завдань 1 
6. Доповіді з рефератами, есе та їх 
обговорення 

1 

7. Тестування 0,5 
8. Контрольна робота на занятті 2 

2. Самостійна та 
індивідуально-
консультативна 
робота 

Виконання та захист індивідуальних 
навчально-дослідних завдань: 

 

– підготовка розширеного 
термінологічного словника до теми 

0,5 

– вирішення (аналіз) конкретної 
юридичної ситуації з підготовкою 
аналітичної записки 

1 

– вирішення і письмове оформлення задач, 
схем, діаграм, інших робіт графічного 
характеру (залежно від рівня складності) 

1 

– відпрацювання тренінгових програм 
(завдань) з навчальних дисциплін 

0,5 

– написання реферату, підготовка критичного 
есе на статті зарубіжних і вітчизняних 
авторів за визначеною тематикою 

1 

– пошук (підбір) та огляд інформаційних 
джерел за заданою проблематикою 

0,5 

3. Поточний 
контроль 

Поточна модульна робота 
20 

4. Підсумковий 
контроль 

Екзамен 
40 
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СИСТЕМА НАРАХУВАННЯ ДОДАТКОВИХ БАЛІВ 
ЗА ВИДАМИ РОБІТ 

Форма 
роботи 

Вид роботи Бали 

1. Навчальна 1. Участь у предметних олімпіадах: 
університетських, міжвузівських, 
всеукраїнських, міжнародних 

10-30 

2. Участь у конкурсах на кращого 
знавця дисципліни: університетських, 
міжвузівських, всеукраїнських, 
міжнародних 

10-30 

3. Виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань 
підвищеної складності 

1-15 

4. Написання і захист наукового 
реферату з визначеної проблеми 

0-4 

2. Науково-
дослідна 

1. Участь в наукових гуртках («Ін-
Юре») 

5-20 

2. Участь в наукових студентських 
клубах («Феміда») 

5-20 

3. Участь в конкурсах студентських 
робіт: університетських, міжвузівських, 
всеукраїнських, міжнародних 

5-15 

4. Участь в наукових студентських 
конференціях: університетських, 
міжвузівських, всеукраїнських, 
міжнародних 

5-15 

5. Підготовка публікації в наукових 
виданнях. 

20 

6. Оформлення сценарного плану 
дидактичної гри 

10-20 

Разом  * 
 

* Максимальна кількість додаткових балів для студента – 30. 
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РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ ЗА 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«КРИМІНАЛІСТИКА» 

Напрям підготовки 6.030401  «Правознавство» / спеціальності 

081б1 «Право», 081б1 інт «Право» 

 

Назва модулю, теми Вид навчальної роботи 
Бал

и 
1 2 3 

Модуль І. Теоретичні засади криміналістики. Криміналістична 
техніка  

Тема 1. Предмет, 
завдання і система 
криміналістики. 
 

1. Відвідування лекційних занять 0,5 
2. Виконання завдань, передбачених 
планом сам. роб. 

1 

Разом: 1,5 
Тема 2. Методологічні 
засади криміналістики.  

1. Виконання завдань, передбачених 
планом сам. роб. 

1 

Разом: 1 
Тема 3. Криміналістична 
ідентифікація і 
діагностика  

1. Виконання завдань, передбачених 
планом сам. роб. 

1 

Разом: 1 
Тема 4. Загальні 
положення 
криміналістичної 
техніки  

1. Відвідування лекційних занять 0,5 

2. Виконання завдань, передбачених 
планом сам. роб. 

1 

Разом: 1,5 

Тема 5. Криміналістична 
(судова) фотографія і 
відеозапис 

1. Відвідування семінарських занять 0,5 
2. Обговорення теор. питання на семін. 
занятті 

1 

3. Виконання завдань, передбачених 
планом сам. роб. 

1 

4. Тестування 0,5 

Разом: 3 

Тема 6. Криміналістичне 
дослідження слідів 
(трасологія, 
дактилоскопія)  

1. Відвідування лекційних занять 0,5 
2. Відвідування семінарських занять 0,5 
3. Обговорення теор. питання на семін. 
занятті 

1 

4. Виконання завдань, передбачених 
планом сам. роб. 

1 

5. Тестування 0,5 
Разом: 3,5 
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Назва модулю, теми Вид навчальної роботи 
Бал

и 
1 2 3 

Тема 7. Криміналістичне 
дослідження зброї, 
вибухових пристроїв і 
речовин та слідів їх 
застосування 
(зброєзнавство) 

1. Відвідування лекційних занять 0,5 

2. Виконання завдань, передбачених 
планом сам. роб. 

1 

Разом: 1,5 

Тема 8. Криміналістичне 
дослідження документів 
(документознавство) 

1. Відвідування лекційних занять 0,5 
2. Відвідування семінарських занять 0,5 
3. Обговорення теор. питання на семін. 
занятті 

1 

4. Виконання завдань, передбачених 
планом сам. роб. 

1 

5. Тестування 0,5 
Разом: 3,5 

Тема 9. Ідентифікація 
особи за ознаками 
зовнішності 
(габітоскопія)  

1. Відвідування семінарських занять 0,5 
2. Обговорення теор. питання на семін. 
занятті 

1 

3. Виконання завдань, передбачених 
планом сам. роб. 

1 

4. Тестування 0,5 
Разом: 3 

Тема 10. 
Криміналістичне 
дослідження звукових 
слідів (фоноскопія) 

1. Виконання завдань, передбачених 
планом сам. роб. 

1 

Разом: 1 

Тема 11. 
Криміналістичне 
дослідження слідів 
запаху (одорологія) 

1. Виконання завдань, передбачених 
планом сам. роб. 

1 

Разом: 1 

Тема 12. Інформаційно-
довідкове забезпечення 
розкриття злочинів 
(кримінальна 
реєстрація)  

1. Виконання завдань, передбачених 
планом сам. роб. 

1 

Разом: 1 

Модуль ІІ. Криміналістична тактика. Методика розслідування 
окремих видів злочинів 

Тема 13. Загальні 
положення 
криміналістичної 

1. Відвідування лекційних занять 0.5 

2. Виконання завдань, передбачених 
планом сам. роб. 

1 
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Назва модулю, теми Вид навчальної роботи 
Бал

и 
1 2 3 

тактики Разом: 1,5 

Тема 14. 
Криміналістична версія. 
Організація та 
планування 
розслідування 

1. Виконання завдань, передбачених 
планом сам. роб. 

1 

Разом: 1 

Тема 15. Тактика огляду  

1. Відвідування семінарських занять 0,5 
2. Обговорення теор. питання на семін. 
занятті 

1 

3. Виконання завдань, передбачених 
планом сам. роб. 

0,5 

4. Тестування  0,5 
Разом: 2,5 

Тема 16.  
Тактика обшуку 

1. Відвідування лекційних занять 0,5 
2. Виконання завдань, передбачених 
планом сам. роб. 

1 

Разом: 1,5 

Тема 17.  
Тактика допиту 

1. Відвідування лекційних занять 0,5 
2. Виконання завдань, передбачених 
планом сам. роб. 

1 

Разом: 1,5 

Тема 18. Тактика 
пред'явлення для 
впізнання 

1. Відвідування семінарських занять 0,5 
2. Обговорення теор. питання на семін. 
занятті 

1 

3. Виконання завдань, передбачених 
планом сам. роб. 

1 

4. Тестування  0,5 

Разом: 3 

Тема 19. Тактика 
слідчого експерименту. 

1. Виконання завдань, передбачених 
планом сам. роб. 

1 

Разом: 1 
Тема 20. Тактика 
використання 
спеціальних знань у 
кримінальному 
судочинстві. 
Призначення і 
проведення судових 
експертиз 

1. Виконання завдань, передбачених 
планом сам. роб. 

1 

 
 
 
Разом: 

1 
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Назва модулю, теми Вид навчальної роботи 
Бал

и 
1 2 3 

Тема 21. Загальні 
положення 
криміналістичної 
методики 

1. Відвідування лекційних занять 0,5 

2. Виконання завдань, передбачених 
планом сам. роб. 

1 

Разом: 1,5 
Тема 22.  
Розслідування злочинів 
проти життя та здоров'я 
особи 

1. Виконання завдань, передбачених 
планом сам. роб. 

1 

Разом: 1 

Тема 23. Розслідування 
злочинів проти 
власності 

1. Відвідування семінарських занять 0,5 
2. Обговорення теор. питання на семін. 
занятті 

1 

3. Виконання завдань, передбачених 
планом сам. роб. 

1 

4. Тестування 0,5 
Разом: 3 

Тема 24. Розслідування 
злочинів проти статевої 
свободи та статевої 
недоторканності особи 

1. Виконання завдань, передбачених 
планом сам. роб. 

1 

Разом: 1 

Поточна модульна робота І 
 

7 

Поточна модульна робота ІІ 
 

7 

Екзамен 40 

Присутність на всіх 
заняттях 

 4 

Разом за семестр 
 
 

100 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПОТОЧНОГО 
МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

Модуль І. Теоретичні засади криміналістики. 
Криміналістична техніка 

1. Предмет криміналістики. Закономірності, які вивчає 
криміналістика. 

