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1. Програма навчальної дисципліни

Предмет вивчення навчальної дисципліни - комплекс теоретичних положень та
практичних завдань щодо аналізу закономірностей та правовідносин, що
виникають у сфері судового дослідження, під яким розуміється діяльність з
розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень.
Міждисциплінарні зв’язки: викладання ґрунтується на взаємозв’язку досягнень
криміналістики та практики її застосування у професійній діяльності.
Криміналістика тісно пов’язана з іншими юридичними дисциплінами
(кримінологією,
пенітенціарною
кримінологією,
кримінальним
правом,
кримінальним
процесом,
кримінально-виконавчим
правом,
оперативнорозшуковою діяльністю), а також з психологією і соціологією. Суміжні дисципліни
дозволяють більш глибоко усвідомити сутність криміналістики та її значення для
протидії злочинності. Практична реалізація криміналістичних рекомендацій
передбачає знання різних галузей права і конкретних нормативних джерел.
Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів:
1. Загальні положення криміналістики
2. Криміналістичні дослідження
3. Окремі криміналістичні дослідження
4. Криміналістична тактика
5. Криміналістична методика
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладення навчальної дисципліни „Криміналістика” є засвоєння
базових теоретичних положень криміналістики, оволодіння практичними
навичками, які необхідні для виявлення, розкриття та розслідування злочинів,
отримання доказової інформації під час розслідування злочинів та провадження
окремих слідчих дій.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Криміналістика» є формування
у курсантів (слухачів) системи знань і умінь в розслідуванні та попередженні
злочинів. Це загальне завдання конкретизується шляхом вирішення в процесі
навчання окремих завдань.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти
повинні:
знати:
–
предмет криміналістики, місце криміналістики в системі
юридичних наук;
–
систему криміналістики, характеристику складових елементів
системи криміналістики;
–
закономірності
об'єктивної
дійсності,
що
вивчаються
криміналістикою;
–
завдання криміналістики на сучасному етапі розвитку
суспільства;
–
поняття, сутність та класифікацію методів криміналістики,
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критерії допустимості спеціальних методів криміналістики в кримінальному
судочинстві;
–
поняття криміналістичної ідентифікації, її значення у слідчій,
експертній і судовій діяльності, наукові засади криміналістичної
ідентифікації;
–
поняття та класифікацію ідентифікаційних ознак, вимоги до них;
–
поняття і сутність ідентифікаційного поля та ідентифікаційного
періоду;
–
види та форми криміналістичної ідентифікації, об'єкти і суб'єкти
криміналістичної ідентифікації;
–
поняття, сутність і наукові засади криміналістичної діагностики;
–
поняття, завдання та джерела криміналістичної техніки, правові,
організаційні, етичні і тактичні засади використання технікокриміналістичних засобів;
–
предмет, систему і завдання трасології, наукові засади трасології;
–
види та характеристику слідів людини, транспортних засобів,
знарядь злому і інструментів;
–
поняття судової балістики, її наукові засади, види та
характеристику об'єктів балістичного дослідження;
–
поняття, види та наукові засади криміналістичного дослідження
документів;
–
поняття письма, письмової мови та почерку, ознаки письмової
мови і почерку, їх класифікацію та ідентифікаційне значення;
–
види підробки документів, ознаки зміни тексту документу та
способи їх виявлення;
–
правила поводження з предметами та документами, що є
речовими доказами;
–
метод словесного портрету, загальні вимоги та методика його
складання;
–
поняття, завдання, значення і види використання спеціальних
знань у кримінальному судочинстві;
–
поняття, сутність та види судових експертиз, систему судовоекспертних закладів України;
–
поняття і види зразків для порівняльного дослідження, вимоги до
них, правила і тактика отримання зразків;
–
поняття криміналістичної тактики, її систему та завдання,
взаємозв'язок криміналістичної тактики з криміналістичною технікою і
методикою;
–
поняття та класифікацію криміналістичних версій, етапи їх
побудови та перевірки;
–
поняття і сутність планування розслідування, принципи
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планування розслідування, особливості окремих видів планування
розслідування;
–
поняття, сутність і види тактичних операцій (комбінацій), їх
значення і використання у розкритті та розслідуванні злочинів;
–
поняття та сутність тактичного рішення слідчого, умови, що
визначають прийняття і реалізацію тактичних рішень;
–
поняття, сутність та види слідчих ситуацій, компоненти слідчих
ситуацій;
–
тактичні особливості проведення окремих слідчих дій;
–
поняття, сутність і завдання криміналістичної методики,
принципи та джерела криміналістичної методики;
–
структуру видової методики розслідування злочинів;
–
поняття, сутність та елементи криміналістичної характеристики
злочинів;
–
поняття, принципи та форми взаємодії слідчих і оперативнорозшукових органів;
–
особливості розслідування окремих видів злочинів.
вміти:
–
аналізувати і оцінювати первинну інформацію, яка містить
ознаки злочину;
–
використовувати техніко-криміналістичні засоби для виявлення,
фіксації та вилучення слідів, інших речових доказів, фіксації ходу та
результатів слідчих дій;
–
кваліфіковано готувати і призначати різні види криміналістичних
та інших експертиз;
–
використовувати
при
розслідуванні
злочинів
дані
криміналістичних обліків;
–
формулювати версії і визначати напрямки розслідування
злочинів, планувати проведення слідчих дій;
–
тактично кваліфіковано проводити слідчі дії;
–
ефективно взаємодіяти з правоохоронними органами при
розслідуванні злочинів;
–
оцінювати слідчі ситуації та приймати оптимальні тактичні
рішення при розслідуванні окремих видів злочинів;
–
приймати рішення, спрямовані на попередження злочинів по
матеріалам розслідування конкретної кримінальної справи.
На вивчення навчальної дисципліни заплановано 210 годин та 5 кредитів ECTS, з
яких 100 аудиторних та 110 самостійна робота. На третьому курсі передбачено 20
лекційних годин, 30 годин семінарських, 50 годин практичних занять.
Мова навчання: українська мова.
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Консультативну допомогу здобувачі вищої освіти можуть отримати у науковопедагогічних працівників кафедри кримінального права, процесу та кримінології
які безпосередньо проводять заняття або звернувшись з письмовим запитом на
електронну пошту за адресою sano.don@ukr.net
Структура навчальної дисципліни
Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КРИМІНАЛІСТИКИ
Тема 1. Предмет, система і завдання криміналістики
Предмет криміналістики. Розвиток наукових уявлень про предмет криміналістики.
Закономірності об'єктивної дійсності, що вивчаються криміналістикою. Принципи
криміналістики, закони розвитку науки криміналістики.
Завдання криміналістики на сучасному етапі розвитку суспільства. Загальні,
спеціальні та конкретні завдання криміналістики. Роль криміналістики у
запобіганні злочинів.
Система криміналістики.
Загальна теорія, окремі криміналістичні теорії і вчення. Мова криміналістики, її
становлення і розвиток. Криміналістична техніка, експертиза, тактика і методика
розслідування злочинів.
Криміналістика у системі інших наук і її значення в забезпеченні практичної
діяльності у боротьбі із злочинністю. Використання положень філософії, логіки,
психології, етики та інших суспільних наук у розвитку криміналістичної теорії,
розробці засобів і методів слідчої діяльності. Співвідношення криміналістики і
природничо-технічних наук. Роль криміналістики в забезпеченні застосування
досягнень науково-технічного прогресу в діяльності по боротьбі зі злочинністю.
Використання криміналістичних знань, засобів і методів у інших галузях людської
діяльності.
Тема 2. Історія розвитку та сучасний стан криміналістики
Криміналістичні рекомендації у нормативних документах стародавнього світу.
Виникнення криміналістики як науки. Криміналістика на прикінці 19 – початку 20
сторіччя. Вклад в розвиток криміналістики Г. Гросса, А. Бертільона та ін..
Криміналістика в першої половині 20 сторіччя в СРСР. Виникнення окремих
криміналістичних теорій. Виникнення загальної теорії криміналістики. Система
криміналістичних закладів цього часу. Видатні криміналісти СРСР: Р.С. Бєлкін,
А.Н. Васильєв, А.І. Вінберг, А.І. Попов та ін.. Видатні криміналісти України: О. В.
Коновалова, В.Ю. Шепітько, Г.А. Матусовський, В.П. Бахін, В.К. Весельський.
Тема 3. Методологічні засади криміналістики
Поняття і сутність методів криміналістики. Теорія відображення як методологічна
основа формування криміналістичних знань і розробки прийомів та засобів роботи
з доказами. Специфіка слідчого пізнання.
Види і характеристика методів криміналістики. Використання загальнонаукових
методів у криміналістиці. Спеціальні методи криміналістики, їх формування і
система. Критерії допустимості спеціальних методів криміналістики в
кримінальному судочинстві.

