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ВСТУП 
Метою викладання даної навчальної дисципліни є формування у 

студентів компетентностей, які сприяють абстрактному і логічному мисленню, 

здатності формулювати власні думки, самокритичності, вмінні працювати з 

джерелами і фактичним матеріалом, грамотно і точно формулювати та 

висловлювати свої позиції, належним чином їх обґрунтовувати, брати участь в 

аргументованій дискусії. 

Слухачі дисципліни повинні навчитися використовувати основні засоби, 

прийоми і методи розкриття та розслідування злочинів, відстоювати власні 

погляди, вільно компетентно спілкуватися в діалоговому режимі з викладачами 

та іншими студентами.  

Навчальна дисципліна спрямована на формування ерудованої, 

різнобічно розвинутої особистості, здатної використовувати весь спектр 

набутих компетентностей для досягнення успіху в конкурентному середовищі. 

Набуті в процесі вивчення дисципліни компетентності підвищать 

конкурентоспроможність молодих фахівців на ринку праці.  

Програма навчальної дисципліни відображає закономірності механізму 

вчинення злочинів та виникнення інформації про злочин і його учасників; 

закономірності збирання, дослідження, оцінки і використання доказів; 

спеціальні засоби та методи розслідування та попередження злочинів.  

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання: 

- засвоєння студентами системи знань, вмінь та навиків з використання 

криміналістичних засобів і методів розслідування злочинів;  

- опанування тактичними прийомами та організаційними формами 

проведення окремих слідчих дій, їх належною фіксацією;  

- оволодіння навичками використання досягнень криміналістики, 

психології, кримінології та інших наук для потреб розслідування і 

попередження злочинів. 

Результати навчання. Згідно з вимогами освітньо-професійних та 

освітньо-кваліфікаційних програм студенти повинні знати: 

- основні категорії і поняття криміналістики; 

- основні види криміналістичних технічних засобів та порядок їхнього 

використання; 

- порядок роботи зі слідами злочину; 

- методику проведення ідентифікаційних досліджень; 

- тактику проведення слідчих (розшукових) дій;  

- структуру методики розслідування окремого виду злочинів;  

- передовий досвід слідчої, експертної, оперативно-розшукової та 

судової практики розкриття і розслідування конкретних злочинів. 

вміти: 

- використовувати криміналістичний понятійно-категоріальний апарат; 

- застосовувати основні методи криміналістики в процесі розкриття, 

розслідування та попередження злочинів; 

- використовувати структуру методики розслідування окремого виду 

злочинів як методичну схему конструювання процесу розслідування 

конкретного злочину; 



- ефективно використовувати науково-технічні засоби, тактичні прийоми 

і методичні рекомендації у розслідуванні злочинів. 

Пререквізити: вивчення даної навчальної дисципліни студент 

розпочинає, прослухавши такі навчальні дисципліни як «Кримінальне право» та 

«Кримінальне процесуальне право України». 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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кредитів ESTS – 

3  
 

Освітньо-професійна 

програма першого рівня 

вищої освіти за 

спеціальністю 081 

«Право» 

Вибіркова 

 

Кількість модулів – 2 
Рік підготовки: 

4-й 4-й Загальна кількість 

годин - 150 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 год.; 

самостійної роботи 

студента – 4 год. 

Лекції 

26 год. 10 год. 

Практичні, семінарські 

26 год. 2 год. 

Самостійна робота 

98 год. 138 год. 

 

Вид контролю: 

екзамен  

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить (%): 

для денної форми навчання – 87,5 

для заочної форми навчання – 11,1 

 

 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
Поточне оцінювання студентів на семінарських заняттях здійснюється за 

чотирьох бальною шкалою, де «2» - незадовільно; «3» - задовільно; «4» - добре; 

«5» - відмінно.  

