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  ПЕРЕДМОВА: 

СТОЛІТТЯ СВІТОВОЇ КРИМІНАЛІСТИКИ 

 

 

Криміналістика є однією з профілюючих дисциплін, що вивчаються 

слухачами юридичних вузів і факультетів. 

Криміналістика ввійшла в освіту, науку та практичну діяльність 

завдячуючи вченому зі світовим іменем Гансу Ґроссу
1
, який в 1892-1898 

роках опублікував свої фундаментальні праці з загальною назвою 

,,Керівництво для судових слідчих, чинів жандармерії і поліції” (1892)
2
 та 

,,Керівництво для судових слідчих як система криміналістики” (1898)
3
. 

В 2007-2009 роках наукова громадськість України гідно відзначила сто 

років криміналістики
4
, а дещо раніше – 160 річчя засновника цієї галузі знань, 

видатного австрійського вченого Ганса Ґросса, ім’я якого тісно пов’язано з 

Чернівцями, Буковиною, Україною
5
. 

Наприкінці січня поточного року українські правознавці вшанували 

пам’ять засновника криміналістики Ганса Густава Адольфа Ґросса. В 

приміщенні книгарні «Є» був презентований фільм про нього. Австрійський 

правознавець, всесвітньовідомий криміналіст, доктор права, засновник науки 

криміналістики і кримінальної психології Ганс Ґросс мав безпосереднє 

відношення до України – в серпні 1898 р. він був направлений на роботу до 

Чернівецького університету. І вже в грудні того ж року Ганса Ґросса було 

призначено ординарним професором кримінального права Чернівецького 

університету. З 1 березня 1899 р. по 31 липня 1902 р. Ґросс викладав в 

Чернівецькому університеті курси кримінального процесу, матеріального 

кримінального права і пенітенціарного права, проводив семінари з 

кримінального права. В 1893 р. Ґросс випустив у світ «Порадник для судових 

слідчих, поліцейських чиновників, жандармів». Дану працю називають 

першим підручником наукової криміналістики, що прославив автора па цілий 

світ. А вже 1899 р. Ганс Ґросс опублікував третє видання «Порадника для 

судових слідчих як системи Криміналістики». Працюючи в Чернівцях, 

засновник криміналістики заснував журнал «Архів кримінальної антропології 

і криміналістики», який того часу був єдиним редагованим виданням такого 

рангу у Чернівецькому університеті. 
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  Ім’я Ганса Ґросса довгий час було маловідоме українському читачеві. 

Сучасні юристи знають про нього досить небагато, оскільки згадка імені 

Ганса Ґросса з’явилася в українських підручниках з курсу криміналістики 

тільки в кінці 90-х років минулого століття. Однак, як зазначали організатори 

вечора, і ці посилання проводилися лише в тих випадках, коли справи 

стосувалась історії та поняття криміналістики, а не тоді, коли йшлося про 

першу в світі кафедру криміналістики, про перший в світі музей 

криміналістики, про перший в світі інститут криміналістики, які були 

створені Гансом Ґроссом. 

Наука криміналістика, як галузь юриспруденції, покликана розв’язувати 

завдання запобігання, протидії та розслідування злочинів. Основною метою 

цієї науки – це встановлення істини і вирішення завдань які були 

сформульовані ще давніми римськими юристами – хто? що? де? з чиєю 

допомогою? для чого? яким чином? коли?  

Дана галузь знань за свою столітню історію пройшла велику еволюцію у 

своєму розвитку, пережила етапи становлення та розквіту. У формуванні 

криміналістики приймали участь велика плеяда славних освітян, науковців та 

практичних співробітників. Сьогодні криміналістика – це світова наука, яка 

стоїть на захисті законних інтересів і прав людини, громадянина, суспільства 

та держави. 

Методика викладення криміналістики визначається специфікою її 

предмета та загальними принципами навчання.  

Тому вивчення курсу криміналістики слухачами стаціонарної і заочної 

форми навчання має ряд дидактичних особливостей, обумовлених 

застосуванням традиційних (лекції, консультації, контрольні роботи) і 

нетрадиційних форм (круглих столів, наукових семінарів, тренінгів і т.п.). 

Оволодіння певними практичними навичками передбачає практичну роботу 

слухачів з рекомендованою літературою, на криміналістичних полігонах 

тощо. 

З метою контролю за засвоєнням пройденого матеріалу у міжсесійний 

період слухачі виконують контрольну роботу, перед іспитом проходять 

тестування. 

Завершальним етапом навчання і формою перевірки засвоєння 

теоретичного матеріалу є іспит. В екзаменаційні білети включаються питання 

з усіх частин криміналістики: загальної теорії, криміналістичної техніки, 

криміналістичної тактики, методики розслідування окремих видів злочинів. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Біленчук П.Д., Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., 

Міщенко В.Б. Інформаційна аналітика в юриспруденції: 

автоматизовані системи і технології. – Навчальний 

посібник. – Київ: ННІПСК КНУВС, 2009. – 47 с. – (Серія 

„Безпека людини, суспільства, держави”). 

У навчальному посібнику розглянуті та 
класифіковані основні джерела загроз для основних 

властивостей інформації у традиційній і електронній 

формах. Розглянуті основні заходи та засоби, які 
вживаються для збереження інформації. 

Продемонстровано необхідність якісного вирішення на 

практиці таких завдань: оцінка обстановки; аналіз 
ризиків; формування комплексу захисних систем; оцінки 

ефективності комплексу. 
Навчальний посібник призначений для студентів 

вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, 

фахівців-практиків. 
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приемы и средства разрешения следственных ситуаций. – К., 1991. 
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13.Бахін В., Весельський В.К, Маліков Т.С. Поліцейський допит в США. – 
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  1. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН З КУРСУ 

«КРИМІНАЛІСТИКА» 
 

№ 

теми 
Найменування теми Вид занять 

Кількість 

годин 

Форма 

контролю 

1 2 3 4 5 

1. Предмет, завдання і система криміналістики. лекція 1  

2. 

 

Методи криміналістики. лекція 1 тестування 

3. Криміналістика в системі наукових знань. самостійно   

4. Історія розвитку криміналістики в Україні, Європі 

і світі. 

самостійно  тестування 

5. Окремі криміналістичні вчення. лекція 1  

6. Загальні положення криміналістичної техніки. лекція 1  

7. Криміналістична фотографія, відеозапис. лекція 1  

8. Криміналістичне слідознавство. лекція 1  

9. Криміналістичне зброєзнавство. лекція 1  

10. Криміналістичне документознавство  лекція 1  

11. Криміналістичне дослідження зовнішніх ознак 
людини. 

лекція 1  

12. Криміналістична акустика, одорологія і 

голографія. 

лекція 1  

13. Державні інформаційні системи, банки даних, 

картотеки, колекції. 

самостійно  контрольна 

робота 

14. Загальні положення криміналістичної тактики. лекція 1  

15. Криміналістична версія і планування 

розслідування. 

лекція 1  

16. Тактика слідчого огляду. лекція 1  

17. Тактика обшуку і виїмки. лекція 1  

18. Тактика допиту лекція 2  

19. Тактика відтворення обстановки і обставин події.  лекція 1  

20. Тактика пред’явлення для впізнання. лекція 1  

21. Тактика призначення судових експертиз. лекція 2  

22. Загальні положення криміналістичної методики.  лекція 1  

23. Криміналістична характеристика злочинів. лекція 1  

24. Розслідування злочинів проти життя і здоров’я 

особи. 

лекція 2  

25. Розслідування злочинів проти власності. лекція 2  

26. Розслідування службових злочинів. лекція 2  

 

 

 

 

Біленчук П.Д., Дідківський О.О., Кофанов А.В., 

Кобилянський О.Л. Консолідований аналіз 

кримінальних справ: досвід криміналістичного 

дослідження. – Навчальний посібник. / За ред. П.Д. 
Біленчука. –Київ: ННІПСК КНУВС, 2009. – (Серія 

„Криміналістична освіта ХХІ століття”). 

 
У навчальному посібнику висвітлюється досвід 

криміналістичного консолідованого системного аналізу 

кримінальних справ по яких проводилось досудове 
слідство в різних регіонах України (1992-2007 р.). 

Навчальний посібник призначений для студентів і 

курсантів вищих навчальних закладів, викладачів, 

аспірантів, фахівців-практиків (дізнавачів, слідчих, 

експертів-криміналістів, прокурорів, суддів, адвокатів, 

правозахисників). 

 

Біленчук П.Д., Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., 

Міщенко В.Б. Інформаційне суспільство: управління, 
право, технології, безпека. – Навчальний посібник. – 

Київ: ННІПСК КНУВС, 2009. – 60 с. – (Серія „Безпека 

людини, суспільства, держави”). 
 

У навчальному посібнику подається сучасний стан 

доктринальних основ формування інформаційного 

суспільства (історія, теорія, практика), дається аналіз 

розвитку мережі Інтернет в інформаційному просторі 

України, висвітлюються віртуальні системи управління 
знаннями і характеризуються всесвітні 

телекомунікаційні мережі, розкривається сутність 

інформаційної безпеки в телекомунікаційному просторі 
світу. 

Навчальний посібник призначений для студентів 

вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, 
фахівців-практиків. 
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  27. Розслідування злочинів проти громадської 

безпеки та моральності 

лекція 2  

 

1 2 3 4 5 

28. Розслідування злочинів у сфері високих 

технологій 

самостійно  контрольна 

робота 

29. Розслідування насильницьких злочинів. самостійно  тестування 

30 Криміналістичне вивчення особи. самостійно   

31 Взаємодія, співробітництво, партнерство 

учасників розслідування. 

самостійно   

32 Використання можливостей соціально-
комунікаційних технологій(ЗМІ і PR) при 

розслідуванні злочинів. 

самостійно   

33 Криміналістична профілактика, діагностика, 
прогнозування. 

самостійно   

34 Розслідування злочинів за свіжими слідами. самостійно   

35 Розслідування економічних злочинів. самостійно   

36 Розслідування фінансових злочинів. самостійно   

37 Розслідування злочинного наркобізнесу. самостійно   

38 Розслідування злочинів, вчинених організованими 
злочинними групами.  

самостійно   

39. Розслідування екологічних злочинів. самостійно   

40 Розслідування корисливо-насильницьких злочинів самостійно   

41 Розслідування торгівлі людьми. самостійно   

42 Розслідування терористичних актів. самостійно   

43 Розслідування міжнародних (транскордонних, 

транснаціональних, трансконтинентальних) 

злочинів. 

самостійно   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Біленчук П.Д., Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., 

Міщенко В.Б. Безпека інформаційної аналітики: 

стратегія, тактика, мистецтво, технології. – Навчальний 

посібник. – Київ: ННІПСК КНУВС, 2009. – 68 с. – (Серія 
„Безпека людини, суспільства, держави”). 

 

У навчальному посібнику висвітлюються питання 
програмного і технічного забезпечення 

телекомунікаційного середовища, аналізуються 

потенційні ризики, загрози і небезпеки в кіберпросторі, 
дається характеристика злочинності в інформаційно-

телекомунікаційній сфері. 

Для студентів, викладачів, фахівців-практиків. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Біленчук П.Д., Кофанов А.В., Кобилянський О.Л. 

Антитерористичні сили, засоби, технології безпеки: 

концептуальні основи запобігання та протидії 
тероризму. – Навчальний посібник. – Київ: ННІПСК 

КНУВС, 2009. – 46 с. – (Серія „Безпека людини, 

суспільства, держави”). 
 

В навчальному посібнику дається характеристика 

антитерористичних сил, методів, засобів і технологій, 
які сприяють забезпеченню запобігання та протидії 

тероризму. 

Для працівників органів державної влади, місцевого 
самоврядування, співробітників органів правопорядку та 

спецслужб (МВС, СБУ, МЧС, МО України), науковців, 

викладачів, аспірантів, слухачів та студентів навчальних 
закладів. 
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2. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ «КРИМІНАЛІСТИКА» 

 

Розділ І. Криміналістична методологія  

Тема І. Предмет, завдання і система криміналістики 

Предмет криміналістики. Закономірності об’єктивної дійсності, що 

вивчаються криміналістикою. Злочинна діяльність як об’єкт пізнання в 

криміналістиці. Вивчення слідчої і судової практики як умова і основа 

розробки і удосконалення засобів і прийомів боротьби зі злочинністю. 

Завдання криміналістики /загальні й окремі/. Система криміналістики, 

окремі криміналістичні теорії та вчення. Криміналістична техніка. 

Криміналістична тактика і методика розслідування окремих видів злочинів. 

Тема 2. Методи криміналістики 
Поняття методології. Теорія відображення як методологічна основа 

формування криміналістичних знань. Особливості пізнання злочину в 

судочинстві. 

Поняття методів криміналістики та їх класифікація. Всезагальні та 

загальнонаукові методи в криміналістиці. Окремонаукові та спеціальні 

методи криміналістики. Узагальнення слідчої, судової і експертної практики 

як джерело розробки і удосконалення методів, прийомів, технічних засобів 

криміналістики. 

Використання даних природничих і технічних наук в криміналістиці, їх 

місце в системі методів цієї науки. 

Співвідношення методів науки криміналістики і методів практичної 

діяльності в розслідуванні злочинів. 

Тема 3. Криміналістика в системі наукових знань 
Криміналістика як самостійна юридична наука, її значення в боротьбі зі 

злочинністю. Значення положень суспільних, природничих і технічних наук у 

формуванні і розвитку криміналістичної теорії й практики розслідування 

злочинів і запобігання їм. 

Співвідношення криміналістики та інших юридичних наук. 

Використання криміналістичних знань, методів, науково-технічних 

засобів в інших галузях суспільної діяльності. 

Тема 4. Історія розвитку криміналістики в Україні, Європі і світі 

Виникнення та розвиток спеціальних знань у практиці розслідування 

злочинів. 

Історія розвитку криміналістики в Україні. Видатні українські 

криміналісти, учені і практики. Криміналістичні установи і юридичні 

навчальні заклади України. 

Сучасний рівень і перспективи розвитку європейського і світової 

криміналістики. Міжнародна координація діяльності, спрямованої на 

боротьбу зі злочинністю. 