7

Узагальнення слідчої, судової і експертної практики, як джерело розробки
криміналістичних засобів, прийомів і методів.
Співвідношення методів криміналістики та методів практичної діяльності в
розкритті злочинів.
Тема 4. Криміналістичне вчення про механізм вчинення злочину
Поняття та структура механізму вчинення злочину. Характеристика елементів
механізму вчинення злочину. Взаємодія механізму вчинення злочину та
оточуючого середовища. Поняття слідової картини. Поняття та види слідчих
ситуацій, підстави їх класифікацій.
Тема 5. Криміналістична ідентифікація і діагностика
Поняття і наукові засади криміналістичної ідентифікації, її значення у слідчій,
експертній і судовій діяльності. Види та форми криміналістичної ідентифікації.
Ідентифікаційні ознаки і властивості, їх класифікація. Ототожнення і встановлення
групової належності. Об'єкти і суб'єкти криміналістичної ідентифікації.
Процес криміналістичної ідентифікації. Методика ідентифікаційних досліджень.
Застосування математичних і кібернетичних методів у ідентифікаційних
дослідженнях.
Поняття і сутність криміналістичної діагностики. Наукові засади криміналістичної
діагностики. Діагностичні завдання та методика їх вирішення. Значення
криміналістичної діагностики для розкриття та розслідування злочинів.
Тема 6. Загальні положення криміналістичної техніки
Поняття, завдання і структура криміналістичної техніки. Джерела формування та
розвитку криміналістичної техніки. Класифікація криміналістичних засобів і
методів.
Завдання і можливості застосування вимірювальної, аналітичної і обчислювальної
техніки.
Критерії допустимості використання технічних засобів і методів роботи з доказами
у кримінальному судочинстві. Доказове значення результатів застосування
криміналістичної техніки.
Перспективи розвитку криміналістичної техніки. Проблеми автоматизації
криміналістичних досліджень.
Розділ 2. КРИМІНАЛІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Тема 7. Загальні положення криміналістичної експертизи
Поняття і зміст криміналістичної експертизи. Наукові засади, система та завдання
криміналістичних досліджень в криміналістиці. Об`єкти і суб`єкти
криміналістичних досліджень та їх класифікація. Основні напрями
криміналістичних досліджень в криміналістиці. Методи досліджень, їх
класифікація. Технічні засоби криміналістичних досліджень. Застосування
спеціальних знань як форма реалізації науково-технічних досягнень.
Співвідношення компетенції і можливостей слідчого, спеціаліста і експерта у
використанні спеціальних знань при дослідженні слідів та речових доказів.
Поняття, правові засади та види судових експертиз. Система судово-експертних
закладів України.
Тема 8. Криміналістичне дослідження слідів (трасологія, дактилоскопія)
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Предмет, система і завдання слідознавства. Наукові засади слідознавства.
Механізм утворення слідів і їх класифікація.
Загальні правила виявлення, огляду, фіксації і вилучення слідів. Засоби та методи
виявлення та вилучення слідів. Значення і можливості попереднього дослідження
слідів у процесі проведення невідкладних слідчих дій та використання отриманих
результатів у розкритті злочинів.
Види та характеристика слідів: людини (рук, ніг, тіла, зубів, виділень організму,
взуття, одягу, рукавичок), транспортних засобів, знарядь злому і інструментів,
матеріалів, речовин і виробів. Предмети як сліди злочину.
Особливості виявлення і вилучення вказаних категорій слідів. Коло обставин
розслідуваної події, яке може бути вирішене на їх основі.
Трасологічна експертиза слідів і об'єктів, підготовка матеріалів для її проведення.
Тема 9. Криміналістичне дослідження зброї, вибухових пристроїв і речовин та
слідів їх застосування (зброєзнавство)
Поняття зміст зброєзнавства, його наукові засади. Види та характеристика об'єктів
балістичного дослідження: зброї, боєприпасів, слідів пострілу.
Засоби та методи виявлення, огляду, фіксації і вилучення зброї та слідів її
застосування. Встановлення обставин використання зброї: спосіб виготовлення,
напрямку, місця та дистанції пострілу.
Питання, які вирішуються криміналістичним дослідженням зброї, підготовка
матеріалів для його проведення.
Холодна зброя. Поняття, класифікація. Питання, що вирішуються експертизою
холодної зброї.
Тема 10. Техніко-криміналістичне дослідження документів
Поняття, види та наукові засади криміналістичного дослідження документів. Зміст
і завдання криміналістичного дослідження документів. Поняття та класифікація
документів. Правила поводження з документами-речовими доказами.
Дослідження рукописних документів. Поняття письма та почерку. Ознаки
письмової мови і почерку, їх класифікація та ідентифікаційне значення.
Можливості встановлення властивостей та стану особи по почерку.
Почеркознавча і авторознавча експертизи: поняття, завдання, можливості та
підготовка матеріалів для призначення.
Технічне дослідження документів: поняття, зміст і види. Завдання і методика
слідчого огляду документів. Види підробки документів. Ознаки зміни тексту
документу та способи їх виявлення. Встановлення способу виготовлення
документу і давності виконання тексту. Ідентифікація засобів і матеріалів,
використаних для виготовлення документів. Поновлення змісту пошкоджених
документів. Ознаки підробки відбитків печаток і штампів.
Дослідження поліграфічної продукції. Встановлення виду, способу друку та
особливостей використаних засобів (друкарських форм) з метою розшуку місця
виготовлення досліджуваного матеріалу.
Техніко-криміналістична експертиза документів: поняття, коло вирішуваних
питань, підготовка матеріалів для призначення.
Тема 11. Ідентифікація особи за ознаками зовнішності (габітоскопія)
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Поняття та наукові засади ототожнення особи за ознаками зовнішності, їх
ідентифікаційне значення та класифікація. Система опису ознак зовнішності.
Функціональний портрет людини. Засоби та методи фіксації (сумування,
поєднання, об'єднання) зовнішніх ознак людини. Джерела інформації про ознаки
зовнішності людини.
Співвідношення опису, впізнання та ідентифікації особи. Використання даних про
ознаки зовнішності в розшуку осіб, що зацікавили слідство, організації обліків і
розкриття злочинів.
Криміналістична портретна експертиза: поняття, питання, що вирішуються, методи
проведення, підготовка матеріалів для її призначення.
Тема 12. Криміналістичне дослідження матеріалів, речовин і виробів
Поняття криміналістичного дослідження матеріалів, речовин та виробів. Види
криміналістичного дослідження матеріалів, речовин та виробів. Діагностичні та
ідентифікаційні
завдання,
що
можуть
бути
вирішені
експертизою
криміналістичного дослідження матеріалів, речовин та виробів. Особливості
дослідження тканин, паливно-мастильних матеріалів, металів, алкогольних напоїв,
наркотичних засобів, мікрочасток. Особливості оцінки висновків експертизи
криміналістичного дослідження матеріалів, речовин та виробів та їх значення для
встановлення обставин розслідуваної події.
Розділ 3. ОКРЕМІ КРИМІНАЛІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Тема 13. Інші напрямки та види криміналістичних досліджень
Поняття та класифікація мікрооб'єктів. Прийоми і засоби виявлення, вилучення та
дослідження мікрооб'єктів.
Криміналістичне дослідження наркотичних, отруйних і сильнодіючих речовин.
Завдання та особливості виявлення, фіксації і вилучення наркотичних, отруйних і
сильнодіючих речовин і слідів їх застосування. Питання, що вирішуються при їх
дослідженні Підготовка матеріалів для призначення експертизи.