2. Місце криміналістики в системі юридичних наук.  
3. Завдання криміналістики. Система криміналістики. 
4. Поняття методів криміналістики і їх класифікація.  
5. Критерії допустимості спеціальних методів криміналістики в 

кримінальному судочинстві. 
6. Поняття і наукові засади криміналістичної ідентифікації, її 

значення у слідчій, експертній і судовій діяльності.  
7. Види та форми криміналістичної ідентифікації.  
8. Об'єкти і суб'єкти криміналістичної ідентифікації.  
9. Методика ідентифікаційних досліджень.  
10. Поняття і сутність криміналістичної діагностики. Наукові 

засади криміналістичної діагностики.  
11. Поняття, завдання і структура криміналістичної техніки. 
12. Джерела формування та розвитку криміналістичної техніки.  
13. Класифікація криміналістичних методів і засобів.  
14. Доказове значення результатів застосування криміналістичної 

техніки. 
15. Перспективи розвитку криміналістичної техніки.  
16. Поняття та можливості фіксації і дослідження візуальної 

інформації з метою розкриття злочинів. 
17. Судова фотографія: види, методи і прийоми.  
18. Судово-оперативна фотографія: поняття, завдання, методи. 
19. Судово-дослідницька фотографія: поняття, завдання, методи. 
20. Особливості застосування відеозапису: види, способи і засоби 

її здійснення при проведенні слідчих дій.  
21. Специфіка застосування фотографії і відеозапису у 

оперативно-розшуковій діяльності. 
22. Правила оформлення результатів застосування методів і 

засобів фіксації візуальної інформації. 
23. Фототехнічна експертиза: поняття, завдання і призначення.  
24. Використання матеріалів відеозапису на досудовому 

розслідуванні та суді.  
25. Поняття слідознавства. 
26. Поняття трасології, її наукові основи.  
27. Поняття слідів у трасології та їх класифікація. Механізм 

утворення слідів.  
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28. Загальні правила виявлення, огляду, фіксації і вилучення 
слідів.  

29. Засоби та методи виявлення та вилучення слідів.  
30. Види та характеристика слідів. 
31. Дактилоскопія. Побудова шкіри на долоні руки, властивості та 

види папілярних узорів. 
32. Виявлення, фіксація і вилучення слідів рук. 
33. Пороскопічні та еджеоскопічні дослідження. 
34. Сутність дактилоскопічної експертизи. 
35. Сліди ніг та взуття людини, способи їх виявлення та фіксації. 
36. «Доріжка» слідів ніг та її криміналістичне значення. 
37. Сліди знарядь злому та інструментів, їх класифікація. 
38. Сліди транспортних засобів, їх класифікація. Особливості 

фіксації і вилучення слідів транспортних засобів. 
39. Сліди зубів і нігтів. Сучасні можливості використання їх у 

розслідуванні злочинів. 
40. Трасологічна експертиза слідів і об'єктів, підготовка 

матеріалів для її проведення. 
41. Поняття криміналістичного зброєзнавства, завдання, система. 
42. Поняття судової балістики, її наукові основи. Об'єкти 

балістичного дослідження: зброя, боєприпаси, сліди пострілу. 
43. Поняття, класифікація та характеристика вогнепальної зброї. 
44. Будова і класифікація боєприпасів до вогнепальної зброї. 
45. Поняття слідів пострілу, їх класифікація. 
46. Особливості огляду вогнепальної зброї та слідів пострілу. 

Огляд і дослідження боєприпасів. Визначення напрямку пострілу. 
Метод візирування. 

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

48. Холодна зброя. Поняття, класифікація. 
49. Поняття, види та наукові засади криміналістичного 

дослідження документів.  
50. Поняття і класифікація документів. Правила поводження з 

документами.  
51. Зміст і завдання криміналістичного дослідження документів. 
52. Поняття письма і почерку. Ознаки письмової мови і почерку, 

їх класифікація та ідентифікаційне значення.  
53. Почеркознавча та авторознавча експертизи: поняття, завдання, 

можливості.  
54. Технічне дослідження документів: поняття, зміст, види.  
55. Види підробки документів. Ознаки зміни тексту документа і 

способи їх виявлення. 
56. Встановлення способу виготовлення документа і давнини 

тексту. Відтворення змісту пошкоджених документів.  
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57. Ознаки підробки печаток і штампів. 
58. Дослідження поліграфічної продукції. 
59. Встановлення виду і способу друку, особливостей засобів 

(друкарських форм) з метою встановлення місця виготовлення 
поліграфічної продукції. 

60. Технічна експертиза документів: поняття, можливості, 
підготовка матеріалів для її призначення. 

61. Поняття і наукові засади ототожнення особи за зовнішніми 
ознаками. 

62. Характеристика ознак зовнішності, їх класифікація та 
ідентифікаційне значення.  

63. Засоби і методи фіксації зовнішніх ознак людини. 
64. Судово-портретна експертиза: поняття, предмет, методи, 

підготовка матеріалів для її призначення. 
65. Можливості і завдання використання засобів та методів 

акустики у практиці боротьби зі злочинністю. Наукові засади 
криміналістичного дослідження звукових слідів. 

66. Ідентифікація особи по голосу (фоноскопічна експертиза): 
сутність, особливості підготовки матеріалів для призначення 
експертизи. 

67. Експертиза засобів і матеріалів звуковідеозапису: сутність, 
характеристика ідентифікаційних і діагностичних питань, що 
вирішуються, підготовка матеріалів для проведення. 

68. Поняття та наукові засади криміналістичної одорології. 
Завдання і можливості використання запахових слідів людини у 
розкритті та розслідуванні злочинів. 

69. Засоби та методи консервації запаху людини. 
70. Перспективи розвитку судової одорології. Проблеми 

одорологічної експертизи. 
71. Поняття і значення кримінальної реєстрації.  
72. Наукові і правові засади криміналістичного обліку. Види 

криміналістичних обліків. 
73. Система, принципи організації і функціонування 

криміналістичних обліків.  
74. Тенденції та перспективи розвитку криміналістичних обліків. 

Модуль ІІ. Криміналістична тактика. Методика 
розслідування окремих видів злочинів 

75. Криміналістична тактика: поняття, система, завдання.  
76. Правові, психологічні та етичні основи криміналістичної 

тактики.  
77. Поняття тактичних прийомів, їх джерела та класифікація.  
78. Поняття, сутність і види тактичних операцій (комбінацій), їх 

значення та використання в розкритті і розслідуванні злочинів. 
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79. Слідчі ситуації: поняття, види. Слідча ситуація як підґрунтя 
прийняття тактичних рішень.  

80. Тактичне рішення. Тактичний ризик. 
81. Криміналістична версія: поняття, сутність, види. Правила 

побудови і перевірки версій. 
82. Сутність планування розслідування, його принципи. Аналіз 

слідчої ситуації як умова забезпечення ефективності планування 
розслідування. 

83. Техніка планування розслідування. Структура та види планів 
розслідування.  

84. Поняття, сутність і завдання огляду.  
85. Види огляду. Роль огляду у розкритті та розслідуванні 

злочину.  
86. Загальні положення тактики огляду.  
87. Огляд місця події. 
88. Особливості огляду трупа. 
89. Огляд предметів і документів. 
90. Використання спеціальних знань та технічних засобів при 

огляді. 
91. Фіксація ходу і результатів огляду.  
92. Освідування. Мета і тактика освідування. Проведення 

освідування спеціалістом. 
93. Поняття, сутність і види обшуку.  
94. Підготовка до обшуку. Технічні засоби обшуку.  
95. Фіксація ходу і результатів обшуку.  
96. Поняття, значення і види допиту. 
97. Закономірності формування показань. Фактори, що впливають 

на формування і дачу показань. 
98. Підготовка до допиту. Визначення предмету допиту.  
99. Прийоми встановлення психологічного контакту з 

допитуваним. 
100. Тактичні прийоми допиту. 
101. Тактика допиту свідків, потерпілих. 
102. Тактичні прийоми допиту підозрюваних. 
103. Тактика допиту неповнолітніх. 
104. Тактика одночасного допиту двох чи більше вже допитаних 

осіб. 
105. Фіксація ходу та результатів допиту. Технічні засоби фіксації 

показань. 
106. Поняття, сутність і види пред'явлення для впізнання.  
107. Підготовка до пред'явлення для впізнання. 
108. Порядок пред‘явлення для впізнання осіб, трупів, речей, 

тварин. 
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109. Проведення впізнання за фотознімками, матеріалами 
відеозапису.  

110. Фіксація ходу і результатів пред'явлення для впізнання.  
111. Поняття, сутність слідчого експерименту, його мета та види. 
112. Учасники слідчого експерименту. Підготовка до проведення 

слідчого експерименту.  
113. Фіксація умов, ходу та результатів слідчого експерименту. 

Оцінка і використання отриманих результатів у розслідуванні. 
114. Поняття спеціальних знань і форми використання їх у 

кримінальному провадженні. 
115. Поняття та значення судових експертиз. Класифікація 

судових експертиз. 
116. Процесуальні та організаційні питання призначення судових 

експертиз. Система судово-експертних установ в Україні. 
117. Підготовка до проведення експертизи. Визначення виду, 

мети та обсягів дослідження. Формулювання експертного завдання. 
Вибір експерта (експертного закладу). 

118. Поняття та види зразків для порівняльного дослідження. 
Умови вилучення та зберігання зразків. 

119. Особливості призначення додаткової, повторної, комісійної і 
комплексної експертиз. 

120. Висновок експерта, його структура та зміст. Оцінка висновку 
експерта та використання отриманих даних у розкритті і запобіганні 
злочинів. 

121. Поняття, значення і завдання криміналістичної методики.  
122. Джерела криміналістичної методики. Методика в системі 

криміналістики. 
123. Структура криміналістичної методики, її загальні положення 

та наукові засади. 
124. Структура та види окремих методик розслідування злочинів. 

Шляхи удосконалення криміналістичних методик. 
125. Криміналістична класифікація злочинів. 
126. Криміналістична характеристика злочинів: поняття та 

структура. 
127. Складові криміналістичної характеристики злочинів.  
128. Етапи розслідування та їх характеристика. 
129. Профілактична діяльність слідчого. 
130. Криміналістична характеристика злочинів проти життя та 

здоров'я особи. 
131. Характеристика способів приховування злочинів проти 

життя та здоров'я особи. 
132. Профілактика злочинів проти життя і здоров'я громадян. 
133. Криміналістична характеристика крадіжок, грабежів, розбоїв 

та інших злочинних посягань на власність.  
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134. Специфіка тактики окремих слідчих дій і тактичних операцій 
при злочинних посяганнях на власність. Організація розшуку 
викраденого майна. 

135. Виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню злочинів 
проти власності.  

136. Криміналістична характеристика злочинів проти статевої  
свободи та статевої недоторканності особи.  

137. Специфіка розслідування окремих видів злочинів проти 
статевої свободи та статевої недоторканності особи. 

138. Виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню злочинів 
проти статевої свободи та статевої недоторканності особи. 
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ЗРАЗОК ПОТОЧНОЇ МОДУЛЬНОЇ РОБОТИ 

ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І 
ТОРГІВЛІ» 

Поточна модульна робота з навчальної дисципліни «Криміналістика» для 
студентів напряму підготовки 6.030401 – «Правознавство» /  

спеціальності 081б1 «Право», 081б1 інт «Право» 

Модуль 1. Теоретичні засади криміналістики. Криміналістична техніка 
Варіант № 1 

Теоретичні питання 

1.1. Предмет та завдання криміналістики. 
1.2. Поняття письма і почерку. 

Тестові завдання 
1.1. Розділ криміналістики, що займається розробкою прийомів проведення слідчих 
дій, загальних тактичних рекомендацій щодо організації та планування процесу 
слідства – це: 
А) організація та планування розслідування; 
Б) криміналістична тактика; 
В) методика розслідування окремих видів злочинів; 
Г) кримінальна реєстрація. 

1.2. Процес встановлення індивідуальної тотожності об‘єктів, що мають значення 
для розслідування злочину – це: 
А) криміналістична ідентифікація; 
Б) загальна теорія криміналістичної ідентифікації; 
В) криміналістична діагностика; 
Г) ідентифікаційний процес. 

1.3. Загальні правові основи використання технічних засобів у криміналістиці 
визначаються: 
А) Кримінальним кодексом України; 
Б) Цивільним кодексом України; 
В) Кримінальним процесуальним кодексом України; 
Г) Кодексом України про адміністративні правопорушення. 

1.4. Судова фотографія – це: 
А) розділ криміналістики, який розробляє фотографічні засоби, прийоми і методи 
виявлення, фіксації та дослідження доказів; 
Б) галузь криміналістичної техніки, яка розробляє фотографічні засоби, прийоми і 
методи виявлення, фіксації та дослідження доказів; 
В) система видів, методів і прийомів знімання, які застосовуються у проведенні 
слідчих і судових дій, оперативно-розшукових заходів і судових експертиз з метою 
розслідування злочинів і надання суду наочного доказового матеріалу; 
Г) сукупність методів і способів (прийомів) зйомки щодо особливостей 
криміналістичних об‘єктів. 

1.5. Існує три типи папілярних узорів нігтьових фаланг пальців: 
А) дугові, петльові, кругові; 
Б) дугові, радіальні, спіралевидні; 
В) дугові, петлеві, еліпсоподібні; 
Г) дугові, петльові, завиткові. 

Провідний викладач ___________ Іщенко Т.В. 
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ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
(ЕКЗАМЕНУ) З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«КРИМІНАЛІСТИКА» 

1. Предмет та завдання криміналістики.  

2. Система криміналістики. 

3. Місце криміналістики в системі юридичних наук.  

4. Поняття методів криміналістики і їх класифікація.  

5. Критерії допустимості спеціальних методів криміналістики в 

кримінальному судочинстві. 

6. Поняття і наукові засади криміналістичної ідентифікації, її 

значення у слідчій, експертній і судовій діяльності.  

7. Види та форми криміналістичної ідентифікації.  

8. Об'єкти і суб'єкти криміналістичної ідентифікації.  

9. Методика ідентифікаційних досліджень.  

10. Поняття і сутність криміналістичної діагностики.  

11. Поняття, завдання і структура криміналістичної техніки. 

12. Джерела формування та розвитку криміналістичної техніки.  

13. Класифікація криміналістичних методів і засобів.  

14. Доказове значення результатів застосування криміналістичної 

техніки. 

15. Судова фотографія: види, методи і прийоми.  

16. Судово-оперативна фотографія: поняття, завдання, методи. 

17. Судово-дослідницька фотографія: поняття, завдання, методи. 

18. Особливості застосування відеозапису: види, способи і засоби 

її здійснення при проведенні слідчих дій.  

19. Правила оформлення результатів застосування методів і 

засобів фіксації візуальної інформації. 

20. Поняття трасології, її наукові основи. 

21. Поняття слідів у трасології та їх класифікація. 

22. Механізм утворення слідів. 

23. Загальні правила виявлення, огляду, фіксації і вилучення 

слідів.  

24. Засоби та методи виявлення та вилучення слідів.  

25. Дактилоскопія. Побудова шкіри на долоні руки, властивості та 

види папілярних узорів. 

26. Виявлення, фіксація і вилучення слідів рук.  

27. Сутність дактилоскопічної експертизи. 

28. Сліди ніг та взуття людини, способи їх виявлення та фіксації. 
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29. «Доріжка» слідів ніг та її криміналістичне значення. 

30. Сліди знарядь зламу та інструментів, їх класифікація.  

31. Сліди транспортних засобів, їх класифікація. Особливості 

фіксації і вилучення слідів транспортних засобів. 

32. Сліди зубів і нігтів. Сучасні можливості використання їх у 

розслідуванні злочинів. 

33. Трасологічна експертиза слідів і об'єктів, підготовка 

матеріалів для її проведення. 

34. Поняття криміналістичного зброєзнавства, завдання, система. 

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

балістичного дослідження. 

36. Поняття, класифікація та характеристика вогнепальної зброї. 

37. Будова і класифікація боєприпасів до вогнепальної зброї. 

38. Поняття слідів пострілу, їх класифікація. 

39. Експертиза зброї та слідів і обставин її використання.  

40. Холодна зброя. Поняття, класифікація. 

41. Поняття, види та наукові засади криміналістичного 

дослідження документів.  

42. Поняття і класифікація документів. Правила поводження з 

документами.  

43. Зміст і завдання криміналістичного дослідження документів. 

44. Поняття письма і почерку.  

45. Ознаки письмової мови і почерку, їх класифікація та 

ідентифікаційне значення.  

46. Почеркознавча та авторознавча експертизи: поняття, завдання, 

можливості.  

47. Технічне дослідження документів: поняття, зміст, види.  

48. Види підробки документів.  

49. Встановлення технічних підробок підписів. 

50. Ознаки підробки печаток і штампів. 

51. Технічна експертиза документів: поняття, можливості, 

підготовка матеріалів для її призначення. 

52. Поняття і наукові засади ототожнення особи за зовнішніми 

ознаками. 

53. Характеристика ознак зовнішності, їх класифікація.  

54. Система опису ознак зовнішності – «словесний портрет.   
55. Судово-портретна експертиза: поняття, предмет, методи. 
56. Ідентифікація особи по голосу (фоноскопічна експертиза): 

сутність, особливості підготовки матеріалів для призначення 
експертизи. 
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57. Поняття та наукові засади криміналістичної одорології. 
58. Поняття, властивості та класифікація слідів запаху. 
59. Поняття і значення кримінальної реєстрації.  
60. Наукові і правові засади криміналістичного обліку. Види 

криміналістичних обліків. 
61. Криміналістична тактика: поняття, система, завдання.  

62. Правові, психологічні та етичні основи криміналістичної 

тактики. 

63. Поняття тактичних прийомів, їх джерела та класифікація.  

64. Поняття, сутність і види тактичних операцій (комбінацій). 

65. Слідчі ситуації: поняття, види.  

66. Тактичне рішення.  

67. Тактичний ризик. 

68. Криміналістична версія: поняття, сутність, види.  

69. Поняття і значення планування розслідування.  

70. Принципи планування розслідування.  

71. Техніка планування розслідування. Структура та види планів 

розслідування.  

72. Поняття, сутність і завдання огляду.  

73. Види огляду. Роль огляду у розкритті та розслідуванні 

злочину.  

74. Загальні положення тактики огляду.  
75. Огляд місця події. 
76. Особливості огляду трупа. 
77. Використання спеціальних знань та технічних засобів при 

огляді. 

78. Способи фіксації ходу і результатів огляду.  

79. Тактика освідування. 

80. Поняття, сутність і види обшуку.  

81. Підготовка до обшуку. Технічні засоби обшуку.  

82. Фіксація ходу і результатів обшуку.  

83. Поняття, значення і види допиту. 

84. Закономірності формування показань. Фактори, що впливають 

на формування і дачу показань. 

85. Підготовка до допиту. Визначення предмету допиту.  

86. Прийоми встановлення психологічного контакту з 

допитуваним. 

87. Тактичні прийоми допиту. 

88. Фіксація ходу та результатів допиту. Технічні засоби фіксації 

показань. 
89. Тактика допиту свідків, потерпілих. 
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90. Тактичні прийоми допиту підозрюваних. 
91. Тактика допиту неповнолітніх. 
92. Тактика одночасного допиту двох чи більше вже допитаних 

осіб. 
93. Фіксація ходу та результатів допиту. Технічні засоби фіксації 

показань. 
94. Поняття, сутність і види пред'явлення для впізнання.  

95. Підготовка до пред'явлення для впізнання. 

96. Пред‘явлення для впізнання осіб, предметів, тварин, трупів.  

97. Проведення впізнання за фотознімками, матеріалами 

відеозапису.  

98. Фіксація ходу і результатів пред'явлення для впізнання.  

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

100. Учасники слідчого експерименту. Підготовка до проведення 

слідчого експерименту.  

101. Фіксація умов, ходу та результатів слідчого експерименту. 

Оцінка і використання отриманих результатів у розслідуванні. 
102. Поняття спеціальних знань і форми використання їх у 

кримінальному провадженні. 
103. Поняття та значення судових експертиз. Класифікація 

судових експертиз. 
104. Підготовка до проведення судової експертизи.  