Тема 5. Окремі криміналістичні вчення і теорії 
Криміналістична ідентифікація – спеціальний метод криміналістики. 

Поняття і наукові основи. Види і форми криміналістичної ідентифікації. 

 

 
 

 

Біленчук П.Д., Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., 

Маслюк О.В. Особливості розслідування злочинів у 

сфері обігу радіоактивних матеріалів. – Монографія / За 

ред. П.Д. Біленчука. – Київ: ННІПСК КНУВС, 2009. – 
88 с. – (Серія „Запобігання, протидія, розслідування 

злочинів”). 

 
В монографічному дослідженні розкрито особливості 

проведення окремих слідчих дій у справах ядерної 

злочинності, визначено роль спеціаліста. Звернуто увагу, 
що особливий характер ядерної злочинності потребує 

введення в практику криміналістичного дослідження 
нових ядерно-фізичних методик. Вивчено форми і 

механізм міжнародного співробітництва у справах 

ядерної злочинності, достатність національного 
ядерного права. Показано, що перспективи 

криміналістичних досліджень у справах ядерної 

злочинності пов’язані зі створенням мережі ядерних 
судових лабораторій та національної бази даних 

характеристик радіоактивних матеріалів та специфіки 

виробника чи експлуатаційника. 
Дослідження рекомендується професорсько-

викладацькому складу юридичних вузів, а також 

слідчим, які спеціалізуються на розслідуванні даних 
видів злочинів. 

 

 

 

Біленчук П.Д., Кофанов А.В., Кобилянський О.Л. 

Міжнародний тероризм: консолідований аналіз 
забезпечення безпеки. – Навчальний посібник. – Київ: 

ННІПСК КНУВС, 2009. – 72с. – (Серія „Безпека 

людини, суспільства, держави”). 
 

В навчальному посібнику наведені узагальнені 

результати аналізу  сучасного міжнародного тероризму. 
Висвітлюються поняття, сутність, види терористичних 

актів. 

Дослідження виконано дослідниками Навчально-
наукового інституту підготовки слідчих і криміналістів 

Київського національного університету внутрішніх 

справ. 
Для працівників органів державної влади, місцевого 

самоврядування, співробітників органів правопорядку та 

спецслужб (МВС, СБУ, МЧС, МО України), науковців, 
викладачів, аспірантів, слухачів та студентів навчальних 

закладів. 
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  Об’єкти і суб’єкти криміналістичної ідентифікації. 

Ототожнення, встановлення групової приналежності і загального джерела 

походження об’єктів. 

Методика ідентифікаційного дослідження. Поняття ідентифікаційної 

ознаки, їх види. Етапи ідентифікаційного процесу. Значення висновків 

ідентифікаційних досліджень для розкриття і розслідування злочинів. 

Криміналістичне вчення про механізм злочину. 

Криміналістичне вчення про версію. 

 

 

Рекомендована література 

 

Підручники 

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С, Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. 

Криминалистика. – Москва, 1999. 

2. Андреев И.С, Грамович Г.И., Порубов Н.И. Криминалистика. –  Минск, 

1997. 

3. Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування 

злочинів / За ред. В.Ю. Шепітька. – Харків, 1998. 

4. Радянська криміналістика / За ред. В.П. Колмакова. – Київ, 1973. 

 

Монографії, лекції, навчальні посібники 
1. Бахин В.П., Карпов И.С. Преступная деятельность как объект 

криминалистического изучения. – Киев, 1999. 

2. Біленчук П.Д. Процесуальні та криміналістичні проблеми дослідження 

обвинуваченого. – Київ, 1999. 

3. Гончаренко В.И., Бергер В.Е. Криминалистика и криминалисты. – Киев, 

1989. 

4. Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система 

криминалистики. – СПб, 1908. 

5. Іщенко А. В. Методологічні проблеми криміналістики. – Київ, 1997. 

6. Клименко И.И. Криминалистика как наука. – Киев, 1997. 

7. Клименко Н.И., Биленчук П.Д. Логико-математические и 

кибернетические методы в криминалистике. – Киев, 1988. 

8. Лисиченко В.К. Использование данных естественных и технических 

наук в следственной и судебной практике. – Киев, 1979. 

9. Матусовский Г.А. Криминалистика в системе научных знаний. – 

Харьков, 1976. 

10. Михеенко М.М. Доказывание в советском уголовном 

судопроизводстве. – Киев, 1984. 

11. Поетика И.В. Раскрытие и расследование преступлений в 

европейских социалистических странах: криминалистические и 

организационные проблемы. – Одесса, 1988. 

12. Сегай М.Я. Методология судебной идентификации. – Киев, 1970. 

13. Сегай М.Я., Стринжа В.К. Судебная экспертиза материальных 

следов-отображений (проблемы методологии). – Киев, 1997. 

высшего и среднего специального образования СССР, 1976. 

8. Биленчук П.Д. Диплом III-й степени победителя республиканского 

конкурса студенческих научных работ 1975-76 учебный год. – Киев. 

Министерство высшего и среднего специального образования Украины, 1976. 

9. Биленчук П.Д., Карпов Н.С. Методика внедрения результатов научных 

исследований в практику. – Киев: КВШ МВД СССР, 1987. (Диафильм). 

10. Биленчук П.Д., Карпов Н.С. Следственный осмотр огнестрельного 

оружия, боеприпасов и следов выстрела. – Киев: КВШ МВД СССР, 1967. 

(Диафильм). 

 

12.5. Соціально-правове, наукове і криміналістичне 

         забезпечення запобігання, протидії, розслідування 

         злочинів: історія, теорія, практика 

 

 

 

Біленчук П.Д., Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., 

Маслюк О.В. Ядерна злочинність: поняття, сутність, 

класифікація, характеристика, шляхи запобігання, 

протидії, розслідування. – Монографія / За ред. П.Д. 
Біленчука. – Київ: ННІПСК КНУВС, 2009. – 88 с. – (Серія 

„Міжнародна і вітчизняна злочинність”). 

 
Монографія призначена розгляду правових та 

криміналістичних аспектів протидії ядерній злочинності 

на сучасному етапі. Встановлено, що ядерна злочинність 
не виділена в окрему суспільно небезпечну форму 

злочинних діянь, має місце фрагментарність правової 

бази протидії ядерній злочинності. У роботі наведені 
криміналістичні характеристики та класифікацію типів 

ядерної злочинності з урахуванням їх значимих ознак. 

Виділено характеристичні ознаки радіоактивних 
матеріалів для експертних методик ідентифікації, оцінки 

суспільної небезпеки та завданої шкоди при 

несанкціонованому застосуванні. Показано, що 
експертно-криміналістичні дослідження мають 

враховувати 5-ти ступеневу схему категоризації 
радіоактивних матеріалів, як джерел іонізуючого 

випромінювання та збройних ядерних матеріалів, 

запропонованому МАГАТЕ. Така сама категоризація має 
бути основою розробки норм кримінальної 

відповідальності у справах ядерної злочинності. 

Для студентів, курсантів, викладачів юридичних вузів 
та співробітників органів правопорядку та служб безпеки 

режимних організацій, відомств і установ. 
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  14. Шепітько В.Ю. Російсько-український словник з криміналістики. – 

Київ, 2001. 

Розділ II. Криміналістична техніка 

Тема 6. Загальні положення криміналістичної техніки 
Поняття і структура криміналістичної техніки. Джерела формування і 

розвитку криміналістичної техніки. Класифікація криміналістичних методів, 

прийомів і засобів. Поняття спеціальних криміналістичних знань. Форми 

використання криміналістичної техніки. 

Методи, прийоми і науково-технічні засоби виявлення, фіксації, 

вилучення і дослідження слідів злочину. Комплекти науково-технічних 

засобів, що використовуються в розкритті і розслідуванні злочинів. Технічні 

засоби і методи лабораторного дослідження речових доказів. 

Можливості застосування вимірювальної, мікродослідницької, 

аналітичної, обчислювальної техніки. Критерії допустимості використання 

наукових методів і технічних засобів в кримінальному судочинстві. Доказове 

значення результатів застосування криміналістичної техніки. 

Перспективи і проблеми розвитку криміналістичної техніки. 

Тема 7. Криміналістична фотографія, відеозйомка 

Криміналістична фотографія, її види, способи, прийоми. Особливості 

фотографування окремих об’єктів: місця події, живих осіб, трупа, речових 

доказів. Завдання, що вирішуються методами дослідницької фотографії. 

Відеозапис. Види й способи його здійснення в ході проведення слідчих 

дій. 

Правила оформлення фотознімків, матеріалів відеозапису, які додаються 

до матеріалів кримінальної справи. Використання фотозйомки і відеозапису 

на досудовому слідстві і в суді. 

Фотографічна техніка і електроакустична експертизи: поняття, завдання і 

напрями розвитку. 

Тема 8. Криміналістичне слідознавство 

Предмет трасології, її система і завдання. Наукові основи трасології. 

Механізм утворення слідів і їх класифікація. 

Загальні правила виявлення, огляду, фіксації і вилучення слідів. Наукові 

методи і технічні засоби виявлення і вилучення слідів. Значення і можливості 

дослідження слідів при проведенні слідчих дій. 

Види і характеристика слідів людини (рук, ніг, тіла, зубів, губ, виділень, 

взуття, одягу), транспортних засобів, знарядь злому та інструментів, 

нашарувань і часток матеріалів та речовин. 

Особливості виявлення, фіксації і вилучення зазначених видів слідів. 

Інформаційна природа слідів і обставини кримінальної справи, що можуть 

бути встановлені дослідженням слідів. 

Ототожнення цілого за його частинами, встановлення джерела 

походження об’єкту. 

Поняття і класифікація мікрооб’єктів. Прийоми і засоби виявлення, 

вилучення і дослідження мікрооб’єктів. 

Трасологічна експертиза слідів, підготовка матеріалів для її проведення. 

Сучасні можливості матеріалознавських досліджень. Підготовка і 

КВШ МВД СССР, 1986. – 4 с. 

6. Биленчук П.Д., Салтевский М.В., Кузьменко Н.К. Учебно-

методическая документация по курсу „Основы советской криминалистики”. – 

Киев: НИ к РИО КВШ МВД СССР, 1987. – 98 с. 

7. Биленчук П.Д., Глушков В.А. Методические рекомендации по 

организации и проведению викторины на лучшее знание учебной 

дисциплины. – Киев: НИ и РИО КВШ МВД СССР, 1987. – 4 с. 

8. Биленчук П.Д., Ломако З.М. Методические рекомендации к 

проведению конкурса-викторины по криминалистике: „Средства и методы 

собирания криминалистической информации”. – Киев: НИ и РИО КВШ МВД 

СССР, 1987. – 32 с. 

9. Биленчук П.Д. Примерная тематика научных работ слушателей по 

криминалистике. – Киев: НИ и РИО КВШ МВД СССР, 1987. – 32 с. 

10. Биленчук П.Д., Карпов Н.С. Методические рекомендации по 

организации и проведению учебно-научных семинаров по курсу 

криминалистики. – Киев: НИ и РИО КВШ МВД СССР, 1988. – 80 с. 

11. Биленчук П.Д., Кузьменко Н.К., Кузьмичёв В.С. Учебно-

методические материалы по курсу „Криминалистика”. – Киев: НИ и РИО 

КВШ МВД СССР, 1990. – 112 с. 

12. Биленчук П.Д, Камоцкий О.Б, Садченко А.А. Учебно-методические 

материалы по курсу „Криминалистика” для слушателей факультета № 1. – 

Киев: Украинская академия внутренних дел, 1992. – 126 с. 

 

12.4. Раціоналізаторські пропозиції, дипломи, діафільми 

1. Биленчук П.Д., Сало В.Д. Следственно-оперативный одорологический 

чемодан // Удостоверение на рационализаторское предложение № 23 от 

19.01.1985. 

2. Биленчук П.Д., Ломако З.М. Линейка криминалистическая 

топографическая // Удостоверение на рационализаторское предложение № 36 

от 13.14.1987. 

3. Биленчук П.Д., Лукьянова О.Н. Комплект средств для исследования 

психофизиологических особенностей личности (в криминалистике) // 

Удостоверение на рационализаторское предложение № 37 от 31.12.1987. 

4. Биленчук П.Д. Складной метрический квадрат // Удостоверение на 

рационализаторское предложение № 38 от 31.12.1987. 

5. Биленчук П.Д. Комплект научно-технических средств участкового 

инспектора милиции // Удостоверение на рационализаторское предложение 

№ 39 от 31.12.1987. 

6. Биленчук П.Д. Диплом за научное руководство работой удостоенной 

медали „За лучшую научную студенческую работу” по итогам Всесоюзного 

конкурса 1987-88 учебного года за лучшую научную работу студентов по 

общественным, естественным, техническим и гуманитарным наукам. – 

Москва, Государственный комитет СССР по народному образования 1988. 

7. Биленчук П.Д. Диплом за успехи, достигнутые во Всесоюзном 

конкурсе 1975-76 учебного года на лучшую научную работу студентов по 

естественным, техническим, гуманитарным наукам. – Москва. Министерство 
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  призначення експертизи матеріалів і речовин. 

 

Тема 9. Криміналістичне зброєзнавство 

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

дослідження: зброя, боєзапаси, вибухові пристрої, сліди пострілу і вибуху. 

Наукові методи і технічні засоби виявлення, огляду, фіксації та 

вилучення об’єктів судової балістики. Встановлення обставин використання 

зброї і вибухових речовин: їх виду, способу виготовлення, напрямку, місця й 

дистанції пострілу. 

Ототожнення зброї за слідами на гільзах, кулях, шроті. Підготовка 

матеріалів і призначення судово-балістичної та вибухово-технічної 

експертизи. 

Тема 10. Криміналістичне документознавство 
Поняття, види і наукові основи 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 і ідентифікаційне значення. Неідентифікаційне 

дослідження письма і його цілі. Можливості встановлення властивостей і 

стану особи за її почерком. 

Почеркознавча й авторознавча експертизи: поняття, завдання, 

можливості. Підготовка матеріалів і призначення цих видів експертизи. 