Дослідження газової зброї, аерозольних балонів і предметів-носіїв та слідів їх
застосування.
Напрямки розвитку експертних досліджень в криміналістиці.
Тема 14. Криміналістичне почеркознавство
Поняття, предмет і сутність криміналістичного дослідження письма і почерку, основні категорії: письмо, почерк, письмова мова. Криміналістичне значення письма
і почерку.
Почерк, його властивості. Загальні та окремі ознаки почерку.
Письмова мова, її властивості. Ознаки письмової мови.
Судово-почеркознавча експертиза; питання (ідентифікаційного і діагностичного
характеру), що вирішує експерт; матеріали, які необхідно надсилати експертові
для проведення дослідження. Вільні, умовно-вільні, експериментальні зразки, їх
якісні та кількісні показники (для дослідження рукописного тексту, цифрового
письма, підпису тощо). Значення почеркознавчої експертизи для розкриття і розслідування злочину.
Тема 15. Криміналістичне авторознавство
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Судово-авторознавча експертиза, її поняття і сутність. Питання, що вирішує
експерт. Матеріали, які необхідно надсилати експертові для проведення дослідження. Значення авторознавчої експертизи для розкриття і розслідування злочину.
Тема 16. Інформаційно-довідкове забезпечення розкриття злочинів
(кримінальна реєстрація)
Поняття і наукові основи криміналістичної реєстрації. Система криміналістичної
реєстрації. Значення та правова основа криміналістичної реєстрації. Завдання розслідування злочинів, що вирішуються за допомогою криміналістичних обліків.
Криміналістичний облік. Об’єкти криміналістичного обліку. Способи реєстрації
об’єктів і форми реєстрації певних об’єктів.
Класифікація криміналістичних обліків. Оперативно-пошукові й інформаційнодовідкові обліки, об’єкти, що в них накопичуються. Центральні, регіональні і
місцеві криміналістичні обліки. Сутність, система і об’єкти обліку АБД (автоматизованої бази даних). Дактилоскопічний облік, його значення у розкритті і розслідуванні злочинів.
Сутність, особливості організації (правові підстави, суб’єкти і об’єкти) оперативнопошукових обліків. Обліку певних категорій осіб та їх документальне супроводження. Напрями використання і значення таких обліків для розкриття і розслідування злочинів.
Сутність, особливості організації (правові підстави, суб’єкти й об’єкти) інформаційно-довідкових обліків. Значення таких обліків для оптимізації процесу розкриття і розслідування злочинів.
Тема 17. Криміналістичне дослідження звукових слідів (фоноскопія)
Можливості і завдання використання засобів та методів акустики у практиці
боротьби зі злочинністю. Наукові засади криміналістичного дослідження звукових
слідів.
Ідентифікація особи по голосу (фоноскопічна експертиза): сутність, коло питань,
що вирішуються (включаючи діагностичні), особливості підготовки матеріалів для
призначення експертизи.
Експертиза засобів і матеріалів звуко-відеозапису: сутність, характеристика
ідентифікаційних і діагностичних питань, що вирішуються нею, підготовка
матеріалів для проведення.
Оцінка результатів криміналістичного дослідження звукових слідів та їх
використання у розкритті злочинів.
Тема 18. Криміналістичне дослідження слідів запаху (одорологія)
Поняття і наукові засади криміналістичної одорології. Завдання і можливості
використання запахових слідів людини в розкритті та розслідуванні злочинів.
Засоби та методи консервації запаху людини. Застосування біологічних „датчиків”
(службово-розшукових собак) для розшуку і встановлення підозрюваних.
Перспективи розвитку судової одорології. Проблеми одорологічної експертизи.
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Розділ 4. КРИМІНАЛІСТИЧНА ТАКТИКА
Тема 19. Загальні положення криміналістичної тактики
Поняття криміналістичної тактики, її система та завдання. Взаємозв'язок
криміналістичної тактики з криміналістичною технікою і методикою.
Співвідношення тактики слідчих дій з процесуальним порядком їх проведення.
Роль криміналістичної тактики в розслідуванні і попередженні злочинів.
Поняття і сутність тактичного рішення слідчого. Умови, що визначають прийняття
і реалізацію тактичних рішень. Тактичний ризик у діяльності слідчого.
Поняття тактичних прийомів, їх джерела та класифікація. Тактичний прийом і
криміналістична рекомендація. Критерії допустимості та ефективності тактичних
прийомів. Роль та місце тактичних прийомів у забезпеченні законності слідчої
діяльності.
Поняття, сутність і види тактичних операцій (комбінацій), їх значення і
використання у розкритті та розслідуванні злочинів.
Проблеми і можливості програмування, алгоритмізації та автоматизації слідчої
діяльності.
Тема 20. Криміналістична версія. Організація та планування розслідування
Поняття, значення та види слідчих версій. Логічна природа версій. Засади і правила
побудови та перевірки версій.
Поняття і сутність планування розслідування. Принципи планування
розслідування. Вивчення та облік характеру слідчої ситуації як умова забезпечення
ефективності планування розслідування та реалізації його принципів.
Особливості різних варіантів планування: окремої слідчої дії, тактичної операції,
роботи по кримінальній справі в цілому, розслідування багатоепізодних справ, по
групі справ, що знаходяться у переведенні слідчого, при бригадному методі
розслідування.
Техніка планування розслідування. Вимоги до плану розслідування. Допоміжна
документація при плануванні.
Тема 21. Тактика слідчого огляду
Поняття, сутність та види огляду. Завдання огляду. Місце та роль огляду у
розкритті злочинів. Організація і правила проведення огляду.
Огляд місця події. Підготовка до огляду. Етапи огляду місця події. Прийоми
огляду. Учасники огляду. Використання спеціаліста та спеціальних знань при
проведенні огляду. Дослідження слідів на місці події з метою отримання та
реалізації розшукової інформації.
Використання науково-технічних засобів при огляді. Фіксація результатів огляду.
Зміст та форма протоколу огляду місця події. Додатки до протоколу огляду: плани,
схеми, фотозйомка, вилучення слідів. Оцінка результатів огляду місця події та їх
використання у розкритті злочинів.
Особливості огляду трупа. Участь судового медика при огляді трупа. Значення і
використання даних огляду трупа для встановлення особи загиблого та з'ясування
інших обставин розслідуваної справи. Ексгумація трупа.
Мета і правила огляду речей та документів. Особливості проведення огляду
документів. Правила вилучення документів під час огляду.
Питання, що вирішуються при огляді приміщень і ділянок місцевості.
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Поняття та сутність освідування. Мета і правила освідування. Проведення
освідування спеціалістом. Умови допустимості проведення освідування.
Тема 22. Тактика обшуку
Поняття, сутність та види обшуку. Правові та фактичні підстави проведення
обшуку. Забезпечення законності при проведенні обшуку. Відмінність обшуку від
огляду і оперативного обслідування приміщень, транспортних засобів, багажу.
Психологічні та етичні засади обшуку. Тактичні прийоми обшуку.
Підготовка до обшуку. Раптовість як умова ефективності обшуку. Технічні засоби
пошуку. Особливості тактики обшуку в приміщенні і на місцевості. Види тайників
і прийоми їх виявлення.
Особистий обшук.
Тема 23. Тактика допиту
Поняття, значення та види допиту. Допит як засіб отримання інформації і реалізації
допоміжної функції слідства. Забезпечення законності при проведенні допиту.
Активність і наступальність допиту. Поняття і межі допустимості психологічного
впливу на допитуваного. Етика допиту. Співвідношення допиту та опитування.
Закономірності формування показань. Фактори, що впливають на формування і