105. Поняття та види зразків для експертного дослідження, 

вимоги до них, умови їх отримання.  
106. Висновок експерта, його структура та зміст. Оцінка висновку 

експерта та використання отриманих даних у розкритті і запобіганні 
злочинів. 

107. Поняття, значення і завдання криміналістичної методики.  

108. Структура криміналістичної методики. 

109. Структура та види окремих методик розслідування злочинів.  

110. Криміналістична характеристика злочинів: поняття та 

структура. 

111. Криміналістична характеристика вбивств. 

112. Типові слідчі ситуації та слідчі версії по справах про 

вбивства. 

113. Профілактика злочинів проти життя і здоров'я громадян. 

114. Криміналістична характеристика крадіжок, грабежів, розбоїв 

та інших злочинних посягань на власність.  

115. Типові слідчі ситуації та слідчі версії по справах про 

крадіжки, грабежі, розбої. 
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116. Специфіка тактики окремих слідчих дій і тактичних операцій 

при злочинних посяганнях на власність. Організація розшуку 

викраденого майна. 

117. Виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню злочинів 

проти власності.  

118. Профілактика злочинів проти власності. 

119. Криміналістична характеристика злочинів зґвалтувань. 

120. Типові слідчі ситуації та слідчі версії у справах про 

зґвалтування. 
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ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 
8 липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження 
форм документів з підготовки кадрів у вищих 
навчальних закладах» 
Форма № П-4.01 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки  

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра правознавства 

Освітній ступінь  бакалавр з правознавства 

Напрям підготовки 6.030401  «Правознавство» / спеціальності 081б1 

«Право», 081б1 інт «Право» 

Семестр 2 

Навчальна дисципліна криміналістика 

Екзаменаційний білет № 1 

 
1. Предмет та завдання криміналістики. 

2. Сутність дактилоскопічної експертизи. 

3. Поняття, властивості та класифікація слідів запаху. 

4. Тактика допиту неповнолітніх. 

 

Зав. кафедри _________ проф. Лаврик Г. В. 

Екзаменатор _________  ст. викл. Іщенко Т. В. 
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ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 

Авторознавча експертиза – це різновид криміналістичної 
експертизи, під час якої досліджується текст документів (рукописних, 
друкарських, поліграфічних та ін.) для встановлення його автора. 

Адгезія - це прилипання, зчеплення поверхонь різних тіл. 
Алібі (від лат. alibi – в іншому місці) – факт перебування 

підозрюваного поза місцем учинення злочину в момент, зафіксований 
як час злочину.  

Антропологія (від грец.  – людина і   – 
вчення) – наука про біологічну природу людини. 

Антропометричний метод – спеціальний метод криміналістики, 
що має важливе значення при встановленні особи загиблого за 
кістковими останками. 

Антропометрія (від грец. anqrwpoz – людина і metrew – 
вимірюю) – система кримінальної реєстрації злочинців. Полягає у 
вимірі певних частин тіла того, хто реєструється, із внесенням 
результатів вимірів у спеціальну реєстраційну картку. В основу А. 
покладено теорію бельгійського статистика А. Кетле. Вперше А. у 
1860 p. намагався застосувати директор в‘язниці в Лувені (Бельгія). 
Детальну розробку антропометричної системи реєстрації здійснив 
чиновник паризької поліції А. Бертільйон у 1879 p. 

Атрибуція трупа – тактична операція, спрямована на 
встановлення належності тіла або його останків конкретному індивіду. 

Балістика судова – галузь криміналістичної техніки, що вивчає 
ознаки вогнепальної зброї і боєприпасів, закономірності виникнення 
слідів їх застосування, розробляє засоби й методи збирання та 
дослідження таких слідів, для встановлення певних обставин 
розслідуваних злочинів, а також рекомендацій щодо запобігання 
злочинам, пов‘язаним із вогнепальною зброєю. 

Боєприпаси – це боєзаряди, призначені для ураження цілі, дія 
яких заснована на використанні енергії вибухових речовин. 

Бригадний метод розслідування – форма організації 
розслідування кримінальних проваджень з великим обсягом роботи, 
багатоепізодних. 

Бюро судово-медичної експертизи – державні спеціалізовані 
установи Міністерства охорони здоров‘я України, що забезпечують 
проведення судово-медичних експертиз. 

Вбивство - умисне або з необережності протиправне заподіяння 
смерті іншій людині. 

Версія (франц. version, від лат. verso – тлумачу, зауважую) – 
форма мислення, різновид гіпотези. У слідчій і судовій діяльності 
обґрунтоване припущення щодо події злочину, його окремих 
елементів або про походження і зв‘язок доказових фактів. 

Версія криміналістична – обґрунтоване припущення щодо 
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окремого факту або групи фактів, що мають або можуть мати 
значення для справи, вказує на наявність і пояснює походження цих 
фактів, їх зв‘язок між собою та зміст, який слугує цілям встановлення 
об‘єктивної істини. 

Вибірка – це оперативно-тактичний захід щодо застосування 
фахівцем біологічного «інструмента» - нюху службово-розшукового 
собаки для дослідження одорологічної інформації з метою 
встановлення джерела запаху. 

Виготовлення зліпків – створення копій об‘ємних слідів. В. з. 
здійснюється після фотографування та опису слідів у протоколі. У 
криміналістиці рекомендується певний порядок В. з. Для В. з. 
використовують гіпс, парафін, полімерні матеріали, пластилін. 

Вид фотозйомки – сукупність методів і засобів (прийомів) 
знімання щодо особливостей криміналістичних об‘єктів. 

Виправлення – спосіб змінювання початкового змісту документа 
шляхом переробки одних письмових знаків на інші. 

Виробленість почерку – одна із загальних ознак почерку, що 
відображає здатність того, хто пише, користуватися сучасною 
системою скоропису; визначається темпом письма і координацією 
рухів при виконанні письмових знаків і їх з‘єднань. 

Висновок експерта (ст. 101 КПК України) – це докладний опис 
проведених експертом досліджень та зроблені за їх результатами 
висновки, обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені особою, яка 
залучила експерта, або слідчим суддею чи судом, що доручив 
проведення експертизи. 

Відбиток печатки (штампу) – необхідний реквізит документа 
(здебільшого). В. п. (ш.) передбачає перенесення відповідної 
штемпельної фарби на поверхню папера або видавлювання на його 
поверхні відповідного рельєфу. 

Відеозйомка - це фіксування всіх дій підозрюваного (чи свідка) в 
динаміці, послідовності цих дій під час розслідування злочинів. 

Відтворення обличчя (голови) за черепом – процедура, яка 
може мати місце за значної або повної відсутності м‘яких тканин. В. о. 
(г.) за ч. здійснюється у вигляді скульптурного портрета за методикою 
М.М. Герасимова. Методика ґрунтується на закономірностях 
співвідношення у будові м‘яких тканин обличчя і черепа. У практиці 
зазвичай використовується для оперативно-розшукових цілей. 

Вогнепальна зброя - це зброя, в якій снаряд (куля, шрот тощо) 
приводиться в рух миттєвим звільненням хімічної енергії заряду 
(пороху або іншої пальної суміші). 

Встановлення психологічного контакту  – встановлення 
найсприятливішої «атмосфери» спілкування під час допиту. 
Досягається використанням комплексу тактичних прийомів. 

Вузлова зйомка - це зйомка частин (вузлів) об'єкта. 
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Габітологія (від лат. habitus – вигляд, зовнішність та 
грец. λόγοζ – вчення) – вивчення і використання даних, що 
характеризують зовнішній вигляд людини, з метою її розшуку й 
ототожнення. 

Габітоскопія криміналістична (від лат. habitus – вигляд, 
зовнішність і грец. ζκοπέω – спостерігаю, вивчаю) – галузь 
криміналістичної техніки, що охоплює систему теоретичних положень 
про зовнішні ознаки людини і сукупність методів та науково-
технічних засобів, які забезпечують збирання, дослідження і 
використання цих ознак для ототожнення особи. В основі Г. к. лежать 
дані анатомії, антропології та біології. 

Гальваностегія - нанесення на поверхню предмета частинок 
металу, металічних плівок методом електролітичного осадження. 
Якщо предмет зі слідом занурити в електролітичну ванну, уся його 
поверхня покриється металом, а папілярні лінії як незмочувані 
залишаться чистими. 

Гільза – це тонкостінна склянкоподібна ємкість для порохового 
заряду, капсуля, кулі або снаряда, у дробовому патроні – дробу і 
пижів. 

Гільзотека – систематизоване зібрання гільз, які призначені для 
проведення ідентифікації вогнепальної зброї. В Україні при 
Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному 
центрі МВС існує центральна колекція куль і гільз із слідами зброї 
(кулегільзотека). 

Гіпсовий зліпок – копія об‘ємного сліду. 
Групова належність – визначення класифікаційної групи об‘єкта 

(типу, класу, роду, виду, різновиду). 
Дактилоскопічна експертиза – різновид трасологічної 

експертизи, що полягає в дослідженні на основі спеціальних знань 
інформації дактилоскопічного походження для встановлення 
тотожності та інших обставин, з метою отримання фактичних даних, 
що мають значення для кримінального провадження. 

Дактилоскопічна формула - це формула 10-пальцевої системи 
реєстрації, що записується в правому верхньому куті лицьового боку 
дактилокарти; має вигляд двох простих дробів: перший іменується 
основною частиною формули, другий - додатковою. 

Дактилоскопічний облік - це облік, що здійснюється за 
допомогою дактилоскопічних карт, які містять пальцеві відбитки 
кожної руки певної особи. 

Дактилоскопічні порошки – порошки, які використовуються 
для виявлення невидимих або маловидимих потожирових слідів рук 
(двоокис титану, аргенторат, основний вуглекислий свинець, 
бронзовий порошок, порошок алюмінію, сажа, графіт, порошок 
заліза). Д.п. розрізняють: магнітні і немагнітні; прості і складні.  
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Дактилоскопіювання - отримання пальцевих відбитків живих 
осіб і трупів. 