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

методика слідчого огляду документів. Види підробки документів. Ознаки 

зміни тексту документа і способи їх виявлення. Встановлення способу 

виготовлення документа і давності тексту. Ідентифікація матеріалів і засобів, 

використаних для виготовлення документа. Відтворення змісту пошкоджених 

документів. Ознаки підробки печаток і штампів. 

Дослідження машинописних текстів. Ідентифікація друкарської машинки. 

Дослідження поліграфічної продукції. Встановлення виду і способу 

друку, особливостей засобів (друкарських форм) з метою встановлення місця 

виготовлення друкарської продукції. 

Техніко-криміналістична експертиза документів: поняття, можливості, 

підготовка матеріалів для її призначення. 

Тема 11. Криміналістичне дослідження зовнішніх ознак людини 

Поняття і наукові основи ототожнення особи за зовнішніми ознаками. 

Характеристика ознак зовнішності, їх класифікація та ідентифікаційне 

значення. Функціональний портрет людини. Система опису ознак 

зовнішності. Джерела інформації про ознаки зовнішності людини. Засоби і 

методи фіксації зовнішніх ознак людини. 

Співвідношення опису, впізнання та ідентифікації особи. 

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

матеріалів для її призначення. 

Тема 12. Криміналістична акустика, одорологія і голографія. 

Можливості і завдання використання методів і засобів акустики в 

боротьбі зі злочинністю. Наукові основи судово-акустичних досліджень. 

справ, 1994. – С. 260-262. 

67. Біленчук П.Д. Криміналістична характеристика способів скоєння 

комп’ютерних злочинів // Наукові розробки Академії — удосконалення 

практичної діяльності та підготовки кадрів органів внутрішніх справ. – Київ, 

1994. – С. 216-218. 

68. Біленчук П.Д., Зубань М.А., Камоцкий О.Б. Науково-технічна 

політика і юридична практика // Домашній адвокат України, 1994, № 3(6). – 

С. 2. 

69. Біленчук П.Д., Бабіч П.М., Кубрак П.М. Пріоритетні напрямки 

діяльності в галузі нових інформаційних технологій // Розбудова держави. – 

Київ, 1995. – С. 30-32. 

70. Біленчук П.Д. Інформаційне забезпечення конституційної реформи // 

Проблеми реформування державної влади: конституційні та управлінські 

аспекти. – Київ: українська Правнича Фундація, 1995. – С. 48-49. 

71. Біленчук П.Д. Використання сучасних інформаційних технологій в 

органах державного управління міста // Проблеми управління сучасним 

містом. – Київ, 1995. – С. 113-115. 

72. Биленчук П.Д., Сахно В.П. Особенности видения криминологических 

проблем общеобразовательной школы педагогами практиками // Домашний 

адвокат Украины, 1995. № 2. – С. 2-3. 

73. Биленчук П.Д., Рыбалко Я.В. Перспективные пути использования 

компьютерной техники в деятельности правоохранительных органов // 

Домашний адвокат Украины, 1995. – № 2. – С. 4. 

74. Біленчук П.Д., Ситник О.М. Неповнолітні: новий підхід у вихованні // 

Урядовий кур’єр, 1995, № 90. – С. 8. 

75. Біленчук П.Д., Бакаев О.В. Соціальні зачатки жіночої злочинності // 

Жінки України: сучасний статус і перспективи. – Київ, 1995. – С. 39-41. 

76. Біленчук П.Д., Бакаев О.В. Комп’ютерна психофізіологічна 

діагностика жінок в юридичній практиці // Жінки України: сучасний статус і 

перспективи. – Київ, 1995. – С. 181-182. 

 

12.3. Навчально-методична література 

1. Биленчук П.Д., Салтевский М.В. Лабораторные работы по 

криминалистике. – Киев: НИ и РИО КВШ МВД СССР. 

2. Биленчук П.Д. Салтевский М.В., Кузьменко Н.К. План семинарских и 

практических занятий по советской криминалистике. – Киев: НИи РИО КВШ 

МВД СССР, 1985. – 48 с. 

3. Биленчук П.Д., Кузьменко Н.К., Лукашевич В.Г. Учебно-методическая 

документация по курсу „Основы советской криминалистики”. – Киев: НИ и 

РИО КВШ МВД СССР, 1986. – С. 7-16, 67-76. 

4. Биленчук П.Д., Кузьменко Н.К., Салтевский М.В. Планы семинарских 

и практических занятий по советской криминалистике для слушателей II 

курса стационара. – Киев: НИ и РИО КВШ МВД СССР, 1986. – 48 с. 

5. Биленчук П.Д., Салтевский М.В. Методические указания слушателям 

по выполнению лабораторных работ. Лабораторные работы № 1-7 // Планы 

семинарских и практических занятий по криминалистике. – Киев: НИ и РИО 
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  Ідентифікація людини за голосом (фоноскопічна експертиза): сутність, 

коло вирішуваних питань, особливості підготовки матеріалів для її 

призначення. 

Експертиза засобів і матеріалів звуковідеозапису: сутність, предмет, 

підготовка матеріалів для її проведення. 

Оцінка результатів судово-акустичних досліджень і використання їх у 

розслідуванні злочинів. 

Поняття і наукові основи криміналістичної одорології. Завдання і 

можливості використання запахових слідів людини у розслідуванні злочинів. 

Методи і технічні засоби консервації запаху людини. Застосування 

біологічних «датчиків» (службово-розшукових собак) для розшуку і 

встановлення підозрюваних. Перспективи розвитку судової одорології. 

Проблеми одррологічної експертизи. 

Тема 13. Державні інформаційні системи, банки даних, 

                картотеки, колекції ( криміналістична реєстрація) 

Поняття, завдання і види кримінальної реєстрації. Наукові і правові 

засади криміналістичного обліку. 

Система, принципи організації і функціонування криміналістичних 

обліків. Взаємозв’язок окремих видів обліку. Способи реалізації даних обліку 

у розшуку осіб, предметів та розкритті злочинів. 

Тенденції і перспективи розвитку криміналістичних обліків, проблеми їх 

автоматизації і комп’ютеризації. 

 

 

Рекомендована література 

 

Підручники 

1. Біленчук П.Д, Головач В.В., Салтевський М.В. Криміналістика. – Київ, 

1997. 

2. Гик С. Криміналістика. – Регенсбург, 1948. 

3. Криміналістика / За ред. П.Д. Біленчука. – Київ, 1998. 

4. Радянська криміналістика / За ред. В.П. Колмакова. – Київ, 1973. 

 

Монографії, курси лекцій, навчальні посібники 
1. Биленчук П.Д., Лукьянчиков Е.Д., Сало В.Д. Методика обнаружения и 

использования одорологической информации в процессе раскрытия 

преступлений. – Киев, 1993. 

2. Біленчук П.Д., Гель А.П., Салтевський М.В., Семаков Г.С. 

Криміналістична техніка. – Київ, 2001. 

3. Кириченко А.А., Биленчук П.Д., Клименко Н.И. Судебная одорология. – 

Днепропетровск, 1994. 

4. Лисиченко В.К, Липовский В.В. Исправленному верить. – Киев, 1980. 

5. Салтевський М.В., Жариков Ю.Ф. Современные возможности 

исследования голоса человека в криминалистике. – Киев, 1982. 

6. Сегай М.Я. Современные возможности судебных экспертиз в свете 

достижений науки и техники. – Киев, 1987. 

внутренних дел, 1993. – С. 3-16. 

55. Биленчук П.Д., Клименко Н.И. Программированные пособия: виды и 

правила формирования // Актуальные методы обучения и программирование: 

проблемы, возможности, перспективы: Межвузовский сборник научных 

трудов. – Киев: Украинская академия внутренних дел, 1993. – С. 20-297. 

56. Биленчук П.Д., Клименко Н.И., Михайленко В.П. Повышение 

эффективности обучения юристов с помощью моделирования и средств 

вычислительной техники // Актуальные методы обучения и 

программирование: проблемы, возможности, перспективы: Вузовский 

сборник научных трудов. – Киев, Украинская академия внутренних дел, 1993. 

– С. 58-68. 

57. Биленчук П.Д. Понятие и классификация новых информационных 

технологий в криминалистике // Актуальные методы обучения и 

программирование: проблемы, возможности, перспективы: Вузовский 

сборник научных трудов. – Киев, Украинская академия внутренних дел, 1993. 

– С. 173-177. 

58. Біленчук П.Д., Годованець В.Ф. Інформаційне забезпечення правової 

системи України: теорія і практика // Правова система України: теорія і 

практика. – Київ, 1994. – С. 69-70. 

59. Біленчук П.Д. Методика використання нових інформаційних 

технологій у навчальному процесі // Методичні проблеми підготовки фахівців 

для ринкової економіки за нових умов роботи ВНЗ України. Республіканська 

науково-методична конференція: Тези доповідей. 23-24 лютого 1994 р., м. 

Київ / Відповід. ред. А.А. Мазаракі. – Київ, 1994. – С. 83-84. 

60. Биленчук П.Д. Проблемы использования средств вычислительной 

техники для алгоритмизации проведения тактических операций // Вестник 

Днепропетровского университета. Правоведение. Вып. I. – Днепропетровск: 

Изд-во ДГУ, 1994. – С. 126-133. 

61. Биленчук П.Д., Кириченко А.А. Процессуальная регламентация 

одорологической идентификации // Вестник Днепропетровского 

университета. Правоведение. – Днепропетровск: Изд-во ДГУ, 1994. – С. 134-

153. 

62. Биленчук П.Д., Кубрак П.М., Курко Н.Н., Стаховскии С.Н. 

Криминалистическая характеристика разбойных нападений // Следственная 

практика. – Киев, РИО МВД Украины, 1994. – С. 121-128. 

63. Біленчук П.Д., Клименко Н.І. Концептуальні положення підліткової 
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Розділ III. Криміналістична тактика 

Тема 14. Загальні положення криміналістичної тактики 

Криміналістична тактика: поняття, система і завдання. Правові, 

психологічні та етичні основи криміналістичної тактики. Принципи 

криміналістичної тактики. 

Поняття тактичних прийомів, їх джерела і класифікація. Тактичний 

прийом і криміналістична рекомендація. Критерії допустимості та 

ефективності тактичних методів і засобів. 

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

використання в розкритті та розслідуванні злочинів. 

Слідчі ситуації: поняття і види. Фактори, що обумовлюють формування і 

розвиток слідчої ситуації. Слідча ситуація як основа прийняття тактичних 

рішень. Тактичне рішення слідчого. Тактичний ризик у діяльності слідчого. 

Характеристика і форми взаємодії органів слідства і дізнання. Фактори, 

що впливають на ефективність взаємодії. 

Використання допомоги населення і засобів масової інформації у 

боротьбі із злочинністю. Форми і методи залучення громадян до участі у 

розслідуванні злочинів. 

Тема 15. Криміналістична версія і 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. 

Особливості окремих видів планування: слідчої дії, тактичної операції, 

роботи у кримінальній справі в цілому, розслідування багатоепізодних справ, 

групи справ, що знаходяться в переведенні слідчого, у бригадному методі 

розслідування. 

Тактика планування розслідування. Складові елементи плану, допоміжна 

документація у плануванні. 

Тема 16. Тактика слідчого огляду 

Поняття, сутність і завдання слідчого огляду. Види слідчого огляду. Роль 

слідчого огляду в розкритті і розслідуванні злочину. Загальні положення 

тактики слідчого огляду. 

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

місця події. 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 і науково-технічних засобів в огляді. 

Фіксація огляду місця події і його результатів. Зміст і форма протоколу 

огляду місця події. Додатки до протоколу огляду: плани, схеми, фотознімки, 

кіно- і відеострічки, зліпки слідів. 

Оцінка результатів огляду місця події. 

Особливості огляду трупа на місці його знаходження. Участь судового 

деятельности следователя // Теоретические и практические проблемы 

обеспечения раскрытия и расследования преступлений криминалистическими 

методами и средствами: Сборник научных трудов. – Киев: Украинская 

академия внутренних дел, 1992. – С. 228-233. 
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криминалистическая наука // Теоретические и практические проблемы 

обеспечения раскрытия и расследования преступлений криминалистическими 

методами и средствами: Сборник научных трудов. – Киев: Украинская 

академия внутренних дел, 1992. – С. 233-234. 

47. Биленчук П.Д. Компьютеризация деятельности криминалиста // 

Современные достижения науки и техники в борьбе с преступностью. – 

Минск, 1992. – С. 90. 
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4. – С. 41-42. 

49. Биленчук П.Д., Марчук А.И. Методологические аспекты одорологии 
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раскрытия и расследования преступлений криминалистическими методами и 

средствами: Сборник научных трудов. – Киев: Украинская академия 

внутренних дел, 1992. – С. 25-29. 

50. Биленчук П.Д., Сокиран Ф.М., Старовойтов В.И., Сулимов К.Т. 

Кинологическая выборка запаха, извлеченного из крови и волос человека в 

следственной практике // Теоретические и практические проблемы 

обеспечения раскрытия и расследования преступлений криминалистическими 

методами и средствами: Сборник научных трудов. – Киев: Украинская 
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  медика у огляді трупа. Ексгумація трупа. 

Тактика огляду предметів і документів. Особливості огляду поштово-

телеграфної кореспонденції. 

Особливості огляду тварин та їх трупів. 

Освідування, його види. Цілі і тактика освідування. Проведення 

освідування спеціалістом. 

Тема 17. Тактика обшуку і виїмки 

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

Відмінність обшуку від догляду і оперативного обстеження приміщень, 

транспортних засобів, багажу. Психологічні і етичні основи обшуку. 

Підготовка до обшуку. Технічні засоби обшуку. Особливості тактики 

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

Особистий обшук. Раптовість як умова ефективності обшуку. 

Поняття і завдання виїмки. Порядок проведення виїмки. Фіксація ходу і 

результатів обшуку і виїмки. Оцінка і використання результатів обшуку і 

виїмки в розслідуванні злочинів. 