Підсумковий контроль у вигляді екзамену проводиться у тестовій формі 

і оцінюється відповідно до шкали оцінювання знань студентів за ЄКТС 

Шкала в балах Національна 

шкала 

Шкала ЄКТС 

90-100 балів 5 «відмінно» А 

80-89 балів 4 «дуже добре» В 

65-79 балів 4 «добре» С 

55-64 бали 3 «задовільно» D 

50-54 бали 3 «достатньо» Е 

35-49 балів 2 «незадовільно» FX 

1-34 бали 2 «неприйнятно» F 

 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ 

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
У процесі викладання навчальної дисципліни для активізації навчально-

пізнавальної діяльності студентів передбачене застосування як активних, так і 

інтерактивних навчальних технологій, серед яких: лекції проблемного 

характеру, міні-лекції, робота в малих групах, семінари-дискусії, мозкові атаки, 

кейс-метод, презентації, метод проектної роботи.  

Діагностика (моніторинг і перевірка) результатів навчання здійснюється 

шляхом виконання студентами:  

1) тестових завдань: 

Тест №1 (https://drive.google.com/file/d/13UWgk2yslP727XtwAEOvRLFV9rmrpS8l/view); 

2) написанням есе;  

3) презентацій і виступів на наукових заходах;  

4) підсумкового екзамену у тестовій формі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль І. 

Методологія криміналістики. 

 

Тема 1. Поняття, предмет і система криміналістики. 
1. Поняття та завдання криміналістики. Криміналістика як наука, 

наукові криміналістичні школи, етапи розвитку криміналістичної теорії. 

Завдання криміналістики на сучасному етапі розвитку суспільства і 

формування правової держави. Загальні та окремі завдання криміналістики. 

Роль криміналістики в боротьбі зі злочинністю. 

2. Предмет науки криміналістики. Вчення про предмет криміналістики. 

Предмет криміналістики, його зміст і сучасні підходи до конструювання його 

визначень. Закономірності взаємозв’язку речей в природі як предмет 

криміналістики. Закономірності способу вчинення злочину як предмет 

криміналістики. Закономірності щодо особи злочинця як предмет 

криміналістики.  

3. Система криміналістики. Система криміналістики. Теоретичні і 

методичні основи криміналістики. Криміналістична техніка як складова 

криміналістики. Криміналістична тактика як складова криміналістики. 

Криміналістична методика як складова криміналістики. 

4. Взаємозв’язок криміналістики з іншими предметами та 

дисциплінами. Криміналістика в системі юридичних наук. Криміналістика і 

кримінальне право. Криміналістика і кримінологія. Взаємозв’язок 

криміналістики з теорією оперативно-розшукової діяльності, судовою 

медициною, судовою психіатрією та психологією. Взаємозв’язок 

криміналістики з природничими науками (фізикою, хімією, біологією, 

науковою організацією праці та ін.). 

 

Тема 2. Методи криміналістики. 
1. Класифікація методів науки криміналістики. Загальнонауковий метод 

як основа методів криміналістики. Загальнонаукові методи криміналістики. 

Система спеціальних методів криміналістики. 

2. Загальнонаукові методи криміналістики. Системно-структурний 

метод. Використання логічних законів і форм мислення: дедукції, індукції, 

аналогії. Гіпотетичний метод пізнання. Моделювання. Використання логічних 

прийомів пізнання: аналізу, синтезу, порівняння, абстракції, узагальнення. 

3. Спеціальні методи криміналістики. Система спеціальних методів 

криміналістики. Узагальнення судової, слідчої і експертної практики – джерело 

формування криміналістичних методів. Криміналістичне прогнозування і його 

роль у розробці криміналістичних методів. Критерії допустимості спеціальних 

методів криміналістики в кримінальному судочинстві. 

 

Тема 3. Криміналістична ідентифікація та діагностика. 
1. Поняття криміналістичної ідентифікації і її значення в розкритті і 

розслідуванні злочинів. Поняття та наукові засади криміналістичної 

ідентифікації, її значення у слідчій, експертній і судовій діяльності. Види та 

форми криміналістичної ідентифікації. Ідентифікаційні ознаки і властивості, їх 



класифікація. Ототожнення і встановлення групової належності. Об’єкти і 

суб’єкти криміналістичної ідентифікації. 

2. Методика ідентифікаційних досліджень. Етапи ідентифікаційних 

досліджень. Експертний огляд об’єктів як етап ідентифікаційного дослідження. 

Роздільне дослідження об’єктів як етап ідентифікаційного дослідження. 

Експериментальне дослідження об’єктів як етап ідентифікаційного 

дослідження. Порівняльне дослідження об’єктів як етап ідентифікаційного 

дослідження. Оцінка результатів як етап ідентифікаційного дослідження. 