Дактилоскопія (від грец.  – палець і  –   
дивлюся, розглядаю, букв. – пальцероздивляння) – розділ трасології, 
що вивчає властивості й будову папілярних узорів з метою 
використання їх відбитків для встановлення особи і розкриття 
злочинів. 

Детальна зйомка - це зйомка окремих слідів, предметів, деталей 
обстановки місця події. її завжди проводять масштабним способом: 
великим планом із масштабною лінійкою. 

Документ (від лат. doсumentum – свідчення, доказ) – 
матеріальний об‘єкт, у якому зафіксовано відомості про будь-які 
факти, що відбулися чи передбачувані.  

Дописка – спосіб зміни початкового змісту документа шляхом 
внесення у рукописний текст нових слів, фраз або окремих письмових 
знаків.  

Допит – слідча (розшукова) дія або судова процедура, що являє 
собою регламентований кримінально-процесуальними нормами 
інформаційно-психологічний процес спілкування між особами, які 
беруть у ній участь.  

Доріжка слідів ніг – група слідів ніг людини, що складається з 
кількох (три і більше) послідовно розташованих відбитків босих ніг 
або взуття. 

Дорожньо-транспортна подія (ДТП) - злочинне порушення 
правил безпеки руху й експлуатації автотранспорту, трамваїв, 
тролейбусів, тракторів, самохідних машин та ін. механічних 
транспортних засобів, внаслідок якого заподіяно середньої тяжкості, 
тяжкі тілесні ушкодження або настала смерть потерпілого. 

Дріб – це свинцеві кульки, рідше шматочки свинцю, призначені 
для пострілу з дробової зброї.  

Еджеоскопія – розділ дактилоскопії з мікроскопічного 
дослідження слідів папілярних узорів, який вивчає можливості 
використання нерівностей (виступів та впадин) на краях папілярних 
ліній з метою ідентифікації. 

Ексгумація (від лат. ех  – з, від і humus – земля, ґрунт) – 
вилучення трупа з місця поховання з метою огляду, судово-медичного 
дослідження або пред‘явлення для впізнання.  

Експерт (від лат. Expertus – досвідчений) – особа, яка володіє 
спеціальними знаннями і залучається сторонами кримінального 
провадження (обвинувачення чи захисту) або слідчим суддю для 
проведення експертизи. 

Елементи зовнішності людини – це окремі органи і частини тіла 
в цілому або їх частини, функціональні прояви, а також предмети 
одягу і супутні речі. 
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Загальна теорія криміналістики – методологічна основа, яка 
являє собою систему світоглядних принципів, концепцій, категорій, 
понять, методів і зв‘язків, що відображають предмет криміналістики 
як ціле. Основні елементи: а) вступ до З. т. к. ; б) окремі 
криміналістичні теорії; в) вчення про методи криміналістики; 
г) вчення про мову криміналістики; д) криміналістична систематика. 

Загальні ознаки папілярного узору – ознаки, що 
характеризують будову папілярного узору в цілому: форму, тип та вид 
папілярного узору, напрям та ширину потоків ліній між центром узору 
та дельтою, взаємне розташування дельт. 

Заміна частин документа – один із способів часткового 
підроблення. 

Запах – це газоподібна частина цілого, яка відділилася від нього. 
Запитання – звернення, що потребує відповіді; одна з форм 

судження.  
Запитання навідне – запитання, у формулюванні яких міститься 

відповідь, частина відповіді або підказка до неї, тобто запитання, що 
містять елементи сугестії (навіювання). 

Збирання доказів – процес, що складається з таких стадій: 
а) виявлення доказів – їх відшукування; б) фіксація (закріплення) 
доказів: зберігання фактичних даних у встановленому законом 
порядку; в) вилучення доказів: дії, що забезпечують можливість 
використання доказів, приєднання їх до матеріалів провадження, а 
також їх дослідження; г) зберігання доказів, що полягає у вжитті 
заходів щодо збереження самих доказів. 3. д. є першим етапом роботи 
з доказами. 

Звукозапис у кримінальному судочинстві — додатковий засіб 
фіксації показань чи іншої аудіо-інформації, який застосовується при 
проведенні слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) 
дій та процедур судового розгляду. 

Зв’язаність почерку – у почеркознавстві: загальна ознака 
почерку, що полягає в безперервності виконання певної кількості 
письмових знаків і їх частин у межах одного слова.  

Злом – засіб проникнення у помешкання, сховище, сейф з метою 
отримання інформації або вчинення злочину. 

Змивання – спосіб зміни змісту документа, за якого здійснюється 
видалення тексту різними розчинниками, що вимивають барвник 
штрихів. 

Знаряддя злому – будь-який твердий предмет (металевий прут, 
лом, труба, сокира тощо), що може бути використаний для подолання 
перешкод. 

Зняття інформації з транспортних-телекомунікаційних 
мереж – негласна слідча (розшукова) дія пов‘язана із втручанням у 
приватне спілкування. Процедура 3. і. з т. т. м. передбачена КПК 
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України. 
Зовнішні ознаки  – характеристики зовнішнього вигляду у 

цілому або окремих елементів, що сприймаються за якими, можливо 
відрізнити (упізнати) людину чи віднести її до певної групи людей.  

Зони папілярних узорів нігтьової фаланги – ділянки узору, які 
розрізняються напрямом та формою потоків ліній. Є такі зони: 
центральна, ліва латеральна, права латеральна, дистальна, базисна. 

Зразки – ідентифікуючі об‘єкти, що без сумніву походять від 
об‘єкта, який підлягає ідентифікації, відображають його ознаки.  

Зразки для експертного дослідження – зразки почерку, відбитки 
пальців рук, ступнів, взуття, зліпки зубів, проби крові, слини, зразки 
шрифту конкретної друкарської машинки, що ймовірно належать 
певній особі і використовуються у процесі провадження експертиз як 
порівняльні матеріали при дослідженні рукописів, предметів зі 
слідами рук, ніг, зубів, документів та ін. об‘єктів, що подаються 
експерту для дослідження.  

Ідентифікаційна ознака – це показник, характерна риса 
предмета, його прикмета, за якою цей об‘єкт можна впізнати, 
визначити поміж інших і охарактеризувати. 

Ідентифікаційне поле – сукупність ідентифікаційних ознак, які 
відбилися на об‘єкті у конкретних умовах взаємодії. 

Ідентифікаційний період – це час, протягом якого ознаки і 
властивості об‘єкта, хоч і змінюються, але залишаються достатніми 
для встановлення тотожності. 

Ідентифікація (від лат. identificare – ототожнювати) – це 
встановлення тотожності об'єкта з іншими за певними ознаками, 
властивостями. Це також процес дослідження об'єкта, форма 
пізнавальної діяльності. 

Ідентифікація особи – ототожнення конкретної особи за 
папілярними узорами, тобто встановлення факту залишення 
конкретного папілярного узору конкретною особою. 

Ідентифікація печатки за відбитком – встановлення збігу чи 
розбіжностей печатки з відбитком шляхом порівняльного 
дослідження. 

Ідентифікований об’єкт - об‘єкт, встановлення тотожності якого 
є завданням даного дослідження. 

Ідентифікуючі об’єкти - об‘єкти, за допомогою яких 
встановлюють тотожність чи групову належність. 

Індивідуальність почерку – неповторність сукупності ознак 
конкретного почерку; конкретні відхилення від шкільних прописів та 
ін. зразків, що має важливе ідентифікаційне значення.  

Інсценування злочину – створення обстановки, яка не відповідає 
події, що відбулася фактично на цьому місці.  

Йодна трубка – прилад для виявлення відбитків пальців рук за 
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допомогою пари йоду.  
Калібр – (франц. calibre, від араб. каліб – форма) – діаметр ствола 

вогнепальної зброї. 
Категоричний висновок експерта – достовірний висновок про 

факт незалежно від умов його існування. Може бути позитивним чи 
негативним. 

Класифікація папілярних узорів – поділ узорів за будовою 
центральної зони нігтьових фаланг пальців. Узори поділяються на 
дугові, петльові, завиткові та невизначені. 

Класифікація слідів рук – систематизація слідів рук за 
різноманітними підставами. Сліди бувають поверхневі та об‘ємні. 
Поверхневі поділяються на офарбовані (кров, чорнило тощо) та 
потожирові (безбарвні). Останні поділяються на видимі та невидимі 
(латентні). Сліди рук, крім того, бувають позитивні та негативні. 

Колекції криміналістичні – зібрання різних об‘єктів-зразків 
(зброї, боєприпасів, відбитків печаток та штампів тощо), що слугують 
для розшукових, ідентифікаційних та діагностичних цілей. 
Утворюються в експертних установах. 

Контакт психологічний – найсприятливіша психологічна 
атмосфера, певний настрій при спілкуванні під час допиту чи інших 
вербальних слідчих дій.  

Крадіжка – таємне викрадення чужого майна (ст. 185 КК 
України); таємний спосіб вилучення майна, який припускає наявність 
у злочинця впевненості, що він діє непомітно для потерпілого та ін. 
осіб. 

Криміналістика (від лат. criminalis – злочинний) – наука про 
закономірності механізму злочину, виникнення інформації про злочин 
і його учасників, закономірності збирання, дослідження, оцінки і 
використання доказів та основані на пізнанні цих закономірностей 
спеціальні методи і засоби досудового розслідування, судового 
провадження та запобігання злочинам. 

Криміналістична діагностика – це процес з‘ясування 
об‘єктивної істини шляхом вивчення та пояснення властивостей і 
станів об‘єктів (подій, явищ) за встановленими результатами після їх 
змін, що вже настали. 