Тема 18. Тактика допиту 

Поняття, значення і види допиту. Забезпечення законності під час 

проведення допиту. Активність і наступальність допиту. Поняття і межі 

допустимості психологічного впливу на допитуваного. Етика допиту. 

Відмінність допиту від опитування. 

Закономірності формування свідчень. Фактори, що впливають на 

формування і дачу свідчень. Використання даних логіки, психології, 

педагогіки та інших наук у тактиці допиту. 

Підготовка до допиту. Визначення предмету допиту. Прийому 

встановлення психологічного контакту з допитуваним. Тактичні прийоми 

допиту: надання допомоги допитуваному у відновленні забутого, викриття 

неправдивих свідчень, подолання позиції відмови від дачі свідчень, 

використання доказів. 

Виявлення свідків і тактика їх допиту. Тактика допиту потерпілих. 

Криміналістична віктимологія. Тактичні прийоми допиту підозрюваних і 

обвинувачених. Особливості допиту обвинуваченого, що заявив про своє 

алібі. Тактика допиту осіб, що були раніше засуджені. Особливості допиту 

підозрюваних (обвинувачених) у груповому злочині. Тактика допиту 

неповнолітніх. Особливості допиту з участю перекладача і спеціаліста. 

Поняття, сутність і завдання очної ставки. Підготовка до очної ставки. 

Тактичні прийоми допиту на очній ставці. 

Фіксація ходу і результатів допиту і очної ставки. Технічні засоби 

фіксації свідчень. Організаційно-тактичні можливості використання 

матеріалів фоно-відеозапису свідчень. 

Тема 19. Тактика відтворення обстановки і обставин події 

Характер, завдання та види відтворення обстановки і обставин 

розслідуваних подій. 

Сутність перевірки свідчень на місці. Цілі перевірки свідчень на місці. 

Зміст підготовки до перевірки свідчень на місці. Тактичні прийоми перевірки 

свідчень на місці. 
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  Поняття, сутність і види слідчого експерименту. Учасники слідчого 

експерименту. Підготовка до проведення слідчого експерименту, інструктаж 

учасників дії. Тактичні умови і прийоми проведення слідчого експерименту. 

Цілі і способи реконструкції обстановки. 

Фіксація ходу і результатів відтворення обстановки і обставин події. 

Технічні засоби фіксації. Оцінка і використання одержаних результатів у 

розслідуванні. 

Тема 20. Тактика пред’явлення для впізнання 

Поняття, сутність і види пред’явлення для впізнання. Психологічні 

основи пред’явлення для впізнання. Узнавання і впізнання. 

Підготовка до пред’явлення для впізнавання осіб, предметів, ділянок 

місцевості, тварин, трупів. Проведення впізнання за фотознімками і 

відеострічками. Можливості повторного впізнання. Зустрічне впізнання. 

Фіксація ходу і результатів пред’явлення для впізнання у розслідуванні 

злочинів. 

Тема 21. Тактика призначення судових експертиз 

Поняття спеціальних знань, їх види і форми використання у 

кримінальному судочинстві. Використання спеціальних знань слідчим, 

судом, спеціалістом і експертом в дослідженні слідів злочину. 

Поняття, сутність і види судових експертиз. Система судово-експертних 

установ в Україні. 

Підготовка до проведення експертизи. Визначення мети і обсягу 

дослідження. Формування завдання. Вибір експерта (експертної установи). 

Поняття і види зразків для порівняльного дослідження. Тактика одержання 

зразків. Особливості призначення додаткової, повторної, комісійної і 

комплексної експертиз. 

Оцінка висновку експерта і використання встановлених ним фактів в 

розкритті, розслідуванні і попередженні злочинів. 
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Розділ IV. Криміналістична методика 

Тема 22. Загальні положення криміналістичної методики 

Поняття, значення і завдання криміналістичної методики. Закономірності 

злочинної діяльності. Джерела криміналістичної методики. Методика в 

системі криміналістики. 

Структура криміналістичної методики, її загальні положення і наукові 

основи. Потреби слідчої практики як умова розвитку криміналістичної 

методики. Структура і види окремих методик розслідування злочинів. 

Напрями удосконалення криміналістичних методик. 

Етапи розслідування і їх характеристика. Профілактична діяльність 

слідчого. 

Проблеми алгоритмізації розслідування. 

Тема 23. Криміналістична характеристика злочинів 

Криміналістична характеристика злочинів: поняття і структура. Значення 

криміналістичної характеристики злочину у розвитку методики і 

удосконаленні засобів розслідування. Класифікація злочинів. Співвідношення 

криміналістичної, кримінально-правової і кримінологічної характеристик 

злочину. 

Елементи криміналістичної характеристики злочинів. Виявлення і 

вимірювання міцності зв’язку елементів криміналістичної характеристики 

конкретних видів злочинів. Використання цих даних в побудові методики 

розслідування. 

Тема 24. Розслідування злочинів проти життя і здоров’я особи. 

Значення боротьби зі злочинами проти життя і здоров’я громадян і 

особливості її на сучасному етапі. Криміналістична характеристика вбивств, 

заподіяння тілесних ушкоджень і статевих злочинів. 

Особливості порушення кримінальних справ цих категорій. Завдання і 

тактика невідкладних слідчих дій та оперативно-розшукових заходів. Типові 

слідчі ситуації і слідчі версії у справах про вбивство, тілесні ушкодження і 

зґвалтування. Особливості розслідування вбивств, обумовлені способом їх 

вчинення. Встановлення особи загиблого. Використання спеціальних знань у 

розслідуванні зазначених злочинів. Встановлення мотивів вчинення цих 

злочинів. Виктимність поведінки жертви. Характеристика способів 

приховування злочинів проти життя і здоров’я громадян. 

Зміст і характеристика наступного етапу розслідування. Особливості 

тактики окремих слідчих дій. 

Профілактика злочинів проти життя і здоров’я громадян. 

Тема 25. Розслідування злочинів проти власності 

Види і способи злочинних посягань на власність і завдання боротьби з 

ними на сучасному етапі розвитку суспільства. 

Криміналістична характеристика розкрадань, крадіжок, пограбування, 

розбоїв та інших посягань у сфері економіки. Джерела інформації про 

злочини даної групи. Перевірка відомостей про злочини і особливості 

порушення кримінальних справ. Використання оперативно-розшукових 
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  заходів у розкритті і розслідуванні цих злочинів. Взаємодія з контрольно-

ревізійними органами для встановлення характеру злочинних дій. 

Використання допомоги спеціалістів у розслідуванні злочинів, що 

потребують знань в галузі господарсько-економічної, виробничо-

технологічної діяльності установ, підприємств і організацій. 

Типові слідчі ситуації, що складаються на різних етапах розслідування 

зазначених видів посягань на власність. Специфіка тактики окремих слідчих 

дій і тактичних операцій стосовно розслідування окремих видів злочинів. 

Організація розшуку вкраденого майна. 

Виявлення причин і умов, що сприяли вчиненню злочинів проти 

власності. 

Тема 26. Розслідування посадових злочинів 
Актуальність і особливості боротьби із посадовими злочинами в сучасних 

умовах. Криміналістична характеристика цих злочинів: зловживання владою і 

перевищення службових повноважень, хабарництво, службовий підлог. 

Особливості порушення кримінальних справ. Типові слідчі ситуації, зміст 

початкових слідчих дій. Вилучення і дослідження документів з метою 

встановлення характеру порушення службових функцій службовою особою. 

Тактична операція «затримання на гарячому» і використання оперативно-

розшукових заходів в ході розслідування хабарництва. Тактичні особливості 

проведення інших слідчих дій. Призначення і проведення експертиз у справах 

про службові злочини. 

Тема 27. Розслідування злочинів проти 

                громадської безпеки та моральності 
Криміналістична характеристика злочинів проти громадської безпеки і 

здоров’я населення: екологічних злочинів, розповсюдження наркотичних 

речовин, порушення правил дорожнього руху, пожежної безпеки тощо. 

Характер і значення боротьби зі злочинами в галузі екології. Особливості 

порушення кримінальних справ даної категорії. Типові слідчі ситуації і 

характер початкових слідчих дій. Роль експертиз у з’ясуванні обставин і 

наслідків екологічної події. Тактика окремих слідчих дій. 

Сутність і види злочинів, пов’язаних з розповсюдженням наркотичних 

речовин. Особливості виявлення і розкриття злочинів, пов’язаних з 

наркотичними речовинами. Тактика слідчих дій і їх поєднання з оперативно-

розшуковими заходами. Міжнародне співробітництво у боротьбі з 

наркоманією. 

Види і характер дорожньо-транспортних подій. Типові слідчі ситуації, 

зумовлений ними характер початкових слідчих дій. Розшук транспортних 

засобів, що зникли з місця події. Особливості огляду місця події. Тактика 

інших слідчих дій. Роль експертиз у з’ясуванні обставин події. 

Особливості порушення кримінальних справ про пожежі. Обставини, що 

підлягають встановленню під час розслідування пожеж. Особливості огляду 

місця події у справах про пожежу. Встановлення виду і кількості (об’єму) 

предметів, речовин і матеріалів, що згоріли. Експертизи у справах про 

пожежу. Виявлення обставин, що сприяли виникненню пожежі. 

Тема 28. Розслідування групових, організованих і міжнародних 
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одорология //Современная радиоэлектроника в биологии и медицине. – Киев: 

РИО ИК АН УССР, 1984. – С. 292-301. 

7.  Биленчук П.Д., Гижевский В.К. Роль учебно-методического кабинета в 

реализации методических и воспитательных задач учебных дисциплин // 

Актуальные проблемы преподавания цикла административно-правовых 

дисциплин в вузах МВД СССР. – Киев: НИ и РИО КВШ МВД СССР.1984. – 

С. 110-114. 
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                  злочинів, які вчинені організованими злочинними групами 
Поняття групової і організованої злочинності. Значення і напрями 

боротьби з нею на сучасному етапі розвитку держави. 

Криміналістична характеристика групових злочинів. Особливості 

виявлення складу злочинної групи, ролі кожного з учасників і характеру 

злочинної дії. використання протиріч у інтересах співучасників для їх 

викриття. Тактика затримання, допиту, очної ставки, пред’явлення для 

впізнання, відтворення обстановки й обставин події, обшуку і виїмки при 

розслідуванні групових злочинів. 

Криміналістична характеристика організованої злочинності. Види 

злочинів, притаманні організованій злочинності. Особливі ознаки 

організованої злочинної діяльності (способи конспірації, розвідка, 

«рекрутування» членів організації, створення фондів фінансування різних 

напрямів злочинної діяльності, організація охорони тощо). Можливості і 

способи виявлення організованих злочинних груп, їх складу, функціональних 

обов’язків членів, учасників, змісту і обсягу злочинної діяльності. Заходи 

щодо забезпечення участі громадян (потерпілих, свідків та інших) у викритті 

організованих злочинних груп і особистої безпеки їх та їх родичів. 

Тема 29. Розслідування злочинів, що класифікуються за ознаками 

                суб’єкта, організації розслідування, результатами 

                попередньої діяльності та іншими підставами 
Необхідність і завдання узагальнення досвіду розслідування подій, що 

характеризуються об’єктивною спільністю властивостей і ознак. Види підстав 

для формування методик розслідування таких злочинів. 

Поняття розкрита злочині «за свіжими слідами». Особливості організації 

розкриття цих злочинів. Можливості використання оперативно-розшукової 

інформації. «Польова криміналістика». Тактика окремих слідчих дій, що 

забезпечують розкриття злочинів «за свіжими слідами». 

Криміналістична характеристика злочинів неповнолітніх. Фактори, що 

зумовлюють особливості вчинення і розслідування злочинів неповнолітніх. 

Ознаки, що свідчать про вчинення злочинів неповнолітніми. Особливості 

тактики окремих слідчих дій з участю неповнолітніх. Експертизи у справах 

даної категорії. Взаємодія слідчого з оперативними працівниками, 

співробітниками інспекцій і комісій у справах неповнолітніх, батьками, 

навчальними закладами, громадськістю у процесі розслідування. 

Встановлення факту втягнення дорослими неповнолітніх у злочинну 

діяльність. 

Криміналістична характеристика нерозкритих злочинів минулих років. 

Фактори, що зумовлюють характер розслідування цих злочинів. Типові слідчі 

ситуації. Прийоми аналізу матеріалів зупинених кримінальних справ. Зміст і 

особливості заходів, що проводяться без відновлення провадження у справі. 

Особливості взаємодії слідчого і оперативних працівників при роботі із 

зупиненими справами. Тактика окремих слідчих дій у відновлених 

переведенням справах. Особливості використання криміналістичних обліків і 

призначення експертиз. 

Тема 30. Криміналістичне вивчення особи 

31. Биленчук П.Д., Ягодинский В.Н. Организация расследования 

уголовных дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетними и при 

их участии. – Киев: РИО МВД Украины, 1992. – 28 с. 

32. Биленчук П.Д., Ягодинский В.Н. Особенности организации 

расследования по делам о преступлениях несовершеннолетних: Учебное 

пособие. – Запорожье, 1992. – 24 с. 

33. Биленчук П.Д., Сервецкий И.В. Разрешение милицией (полицией) 

заявлений и сообщений о преступлениях: история, мировой опыт, 

современное состояние. – Киев, 1992. – 58 с. 

34. Биленчук П.Д., Романько В.Н., Цветков С.И. Тактические приемы. 

Тактические комбинации. Тактические операции. – Киев, 1992. – 24 с. 

35. Биленчук П.Д., Кологривов В.П., Смитиенко З.Д. Методические 

рекомендации по проведению деловой игры по темам: „Возбуждение 

уголовного дела”, „Предварительное расследование”. – Киев, 1993. – 32 с. 

35.  Биленчук П.Д., Остапенко А.И., Сервецкий И.В. Осмотр места 

происшествия. – Киев, 1993. – 52 с. 

36.  Біленчук П.Д., Кириченко А.А., Науменко І.Д. Збирання мікрооб’єктів 

при розслідуванні злочинних посягань на особу. – Дніпропетровськ: Вид-во 

ДДУ, 1993. – 184 с. 