Застосування математичних і кібернетичних методів у ідентифікаційних 

дослідженнях. 

3. Поняття криміналістичної діагностики, її завдання і значення для 

розкриття і розслідування злочинів. Поняття і сутність криміналістичної 

діагностики. Наукові засади криміналістичної діагностики. Діагностичні 

завдання та методика їх вирішення. Значення криміналістичної діагностики для 

розкриття та розслідування злочинів. 

 

 

Змістовий модуль ІІ. 

Криміналістична техніка. 

 

Тема 4. Загальні положення криміналістичної техніки. 
1. Криміналістична техніка як частина криміналістики. Поняття і 

завдання криміналістичної техніки. Досягнення природничих і технічних наук – 

основне джерело розвитку криміналістичної техніки. Галузі криміналістичної 

техніки. Роль криміналістичної техніки в розробці засобів попередження 

злочинів. 

2. Технічні засоби та методи польової криміналістики. Науково-

технічні засоби, які використовуються для виявлення, фіксації, вивчення та 

вилучення слідів злочину і речових доказів в умовах слідчої і оперативно-

розшукової діяльності. Методи польової криміналістики. 

3. Науково-технічні засоби і методи, які використовуються для 

лабораторного дослідження речових доказів. Науково-технічні засоби, що 

використовуються під час лабораторних досліджень. Мікроскопічне, 

вимірювальне, аналітичне дослідження – основні завдання і можливості їх 

застосування. Техніка досліджень у невидимих променях спектру. Проблеми 

автоматизації криміналістичних досліджень. Можливості використання 

комп’ютерної техніки в діяльності по розкриттю та розслідуванню злочинів. 

 

Тема 5. Судова фотографія. 

1. Загальні основи судової фотографії. Основи загальної фотографії. 

Поняття судової фотографії, її завдання та значення для розслідування 

злочинів. Види і методи судової фотографії. 

2. Види та методи польової судової фотографії. Фотозйомка місця 

події, трупа, слідів і предметів. Впізнавальна фотозйомка. Використання 

фотозйомки при проведенні відтворення обстановки і обставин події, обшуку, 

пред’явлення для впізнання та інших слідчих дій. Фотозйомка при відтворенні 

обстановки і обставин події, обшуку та інших слідчих діях. 



3. Судово-дослідницька фотографія. Фотографічні методи змінення 

контрасту. Фотозйомка в інфрачервоних, ультрафіолетових, рентгенівських 

променях. Макро- і мікрофотографія. 

 

Тема 6. Криміналістична трасологія. 

1. Загальні основи криміналістичної трасології. Поняття 

криміналістичної трасології, її наукові основи. Поняття і класифікація слідів, 

механізм їх утворення. Загальні правила виявлення, фіксації і вилучення слідів. 

2. Сліди людини. Сліди рук. Папілярні узори, їх властивості і види. 

Пороскопія. Виявлення, фіксація і вилучення слідів рук. Сліди ніг людини. 

Сліди стопи, сліди взуття. «Доріжка» слідів ніг і її криміналістичне значення. 

Фотографування, вимірювання і опис слідів ніг. Виготовлення копій з слідів 

ніг. Сліди зубів і нігтів. Біологічні сліди людини. 

3. Сліди знарядь та засобів вчинення злочину. Сліди знарядь злому і 

інструментів, їх класифікація. Фіксація слідів знарядь злому та інструментів. 

Сліди транспортних засобів, їх класифікація. Особливості фіксації і вилучення 

слідів транспортних засобів. Інші матеріальні сліди, які мають криміналістичне 

значення. 

4. Дослідження слідів злочину. Можливості слідчого і експертного 

дослідження слідів. Огляд і попереднє дослідження слідів. Трасологічні 

експертні дослідження. 

 

Тема 7. Розшук і ототожнення людини за ознаками її зовнішності. 

1. Габітологія як наука про ознаки зовнішності людини. Історичний 

розвиток габітології як галузі криміналістики. Значення габітології в протидії 

злочинності. Характеристика зовнішніх ознак людини, їх класифікація. 