Криміналістична ідентифікація – специфічний метод, що має 
змогу розв'язувати вузькі ідентифікаційні завдання, сутність яких 
полягає у встановленні тотожності конкретного об'єкта, який має 
усталену зовнішню форму. 

Криміналістична класифікація злочинів – упорядкування 
злочинів за криміналістично значущими ознаками, що сприяють 
формуванню їх криміналістичних характеристик і розробці окремих 
криміналістичних методик їх розслідування. 

Криміналістична методика – розділ криміналістики, що є 
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системою наукових положень і розроблюваних на їх основі 
рекомендацій щодо оптимальної організації і здійснення 
розслідування і запобігання окремим видам злочинів. 

Криміналістична одорологія (від лат. оdor – чую запах і 
гр. logos – вчення) – це галузь криміналістичної техніки, яка 
займається дослідженням фізичних та біологічних закономірностей 
механізму утворення слідів запаху і розробкою на цій підставі методів 
та засобів дослідження, збирання і використання слідів запаху у 
кримінальному судочинстві.  

Криміналістична тактика – розділ криміналістики, що є 
системою наукових положень і розроблюваних на їх основі 
рекомендацій щодо організації і планування досудового розслідування 
і судового провадження, визначення лінії поведінки осіб, які 
здійснюють кримінальне провадження, щодо прийомів проведення 
окремих процесуальних дій, спрямованих на збирання і вивчення 
доказів, на встановлення обставин, що сприяли вчиненню і 
приховуванню злочинів. 

Криміналістична техніка – розділ криміналістики, що є 
системою наукових положень і розроблюваних на їх основі технічних 
засобів, прийомів і методів, призначених для збирання, дослідження і 
використання доказів. 

Криміналістична фоноскопія – це галузь криміналістичної 
техніки, яка вивчає звукову, особливо мовленнєву інформацію у 
вигляді звуко- та відеозаписів, її носії та засоби фіксації. 

Криміналістична характеристика злочинів – система 
відомостей (інформації) про криміналістично значущі ознаки злочинів 
даного виду, яка відтворює кореляційні зв‘язки між ними і служить 
побудові і перевірці слідчих версій у розслідуванні конкретних 
злочинів. 

Криміналістичне дослідження документів (криміналістичне 
документознавство) – це галузь криміналістичної техніки, яка вивчає 
ознаки письма, види та способи змін в документах, розробляє та 
удосконалює методи огляду та дослідження документів, а також 
наукові основи використання інформації, що міститься в документах з 
метою розслідування кримінальних правопорушень. 

Криміналістичне зброєзнавство – специфічна галузь 
криміналістичного вчення про вогнепальну, холодну, газову та інші 
види зброї, які мають зв‘язок зі злочинною поведінкою (діяльністю), а 
також про матеріали, засоби виготовлення, перероблення, сліди 
злочинного застосування та обіг зброї. 

Криміналістичний облік – це система реєстрації, систематизації 
та зосередження об‘єктів або відомостей про них за їх 
ідентифікаційними ознаками з метою використання облікових даних 
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для розкриття та попередження злочинів, яка ґрунтується на наукових 
даних і узагальненнях практики боротьби зі злочинністю. 

Криміналістичний прийом – найбільш раціональний і 
ефективний спосіб здійснення процесуальної дії. Розрізняють 
технічні, тактичні та організаційні К. п. 

Кримінальна реєстрація – цілеспрямований систематичний 
облік певних об‘єктів для наступного використання реєстраційних 
даних при розслідуванні злочинів, розшуку злочинців і речових 
доказів, з‘ясуванні різноманітних обставин, що супроводжують 
злочин. 

Куля – це металеве (найчастіше свинцеве) тіло, різне за формою, 
для стрільби з вогнепальної зброї.  

Ложе трупа – ділянка поверхні підлоги або ґрунту під трупом. 
Магнітна щіточка – пристосування для запилення слідів пальців 

рук за допомогою порошку заліза; являє собою стрижневий магніт, 
замкнутий у пластмасовий корпус. 

Магнітний шукач (підіймач) – пристрій, призначений для 
пошуку знарядь злочину та ін. предметів, виготовлених із чорних 
металів. 

Метод (від грецьк. µεθοδοζ – шлях, дослідження, теорія, вчення) – 
спосіб досягнення будь-якої мети, вирішення конкретного завдання. 

Метод судової фотографії  –  сукупність способів (правил і 
рекомендацій) щодо обрання фототехнічних засобів і прийомів їх 
застосування. 

Методика експертного дослідження – система методів, що 
застосовуються при вивченні об‘єктів судової експертизи для 
встановлення фактів, які належать до предмета певного роду, виду і 
підвиду судової експертизи. 

Методологія криміналістики – система методів, за допомогою 
яких пізнаються об'єкти реальної дійсності, віднесених до предмету 
науки криміналістики. 

Механізм слідоутворення – система компонентів процесу 
утворення слідів-відбитків. Сліди виникають у результаті взаємодії 
двох об‘єктів: слідоутворюючого і слідосприймаючого. 

Мікрофотографія – фотозйомка, застосовувана для виявлення і 
фіксації мікроструктури і мікрорельєфу досліджуваних об‘єктів.  

Місце злочину – місце здійснення злочинного наміру, який 
спричинив матеріальні наслідки. 

Місце події – певна територія або приміщення, в межах яких 
відбулася сама подія злочину або виявлено її наслідки. 

Натиск почерку – загальна ознака почерку; характеризує 
загальну інтенсивність і розміщення зусиль на прилад, що пише, при 
виконанні письмових знаків. 

Науково-технічні засоби – пристрої, прилади або матеріали, що 
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використовуються для збирання і дослідження доказів або створення 
умов, які ускладнюють вчинення злочинів.  

Нахил почерку – загальна ознака почерку; залежить від напряму 
згинаючих рухів при виконанні прямолінійних елементів. 

Негативні обставини – фактичні дані, що суперечать 
природному ходу події або звичайному стану справ; суперечать 
характерному механізму вчинення злочину, а також версіям слідчого.  

Неправда у показаннях  – навмисне перекручення інформації 
допитуваним на допиті. 

Об'єкт злочину – це те, на що посягає особа, яка вчиняє 
злочинне діяння. 

Об’ємні сліди – виникають від вдавлення слідоутворюючого 
об'єкта у податливу слідосприймаючу поверхню, яка при цьому 
деформується та приймає форму і розміри контактної поверхні 
слідоутворюючого об‘єкту. Досить часто об'ємні сліди утворюються 
на слідосприймаючій поверхні (наприклад, ґрунті, деревині, 
пластиліні, замазці). 

Обізнана особа – особа, яка володіє спеціальними знаннями і 
може виконувати у судочинстві функції спеціаліста або експерта. 

Облік криміналістичний – вид кримінальної реєстрації 
Обшук – слідча (розшукова) дія, що являє собою процесуальне 

примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою 
виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення 
кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального 
правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його 
вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних 
осіб. 

Обшук особи –  примусове обстеження тіла живої людини, її 
одягу, взуття, речей і предметів, що перебувають при ній.  

Огляд – це слідча дія, що полягає у безпосередньому сприйнятті 
зовнішніх ознак матеріальних об'єктів з метою виявлення та фіксації 
відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення. 

Огляд документів – це слідча дія, яка полягає в їхньому вивченні 
та дослідженні з метою виявлення і фіксації ознак, що надають 
документам значення речових доказів. 

Огляд експертний – огляд об‘єктів експертного дослідження, що 
його проводить експерт на підготовчій або аналітичній стадії 
експертного дослідження. 

Огляд місця події – слідча (розшукова) дія, що полягає у 
безпосередньому вивченні приміщення або місцевості, де вчинено 
кримінальне правопорушення, або виявленні його слідів.  

Огляд слідчий – слідча (розшукова) дія, що здійснюється з 
метою виявлення слідів злочину та інших речових доказів, 
з‘ясовування обстановки події та обставин, що мають значення для 
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кримінального провадження. 
Огляд трупа — слідча (розшукова) дія, що провадиться слідчим 

або прокурором за обов‘язкової участі судово-медичного експерта або 
лікаря і полягає у безпосередньому сприйнятті зовнішніх ознак трупа 
з метою виявлення ознак, що дають змогу встановити особу 
потерпілого, місце, час, обставини і причини смерті, а також для 
виявлення ознак, що вказують на можливого злочинця. 

Одночасний допит – поперемінний допит раніше допитаних осіб 
про обставини, щодо яких вони дали істотно суперечливі показання. 

Ознаки зовнішності – найхарактерніші риси зовнішності 
людини або окремих її елементів. 

Ознаки письма – зовнішні прояви відносно стійких навичок 
письма, що відображаються у рукописі.  

Ознаки письмової мови – властивості мовних навичок (мова 
тексту, особливості пунктуації, орфографії тощо). 

Ознаки підроблення відбитків печаток (штампів) – комплекси 
проявів, що свідчать про спосіб підроблення: малювання відбитка, 
кустарне виготовлення, копіювання справжнього відбитка, 
формування відбитка за допомогою комп‘ютерної графіки 
(нестандартність букв, неоднакова висота, ширина букв, різна 
товщина штрихів, різні проміжки між словами, нерадіальне 
розташування знаків по колу, дзеркальність окремих знаків, помилки в 
тексті, розпливи окремих штрихів, відсутність штемпельного 
барвника у штрихах). 

Ознаки підчищення документа – прояв не властивих 
справжньому документові ознак, що виникли внаслідок механічного 
впливу на текст шляхом стирання або відшкрябування гострим 
предметом (скуйовдженість волокон паперу, пошкодження ліновки і 
захисної сітки, зменшення товщини паперу, розпливи нових штрихів 
на ділянці підчищання, залишки штрихів видаленого тексту). 

Ознаки технічного підроблення підпису – сліди зупинок 
писального приладу у вигляді стовщень або перерв штрихів, наявність 
у штрихах і біля них частинок ін. барвника, звивистість і тупі 
закінчення штрихів. 