37.  Биленчук П.Д., Сало В.Д. Методика обнаружения и использования 

одорологической информации в процессе раскрытия преступлений: Учебное 

пособие. – Киев: Украинская академия внутренних дел, 1993. – 48 с. 

38.  Біленчук П.Д., Ситник О.М., Дехтяренко В.П. Молодь і закон. — 

Київ: Український науково-дослідний інститут проблем молоді, 1993. – вип. 

ІІ. – 50 с. 

39.  Биленчук П.Д., Перебитюк Н.В. Применение современных 

физических методов исследования для решения поисковых задач в 

криминалистической практике: Учебное пособие. – Киев: Украинская 

академия внутренних дел, 1993. – 75 с. 

40.  Алікіна Н.В., Біленчук П.Д., Зубань М.А., Ромашко А.В. 

Психологічна експертиза в слідчій практиці: Навчальний посібник. – Київ: 

Українська академія внутрішніх справ, 1993. – 56 с. 

41.  Біленчук П.Д., Плохій В.С, Ситник О.М. та ін. Діти, молодь і закон. / 

Збірник документів. Частина І. – Київ: Укр НДУ проблем молоді, 1994. – 

208 с. 

42.  Біленчук П.Д., Плохій В.С, Ситник О.М. та ін. Діти, молодь і закон. / 

Збірник документів. Частина II. – Київ: Укр НДУ проблем молоді, 1994. – 

176 с. 

43.  Біленчук П.Д., Зубань М.А. Комп’ютерні злочини: соціально-правові і 

кримінілого-криміналістичні аспекти: Навчальний посібник. – Київ: 

Українська академія внутрішніх справ, 1994. – 72 с. 

44.  Биленчук П.Д., Золотарь Н.С, Коваленко Е.Г. Криминалистическая 

одорология в раскрытии и расследовании преступлений. – Киев: РИО МВД 

Украины, 1994. – 60 с. 

45.  Биленчук П.Д., Кириченко А.А. Курс судебной микрологии. Часть IV. 

Проблемы судебной одорологии. Учебное пособие. – Днепропетровск: Изд-во 
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  Поняття і завдання криміналістичного вивчення особи. 

Об’єм і методи криміналістичного вивчення особи. 

Особливості криміналістичного вивчення учасників процесу 

розслідування. 

Тема 31. Взаємодія, співробітництво, партнерство 

                учасників розслідування. 

Поняття і принципи взаємодії. Правові основи і форми взаємодії. 

Тактичні завдання, які вирішують в процесі взаємодії. 

Поняття конфліктних ситуацій, види і форми взаємодії. Методологія 

прийняття рішень в системі конфліктної взаємодії. Рефлексивне управління. 

Тема 32. Використання можливостей соціально-комунікаційних 

                технологій (ЗМІ і PR) при розслідуванні злочинів. 
Засоби масової інформації і PR (паблік рилейшнз) та кримінальне 

судочинство. Історичний аспект використання повідомлення соціально-

комунікаційних технологій (ЗМІ і PR) при розслідування злочинів. Сучасні 

можливості використання повідомлень засобів масової інформації для 

вирішення завдань кримінального судочинства. 

Приоритетні напрями діяльності інформаційних служб органів дізнання 

та досудового слідства при розслідуванні злочинів. 

Тактико-криміналістичні засади використання повідомлень засобів 

масової інформації при розслідуванні злочинів. 

Використання повідомлень ЗМІ для формування відповідної громадської 

думки при розслідуванні злочинів. 

Використання повідомлень ЗМІ в розшуковій діяльності. 

Використання повідомлень ЗМІ для виявлення злочинів. 

Шляхи подолання суспільно небезпечних проявів і можливості 

використання повідомлень ЗМІ під час досудового слідства 

Можливості використання повідомлень ЗМІ для протидії розслідування 

злочинів і шляхи подолання такої протидії. 

Виявлення таємних комунікацій як елемент розслідування злочинів, 

вчинених учасниками організованих злочинних груп і терористичних 

організацій. 

Тема 33. Криміналістична профілактика, діагностика, прогнозування  

Основи криміналістичної профілактики. 

Основи криміналістичної діагностики. 

Основи криміналістичної прогнозування. 

Тема 34. Розслідування за свіжими слідами 

Поняття і завдання методики розслідування злочинів за свіжими слідами. 

Основні положення методики розслідування за свіжими слідами. 

Тема 35. Розслідування економічних злочинів 

Поняття і ознаки економічних злочинів. Структура розслідування. 

Типові версії розслідування. Слідчі дії. Окремі методики розслідування 

злочинів в сфері економіки. 

Тема 36. Розслідування фінансових злочинів. 

Поняття і криміналістична характеристика фінансових злочинів. Типові 

слідчі ситуації і особливості розслідування фінансових злочинів. 

15. Биленчук П.Д., Лукьянова О.Н., Романенко В.М. Компьютерная 

психофизиологическая диагностика личности и использование ее результатов 

в деятельности органов внутренних дел. – Киев: РИО МВД УССР, 1988. – 

78 с. 

16. Клименко Н.И., Биленчук П.Д. Логико-математические и 

кибернетические методы в криминалистике. – Киев: УМК ВО, 1988. – 104 с. 

17. Биленчук П.Д. Научно-технический прогресс и методология познания 

юридической науки. – Киев: НИ и РИО КВШ МВД СССР, 1988. – 76 с. 

18. Биленчук П.Д. Творческая лаборатория. Организация работы научно-

исследовательской группы кафедры криминалистики. – Киев: НИ и РИО 

КВШ МВД СССР им. Ф.З. Дзержинского, 1989. – 68 с. 

19. Клименко Н.И., Биленчук П.Д. Активные методы обучения 

юридическим дисциплинам в вузах. – Киев: УМК ВО, 1989. – 106 с. 

20. Биленчук П.Д., Перебитюк Н.В. Использование современных 

физических методов исследования в криминалистической практике. – Киев, 

1989. – 106 с. 

21. Биленчук П.Д., Лукьнова О.Н. Комплекс методик для исследования 

индивидуальных особенностей и текущего состояния человека, находящегося 

в особых жизненных условиях. Учебное пособие. – Киев, 1989. – 162 с. 

22. Биленчук П.Д., Чучков А.Е. Научно-исследовательская работа 

слушателей на кафедре вуза. МВД СССР. – Киев: НИ и РИО КВШ МВД 

СССР им. Ф.З. Дзержинского, 1989. – 116 с. 

23. Биленчук П.Д., Мысливый В.А., Надгорный Г.М., Петрушин П.А., 

Ткаченко М.И. Расследование дорожно-транспортных происшествий. – Киев: 

РИО МВД УССР, 1989. – 240 с. 

24. Биленчук П.Д. Современная криминалистика: использование 

достижений науки и техники в расследовании и раскрытии преступлений. – 

Киев: РИО МВД УССР, 1989. – 32 с. 

25. Биленчук П.Д. Использование криминалистических методов и средств 

// Справочник участкового инспектора милиции. – Киев: РИО МВД УССР, 

1990. – С. 579-599. 

26. Бахин В.П., Биленчук П.Д., Ковальова В.В. Криминалистические 

рекомендации. – Киев: НИ и РИО КВШ МВД СССР, 1990. – 144 с. 

27. Биленчук П.Д., Рощин А.И. Изучение личности несовершеннолетнего 

обвиняемого на предварительном следствии: Учебное пособие. – Киев, 1991. 

– 57 с. 

28. Биленчук П.Д., Бахин В.П., Кузьмичев В.С. Криминалистические 

приемы и средства разрешения следственных ситуаций. – Киев: НИ и РИО 

КВШ МВД СССР им. Ф.З. Дзержинского, 1991. – 104 с. 

29. Бахин В.П., Биленчук П.Д., Кузьмичев В.С, Филиппова М.А. 

Тактические приемы раскрытия преступлений. – Киев: РИО МВД Украины, 

1991. – 160 с. 

30. Биленчук П.Д., Курко Н.Н. Функциональные обязанности 

сотрудников органов внутренних дел в раскрытии и расследовании 

преступлений по „горячим” следам: Методическое пособие. – Киев, 1991. – 

56 с. 
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  Тема 37. Розслідування злочинного наркобізнесу. 

Криміналістична характеристика злочинів, пов’язаних з незаконним 

обігом наркотичних засобів. 

Порушення кримінальної справи і предмет доказування. Слідчі версії і 

планування розслідування. 

Тактика затримання і проведення слідчих дій, пов’язаних з розслідування 

незаконного обігу наркотичних засобів. 

Особливості використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, 

пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів. 

Тема 38. Розслідування злочинів, вчиненими 

                організованими злочинними групами 

Поняття, сутність, структура і особливості сучасної організованої 

злочинності. 

Загальні риси криміналістичної характеристики злочинів, вчинених 

організованими злочинними групами. 

Основи методики розслідування злочинів, вчинених організованими 

злочинними групами. 

Тема 39. Розслідування екологічних злочинів 

Поняття і криміналістичне характеристика екологічних злочинів. 

Типові слідчі ситуації, версії і планування розслідування. 

Першочергові і наступні слідчі та інші дії. 

Теми 40. Розслідування насильницьких злочинів 

Поняття і ознаки насильницьких злочинів. 

Криміналістична класифікація насильницьких злочинів. 

Основи методики розслідування насильницьких злочинів. 

Криміналістичний аналіз серійних насильницьких злочинів. Моделювання 

особи невідомого злочинця. 

Тема 41. Розслідування злочинів у сфері високих технологій 

Поняття, класифікація і характеристика злочинів у сфері високих 

технологій. 

Основи методики розслідування злочинів у сфері високих технологій. 

Тема 42. Розслідування терористичних актів 

Міжнародний тероризм: поняття, характеристика, види. 

Особливості методики розслідування терористичних актів. 

Тема 43. Розслідування міжнародних (транскордонних,  

                транснаціональних, трансконтинентальних) злочинів 

Поняття, класифікація і характеристика міжнародних злочинів. 

Основи методи розслідування міжнародних злочинів. 
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3. Криміналістична характеристика статевих злочинів. 

 

Екзаменаційний білет № 12 

1. Ідентифікаційні ознаки і властивості, їх класифікація. 

2. Поняття і сутність планування розслідування. 

3. Криміналістична характеристика спричинення тілесних ушкоджень. 

 

Екзаменаційний білет № 13 

1. Об’єкти і суб`єкти криміналістичної ідентифікації. 

2. Принципи планування розслідування. 

3. Використання криміналістичної реєстрації при розшуку злочинця. 

 

Екзаменаційний білет № 14 

1. Ототожнення і встановлення групової належності. 

2. Особливості різних варіантів планування: окремої слідчої дії, 

тактичної операції, роботи по кримінальній справі в цілому, розслідування 

багатоепізодичних справ, по групі справ, що знаходяться у провадженні 

слідчого, при бригадному методі розслідування. 

3. Криміналістична характеристика крадіжок. 

 

Екзаменаційний білет № 15 

1. Процес криміналістичної ідентифікації. 

2. Техніка планування розслідування. Вимоги до плану розслідування. 
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3. РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ «КРИМІНАЛІСТИКА» 

 

3.1. Тематика лекцій 
Змістовий модуль 1. 

Теоретико методологічні основи науки криміналістики 

Лекція 1. Предмет, завдання і система криміналістики 

Лекція 2. Методи криміналістики 

Лекція 3. Криміналістика в системі наукових знань 

Лекція 4. Історія розвитку криміналістики в Україні, Європі і світі 

Лекція 5. Окремі криміналістичні вчення і теорії 

Змістовий модуль 2. 

Криміналістична техніка 

Лекція 6. Загальні положення криміналістичної техніки 

Лекція 7. Криміналістична фотографія, кінозйомка, відеозйомка 

Лекція 8. Криміналістичне слідознавство 

Лекція 9. Криміналістичне зброєзнавство 

Лекція 10. Криміналістичне документознавство 

Лекція 12. Криміналістична акустика, одорологія і голографія 

Лекція 13. Державні інформаційні системи, банки даних, картотеки, 

колекції (криміналістична реєстрація) 

Змістовий модуль 3. 

Криміналістична тактика 

Лекція 14. Загальні положення криміналістичної тактики 

Лекція 15. Криміналістична версія і планування розслідування 

Лекція 16. Тактика слідчого огляду 

Лекція 17. Тактика обшуку і виїмки 

Лекція 18. Тактика допиту 

Лекція 19. Тактика відтворення обстановки і обставин події 

Лекція 20. Тактика пред’явлення для впізнання 

Лекція 21. Тактика призначення судових експертиз 

Змістовий модуль 4. 

Криміналістична методика 

Лекція 22. Загальні положення криміналістичної методики розслідування 

окремих видів злочинів 

Лекція 23. Методика розслідування вбивств 

Лекція 24. Методика розслідування крадіжок, грабежів та розбоїв 

Лекція 25. Методика розслідування службових злочинів 

Лекція 26. Методика розслідування економічних злочинів 

Лекція 27. Методика розслідування міжнародних злочинів 

 

 

 

 

 

3. Особливості розслідування розкрадань чужого майна шляхом розбою 

та пограбування. 

11.2. Магістр 

 

Екзаменаційний білет № 1 

1. Предмет криміналістики. Закономірності об’єктивної дійсності, що 

вивчаються криміналістикою. 

2. Поняття криміналістичної тактики, її система та завдання. 

3. Структура криміналістичної методики. 

 

Екзаменаційний білет № 2 

1. Принципи криміналістики та закони розвитку науки криміналістики. 

2. Правові, психологічні та етичні засади криміналістичної тактики. 

3. Етапи розслідування та їх характеристика. 

 

Екзаменаційний білет № 3 

1. Принципи криміналістики та закони розвитку науки криміналістики. 

2. Взаємозв’язок криміналістичної тактики з криміналістичною 

технікою і методикою. 

3. Поняття, сутність криміналістичної характеристики злочинів. 

 

Екзаменаційний білет № 4 

1. Взаємозв’язок криміналістики і природно-технічних наук. 

2. Співвідношення тактики слідчих дій з процесуальним порядком їх 

проведення. 