дачу показань. Використання положень логіки, психології, педагогіки та інших
наук у тактиці допиту.
Підготовка до допиту. Визначення предмету допиту. Прийоми встановлення
психологічного контакту з допитуваним. Тактичні прийоми допиту: надання
допомоги допитуваному у відновленні забутого, викриття неправдивих показань,
подолання позиції відмови від дачі показань, використання доказів. Можливості
використання при допиті оперативно-розшукових даних.
Тактика допиту потерпілих. Виявлення свідків і тактика їх допиту. Тактичні
прийоми допиту підозрюваних. Особливості допиту підозрюваного, що заявив про
своє алібі. Тактика допиту раніше судимих осіб. Специфіка допиту підозрюваних у
груповій справі. Тактика допиту неповнолітніх. Особливості допиту за участю
перекладача, спеціаліста та захисника.
Фіксація ходу та результатів допиту. Технічні засоби фіксації показань.
Організаційно-тактичні можливості використання матеріалів фоно-, відеозапису
показань.
Тема 24. Тактика пред'явлення для впізнання
Поняття, сутність і види пред'явлення для впізнання. Психологічні засади
пред'явлення для впізнання. Співвідношення упізнавання і впізнання. Оперативнорозшукове встановлення розшукуваної особи.
Підготовка до пред'явлення для впізнання. Особливості допиту особи, яка впізнає.
Пред'явлення для впізнання осіб, предметів, трупів, тварин. Особливості
пред'явлення для впізнання за функціональними ознаками. Проведення впізнання
за фотознімками та відеоматеріалами.
Фіксація ходу і результатів пред'явлення для впізнання. Оцінка і використання
даних пред'явлення для впізнання у розслідуванні злочинів.
Тема 25. Тактика слідчого експерименту
Поняття, сутність слідчого експерименту, його мета та види. Учасники слідчого
експерименту. Підготовка до проведення слідчого експерименту. Особливості
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інструктажу учасників слідчого експерименту. Умови та прийоми проведення
слідчого експерименту.
Фіксація умов, ходу та результатів слідчого експерименту. Технічні засоби
фіксації. Оцінка і використання отриманих результатів у розслідуванні.
Розділ 5. КРИМІНАЛІСТИЧНА МЕТОДИКА
Тема 26. Тактика використання спеціальних знань у кримінальному
судочинстві. Призначення і проведення судових експертиз
Підготовка до проведення експертизи. Визначення виду, мети і об'єму
дослідження. Формулювання експертного завдання. Особливості призначення
додаткової, повторної, комісійної і комплексної експертиз. Проведення
альтернативної експертизи та її використання в кримінальному судочинстві. Вибір
експерта (експертного закладу). Особливості проведення експертизи поза
експертним закладом. Оцінка висновку експерта та використання отриманих даних
у розкритті, і запобіганні злочинів.
Поняття і види зразків для експертного дослідження, вимоги до них, умови їх
отримання (вилучення).
Поняття та види зразків для порівняльного дослідження. Умови вилучення зразків
та зберігання. Вимоги отримання зразків. Правові та моральні вимоги проведення.
Критерії допустимості. Примусове отримання зразків. Процесуальне оформлення
вилучення зразків. Особливості вилучення зразків. Учасники слідчої дії.
Тема 27. Загальні положення криміналістичної методики
Поняття, завдання та значення криміналістичної методики. Закономірності
злочинної діяльності і слідчої практики, що вивчаються нею. Принципи та джерела
криміналістичної методики. Місце криміналістичної методики в криміналістиці і її
зв'язок з іншими галузями знань.
Структура криміналістичної методики. Загальні положення і наукові засади
методики. Потреби слідчої практики як умова розвитку криміналістичної
методики.
Структура та види окремих методик розслідування злочинів. Напрямки і шляхи їх
удосконалення.
Етапи розслідування та їх характеристика. Профілактична діяльність слідчого.
Поняття, сутність та види слідчих ситуацій. Компоненти слідчої ситуації. Фактори,
що обумовлюють формування та розвиток слідчих ситуацій. Слідча ситуація як
підстава прийняття тактичних рішень.
Поняття і сутність криміналістичної характеристики злочинів у розвитку
криміналістичної методики й удосконалення засобів та методів розслідуванні
злочинів.
Класифікація
злочинів.
Співвідношення
криміналістичної
характеристики злочинів з кримінально-правовою та кримінологічною
характеристиками.
Зміст криміналістичної характеристики злочинів. Виявлення і репрезентативність
кореляційних зв'язків елементів криміналістичної характеристики певного виду
злочинів як умова її практичного інформаційного і методичного значення для
розкриття злочинів. Перспективи та умови формування (розробки) об'єктивно
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достовірних інформаційних моделей криміналістичних характеристик окремих
видів злочинів.
Тема 28. Розслідування злочинів проти особи
Особливості і значення боротьби зі злочинами проти життя та здоров'я громадян на
сучасному етапі. Криміналістична характеристика вбивств та заподіяння тілесних
ушкоджень.
Завдання і тактика невідкладних слідчих дій на початковому етапі розслідування.
Типові слідчі ситуації та слідчі версії у справах про вбивства, тілесні ушкодження.
Специфіка розслідування вбивств у залежності від способів їх вчинення.
Встановлення особи загиблого. Використання спеціальних знань при розслідуванні
злочинів, що розглядаються. Особливості встановлення і доведення мотивів
вчинення цих злочинів. Характеристика способів приховання 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 29. Розслідування злочинів проти власності
Зміна видів і способів вчинення посягань на власність і завдання боротьби з ними
на сучасному етапі розвитку суспільства. Криміналістична характеристика
крадіжок, грабежів, розбоїв та інших посягань у сфері економіки. Джерела
інформації про злочини даної групи.
Типові слідчі ситуації вказаних видів посягань і обумовлені ними особливості
початкового і наступного етапів розслідування. Специфіка тактики окремих
слідчих дій і тактичних операцій стосовно розслідування окремих видів злочинів
даної групи. Організація розшуку викраденого майна.
Виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню злочинів проти власності.
Тема 30. Розслідування злочинів, які вчиняються в установах виконання
покарань
Загальнокримінальна характеристика злочинів, які вчиняються в установах
виконання покарань. Обставини, що підлягають установленню під час їх
розслідування.
Особливості криміналістичної характеристики. Предмет безпосереднього
посягання. Дані про особу потерпілих. Способи і технічні засоби вчинення
злочинів в установах виконання покарань. Слідова картина з урахуванням місця,
часу вчинення. Дані про злочинців. Організовані групи. Взаємозв’язок елементів
криміналістичної характеристики та її значення для розслідування окремих видів
злочинів.
Типові дослідчі ситуації. Характерні джерела інформації для початку
кримінального провадження.
Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування. Джерела інформації.
Програми (алгоритми) розслідування в умовах цих ситуацій. Типові загальні та
окремі версії. Слідчі дії, інші заходи, в тому числі з організації взаємодії слідчого з
оперативними працівниками органів внутрішніх справ, використання даних
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криміналістичних обліків, тактичні операції.
Особливості тактики окремих специфічних слідчих дій. Огляд місця події. Допит
потерпілого, свідків,
підозрюваного. Слідчі експерименти. Криміналістичні
експертизи.
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2. Опис навчальної дисципліни
Найменування
показників