Ознаки травлення документа – прояв не властивих 
справжньому документу ознак, що виникли під впливом дії на нього 
травлячих речовин (матові жовтуваті або сіруваті плями, розпливи і 
зміна кольору штрихів, пошкодження захисної сітки, лініювання, 
залишки штрихів витравленого тексту). 

Окрема ознака почерку – це характеристика рухів, що 
виявляється при написанні окремих літер чи їх окремих елементів. 

Окремі ознаки папілярного узору – ознаки, що характеризують 
морфологічні деталі будови узору: наявність тих чи інших деталей на 
певній ділянці узору, особливості їх розташування та взаємного 
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розташування. 
Оперативно-пошукові обліки – це обліки, які вміщують об'єкти, 

які безпосередньо пов'язані з подією злочину та, як правило, вилучені 
при оглядах місця події або при проведенні оперативних заходів та 
слідчих дій. 

Опис прикмет зовнішності людини – певна методика – 
словесний портрет. Опис у реєстрах зовнішності осіб, які були піддані 
покаранню, уперше було здійснено Паризькою префектурою в 
середині XVIII ст. Наукова методика опису особи (словесний портрет) 
була розроблена у 80-х pp. XIX ст. французьким криміналістом А. 
Бертільоном.  

Організація розслідування – комплекс необхідних заходів з 
оптимального здійснення кримінального провадження.  

Освідування – слідча (розшукова) дія, що здійснюється на 
підставі постанови прокурора та полягає в огляді підозрюваного, 
потерпілого або свідка для встановлення на їхньому тілі слідів 
кримінального правопорушення або особливих прикмет, якщо для 
цього не потрібно проводити судово-медичну експертизу.  

Особа злочинця – сукупність психологічних властивостей, 
характерних для осіб, які вчиняють злочини. 

Особливі прикмети – відмітні особливості, що мають цінність 
для ідентифікації людини за ознаками зовнішності (татуювання, 
родимки, шрами). 

Папілярний узор – узор на нігтьових фалангах пальців рук, 
утворений папілярними лініями. 

Папілярний узор – складний рельєфний узор, що утворений 
валиками (висотою 0,1 – 0,4 мм, шириною 0,2 – 0,7 мм) та 
борозенками (заглибленнями шириною  0,1 – 0,3 мм), які чергуються 
між собою на внутрішній поверхні долонь, пальців рук, підошвах стоп 
і пальцях ніг особи. Папілярний узор слід розглядати як комплекс 
папілярних ліній, який має, на відміну від окремих папілярних ліній, 
ряд властивостей, притаманних лише йому.  

Папілярні лінії – деталі шкіряного рельєфу долонної поверхні 
рук чи підошви стоп, що являють собою валикоподібні виступи шкіри. 

Патрон – це сполучення необхідних для пострілу компонентів 
(порох, куля або дріб) в оболонці. 

Пересувна криміналістична лабораторія – автомобіль 
спеціального призначення (як правило, мікроавтобус) із розміщеним у 
його кузові комплексом приладів і апаратів для проведення 
криміналістичних досліджень на місці події. 

Пиж — шматок войлоку або іншого щільного матеріалу, який 
виокремлює у заряді порох від кулі чи дробу. 

Письмо – засіб фіксації і зберігання думки людини; походить від 
звукового мовлення і є основним засобом спілкування людей. 
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Письмова мова – це вираження думок людини за допомогою 
різних мовних засобів (синтаксису, орфографії, лексики, пунктуації, 
стилістики). 

Підроблення документа – протиправна діяльність, суть якої 
полягає в повній або частковій зміні першопочаткового документа, що 
дозволяє реалізувати злочинні наміри. 

Підчищення – спосіб змінення змісту документа, за якого 
здійснюється механічне видалення частини тексту. 

Плани і схеми місця події – додатковий спосіб фіксації 
результатів огляду місця події; є додатком до протоколу огляду місця 
події. 

Планування розслідування – визначення шляхів і способів 
розслідування, обставин, що підлягають встановленню у 
кримінальному провадженні, визначення системи слідчих 
(розшукових) дій і оперативно-розшукових заходів, їх змісту, 
послідовності проведення, термінів виконання. 

Позитивний висновок експерта – категоричний або вірогідний 
висновок експерта, що стверджує існування (або можливість 
існування) факту, з приводу якого перед експертом поставлено певне 
запитання. 

Попереднє дослідження – 1) вивчення об‘єктів, які ще не мають 
статусу речових доказів, але таких, що можуть стати такими за 
настання певних процесуальним умов.; 2) стадія експертного 
дослідження, на якій експерт ознайомлюється з поданими на 
дослідження матеріалами справи, речовими доказами та зразками.  

Пора – вивідний отвір потових залоз на папілярних лініях різної 
форми розміром від 80 до 250 мікронів. 

Пороскопія – розділ дактилоскопії, який вивчає можливості та 
методику ідентифікації особи за відображеннями пор у слідах 
папілярних узорів. Термін «пороскопія» запропоновано французьким 
криміналістом Локаром, який у 1911 році розпочав дослідження у цій 
галузі і розробив методику пороскопічної експертизи, основу якої 
складають сталість кількості пор та їх взаємне розташування стосовно 
одна одної. 

Порох – це вибухова речовина, яка застосовується у зарядах 
вогнепальної зброї. 

Портрет композиційно-мальований – складається із заздалегідь 
виготовлених стандартних малюнків елементів зовнішності людини.  

Портрет мальовано-суб’єктивний – набір малюнків обличчя, 
виготовлених відповідними спеціалістами зі слів очевидців. 

Портрет синтетичний – 1) метод відтворення зовнішності 
розшукуваного за показаннями очевидців чи потерпілих; 
виготовляється з фрагментів фотозображень різних осіб шляхом їх 
підбирання та компонування під керівництвом слідчого або 
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оперативного працівника; 2) результат відтворення зовнішності 
розшукуваного за фрагментами фотозображень. 

Портрет словесний – це метод опису людини з метою її 
ідентифікації за ознаками зовнішності. 

Портрет суб’єктивний – 1) методи відтворення зовнішності 
розшукуваних осіб за мисленими образами, що збереглися у пам‘яті 
очевидців чи потерпілих; 2) результат відтворення зовнішності 
розшукуваного за мисленим образом. 

Портрет фотокомпозиційний (фоторобот) – це монтаж 
фотознімків елементів обличчя різних людей 

Почерк – манера написання, виражена в системі рухів, які 
фіксуються в рукопису. 

Предмет дактилоскопічної експертизи – фактичні дані, 
пов‘язані із залишенням, виявленням, фіксацією, вилученням та 
ідентифікацією папілярних узорів. Зазначені дані встановлюються на 
основі спеціальних знань у галузі дактилоскопічних досліджень. 

Предмет допиту – сукупність обставин, що підлягають 
з‘ясуванню і мають значення для кримінального провадження. 

Пред’явлення для впізнання – слідча (розшукова) дія, яка 
полягає у пред‘явленні свідку, потерпілому, підозрюваному в 
передбаченому законом порядку певного об‘єкта, для того щоб вони 
могли встановити його тотожність або відмінність з тим об‘єктом, 
який спостерігався раніше, зберегли в пам‘яті і про який давали 
показання (статті 228-231 КПК України). 

Прийом тактичний – спосіб здійснення процесуальної дії, 
спрямований на досягнення її конкретної мети, оснований на 
психологічному механізмі його реалізації, який є найбільш 
раціональним і ефективним за певних ситуацій. 

Приховування злочинів – діяльність, спрямована на 
перешкоджання розслідуванню злочинів шляхом утаювання, 
знищення, маскування і фальсифікації слідів злочину. 

Реконструкція (від лат. re – префікс, що означає зворотну або 
поворотну дію і constructio – побудова) – відновлення початкового 
виду, стану, вигляду за залишками або письмовими джерелами.  

Ризик тактичний – виконання слідчим, суддею або оперативним 
працівником діяльності в умовах можливого виникнення негативних 
наслідків. 

Розгін почерку – загальна ознака почерку; характеризує 
протяжність (розмір) руху по горизонталі і визначається відношенням 
ширини знаків до їх висоти, а також відстанню між письмовими 
знаками. 

Розкрадання – узагальнене поняття, що охоплює умисне 
незаконне обернення певним способом чужого майна на свою користь 
або користь ін. осіб із корисливих мотивів. 
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Сигналітична фотозйомка – впізнавальна фотозйомка. Вперше 
правила С. ф. розробив французький криміналіст А. Бертільон.  

Симуляція (від лат. simulatio – видимість, удавання) – поведінка, 
спрямована на імітацію хвороби або її окремих симптомів з метою 
ввести в оману. 

Система криміналістики – це складові її частини або розділи, 
розташовані в певній послідовності, яким притаманна наявність 
внутрішніх і зовнішніх взаємних зв'язків. 

Система тактичних прийомів – упорядкована сукупність 
(комплекс) взаємозалежних і взаємозумовлених прийомів, що мають 
цільову спрямованість і вибірковість у процесі її реалізації. 

Ситуація слідчої (розшукової) дії – сукупність даних у 
конкретний момент провадження слідчої (розшукової) дії; обстановка 
слідчої (розшукової) дії під час її проведенні. 

Складність почерку – загальна ознака почерку; свідчить про те, 
якими рухами виконуються письмові знаки, про конфігурацію їх 
будови. 

Слід – 1) у вузькому розумінні – матеріально-фіксоване 
відображення. 2) у широкому розумінні – результат будь-якої 
матеріальної зміни первинної обстановки внаслідок вчинення певної 
дії. 

Сліди злочину – 1) результат будь-якої матеріальної зміни 
початкової обстановки, що сталася внаслідок вчинення злочину (слід 
у широкому розумінні). 