3. Співвідношення криміналістичної характеристики злочинів з 

кримінально-правовою та кримінологічною характеристиками. 

 

Екзаменаційний білет № 5 

1. Взаємозв’язок і взаємовплив криміналістики та юридичних наук. 

2. Роль криміналістичної тактики в розслідуванні і попередженні 

злочинів. 

3. Зміст криміналістичної характеристики злочинів. 

 

Екзаменаційний білет № 6 

1. Види і характеристика методів криміналістики. 

2. Тактичний прийом і криміналістична рекомендація. 

3. Криміналістична характеристика вбивств. 

 

Екзаменаційний білет № 7 

1. Криміналістичне прогнозування і його роль у реалізації 

криміналістикою своїх службових функцій. 

2. Критерії допустимості та ефективності тактичних прийомів. 

3. Типові слідчі ситуації у справі про вбивство. 

 

Екзаменаційний білет № 8 
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4. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І ЗАВДАННЯ 

ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 

4.1. Методичні вказівки 
Навчальний план Інституту післядипломної освіти по вивченню курсу 

«Криміналістика» передбачає виконання слухачами контрольної роботи. 

Виконання контрольної роботи має сприяти більш глибокому засвоєнню 

слухачами теоретичних знань методології науки криміналістики: предмет 

науки, її завдання і система, методи криміналістики, взаємозв’язок з іншими 

правовими дисциплінами. Відповіді на питання з криміналістичної техніки 

потребують засвоєння тем, в яких описані науково-технічні засоби, прийоми і 

методи виявлення, фіксації, вилучення та дослідження слідів злочину. 

Контрольна робота складається з трьох завдань у кожному варіанті. 

Варіант завдань вибирає викладач із наведеного переліку. Перш ніж 

виконувати роботу, необхідно з’ясувати зміст та умови завдань, вивчити 

необхідні розділи підручника і додаткову літературу. Вирішення завдання 

має бути обґрунтованим, з додержанням рекомендацій, розроблених у 

криміналістиці. Відповіді повинні бути повними, чіткими з посиланнями на 

використані літературні джерела. В кінці контрольної роботи має бути список 

використаної літератури, дата виконання і підпис. 

Слухачі, прізвище яких починається з літери «А» до літери «Ж» 

(включно) виконують роботу по першому варіанту, від «З» до «М» по 

другому варіанту, від «Н» до «Т» – по третьому варіанту і від «У» до «Я» – по 

четвертому варіанту. Додержання цієї вимоги є обов’язковим. У разі 

порушення контрольна робота зарахована не буде! 

 

4.2. Завдання до виконання контрольних робіт 

Варіант 1. 

Завдання І. Предмет науки криміналістики. 

Розвиток наукових уявлень про предмет криміналістики. Закономірності 

об’єктивної дійсності, що вивчаються криміналістикою: закономірності 

злочинної діяльності, закономірності відображення злочину в 

навколишньому середовищі, закономірності виявлення, фіксації і 

дослідження слідів злочину. 

Завдання 2. Поняття і види криміналістичної ідентифікації. 

Криміналістична ідентифікація як самостійне наукове вчення. Наукові 

основи криміналістичного ототожнення об’єктів. Види і форми 

криміналістичної ідентифікації. 

Завдання 3. Види слідів рук і способи їх виявлення під час проведення 

слідчих дій. 

Будова шкіри на долонних поверхнях рук і механізм утворення слідів рук. 

Об’ємні і поверхневі (нашарування, відшарування), видимі, безколірні сліди. 

Провести огляд скляного предмета (пляшки, банки тощо), описати 

методи виявлення, фіксації і вилучення слідів рук. 

 

 

Екзаменаційний білет № 23 

1. Сліди транспортних засобів. 

2. Сутність, види та загальні положення тактики слідчого огляду. 

3. Сукупність даних, що характеризують спосіб вчинення злочину як 

елемент криміналістичної характеристики. 

 

Екзаменаційний білет № 24 

1. Об’єкти криміналістичної ідентифікації та їх класифікація. 

2. Характеристика і форми взаємодії органів слідства і дізнання. 

3. Слідова картина як елемент криміналістичної характеристики 

окремих видів злочинів. 

 

Екзаменаційний білет № 25 

1. Система криміналістики. 

2. Тактичні прийоми проведення обшуку. 

3. Поняття „негативних обставин” та їх значення в розслідуванні 

злочинів. 

 

Екзаменаційний білет № 26 

1. Механізм утворення слідів та їх класифікація. 

2. Поняття криміналістичної версії, її ознаки та практичне значення. 

3. Поняття, структура методики розслідування окремих видів злочинів. 

 

Екзаменаційний білет № 27 

1. Сліди рук. Папілярні узори, їх властивості та види. 

2. Тактика пред’явлення для впізнання предметів і речей. 

3. Особливості планування та проведення окремих слідчих дій при 

розслідуванні злочинів минулих років. 

 

Екзаменаційний білет № 28 

1. Поняття трасології, її наукові основи та значення в слідчій практиці. 

2. Основні правила і методи перевірки слідчих версій. 

3. Методика аналізу припиненої криміналістичної справи та подальшої 

роботи при розслідуванні злочинів минулих років. 

 

Екзаменаційний білет № 29 

1. Поняття криміналістичної ідентифікації, її наукові основи. 

2. Тактика допиту підозрюваного і обвинуваченого. 

3. Поняття та значення криміналістичної характеристики окремих видів 

злочинів. 

 

Екзаменаційний білет № 30 

1. Класифікація слідів знарядь злому та інструментів. 

2. Тактика допиту свідка і потерпілого. 
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  Варіант 2. 
Завдання 1. Методи криміналістики. 

Теорія відображення як методологічна основа пізнання події злочину. 

Особливості слідчого пізнання. Найзагальніші та загальнонаукові методи в 

криміналістиці. Окремонаукові та спеціальні методи криміналістики. 

Завдання 2. Об’єкти ідентифікації і встановлення групової належності. 

Наукові основи криміналістичної ідентифікації, її значення у слідчій, 

експертній і судовій діяльності. Ототожнення і встановлення групової 

належності. Проблеми ототожнення об’єктів, що не мають усталеної форми. 

Завдання 3. Механізм пострілу та утворення слідів на кулях і гільзах. 

Описати механізм утворення слідів, методи їх виявлення і фіксації (у 

формі протоколу слідчого огляду). 

Варіант 3. 

Завдання 1. Місце криміналістики в системі наукових знань. 

Криміналістика в системі людських знань та її значення в забезпеченні 

практичної діяльності у боротьбі зі злочинністю. Використання положень 

філософії, логіки, психології та інших суспільних наук у розвитку 

криміналістичної теорії і практики розслідування злочинів та запобігання їм. 

Співвідношення криміналістики і природничих та технічних наук. 

Взаємозв’язки криміналістики і юридичних наук. 

Завдання 2. Ідентифікаційні ознаки, їх види. 

Загальні положення методики ідентифікаційного дослідження. Оцінка 

загальних та індивідуальних ознак об’єктів ототожнення. Поняття сукупності 

ідентифікаційних ознак як підстави до вирішення питання про наявність чи 

відсутність тотожності об’єктів. 

Завдання 3. Ототожнення людини за почерком. 

Описати свій почерк, виділити загальні та індивідуальні ознаки почерку. 

Описати будь-який свій рукопис як об’єкт дослідження і зразки почерку 

(вільні та експериментальні), необхідні для ідентифікації виконавця цього 

рукопису. 

Варіант 4 

Завдання 1. Система криміналістики. 

Загальна теорія і окремі криміналістичні теорії та вчення 

(криміналістична ідентифікація, криміналістичні версії, спосіб вчинення 

злочину та ін.). Криміналістична техніка, тактика і методика розслідування 

окремих видів злочинів. 

Завдання 2. Поняття сліду в трасології. Класифікація слідів. 

Наукові основи трасології. Механізм утворення слідів (в широкому і 

вузькому розумінні). Класифікація слідів в трасології за різними підставами. 

Загальні правила виявлення, фіксації і вилучення слідів. 

Завдання 3. Види підробок документів і способи їх виявлення. 

Описати види повної і часткової зміни тексту документу і способи їх 

виявлення. Написати будь-який текст і спробувати прочитати вдавлені сліди 

на аркуші, що розташований під виконаним текстом. Описати у формі 

протоколу слідчого огляду застосовані методи виявлення цього тексту 

(освітлення, зміна кута зору та ін.) і одержані результати. 

1. Використання фотозйомки та відеозапису у процесі розкриття та 

розслідування злочинів. 

2. Особливості призначення та проведення комісійної та комплексної 

експертиз. 

3. Криміналістична характеристика зґвалтувань. 

 

Екзаменаційний білет № 16 

1. „Доріжка” слідів ніг та її криміналістичне значення. 

2. Пред’явлення для впізнання за функціональними ознаками. 

3. Криміналістична характеристика злочинів проти здоров’я. 

 

Екзаменаційний білет № 17 

1. Механізм утворення слідів рук людини, їх класифікація та 

можливості дослідження. 

2. Підготовка й тактичні прийоми перевірки показань на місці при 

проведенні відтворення обстановки та обставин події. 

3. Сукупність даних, що характеризують типову особу злочинця. 

 

Екзаменаційний білет № 18 

1. Можливості судово-авторознавчої експертизи. 

2. Тактика призначення криміналістичних експертиз. 

3. Подальші слідчі дії при розслідуванні посадових злочинів. 

 

Екзаменаційний білет № 19 

1. Предмет криміналістики. 

2. Тактика допиту свідка і потерпілого. 

3. Подальші слідчі дії при розслідуванні крадіжок чужого майна. 

 

Екзаменаційний білет № 20 

1. Криміналістична техніка, поняття система і завдання. 

2. Особливості тактики допиту неповнолітніх. 

3. Початкові та наступні слідчі дії при розслідуванні тілесних 

ушкоджень. 

 

Екзаменаційний білет № 21 

1. Поняття і наукові основи ототожнення особи за ознаками 

зовнішності. 

2. Планування розслідування. 

3. Способи перевірки версій та вивчення особистості обвинуваченого і 

потерпілої при розслідуванні статевих злочинів (зґвалтувань). 

 

Екзаменаційний білет № 22 

1. Суб’єкти криміналістичної ідентифікації. 

2. Тактика допиту на очній ставці. 

3. Предмет злочинного посягання як елемент криміналістичної 

характеристики злочинів. 
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5.ТЕСТИ ОЦІНКИ РІВНЯ ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ 

 

Розділ І. Методологія криміналістики 

1. Криміналістика – наука юридична? 

а. так; 

б. ні 

2. Предмет науки криміналістики 

а. сформульовано повністю; 

б. перебуває в стадії подальшої розробки; 

в. визначені основні його риси. 

3. Наукові розробки криміналістики базуються на досягненнях 

а. технічних наук; 

б. суспільних наук; 

в. природничих наук; 

г. практики розслідування злочинів. 

4. Криміналістика зародилася в надрах науки: 

а. кримінального права; 

б. цивільного права; 

в. кримінально-процесуального права; 

г. цивільно-процесуального права; 

д. виправно-трудового права; 

є. судової медицини. 

5. Що таке ідентифікація в криміналістиці? 

а. загальнонауковий метод пізнання події злочину; 

б. процес виділення конкретного об’єкту з групи схожих об’єктів; 

в. кінцевий результат ототожнення конкретного об’єкту за його 

ознаками. 

6. Об’єктами криміналістичної ідентифікації є: 

а. подія злочину в цілому; 

б. окремі явища і процеси; 

в. матеріальні предмети, які мають фіксовану форму і розміри. 

7. Суб’єктами криміналістичної ідентифікація можуть бути: 

а. прокурор; 

б. начальник слідчого підрозділу; 

в. суддя; 

г. слідчий; 

д. спеціаліст (ст. 128
і
 КПК України); 

є. експерт; 

ж. захисник (адвокат); д. інші учасники процесу 

8. Криміналістична версія це: 

а. наукова гіпотеза; 

б. ідеальна логічна модель події злочину; 

в. обґрунтоване пояснення розслідуваної події в цілому чи окремих її 

сторін. 

3. Планування при розслідуванні розкрадань державного, чужого майна 

шляхом шахрайства. 

Екзаменаційний білет № 8 

1. Методи криміналістики. 

2. Пред’явлення для впізнання за функціональними ознаками. 

3. Криміналістична характеристика розслідування розкрадань 

державного, колективного та індивідуального майна шляхом розбою 

та пограбування. 

 

Екзаменаційний білет № 9 

1. Поняття та наукові основи криміналістичної ідентифікації. 

2. Тактика підготовки й проведення відтворення обстановки та 

обставин події. 

3. Планування та початкові слідчі дії при розслідуванні посадових 

злочинів. 

 

Екзаменаційний білет № 10 

1. Види криміналістичної ідентифікації. 

2. Вільні та експериментальні зразки почерку та підпису та їх значення 

при проведенні судово-почеркознавчої експертизи. 

3. Родова криміналістична характеристика посадових злочинів. 

 

Екзаменаційний білет № 11 

1. Об’єкти криміналістичної ідентифікації. 

2. Підготовка до проведення обшуку та виїмки. 

3. Криміналістична характеристика злочинів неповнолітніх. 

 

Екзаменаційний білет № 12 

1. Місце криміналістики в системі правових наук. 

2. Психологічні основи тактики пред’явлення для впізнання. 

3. Проведення попередньої перевірки при розслідуванні посадових 

злочинів. 

 

Екзаменаційний білет № 13 

1. Поняття та наукові основи криміналістичної діагностики. 

2. Тактика допиту підозрюваного і обвинуваченого. 

3. Початкові та подальші слідчі дії при розслідуванні навмисних 

убивств. 

 

Екзаменаційний білет №14 

1. Види підробки документів. 

2. Особливості призначення криміналістичних експертиз. 

3. Початкові слідчі дії при розслідуванні розкрадань чужого майна 

шляхом шахрайства. 

 

Екзаменаційний білет № 15 
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  9. Підставами побудови криміналістичної версії є: 

а. первинна інформація про подію; 

б. інтуїція слідчого; 

в. спеціальні криміналістичні знання слідчого; 

г. особистий життєвий досвід слідчого; 

д. результати узагальнення слідчої та судової практики. 