Кількість
кредитів ECTS – 3,6

Галузь знань,
спеціальність, ступінь
вищої освіти
Галузь знань
«Право» (08)
Спеціальність
«Право» (081)

Кількість розділів – 5
Спеціалізація:
Загальна кількість
годин – 210
Тижневих годин для
денної форми
навчання:
аудиторних – згідно
розкладу;
самостійна робота –
відповідно до
тематичного плану

Характеристика
навчальної дисципліни
денна форма
заочна
навчання
форма
навчання
Нормативна
(за вибором)
Рік підготовки:
3-й
4-й
Семестр
Семестр
5-6-й
5-й
Лекції
20 год.
8
Семінарські

Ступінь вищої освіти:
«Бакалавр»

30 год.
4
Практичні
50 год.
4
Самостійна робота
110 год.
104 год.
Вид контролю:
Залік/Екза
мен

Екзамен

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи
становить (100%):
для денної форми навчання – 1:1,1
для заочної форми навчання – 1:3

17

3. Структура залікового кредиту (тематичний план)
Назви змістових
Кількість годин
модулів і тем
денна форма
заочна форма
всьог
у тому числі
всього
у тому числі
о
л п сем
с.р..
л п сем. с.р
.
.
1
2
3 4 5
6
7
8 9
10 11
Розділ 1. Загальні положення криміналістики
Тема 1. Предмет,
система і завдання
криміналістики
Тема 2. Історія
розвитку та
сучасний стан
криміналістики
Тема 3.
Методологічні
засади
криміналістики
Тема 4.
Криміналістичне
вчення про механізм
вчинення злочину
Тема 5.
Криміналістична
ідентифікація і
діагностика
Тема 6. Загальні
положення
криміналістичної
техніки
Разом за розділом 1

6

2

6

2

2

2

4

6

2

2

2

4

4
30

2
6

2

2

8

2

2

3

2

3

4

4

2

2

2

3

2

3

2

4

14

4

4

20

Розділ 2. Криміналістичні дослідження
Тема 7. Загальні
положення
криміналістичної
експертизи
Тема 8.
Криміналістичне
дослідження слідів
(трасологія,
дактилоскопія)
Тема 9.

6

2

2

2

4

4

2

2

4

4

2

2

3

18

Криміналістичне
дослідження зброї,
боєприпасів,
вибухових речовин і
пристроїв та слідів
їх застосування
(зброєзнавство)
Тема 10. Технікокриміналістичне
дослідження
4
4
документів
(документознавство)
Тема 11.
Ідентифікація особи
за ознаками
6
2 2
2
зовнішності
(габітоскопія)
Тема 12.
Криміналістичне
дослідження
6
6
матеріалів, речовин і
виробів
Разом за розділом 2
36
6 10 2
18
Розділ 3. Окремі криміналістичні дослідження
Тема 13. Інші
напрямки і види
криміналістичних
досліджень
Тема 14.
Криміналістичне
почеркознавство
Тема 15.
Криміналістичне
авторознавство
Тема 16.
Інформаційнодовідкове
забезпечення
розкриття злочинів
(кримінальна
реєстрація)
Тема 17.
Криміналістичне
дослідження