Анатомічні і функціональні ознаки, статичні і динамічні ознаки. Загальні і 

окремі ознаки. 

2. Система криміналістичного описання ознак зовнішності. Джерела 

інформації про ознаки зовнішності людини. Методика словесного портрета. 

Застосування фоторобота в слідчій та оперативно-розшуковій роботі. 

Використання суб’єктивного мальованого портрету в слідчій та оперативно-

розшуковій практиці. 

3. Ідентифікація людини за зовнішніми ознаками. Значення і завдання 

ідентифікації людини за зовнішніми ознаками. Співвідношення описання, 

впізнання та ідентифікації особи. Види ідентифікації людини за зовнішніми 

ознаками. Судово-портретна експертиза та її можливості. 

 

Тема 8. Криміналістичне дослідження документів та письма. 

1. Криміналістичне дослідження документів як галузь криміналістичної 

техніки. Поняття криміналістичного дослідження документів і його завдання. 

Документ як об’єкт криміналістичного дослідження. 

2. Огляд документів як окреме дослідження. Встановлення змін у тексті 

документів. Ознаки зміни тексту документа. Підчистка, витравлювання, 

змивання, дописування та інші зміни тексту документа. Встановлення підробки 

відбитків печаток і штампів. Встановлення підробок бланків. Основи 

дослідження паперових грошей і цінних паперів. 



3. Експертне дослідження документів. Дослідження закреслених і 

залитих текстів. Встановлення тексту спалених документів. Відтворення 

маловидимих і невидимих текстів. Можливість ідентифікації і встановлення 

групової належності засобів виготовлення комп’ютерних документів. 

Можливості експертного дослідження відбитків печаток і штампів. Техніко-

криміналістична експертиза документів. Можливості експертного дослідження. 

4. Загальні поняття судового почеркознавства як окремої галузі 

криміналістичної техніки. Навики письма. Закономірності формування і зміни 

навиків письма. Динамічний стереотип. Індивідуальність письма і варіаційність 

його ознак. 

5. Ідентифікаційні ознаки письма, їх класифікація. Ознаки письмової 

мови. Типографічні ознаки. Ознаки почерку, їх класифікація. Загальні і окремі 

ознаки почерку. Ознаки зміни почерку. Маскування почерку. Ознаки 

невизначеного виконання рукопису. Імітація почерку. 

6. Почеркознавча та авторознавча експертизи. Підготовка матеріалів 

до почеркознавчої експертизи. Вільні і експериментальні зразки почерку і 

підпису. Вимоги, які пред’являються до зразків. Питання, які вирішуються 

почеркознавчою експертизою. Методика почеркознавчої експертизи. 

Особливості почеркознавчого дослідження підпису. Авторознавча експертиза 

та її можливості. 

 

Тема 9. Судова балістика. 

1. Судова балістика як галузь криміналістичної техніки. Поняття 

судової балістики, її наукові основи. Завдання судової балістики та значення її в 

судово-слідчій та експертній практиці. 

2. Вогнепальна зброя як об’єкт дослідження судової балістики. Об’єкти 

судової балістики. Вогнепальна зброя, її класифікація. Боєприпаси до 

вогнестрільної зброї. Види і характеристика слідів пострілу. Слідчий огляд і 

дослідження зброї і слідів пострілу на місці події. 

3. Судово-балістична експертиза. Встановлення придатності та бойових 

властивостей зброї. Встановлення групової належності і тотожності зброї. 

Ототожнення зброї за стріляними гільзами і кулями. 

 

Змістовий модуль ІІІ. 

Криміналістична тактика. 

 

Тема 10. Загальні положення криміналістичної тактики. 

1. Криміналістична тактика як складова криміналістики. Поняття 

криміналістичної тактики, її система та завдання. Правові, психологічні та 

етичні засади криміналістичної тактики, її взаємозв’язок з криміналістичною 

технікою і методикою. Роль криміналістичної тактики в розслідуванні і 

попередженні злочинів. 

2. Поняття тактичного прийому і криміналістичної рекомендації. 

Критерії допустимості та ефективності тактичних прийомів. Тактичні прийоми 

і процесуальний порядок проведення слідчих дій. Фіксація ходу і результатів 

слідчих дій. Проблеми і можливості програмування, алгоритмізації та 

автоматизації слідчої діяльності. 