Розділ II. Криміналістична техніка 
10. Криміналістична техніка це: 

а. розділ науки криміналістики; 

б. наукові методи, прийоми та технічні засоби їх реалізації; 

в. набір технічних пристроїв, інструментів, приборів, які 

використовуються під час проведення слідчих дій; 

11. Під «слідом» в криміналістиці розуміється 

а. будь яке відображення, зміна, зниження, поява будь чого у зв’язку 

з розслідуваним злочином; 

б. матеріальне чи ідеальне відображення матеріального об’єкту; 

в. матеріальне відображення зовнішньої побудови одного об’єкта на 

іншому об’єкті внаслідок їхньої взаємодії. 

12. Які сліди злочину вивчаються трасологією: 

а. сліди - відображення як наслідок контактної взаємодії об’єктів; 

б. сліди - предмети (матеріальні об’єкти різного призначення) 

виявлені під час розслідування; 

в. сліди речовини в різних агрегатних станах (тверді, сипучі, рідина, 

газоподібні). 

13. Які з наведених документів досліджує криміналістична техніка? 

а. рукописні документи; 

б. відеодокументи; 

в. фотодокументи; 

г. креслення, схеми, графіки; 

д. перфокартки; 

є. телеграфні та телетайпні стрічки; 

ж. фонодокументи; 

з. машинописні та телеграфні тексти. 

Розділ III. Криміналістична тактика 

14. Джерела формування криміналістичної тактики: 

а. норми кримінального права; 

б. норми кримінально-процесуального права; 

в. теоретичні положення науки психології; 

г. закони і правила науки логіки; 

д. досвід розслідування кримінальних справ; 

є. морально-етичні норми; 

ж. особистий життєвий досвід слідчого. 

15. Об’єкти слідчого огляду: 

а. місце вчинення злочину; 

б. труп людини з метою встановлення причини смерті; 

в. труп на місці його знаходження; 

 

 

11. ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ БІЛЕТИ 

 

11.1. Бакалавр 

 

Екзаменаційний білет № 1 

1. Огляд та попереднє дослідження вогнепальної зброї та слідів 

пострілу, способи їх фіксації та вилучення. 

2. Тактика проведення впізнання за фотознімками. 

3. Поняття та практичне значення криміналістичної характеристики 

злочинів. 

 

Екзаменаційний білет № 2 

1. Тактико-криміналістичні засоби та методи, які застосовуються для 

виявлення, фіксації та вилучення доказів. 

2. Планування на окремих етапах розслідування. 

3. Особливості проведення окремих слідчих дій при розслідуванні 

злочинів неповнолітніх. 

 

Екзаменаційний білет № 3 

1. Види науково-технічних методів та засобів, які використовуються 

для дослідження речових доказів. 

2. Поняття, принципи та елементи планування. 

3. Криміналістична характеристика тілесних ушкоджень. 

 

Екзаменаційний білет № 4 

1. Судова балістика та її наукові основи. 

2. Висновок експерта та його оцінка слідчим та судом. 

3. Фактори, що впливають на розслідування нерозкритих злочинів. 

 

Екзаменаційний білет № 5 

1. Криміналістичне значення слідів транспортних засобів. 

2. Поняття, зміст та характеристика принципів використання тактичних 

прийомів. 

3. Судові експертизи, що призначаються при розслідуванні навмисних 

убивств. 

 

Екзаменаційний білет № 6 

1. Поняття габітоскопії (габітології) та її наукові основи. 

2. Сутність, завдання, суб’єкти та види обшуку. 

3. Криміналістична характеристика навмисних убивств 

 

Екзаменаційний білет № 7 

1. Принципи та завдання криміналістики. 

2. Тактика пред’явлення для впізнання трупа. 
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  г. тіло людини з метою виявлення і оцінки ступеню тяжкості 

тілесних ушкоджень. 

6. ТЕМАТИКА НАУКОВИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ З КРИМІНАЛІСТИКИ 

 

1. Розвиток вчення про предмет науки криміналістики. 

2. Форми використання даних природничих і технічних наук в слідчій 

практиці. 

3. Застосування моделювання і реконструкції в практиці розслідування 

злочинів. 

4. Поняття криміналістичної діагностики і її наукові основи. 

5. Система криміналістичних наукових відомств України та їх функції. 

6. Предмет і завдання криміналістичної техніки. 

7. Правові і наукові основи застосування технічних засобів в 

кримінальному судочинстві. 

8. Застосування технічних засобів фіксації при провадженні слідчих дій. 

9. Науково-технічні засоби, які використовуються для попередження 

злочинів. 

10. Особливості застосування науково-технічних засобів 

криміналістичної техніки в суді. 

11. Криміналістичне дослідження мікро слідів. 

12. Криміналістична одорологія. 

13. Поняття і класифікація слідів в трасології і їх криміналістичне 

значення. 

14. Сліди транспортних засобів і їх значення для встановлення обставин 

дорожньо-транспортних пригод. 

15. Наукові основи судового почеркознавства. 

16. Застосування математичних методів і ЕОМ в криміналістиці. 

17. Криміналістична інформатика. 

18. Криміналістична антропологія. 

19. Кримінальна реєстрація і її завдання. 

20. Загальні питання криміналістичної (слідчої) тактики. 

21. Використання даних логіки в криміналістичній тактиці. 

22. Побудова і перевірка слідчих дій версій при розслідуванні злочинів. 

23. Значення і види планування при розслідуванні злочинів. 

24. Тактика підготовки до огляду місця події. 

25. Застосування науково-технічних засобів при огляді місця події. 

26. Особливості тактики підготовки і провадження обшуку приміщень. 

27. Тактика допиту свідків, які дають неправдиві покази. 

28. Особливості тактики допиту осіб, які страждають фізичними і 

психологічними недоліками. 

29. Психологічні основи і тактика допиту неповнолітніх обвинувачених 

на попередньому слідстві. 

30. Участь спеціаліста при провадженні слідчих дій. 

31. Слідчі ситуації і їх значення в розслідуванні окремих видів злочинів 

(аналіз слідчої практики). 

81. Особливості тактики розслідування вимагання. 

82. Методика розслідування розкрадання майна шляхом привласнення, 

розтрат та зловживання службовим становищем. 

83. Методика розслідування хабарництва. 

84. Методика розслідування порушень правил безпеки руху і експлуатації 

транспорту. 

85. Методика розслідування ухилень від сплати податків. 

86. Методика розслідування зґвалтувань. 

87. Особливості пред’явлення для впізнання об’єктів за фотознімками. 

88. Методика розслідування злочинів у галузі охорони природи. 

89. Методика розслідування незаконних дій з наркотичними засобами, 

психотропними речовинами та прекурсорами. 

90. Методика розслідування підроблення грошей. 

91. Планування і організація розслідування злочинів. 

92. Правила пред’явлення для впізнання предметів. 

93. Типові слідчі ситуації та їх роль у побудові розслідування злочинів 

окремих видів. 

94. Призначення трасологічної експертизи за слідами транспортних 

засобів. 

95. Взаємодія слідчого з оперативно-розшуковим апаратом та іншими 

службами органів внутрішніх справ. 

96. Вивчення особистості обвинуваченого (підозрюваного) при 

розслідуванні злочинів. 

97. Криміналістична характеристика шахрайства. 

98. Розшук і затримання підозрюваного. 

99. Проведення слідчих та інших дій на початковому етапі розслідування 

вбивств і тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть. 

100. Криміналістична характеристика крадіжок державного, колективного 

та індивідуального майна громадян. 

101. Мікрооб’єкти та запахові сліди. 

102. Криміналістичне ототожнення людини за ознаками зовнішності. 

103. Методика розслідування зґвалтувань. 

104. Розшук і затримання підозрюваного. 
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  32. Висновок судової експертизи, методи перевірки і оцінки його 

слідчим. 

33. Призначення і проведення додаткової і повторної судових експертиз 

на попередньому слідстві. 

34. Призначення комісійної і комплексної судових експертиз на 

попередньому слідстві. 

35. Тактика розшуку. 

36. Роль наукової організації праці в удосконаленні слідчої тактики. 

37. Поняття і загальні положення методики розслідування окремих видів 

злочинів. 

38. Криміналістична характеристика злочинів і їх значення в розробці 

методики розслідування. 

39. Тактичні прийоми, тактичні комбінації, тактичні операції і їх роль в 

розслідуванні злочинів. 

40. Криміналістичне вчення про спосіб вчинення злочинів. 

41. Використання спеціальних знань при розслідуванні розтрат і 

присвоєння державного і громадського майна. 

42. Методика розслідування злочинних порушень правил охорони 

навколишнього середовища. 

43. Проблеми розслідування злочинів у сфері економіки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50. Призначення трасологічної експертизи слідів знарядь злому та 

інструментів. 

51. Слідчий експеримент. 

52. Структура методики розслідування злочинів окремого виду. 

53. Правила пред’явлення для впізнання людей. 

54. Фіксація результатів допиту. 

55. Призначення техніко-криміналістичної експертизи документів. 

56. Підготовка допиту. 

57. Типові слідчі ситуації, що складаються на початковому етапі 

розслідувані: відповідні їм комплекси слідчих дій та оперативно-розшукових 

заходів. 

58. Поняття криміналістичної методики, її структура і місце в системі 

криміналісти 

59. Обшук і виїмка як засоби одержання доказів при розслідуванні 

злочинів. 

60. Ознаки підробки відбитків печаток та штампів. 

61. Правила огляду документів. 

62. Призначення трасологічної експертизи слідів ніг. 

63. Ознаки внесення змін у тексті документів. 

64. Тактичні прийоми виявлення місця приховування. 

65. Проведення особистого обшуку. 

66. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування вимагання. 

Відповідні комплекси слідчих дій і оперативно-розшукових заходів. 

67. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування шахрайства та 

комплекси слідчих дій і оперативно-розшукових заходів. 

68. Криміналістична характеристика вимагання. 

69. Підготовка до обшуку в приміщенні. 

70. Структура допиту. 

71. Методика розслідування хуліганства. 

72. Криміналістична характеристика вбивств і тяжких тілесних 

ушкоджень, спричинили смерть 

73. Побудова версій проведення слідчих дій та інших дій на початковому 

етапі розслідування при заяві про зникнення людини, що вказують на 

вбивство. 

74. Особливості тактики розслідування грабежів і розбоїв. 

75. Вивчення особистості обвинуваченого у вбивстві. Встановлення 

обставин, що спричиняють убивство, і прийняття профілактичних заходів. 

76. Використання допомоги громадськості і засобів масової інформації в 

розкритті і розвідуванні злочинів. 

77. Побудова версій проведення слідчих та інших дій на початковому 

етапі розслідування при виявленні трупа з ознаками насильницької смерті або 

частин трупа. 

78. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування крадіжок і 

відповідні їм комплекси слідчих дій та оперативно-розшукових заходів. 

79. Особливості тактики розслідування крадіжок. 

80. Особливості тактики розслідування шахрайства. 
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7. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

 

1. Електронно-цифрова фотографія та її перспективи в слідчій практиці. 

2. Особливості досудового розслідування злочинів, пов’язаних з 

легалізацією (відмиванням) грошових коштів здобутих злочинним шляхом. 

3. Особливості досудового розслідування і розкриття злочинів у сфері 

банківської діяльності. 

4. Процесуальні, організаційні і тактичні особливості слідчого огляду. 

5. Особливості методики розслідування кишенькових крадіжок. 

6. Розшукова робота слідчого під час розслідування і розкриття 

злочинів. 

7. Криміналістична профілактика та її роль в розкритті, розслідування 

та попередженні злочинів. 

8. Особливості розслідування шахрайства пов’язаного з грошовими 

ресурсами. 

9. Організація та криміналістична методика розслідування економічних 

злочинів. 

10. Використання можливостей НЦБ Інтерполу в України в розкритті 

злочинів. 

11. Криміналістична одорологія. 

12. Судово-психологічні методики дослідження при розслідуванні 

злочинів. 

13. Особливості розслідування кримінальних вибухів. 

14. Особливості розслідування шахрайства пов’язаного з грошовими 

ресурсами. 

15. Криміналістична профілактика та її роль в розкритті, розслідуванні 

та попередженні злочинів. 

16. Особливості методики розслідування незаконного використання 

товарного знака. 

17. Особливості першочергового етапу розслідування злочинів. 

18. Особливості розслідування злочинів, пов’язаних з легалізацією 

(відмиванням) грошових коштів здобутих злочинних шляхом. 

19. Особливості розслідування і розкриття злочинів у сфері банківської 

діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мисливської гладкоствольної зброї. 

18. Види слідів транспортних засобів та їх значення в розслідуванні 

злочинів. 

19. Правила огляду вогнепальної зброї на місці події, фіксація та 

вилучення. 

20. Стадії огляду місця події. Тактичні завдання огляду. 

21. Призначення судово-балістичної експертизи. 

22. Поняття документів. їх види і значення при розслідуванні злочинів. 

23. Криміналістичне дослідження письма. 

24. Аналіз версій (виведення наслідків). 

25. Правила побудови версій. 

26. Поняття криміналістичної діагностики та її значення в розслідуванні 

злочинів. 

27. Правила перевірки версій. 

28. Взаємодія слідчого і спеціаліста при проведенні окремих слідчих дій. 

29. Фіксація результатів огляду місця події. 

30. Механізм відображення злочину в оточуючій матеріальній обстановці. 

Види слідів. 

31. Підготовка і призначення ідентифікаційних та діагностичних 

експертиз. 

32. Загальна характеристика експертного дослідження. Оцінка висновків 

експерта. 

33. Методи криміналістики, що використовуються при розслідуванні 

злочинів. 

34. Діяльність з розслідування злочинів як предмет вивчення криміналісте 

Закономірність розслідування злочинів. 

35. Вивчення напрямку руху транспортних засобів за їх слідами. 

36. Прийоми та технічні засоби виявлення і вилучення слідів рук при 

огляді мі події, окремих речових доказів. 

37. Фіксація результатів обшуку і виїмки. 