6

2

4

2

6

6

2

2

2

2

3

3

3
20

4

3

2

4

6

3

2

4

2

3
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звукових слідів
(фоноскопія)
Тема 18.
Криміналістичне
дослідження слідів
запаху (одорологія)
Разом за розділом 3

4

30

2

2

4

6

2

3

18

20

Розділ 4. Криміналістична тактика
Тема 19. Загальні
положення
криміналістичної
тактики
Тема 20.
Криміналістична
версія. Організація
та планування
розслідування
Тема 21. Тактика
слідчого огляду
Тема 22.Тактика
обшуку
Тема 23.Тактика
допиту
Тема 24. Тактика
пред'явлення для
впізнання
Тема 25. Тактика
слідчого
експерименту
Разом за розділом 4
Тема 26. Тактика
використання
спеціальних знань у
кримінальному судочинстві. Призначення і проведення
судових експертиз

6

2

2

4

2

8

4

12

2

12

2

4
4

2

2

2

4

2

4

4

4

6

4

6

4

10

2

2

6

4

10

2

2

6

4

62
6 16 8
32
Розділ 5. Криміналістична методика
10
4 2
4

2

2

28
3

20

Тема 27. Загальні
положення
12
криміналістичної
методики
Тема
28.
Розслідування
8
злочинів
проти
особи
Тема
29.
Розслідування
8
злочинів
проти
власності.
Тема
30.
Розслідування
злочинів,
які
20
вчиняються
в
установах виконання
покарань.
Разом за розділом 5
58
Екзамен
Усього годин