3. Загальні засади організації розслідування. Планування розслідування у 

кримінальній справі в цілому, по тактичних операціях і окремих слідчих діях. 

Організація в розслідуванні взаємодії слідчого з органами дізнання, із судом, 

прокурором і адвокатом. Форми і методи використання допомоги 

громадськості та засобів масової інформації. 

4. Поняття і суть вчення про слідчу ситуацію. Види і структура слідчих 

ситуацій. Оперативно-розшукові ситуації. Експертно-криміналістичні ситуації. 

Судово-слідчі ситуації. Особливості формування слідчих ситуацій. Ситуації 

прості і складні, проблемні і конфліктні, відкриті і закриті, екстремальні і 

кризові, аналітичні і пошукові. Поняття тактичного рішення. Поняття і види 

тактичних комбінацій. 

 

Тема 11. Тактика слідчого огляду. 

1. Слідчий огляд як окрема слідча дія. Поняття слідчого огляду. Види 

слідчого огляду. Завдання слідчого огляду та вимоги щодо його проведення. 

Загальні положення тактика проведення слідчого огляду. 

2. Огляд місця події. Поняття, завдання і значення огляду місця події. 

Об’єкти огляду. Криміналістичні версії при огляді місця події. Негативні 

обставини огляду місця події. Організація огляду місця події. Стадії огляду 

місця події, їх зміст і значення. Техніко-криміналістичні засоби, які 

використовуються при огляді місця події. Участь спеціалістів в огляді. 

Поєднання огляду місця події з проведенням оперативно-розшукових дій. 

3. Тактичні особливості проведення окремих видів слідчого огляду. 

Огляд трупа або його частин. Тактичні прийоми огляду трупа, пов’язаний з 

ексгумацією. Участь спеціалістів в огляді трупа або його частин. Огляд 

приміщень і ділянок місцевості, які не є місцем події. Огляд предметів. Огляд 

тварин. Огляд документів. Огляд транспортних засобів. Огляд живих людей. 

 

Тема 12. Тактика обшуку. 

1. Обшук як окрема слідча дія. Поняття, завдання і значення обшуку. 

Правова регламентація порядку проведення обшуку. Завдання обшуку та 

вимоги щодо його проведення. Види обшуку. Учасники обшуку. Загальні 

положення тактики обшуку.  

2. Стадії обшуку. Планування і підготовка до обшуку. Процесуальне 

забезпечення доступу до приміщень та інших володінь особи. Методи та 

тактичні прийоми проведення обшуку. Використання техніко-криміналістичних 

засобів під час обшуку. Оформлення результатів обшуку. 

3. Тактичні особливості проведення окремих видів обшуку. Обшук в 

жилих, підсобних і господарських приміщеннях. Обшук на підприємствах і в 

організаціях. Обшук у гуртожитках та готелях. Обшук місцевості. Обшук 

транспортних засобів. Обшук особи.  

 

Тема 13. Тактика допиту. 

1. Допит як окрема слідча дія. Поняття, завдання і значення допиту. 

Види допиту і їх правова регламентація. Використання технічних засобів під 

час допиту. Учасники допиту.  



2. Загальні положення тактики допиту. Стадії допиту: підготовка 

допиту, проведення допиту, оформлення результатів допиту. Планування 

допиту. Організаційно-тактичне забезпечення допиту. Етика допиту. Тактичні 

прийоми встановлення психологічного контакту. Правила постановки питань і 

використання доказів під час допиту. Процесуальне оформлення результатів 

допиту. 

3. Тактичні особливості окремих видів допиту. Тактика допиту свідків і 

потерпілих. Допит неповнолітніх. Допит з участю перекладача. Допит в режимі 

відеоконференції. Допит двох і більше осіб. 

 

Тема 14. Тактика слідчого експерименту. 

1. Слідчий експеримент як окрема слідча дія. Поняття тактики слідчого 

експерименту. Мета та завдання даної слідчої дії. Види слідчого експерименту. 

Вимоги до проведення слідчого експерименту. Загальні тактичні правила та 

правові аспекти проведення слідчого експерименту.  