38. Поняття допиту і його види на попередньому слідстві. 

39. Сліди рук та їх значення при розслідуванні злочинів. Властивості 

папілярних узорів. Дактилоскопія як розділ криміналістики. 

40. Прийоми виявлення та фіксації слідів ніг при огляді місця події. 

41. Можливості ідентифікації транспортного засобу за його слідами. 

42. Прийоми виявлення та фіксації слідів знарядь злому та інструментів 

при огляді місця події. 

43. Види слідів ніг людини та їх значення в розслідуванні злочинів. 

44. Підготовка огляду місця події. Склад слідчо-оперативної групи. 

45. Попереднє дослідження слідів використання вогнепальної зброї. 

Визначення напрямку та дистанції пострілу. 

46. Загальні правила пред’явлення для впізнання. 

47. Підготовка до пред’явлення до впізнання. 

48. Тактичні правила Перевірки показань на місці. 

49. Тактичні особливості пред’явлення для впізнання людини за 

динамічними ознакам) 
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8. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 

З КУРСУ «КРИМІНАЛІСТИКА» 

 

1. Предмет  науки криміналістики: історія формування, сучасний стан 

та перспективи розвитку. 

2. Завдання криміналістики на сучасному етапі розвитку суспільства і 

формування правової держави. 

3. Застосування криміналістичних знань, засобів і методів в інших 

сферах суспільного життя. 

4. Система окремих криміналістичних теорій і тенденції її розвитку. 

5. Провідні наукові школи  криміналістики та її погляди. 

6. Значення міжнародного співробітництва у розвитку та вдосконаленні 

криміналістичних знань. 

7. Сучасні погляди на систему криміналістики. Система криміналістики 

у країнах  близького та далекого зарубіжжя. 

8. Поняття, зміст та завдання  принципів науки криміналістики. 

9. Предмет криміналістичного забезпечення розслідування злочинів. 

10. Актуальні завдання криміналістики на сучасному етапі розвитку 

суспільства. 

11. Функції науки криміналістики  на сучасному етапі розвитку 

суспільства. 

12. Співвідношення методів криміналістики та методів практичної 

діяльності у розкритті злочинів. 

13. Історія виникнення і розвитку криміналістичних закладів в Україні, 

їх сучасна система. 

14. Поняття, завдання та зміст експертно-криміналістичного 

забезпечення розкриття та розслідування злочинів. 

15. Стан та перспективи  розвитку експертно-криміналістичного 

забезпечення розкриття та розслідування злочинів. Міжнародне 

співробітництво у цій сфері. 

16. Можливості залучення судових експертиз для вирішення завдань 

розслідування злочинів. Міжнародне співробітництво в експертній практиці. 

17. Поняття і зміст техніко-криміналістичного забезпечення розкриття 

злочинів. 

18. Правові, організаційні й тактичні засади  застосування техніко-

криміналістичних засобів. 

19. Поняття та зміст криміналістичного забезпечення дізнання та 

досудового слідства. 

20. Можливості почеркознавчих досліджень в сучасних умовах. 

21. Сучасні можливості техніко-криміналістичного дослідження 

документів ( в залежності від їх видів). 

22. Теоретичні основи та практика використання  можливостей  

дослідження  слідів та речовин у боротьбі зі злочинністю. 

23. Проблеми використання можливостей  одорологічних досліджень у 

33. Призначення і проведення додаткової та повторної судових експертиз 

попередньому слідстві. 

34. Призначення комісійної і комплексної судових експертиз на 

попередньої слідстві. 

35. Тактика розшуку. 

36. Роль наукової організації праці в удосконаленні слідчої тактики. 

37. Поняття і загальні положення методики розслідування окремих видів 

злочинів. 

38. Криміналістична характеристика злочинів і їх значення в розробці 

методи розслідування. 

39. Тактичні прийоми, тактичні комбінації, тактичні операції та їх роль 

розслідуванні злочинів. 

40. Криміналістичне вчення про спосіб вчинення злочинів. 

41. Використання спеціальних знань при розслідуванні розтрат і 

присвоєння державного і громадського майна. 

42. Методика розслідування злочинних порушень правил охорони 

навколишнього середовища. 

43. Проблеми розслідування злочинів у сфері економіки. 

 

10.2. Екзамен 
1. Механізм вчинення злочину як предмет вивчення криміналістики. 

Закономірні зв’язки між елементами механізму вчинення злочину. 

2. Поняття криміналістичної ідентифікації як методу пізнання і 

одержання доказів при розслідуванні злочинів. 

3. Встановлення групової належності об’єкта та її доказове значення. 

4. Поняття версії як метод}’ пізнання при розкритті і розслідуванні 

злочинів. Види версій. 

5. Використання версій при проведенні окремих слідчих дій. плануванні 

розслідування в цілому. 

6. Поняття судової експертизи та її види. Система експертних установ в 

Україні. 

7. Поняття спеціальних знань і форми їх використання в розкритті та 

розслідуванні злочинів. 

8. Об’єкти ідентифікації та їх ознаки. Види ідентифікації. 

9. Система криміналістики. 

10. Негативні обставини та їх значення в розслідуванні. 

11. Види криміналістичної зйомки. 

12. Прийоми виявлення та фіксації слідів транспортних засобів. 

13. Види слідів знарядь злому та інструментів, їх значення в розслідуванні 

злочинів. 

14. Можливості дактилоскопічної експертизи. 

15. Поняття огляду і його значення як способу одержання доказів. Види 

огляду. 

16. Сліди застосування вогнепальної зброї при вчиненні злочину та їх 

значення при розслідуванні. Судова балістика як розділ криміналістики. 

17. Виявлення, фіксація та вилучення слідів використання нарізної та 

32 37 



  боротьбі зі злочинністю. 

24. Засоби та прийоми розслідування злочинів у контексті вимог 

європейських та міжнародно-правових норм. 

25. Поняття протидії розслідуванню  злочинів та форми її прояву. 

26. Правові основи, криміналістичні засоби та методи подолання 

протидії розслідуванню. 

27. Теорія та практика слідчого огляду. 

28. Поняття, сутність та завдання освідування. Проведення освідування 

за умов конфліктної ситуації. 

29. Тактичні основи проведення обшуку і виїмки. 

30. Тактичні особливості проведення допиту учасників кримінального 

судочинства відповідно до вимог міжнародно-правових актів. 

31. Організаційні та психологічні основи допиту. 

32. Тактичні особливості проведення затримання підозрюваного у 

вчиненні злочину. 

33. Тактичні особливості пред’явлення для впізнання особи поза 

візуальним спостереженням. 

34. Поняття, завдання та значення криміналістичної методики на 

сучасному етапі боротьби зі злочинністю. 

35. Поняття  і сутність криміналістичної характеристики злочинів у 

розвитку криміналістичної  методики  й удосконалення засобів та методів 

розслідування злочинів. 

36. Сучасний стан та напрями наукових досліджень у методиці 

розслідування. 

37. Використання можливостей комп’ютерних технологій у вирішенні 

криміналістичних завдань. 

38. Особливості інформаційно-довідкового забезпечення при розкритті 

злочинів. 

39. Криміналістична характеристика злочинів, пов’язаних  із торгівлею 

людьми або іншою незаконною угодою щодо людини. 

40. Предмет злочинного посягання як елемент криміналістичної 

характеристики злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних 

засобів. 

41. Криміналістична характеристика вимагань на сучасному етапі. 

42. Поняття та різновиди нетрадиційних засобів і методів отримання 

криміналістично значимої інформації та їх роль у розкритті та розслідуванні 

злочинів. 

43. Особливості боротьби із злочинами проти життя та здоров’я 

громадян на сучасному етапі. 

44. Особливості криміналістичної характеристики  вбивств на 

замовлення. 

45. Характеристика способів приховування злочинів проти життя і 

здоров’я громадян. 

46. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами та спеціалістами під 

час розслідування злочинів проти життя та здоров’я громадян. 

47. Актуальні питання криміналістичної характеристики злочинів у сфері 

 

 

10. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
 

10.1. Залік 

1.  Розвиток учення про предмет науки криміналістики 

2. Форми використання даних природничих і технічних наук у слідчій 

практиці. 

3. Застосування моделювання і реконструкції в практиці розслідування 

злочинів. 

4. Поняття криміналістичної діагностики та її наукові основи. 

5. Система криміналістичних наукових відомств України та їх функції. 

6. Предмет і завдання криміналістичної техніки. 

7. Правові та наукові основи застосування технічних засобів у 

кримінальному судочинстві. 

8. Застосування технічних засобів фіксації при провадженні слідчих дій. 

9. Науково-технічні засоби, які використовуються для попередження 

злочинів. 

10. Особливості застосування науково-технічних засобів криміналістичної 

техніки суді. 

11. Криміналістичне дослідження мікрослідів. 

12. Криміналістична одорологія. 

13. Поняття і класифікація слідів у трасології та їх криміналістичне 

значення. 

14. Сліди транспортних засобів і їх значення для встановлення обставин 

дорожньо-транспортних подій.. 

15. Наукові основи судового почеркознавства. 

16. Застосування математичних методів і ЕОМ у криміналістиці. 

17. Криміналістична інформатика. 

18. Криміналістична антропологія. 

19. Кримінальна реєстрація та її завдання. 

20. Загальні питання криміналістичної (слідчої) тактики. 

21. Використання даних логіки в криміналістичній тактиці. 

22. Побудова і перевірка слідчих дій версій при розслідуванні злочинів. 

23. Значення і види планування при розслідуванні злочинів. 

24. Тактика підготовки до огляду місця події. 

25. Застосування науково-технічних засобів при огляді місця події. 

26. Особливості тактики підготовки і провадження обшуку приміщень. 

27. Тактика допиту свідків, які дають неправдиві покази. 

28. Особливості тактики допиту осіб, які страждають фізичними і 

психологічними недоліками. 

29. Психологічні основи і тактика допиту неповнолітніх обвинувачених 

попередньому слідстві. 

30. Участь спеціаліста при провадженні слідчих дій. 

31. Слідчі ситуації та їх значення в розслідуванні окремих видів злочинів. 

32. Висновок судової експертизи, методи перевірки і оцінки його слідчим. 
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 використання електронно-обчислювальних машин(комп’ютерів),систем та 

комп’ютерних мереж. 

48. Особливості криміналістичної характеристики злочинів у сфері обігу 

наркотичних засобів на сучасному етапі розвитку суспільства. 

49. Організаційно-тактичні основи розслідування злочинів, вчинених 

організованими злочинними групами. 

50. Криміналістична характеристика злочинів у сфері господарської 

діяльності. 

51. Особливості розслідування окремих видів злочинів у сфері 

господарської діяльності: виготовлення та збуту підроблених грошей і цінних 

паперів, контрабанди, ухилення від сплати податків, зборів та інших  

обов’язкових платежів. 

52. Актуальні питання методики розслідування легалізації ( відмивання ) 

грошових коштів та іншого майна, одержаного злочинним шляхом ( ст.  209 

ККУ ), основні елементи криміналістичної характеристики. 

53. Актуальні питання методики розслідування фіктивного 

підприємництва (ст. 205 ККУ ). 

54. Криміналістична характеристика хабарництва на сучасному етапі. 

55. Криміналістична характеристика злочинів в кредитно-банківській 

сфері. 

56. Криміналістична характеристика злочинів проти довкілля. 

57. Криміналістична характеристика злочинів проти громадської 

безпеки. 

58. Криміналістична характеристика терористичного акту. 

59. Предмет злочинного посягання при розслідуванні злочинів проти 

безпеки руху та експлуатації транспорту. 

60. Криміналістична характеристика злочинів проти громадського 

порядку та моральності. 

61. Криміналістична характеристика бандитизму. 

62. Криміналістична характеристика злочинів, пов’язаних з нищенням, 

руйнуванням чи псуванням пам’яток  історії або культури. 

63. Криміналістична характеристика втягнення неповнолітніх у злочинну 

діяльність. 

64. Криміналістична характеристика зловживання владою або 

службовим становищем. 

65. Криміналістична характеристика злочинів, вчинених неповнолітніми. 

66. Криміналістична характеристика нерозкритих злочинів минулих 

років. 

67. Криміналістична характеристика злочинів, вчинених засудженими до 

позбавлення волі. 

68. Особливості розслідування незаконної приватизації державного, 

комунального майна. 

69. Особливості розслідування ухилень від сплати податків, зборів, 

інших обов’язкових платежів. 

70. Загальні положення криміналістичної експертизи. 

71. Криміналістичне дослідження холодної зброї та слідів її 

застосування. 

72. Кримінальне забезпечення розкриття та розслідування злочинів, 

вчинених у кредитно-банківській сфері. 

73. Особливості використання науково-технічних засобів у процесі 

розкриття і розслідування злочинів. 

74. Міжнародне співробітництво при розкритті і розслідуванні злочинів 

у сфері комп’ютерних технологій. 

75. Міжнародне співробітництво при розкритті і розслідуванні злочинів 

у сфері обігу наркотичних засобів. 

76. Тактика проведення слідчих дій за участю спеціаліста. 

77. Удосконалення використання науково-технічних досягнень у 

діяльності з розслідування злочинів. 

78. Основи теорії професійного спілкування слідчого. 

Особливості проведення слідчих дій при наданні ( отриманні ) взаємної 

правової допомоги при розслідуванні злочинів. 

 

 

9. ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 

 

1. Взаємодія слідчого з засобами масової інформації. 

2. Взаємодія слідчого при розслідуванні міжнародних злочинів. 

3. Взаємодія слідчого при розслідуванні злочинів, пов’язаних з торгівлею 

людьми. 

4. Взаємодія слідчого при розслідуванні терористичних актів. 

5. Взаємодія слідчого при розслідуванні злочинів в сфері високих 

технологій. 

6. Взаємодія слідчого при розслідуванні фінансово-економічних злочинів. 

7. Взаємодія слідчого при розслідуванні екологічних злочинів. 

8. Взаємодія слідчого при розслідуванні насильницьких злочинів. 

9. Взаємодія слідчого при розслідуванні злочинів проти особи. 
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