210

2

2

2

4

4

2

4
20

6

2

20 6
50 30

6

3

4

3

4

3

10

2

2

4

2

2

8

4

16
10
4

28
110

120

4

4. Плани семінарських та практичних занять
Тема 1. Предмет, система і завдання криміналістики
Питання до семінарського заняття
1. СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ЩОДО ПРЕДМЕТА НАУКИ КРИМІНАЛІСТИКИ
ТА ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ОБ'ЄКТИВНОЇ ДІЙСНОСТІ, ЩО ВИВЧАЮТЬСЯ
НЕЮ.
2. СИСТЕМА НАУКИ КРИМІНАЛІСТИКИ.
3. ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ, КЛАСИФІКАЦІЇ ТА ЗАКОНИ РОЗВИТКУ
КРИМІНАЛІСТИКИ.
4. ЗАГАЛЬНЕ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ЗАВДАННЯ КРИМІНАЛІСТИКИ.
5. МІСЦЕ КРИМІНАЛІСТИКИ В СИСТЕМІ ЮРИДИЧНИХ НАУК ТА ЇЇ
РОЛЬ
У
ПРОФЕСІЙНІЙ
ПІДГОТОВЦІ
ФАХІВЦІВ
ДЛЯ
ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ.
Тема 2. Історія розвитку та сучасний стан криміналістики
Питання до семінарського заняття
1. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ РАДЯНСЬКОЇ КРИМІНАЛІСТИКИ.
2. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ КРИМІНАЛІСТИКИ.
3. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛІСТИКИ В УКРАЇНІ.
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4. ЕКСПЕРТНІ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНІ УСТАНОВИ В УКРАЇНІ.
Тема 4. Криміналістичне вчення про механізм вчинення злочину
Питання до семінарського заняття
1. ГЕНЕЗИС ВЧЕННЯ ПРО МЕХАНІЗМ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ.
2. ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ВЧЕННЯ ПРО МЕХАНІЗМ ВЧИНЕННЯ
ЗЛОЧИНУ.
3. ВИКОРИСТАННЯ ЗНАНЬ ПРО МЕХАНІЗМ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ У
ПЕНІТЕНЦІАРНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ.
Тема 6. Загальні положення криміналістичної техніки
Питання до семінарського заняття
1. ПОНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ І СИСТЕМА «КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ»
ЯК РОЗДІЛУ НАУКИ КРИМІНАЛІСТИКИ.
2. КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПРИЙОМІВ
І МЕТОДІВ В КРИМІНАЛІСТИЦІ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ Й УМОВИ
ЇХНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ТА
СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ.
3. ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ І МЕТОДИ, ЩО
ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РЕЧОВИХ
ДОКАЗІВ.
4. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБІВ ФІКСАЦІЇ
КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ (ДОКАЗОВОЇ) ІНФОРМАЦІЇ.
Тема 7. Загальні положення криміналістичної експертизи
Питання до семінарського заняття
1. ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ І СИСТЕМА КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ
ЕКСПЕРТИЗИ.
2. НАУКОВІ ЗАСАДИ І ПРИНЦИПИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ.
3. ОБЄКТИ І СУБ’ЄКТИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ. ПРОФЕСІЙНІ
ВИМОГИ ДО СУБ’ЄКТІВ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ.
4. КЛАСИФІКАЦІЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ.
Тема 13. Інші напрямки і види криміналістичних досліджень
Питання до семінарського заняття
1.ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ МІКРООБ'ЄКТІВ. ПРИЙОМИ І ЗАСОБИ
ВИЯВЛЕННЯ,
ВИЛУЧЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРООБ'ЄКТІВ.
2.КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НАРКОТИЧНИХ, ОТРУЙНИХ І
СИЛЬНОДІЮЧИХ РЕЧОВИН.
3.ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВЛЕННЯ, ФІКСАЦІЇ І ВИЛУЧЕННЯ НАРКОТИЧНИХ,
ОТРУЙНИХ І СИЛЬНОДІЮЧИХ РЕЧОВИН І СЛІДІВ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ.
4.НАПРЯМКИ
РОЗВИТКУ
ЕКСПЕРТНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
В
КРИМІНАЛІСТИЦІ.
Тема 16. Інформаційно-довідкове забезпечення розкриття злочинів
(кримінальна реєстрація)
Питання до семінарського заняття
1. ПОНЯТТЯ, СИСТЕМА ТА ПРИЗНАЧЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ
РЕЄСТРАЦІЇ.
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2. ПРАВОВІ ОСНОВИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ.
3. ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ОБЛІКУ. ОБ’ЄКТИ
КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ОБЛІКУ.
4.ОСНОВНІ ВИДИ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ОБЛІКУ.
Тема 18. Криміналістичне дослідження слідів запаху (одорологія)
Питання до семінарського заняття
1. ПОНЯТТЯ, НАУКОВІ ЗАСАДИ, ЗАВДАННЯ І МОЖЛИВОСТІ
КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ОДОРО ЛОГІЇ.
2. СПОСОБИ І МЕТОДИ ВИЯВЛЕННЯ, ФІКСАЦІЇ І ВИЛУЧЕННЯ
ЗАПАХОВИХ СЛІДІВ.
3. ДОСЛІДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ЗАПАХОВИХ СЛІДІВ У ПРАКТИЦІ
РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ.
Тема 19. Загальні положення криміналістичної тактики
Питання до семінарського заняття
1. ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТАКТИКИ, СТРУКТУРА, ЗАВДАННЯ,
ДЖЕРЕЛА,
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК
З
ІНШИМИ
РОЗДІЛАМИ
КРИМІНАЛІСТИКИ.
2. ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТАКТИКИ. ТАКТИЧНИЙ
ПРИЙОМ.
3. СЛІДЧА СИТУАЦІЯ: ПОНЯТТЯ, СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ, ВИДИ; ЇЇ
ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ.
4. ПОНЯТТЯ ТАКТИЧНОГО РІШЕННЯ ТА ТАКТИЧНОГО РИЗИКУ.
5. ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ТАКТИКИ СЛІДЧОЇ ДІЇ.
6. ПОНЯТТЯ, ЦІЛІ
ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧОГО З ОПЕРАТИВНИМИ
ПІДРОЗДІЛАМИ,
ПІДПРИЄМСТВАМИ
І
УСТАНОВАМИ,
ГРОМАДСЬКІСТЮ І ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПІД ЧАС
РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ
Тема 20. Криміналістична версія. Організація та планування
розслідування
Питання до семінарського заняття
1. ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ВЕРСІЇ ЯК ВИДУ ГІПОТЕТИЧНОГО
ПІЗНАННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ, ЇЇ ЛОГІЧНА ПРИРОДА,
КЛАСИФІКАЦІЯ. ЗНАЧЕННЯ ВЕРСІЙ ДЛЯ СЛІДЧОЇ, ЕКСПЕРТНОЇ ТА
СУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
2. ОСНОВНІ ПРИЙОМИ ВИСУНЕННЯ І ПЕРЕВІРКИ СЛІДЧОЇ ВЕРСІЇ.
3. ПОНЯТТЯ І ЗНАЧЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ЯК УМОВИ І МЕТОДУ
НАУКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗСЛІДУВАННЯ. ПРИНЦИПИ, ВИДИ,
ПІДСТАВИ, ПРИЙОМИ ПЛАНУВАННЯ. ПЛАНУВАННЯ ОКРЕМОЇ
СЛІДЧОЇ ДІЇ, ТАКТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ; СКЛАДАННЯ ПЛАНУ ЯК
ДОКУМЕНТА, ЩО ВИЗНАЧАЄ ДІЯЛЬНІСТЬ ПО ЇХ ПРОВЕДЕННЮ І
ТАКТИКУ.
4. ТЕХНІКА
ПЛАНУВАННЯ.
ФОРМИ
ПЛАНІВ.
ДОПОМІЖНА
ДОКУМЕНТАЦІЯ ПІД ЧАС ПЛАНУВАННЯ.
Тема 24. Тактика пред'явлення для впізнання
Питання до семінарського заняття
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1. ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ЗАВДАННЯ ДОПИТУ; ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗАНЬ ДЛЯ
РОЗКРИТТЯ І РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ.
2. ЕТАПИ (СТАДІЇ) ДОПИТУ. ТАКТИЧНІ ПРИЙОМИ ПІДГОТОВКИ ДО
ДОПИТУ. ВИЗНАЧЕННЯ ТАКТИКИ НАСТУПНИХ ЕТАПІВ ДОПИТУ В
ЗАЛЕЖНОСТІ
ВІД
СИТУАЦІЇ
ДОПИТУ:
БЕЗКОНФЛІКТНОЇ,
КОНФЛІКТНОЇ. РОЗРОБКА ПЛАНУ ДОПИТУ (ПІДГОТОВКИ І
ПРОВЕДЕННЯ).
3. ТАКТИЧНІ
ПРИЙОМИ
ВСТАНОВЛЕННЯ
ПСИХОЛОГІЧНОГО
КОНТАКТУ З ДОПИТУВАНИМ.
4. ТАКТИЧНІ ПРИЙОМИ ДОПИТУ НА ЕТАПІ (В СТАДІЇ) ВІЛЬНОЇ
РОЗПОВІДІ.
5. ТАКТИКА ПИТАЛЬНО-ВІДПОВІДНОГО ЕТАПУ ДОПИТУ. ТАКТИЧНІ
ПРИЙОМИ ТА КОМБІНАЦІЇ ДОПИТУ.
Тема 25. Тактика слідчого експерименту
Питання до семінарського заняття
1. ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ЦІЛІ СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ;
2. ЗНАЧЕННЯ
РЕЗУЛЬТАТІВ
СЛІДЧОГО
ЕКСПЕРИМЕНТУ
ДЛЯ
РОЗКРИТТЯ І РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ.
3. ВИДИ СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ.
Тема 26. Тактика використання спеціальних знань у кримінальному
судочинстві. Призначення і проведення судових експертиз
Питання до семінарського заняття
1. ПОНЯТТЯ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ У СУДОЧИНСТВІ
2. СУТНІСТЬ, МЕТА І ФОРМИ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ У
СУДОЧИНСТВІ.
3. ЗНАЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ У СУДОЧИНСТВІ
Тема 27. Загальні положення криміналістичної методики
Питання до семінарського заняття
1. ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ, ЇЇ СТРУКТУРА,
ЗАВДАННЯ
ТА
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК
ІЗ
ІНШИМИ
РОЗДІЛАМИ
КРИМІНАЛІСТИКИ, ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПРАКТИКИ РОЗКРИТТЯ Й
РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ.
2. СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ОКРЕМИХ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ
МЕТОДИК.
3. СТРУКТУРА ОКРЕМИХ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ МЕТОДИК.
Тема 30. Розслідування злочинів, які вчиняються в установах виконання
покарань
Питання до семінарського заняття
1. ЗАГАЛЬНОКРИМІНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬСЯ В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ.
2. ОБСТАВИНИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ УСТАНОВЛЕННЮ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬСЯ В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ.