2. Тактика проведення слідчого експерименту. Підготовка до 

проведення слідчого експерименту. Забезпечення відповідних умов проведення 

слідчого експерименту. Учасники слідчого експерименту. Психологічний 

аспект слідчого експерименту. Процесуальна фіксація результатів слідчого 

експерименту. 

3. Тактичні особливості проведення окремих видів слідчого 

експерименту. Перевірки показань на місці. Відтворення обстановки вчинення 

злочину. Слідчий експеримент, що дає можливість установити факт 

почуттєвого сприйняття. Слідчий експеримент, що дозволяє встановити 

можливість існування певного факту або механізму його виникнення. 

 

Тема 15. Тактика пред’явлення для впізнання. 

1. Пред’явлення для впізнання як окрема слідча дія. Поняття, завдання і 

значення пред’явлення для впізнання. Види пред’явлення для впізнання. 

Правова регламентація пред’явлення для впізнання. Науково-психологічні 

основи пред’явлення для впізнання. 

2. Тактика проведення пред’явлення для впізнання. Стадії пред’явлення 

для впізнання. Планування і підготовка до пред’явлення для впізнання. Загальні 

положення тактики пред’явлення для впізнання. Оформлення результатів 

пред’явлення для впізнання. Участь спеціалістів і використання техніко-

криміналістичних засобів. 

3. Тактичні особливості проведення окремих видів пред’явлення для 

впізнання. Особливості пред’явлення для впізнання живих людей, трупів, 

предметів, документів, транспортних засобів, тварин, приміщень, ділянок 

місцевості. Пред’явлення для впізнання фотозображень, відеозаписів і 

фонограм. 

 

 

 

 

 

 



Змістовий модуль IV.  

Методика розслідування окремих видів злочинів. 

 

Тема 16. Загальні положення криміналістичної методики 

розслідування окремих видів злочинів. 

1. Криміналістична методика як частина криміналістики. Поняття і 

завдання методики розслідування як частини криміналістики. Структура 

методики розслідування: загальнотеоретична частина (загальні положення і 

наукові основи методики), методика розслідування окремих видів злочинів. 

2. Загальні основи окремих методик розслідування злочинів. 

Закономірності злочинної діяльності і криміналістичної діяльності по 

розслідуванню злочинів, які мають методичне значення. Принципи 

розслідування і побудови методик розслідування окремих видів злочинів. 

Структура окремих методик розслідування. Напрямки і шляхи їх 

удосконалення. Умови, принципи і можливості використання сучасних методів 

пізнання минулих подій, явищ і фактів при розробці методик розслідування з 

урахуванням їх специфіки. 

3. Етапи розслідування. Загальні умови вибору напрямків і комплексу 

засобів розслідування. Система алгоритмічних і евристичних дій в процесі 

розслідування. Система методів вивчення і обробка зібраної інформації про 

злочин. Початковий етап розслідування злочинів. Подальший етап 

розслідування злочинів. Етап завершення досудового розслідування злочинів. 

 

Тема 17. Методика розслідування вбивств. 

1. Криміналістична характеристика вбивств. Види вбивств. Способи 

вчинення вбивств. Знаряддя та засоби вчинення вбивств. Особа злочинця при 

вчиненні вбивств. Віктимність поведінки жертв. Характеристика способів 

приховання вбивств. Особливості і значення методики розслідування вбивств.  

2. Початковий етап розслідування вбивств. Особливості порушення 

кримінальних проваджень даної категорії. Завдання і тактика невідкладних 

слідчих дій, їх поєднання з оперативно-розшуковими заходами. Типові слідчі 

ситуації та слідчі версії в справах про вбивства. Специфіка розслідування 

вбивств у залежності від способів їх вчинення. Встановлення особи загиблого.  

3. Подальший етап розслідування вбивств. Особливості встановлення і 

доведення мотивів вчинення цих злочинів. Використання спеціальних знань 

при розслідуванні вбивств. Зміст і характеристика завершального етапу 

розслідування. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій при 

розслідуванні вбивств. 

4. Особливості розслідування вбивств окремих категорій. Методика 

розслідування вбивств на замовлення. Розслідування вбивств на сексуальному 

ґрунті. Особливості розслідування вбивств, вчинених з корисливих мотивів. 