Сліди знарядь злому – це сліди, залишені різними засобами, які 
використовувалися злочинцем для відкриття сховищ і руйнування 
перепон. 

Сліди матеріально-фіксовані – сліди-відображення, що 
виникають внаслідок взаємодії двох об‘єктів: слідоутворюючого і 
слідоспримаючого.  

Сліди ніг та взуття – це відбитки морфологічних особливостей 
ніг, шкірного рельєфу (або рельєфу підошви взуття). 

Сліди транспортних засобів – це матеріально фіксовані 
відображення зовнішньої будови окремих частин транспорту, частини 
деталей транспорту, що відокремилися, й речовини, які 
використовуються при експлуатації транспорту. 

Слідовий контакт – (у трасології): результат взаємодії між 
слідоутворюючим і слідосприймаючим об‘єктами.  

Слідоутворення – 1) процес формування будь-якого 
матеріального відображення події як процес зміни властивостей 
об‘єкта внаслідок взаємодії з іншим об‘єктом під час будь-якої події; 
2) процес контактування мінімум двох (ідентифікованого та 
ідентифікуючого) об‘єктів, під час якого ідентифікуючий об‘єкт 
сприймає, відображає зовнішні властивості (ознаки зовнішньої 
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будови) ідентифікованого об‘єкта. 
Слідча валіза (слідчий портфель, слідча сумка) – набір або 

комплект техніко-криміналістичних та інших засобів (приладів, 
пристосувань, інструментів, матеріалів) для роботи з доказами під час 
слідчого огляду, обшуку, слідчого експерименту та інших слідчих 
(розшукових) дій. 

Слідча ситуація – характеристика інформаційних даних про стан 
та обстановку розслідування. 

Слідчий експеримент – це слідча дія, що проводиться слідчим, 
прокурором з метою перевірки і уточнення відомостей, які мають 
значення для встановлення обставин кримінального правопорушення 
шляхом відтворення дій, обстановки, обставин певної події, 
проведення необхідних дослідів чи випробувань. 

Слідчі (розшукові) дії – передбачені законом процесуальні дії 
щодо збирання, дослідження, оцінки і використання доказів.  

Спеціальні знання – знання у галузі науки, техніки, мистецтва 
або ремесла, необхідні для вирішення питань, які виникають під час 
розслідування і розгляду справ у суді. 

Спосіб судово-оперативної фотографії – порядок дій, 
спрямований на розв‘язання інформаційних і оперативно-тактичних 
завдань використання фотографії. 

Судова експертиза – це дослідження експертом на основі 
спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять 
інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні 
органів досудового розслідування чи суду. 

Судова фотографія – галузь криміналістичної техніки, що 
розробляє фотографічні засоби, прийоми й методи виявлення, фіксації 
та дослідження доказів. 

Судове авторознавство – розділ криміналістичного дослідження 
письма, що містить концептуальні основи встановлення автора тексту.  

Судовий відеозапис – система видів, методів і прийомів зйомки, 
застосовуваних під час проведення слідчих (розшукових) дій, 
процедури судового розгляду, оперативно-розшукових заходів і 
експертних досліджень для розслідування злочинів і надання суду 
наочного доказового матеріалу. 

Судово-дослідна фотографія – система спеціальних методів, 
прийомів і засобів, застосовуваних для одержання нових фактів при 
провадженні судових експертиз. 

Судово-експертні установи – спеціалізовані державні установи і 
відомчі служби. До них належать: науково-дослідні та інші установи 
судових експертиз Міністерства юстиції України і Міністерства 
охорони здоров‘я України; експертні служби (криміналістичні центри) 
Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони 
України, Служби безпеки України. 
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Судово-оперативна фотографія –  сукупність методів, прийомів 
і засобів, що застосовуються при провадженні слідчих (розшукових) 
дій для фіксації обстановки, слідів та інших об‘єктів. 

Тактична комбінація – певне поєднання (сукупність, система) 
тактичних прийомів, що тісно пов‘язані між собою і спрямовані на 
розв‘язання конкретного завдання розслідування у певній слідчій 
ситуації.  

Тактична операція – поєднання однойменних і різноіменних 
гласних і негласних слідчих (розшукових) дій, оперативно-
розшукових, організаційних та інших заходів, спрямованих на 
вирішення проміжного (локального) завдання розслідування у даній 
слідчій ситуації. 

Тактична рекомендація – сукупність порад, що сформовані на 
основі досягнень науки та узагальнення передової судово-слідчої 
практики щодо найбільш раціональної, ефективної організації 
кримінального провадження. 

Топографічні ознаки письма – ознаки, які характеризують 
особливості розміщення тексту в цілому або в окремих його частинах. 

Травлення – спосіб зміни змісту документа, за якого 
здійснюється видалення тексту за допомогою впливу хімічних 
реактивів, які вступають у реакцію з барвником штрихів і 
знебарвлюють його. 

Трасологія – це галузь криміналістичної техніки, яка вивчає 
матеріально-фіксовані сліди, закономірності їх утворення і розробляє 
прийоми, методи, науково-технічні засоби їх виявлення, фіксації, 
вилучення та дослідження. 

Упакування предметів зі слідами рук – складання предметів за 
певними правилами, що допомагають зберегти сліди без пошкоджень. 

Фотозйомка впізнавальна – застосовується для фіксації 
зовнішності злочинців для використання їх знімків у 
криміналістичному обліку, розшуку та у процесі ідентифікації, а 
також невпізнаних трупів для обліку і встановлення особи загиблих.  

Фотозйомка місця події – вид зйомки в судово-оперативній 
фотографії. 

Фотозйомка слідів на місці події – фотозйомка, яка 
використовується для фіксації їх знаходження, загального вигляду, 
стану, індивідуальних особливостей.  

Фотозйомка трупа – фіксація фотографічними засобами 
загального вигляду трупа, пози і положення щодо навколишнього 
оточення, слідів і ушкоджень на тілі, одязі, трупних плям, синців. 

Фоторобот комп’ютерний – фотокомпозиційний портрет зі слів 
очевидців або потерпілих створений за рахунок використання 
комп‘ютерної програми і засобів комп‘ютерної графіки. 
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Холодна зброя – предмети, які не мають прямого промислового 
або господарсько-побутового призначення, спеціально виготовлені та 
конструктивно призначені для нанесення удару і ураження цілі за 
допомоги м‘язової сили людини в разі безпосереднього контакту з 
об‘єктом ураження. 

Час вчинення злочину – момент, коли злочинець шляхом дій чи 
бездіяльності вчинив кримінально каране діяння. 

Шкіряний рельєф – рельєф шкіри долонної поверхні руки. 
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: табл + Електрон. зміст . – Режим доступу: локальна 

мережа ПУЕТ.  

Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення 
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Держспоживстандарт України, 2004. – 20 с. – (Національний 
стандарт України). 
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1. Верховна Рада України : офіційний веб-сайт : Законодавство 
України. – Режим доступу до електронних документів : 
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/main/index/ 

2. Верховна Рада України : офіційний веб-сайт : Законотворча 
діяльність Верховної Ради України : Законопроекти : Пошук за 
реквізитами. – Режим доступу до електронних документів : 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc2. 
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http://www.president.gov.ua/documents/. 

4. Урядовий портал : єдиний веб-портал виконавчої влади України : 
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реквізитами. – Режим доступу до електронних ресурсів : 
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5. Офіційний вісник України : Єдине повне офіційне періодичне 
видання нормативно-правових актів України. – Режим доступу до 
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Нормативно-правові документи. – Режим доступу до електронних 
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7. Ліга:Закон : правовой портал : он-лайн сервисы : Законодательство. 
– Режим доступу до електронних ресурсів : http://www.ligazakon.ua/ 

8. Право. Украина : информационно-правовая система : Документы : 
Нормативно-правовые документы. – Режим доступу до 
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http://www.legal.com.ua/cgibin/matrix.cgi/document.html. 
 

Бібліотечно-бібліографічні ресурси 
1. Верховна Рада України : офіційний веб-сайт/ : Бібліотечно-

бібліографічні ресурси : Бібліографічний моніторінг. – Режим 
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http://www.president.gov.ua/documents/
http://www.kmu.gov.ua/control/npd/search.
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http://www.legal.com.ua/cgibin/matrix.cgi/document.html.
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2. http://portal.rada.gov.ua/rada/control/uk/index. 
3. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : 

Інтернет-сторінка. – Режим доступу до електронних документів : 
http://www.nbuv.gov.ua/. 

4. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : Система 
каталогів і картотек. – Режим доступу до електронних документів : 
http://www.nbuv.gov.ua/db/library_db.html. 

5. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : 
пошукова система сайту : Система каталогів і картотек : Каталог 
книжкових видань : Пошук у електронному каталозі. – Режим 
доступу до електронних документів : 
http://www.nbuv.gov.ua/db/opac.html. 

6. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : 
пошукова система сайту : Система каталогів і картотек : 
Електронний фонд (тематичні та видові зібрання публікацій) : 
Електронна бібліотека авторефератів дисертацій : Пошук у 
електронній бібліотеці авторефератів дисертацій. – Режим доступу 
до електронних документів. - http://www.nbuv.gov.ua/eb/ard.html.. 

7. Національна парламентська бібліотека України : веб-сайт. – 
Режим доступу до електронних ресурсів : 
http://www.nplu.org/ua/resources/resources.htm. 

8. Національна парламентська бібліотека України : веб-сайт : 
Політематична база даних статей з періодичних видань. – Режим 
доступу до електронних ресурсів : http://analitic.nplu.org/. 

9. Національна парламентська бібліотека України : веб-сайт : 
Каталог статей зі збірників наукових праць. – Режим доступу до 
електронних ресурсів : http://stt.nplu.org/. 

10. Бібліотека Полтавського університету економіки і торгівлі : веб-
сайт. – Режим доступу до електронних ресурсів : 
http://lib.uccu.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id
=15&Itemid=36 
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