Методика розслідування дітовбивств. Особливості розслідування замаскованих 

вбивств (з приховуванням, розчленуванням трупа, інсценуванням певних подій 

і обставин тощо). Розслідування раніше нерозкритих вбивств. 

 

 

 



Тема 18. Методика розслідування крадіжок, грабежів та розбоїв. 

1. Криміналістична характеристика крадіжок, грабежів та розбоїв. 

Поняття корисливо-насильницьких злочинів та їх криміналістична 

класифікація. Криміналістична класифікація і характеристика крадіжок. 

Обставини, що підлягають встановленню. Криміналістична характеристика 

нападів з корисливих мотивів (розбої, пограбування). Обставини, що 

підлягають доказуванню. 

2. Початковий етап розслідування крадіжок, грабежів та розбоїв. 

Типові ситуації, версії та завдання на початковому етапах розслідування 

крадіжок. Вихідні типові слідчі ситуації, версії, тактичні завдання при 

розслідуванні грабежів та розбоїв. Програмування початкового етапу 

розслідування. Тактичні особливості проведення невідкладних та 

першочергових слідчих дій. 

3. Подальший етап розслідування крадіжок, грабежів та розбоїв. 

Завдання подальшого етапу розслідування та засоби їх вирішення. Особливості 

встановлення і доведення мотивів вчинення цих злочинів. Використання 

спеціальних знань при розслідуванні крадіжок, грабежів та розбоїв. 

Особливості тактики проведення окремих слідчих дій. Зміст і характеристика 

завершального етапу розслідування.  

4. Особливості розслідування окремих категорій крадіжок, грабежів та 

розбоїв. Особливості розслідування деяких різновидів крадіжок (квартирних, 

кишенькових, предметів мистецтва, на транспорті тощо). Особливості 

розслідування розбоїв із застосуванням вогнепальної зброї. особливості 

розслідування злочинів минулих років. 

 

Тема 19. Методика розслідування злочинів у сфері службової 

діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних 

послуг. 

1. Криміналістична характеристика злочинів у сфері службової 

діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. 

Поняття злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 

пов’язаної з наданням публічних послуг та їх криміналістична класифікація. 

Криміналістична характеристика зловживання владою та службовим 

становищем. Криміналістична характеристика злочинів, пов’язаних із 

неправомірною вигодою. Особливості особи злочинця у вказаних злочинах. 

Обставини, що підлягають встановленню.  

2. Початковий етап розслідування злочинів у сфері службової 

діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. 

Особливості порушення кримінального провадження. Типові слідчі ситуації, 

тактичні завдання і засоби їх вирішення на початковому етапі розслідування. 

Особливості планування розслідування. Поєднання  гласних та негласних 

слідчих (розшукових) дій.  

3. Подальший етап розслідування злочинів у сфері службової діяльності 

та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. Тактичні 

особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій. Тактика подолання 

протидії розслідуванню. Використання спеціальних знань в процесі 

розслідування. Особливості взаємодії різних правоохоронних та контролюючих 



органів в процесі розслідування. Зміст і характеристика завершального етапу 

розслідування. 

4. Особливості розслідування окремих категорій злочинів у сфері 

службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням 

публічних послуг. Особливості розслідування зловживання владою та 

службовим становищем. Особливості розслідування хабарництва. Особливості 

розслідування незаконного збагачення. Особливості розслідування службового 

підроблення та службової недбалості.  
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6 

2 

- - 4 
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Тема 11.  Тактика слідчого 
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- - 4 

Тема 12. Тактика обшуку та 
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речей і документів 
8 2 2 - 4 4 - - 

- 
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р.: режим доступу до сторінки : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17. 

3. Закон України «Про судову експертизу» прийнятий 25.02.1994 р.: 

режим доступу до сторінки : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4038-12. 

4. Закон України «Про Національну поліцію» прийнятий 02.07.2015 р.: 

режим доступу до сторінки : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/580-19. 

5. Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Інструкції 

про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та 

Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення 

судових експертиз та експертних досліджень» від 18.10.1998 року №53/5.: 

режим доступу до сторінки : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98. 

6. Криміналістика: мультимедійний підручник: НАВС України: режим 

доступу до сторінки : http://www.naiau.kiev.ua/books/kruminalist/index.html. 
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