24

Тема 5. Криміналістична ідентифікація і діагностика
Питання до практичного заняття
1. ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЯК МЕТОДУ
ПІЗНАННЯ І ОДЕРЖАННЯ ДОКАЗІВ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ.
2. ОБ’ЄКТИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ЇХ ОЗНАКИ. ВИДИ І ФОРМИ
ІДЕНТИФІКАЦІЇ.
3. ВСТАНОВЛЕННЯ ГРУПОВОЇ НАЛЕЖНОСТІ ОБ’ЄКТУ І ЙОГО
ДОКАЗОВЕ ЗНАЧЕННЯ.
4. ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В
РОЗКРИТТІ І РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ.
Задача № 1
Вирішіть, чим являються наведені нижче висновки: ідентифікацією, встановленням групової належності чи криміналістичною діагностикою:
Ніж, вилучений у гр. Савчина А.П., виготовлений саморобним способом по типу мисливських ножів і є холодною зброєю.
Підпис від імені директора ТзОВ «Тріумф» виконаний гр. Поповим Г.І.
Лакофарбове покриття, зразки якого вилучені з автомашини ВАЗ-2107, державний знак 555-56 ІФ, що належить гр. Вінницькому С.А., по своєму складу таке ж,
як і частки лакофарбового покриття, виявлені на одязі трупа гр. Авдоніна П.І.
Три сліди пальців руки, вилучені з порожньої пляшки з етикеткою «Столична
горілка» ємкістю 0,5 літра, залишені вказівним, середнім і безіменним пальцями
правої руки гр. Трифонова С. П.
Слід, виявлений на клинку ножа з великої кімнати в квартирі гр. Папаяна Р.С., і
слід, перекопійований на відрізок світлої дактоплівки розміром 17x20 мм із дверки
серванта на кухні, залишений тим самим пальцем руки.
Вміст упаковки «Фенобарбітал» відповідає маркуванню.
Сліди взуття, вилучені при огляді магазина «Продукти села» за адресою: вул.
Світла, 72, придатні для ідентифікації взуття.
Куля, вилучена з трупа гр. Микитиної А.Н., вистріляна з пістолета ТТ серії ІН
№ 541, який був виявлений на місці події.
Рукописний текст, що починається словами «Скільки чекати...» і закінчується словами «...до зустрічі», імовірно, виконаний жінкою.
Чотири векселі на ім'я гр. Савельєва Олександра Семеновича виконані способом плоскої печатки.
Слід знаряддя злому, вилучений із вхідних дверей у кабінет директора меблевої
фабрики «Інга», залишений ломиком, виявленим при огляді квартири гр. Полінник
К.І.
Представлена на дослідження речовина є тваринним жиром.
Представлений на дослідження папір відноситься до продукції однієї партії.
На фотознімку у військовому квитку на ім'я гр. Короба Володимира Петровича
і фотознімках гр. Соловйова Віктора Сергійовича, представлених на дослідження,
зображена одна і та ж особа.
Скло вікна, вилучене з квартири гр. Біданова В.Н., розбито з зовнішньої сторона.
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Задача № 2
15 вересня 2013 р. о 19 год. 00 хв. в ОВС по телефону надійшло повідомлення
від гр. Ваніної С. Т., що проживає за адресою: вул. Драгоманова, 10/7, про розбійний напад на її сусіда гр. Мусіна К.Ю., що був доставлений у лікарню № 24 з
діагнозом: забита рана голови без ушкодження кісток склепіння і основи черепа,
струс головного мозку середнього ступеня тяжкості, яке потягло тривалу втрату
свідомості.
При огляді місця події в квартирі гр. Мусіна К.Ю. був встановлено: телефонний
провід, що йде в квартиру гр. Мусіна К.Ю., перерізаний; замок вхідних дверей не
ушкоджений; верхній одяг потерпілого знаходився на вішалці; обстановка в квартирі порушена тільки в прихожій.
У великій кімнаті з тумбочки під телевізором взяті 1500 дол. США (зі слів дружини потерпілого), різні прикраси з дорогоцінних каменів, золота. Крім того, із
платтяної шафи викрадені джинси імпортні.
З місця події вилучено 5 слідів пальців рук, волосся, волокна тканини. Біля
вхідних дверей у квартиру виявлені 2 сліди взуття приблизно 43 розміру.
Опитуванням сусідів і мешканців сусідніх будинків по вул. Драгоманова встановлено, що спроб проникнення в яку-небудь із квартир під'їзду будинку, де проживають громадяни Мусіни, або квартири сусідніх будинків не було.
При опитуванні дружина гр. Мусіна К.Ю. розповіла: «...чоловік завжди
тримав двері на ланцюжку і незнайомої людини в квартиру не пустив би.
Знайомих у нас і родичів мало. Біля двох тижнів назад у нас у гостях була гр-ка
Ірина Ігорівна Петрова, продавець магазину, де працює чоловік. Ірина Ігорівна
прийшла разом зі своїм чоловіком Олександром Павловичем Петровим. Після
цього вечора ми розпрощались, і більше я їх не бачила». У результаті
проведення слідчих дій і оперативно-розшукових заходів встановлено наступне:
- п'ять слідів пальців рук, вилучених з місця події, придатні для ... особистості і
залишені не потерпілим і не його дружиною;
- два сліди взуття, виявлених при огляді місця події, придатні для ... взуття, залишені спортивним взуттям типу «кросовки» 43 розміру;
- на телефонному проводі є одиничні сліди від ріжучого знаряддя і придатні
для ...;
- вилучені волокна тканини по мікроскопічних ознаках відносяться до волокон
вовни і придатні для ...
Завдання
Визначте вид (ідентифікаційне, встановлення групової належності або діагностичне) дослідження й оцініть результати проведених досліджень вилучених
слідів.
Які перспективи використання даних слідів у розкритті і розслідуванні злочину?
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Задача № 3
12 листопада 2013 р. по кримінальній справі про крадіжку майна з квартири гр.
Чернова К.Р. був проведений огляд, у ході якого були вилучені сліди злому на
вхідних дверях і лицьовій планці замка. На дверцятах платтяної двостулкової шафи, а також на обкладинці книги, виявленої на підлозі, було виявлено і вилучено 4
сліди пальців рук, у яких добре відобразилися деталі папілярних візерунків. Через
5 днів після огляду місця події був затриманий підозрюваний гр. Вікторов Н.І., у
якого були вилучені деякі речі, викрадені в гр. Чернової К.Р., - газовий пістолет і 7
патронів до нього.
Завдання
Визначите, які ідентифікаційні і діагностичні дослідження й інші слідчі дії по
ідентифікації і діагностиці можуть бути проведені в даному випадку.
Тема 7. Загальні положення криміналістичної експертизи
Питання до практичного заняття
1. У ЧОМУ ПОЛЯГАЄ СУТЬ І ЗНАЧЕННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ?
2. НАЗВІТЬ ОСНОВНІ ВИДИ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ.
3. ЯКІ ЕЛЕМЕНТИ МІСТИТЬ ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ ДО СУДОВОЇ
ЕКСПЕРТИЗИ?
4. ПРИ ЯКИХ ОБСТАВИНАХ ПРИЗНАЧАЄТЬСЯ ДОДАТКОВА І ПОВТОРНА ЕКСПЕРТИЗА?
5. ПРИ ЯКИХ ОБСТАВИНАХ ПРИЗНАЧАЄТЬСЯ КОМПЛЕКСНА І
КОМІСІЙНА ЕКСПЕРТИЗА?
Тема 8. Криміналістичне дослідження слідів (трасологія, дактилоскопія)
Питання до практичного заняття
1. ВИКОРИСТАННЯ ВИЛУЧЕНИХ З МІСЦЯ ПОДІЇ СЛІДІВ У
КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ОБЛІКАХ І ЇХ ДОКАЗОВЕ ЗНАЧЕННЯ У
ВСТАНОВЛЕННІ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНЦІВ.
2. ТЕХНОЛОГІЯ ОДЕРЖАННЯ ЗРАЗКІВ ТРАСОЛОГІЧНИХ СЛІДІВ ДЛЯ
ПОРІВНЯЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ.
3. ЯКІ ВИМОГИ СТАВЛЯТЬСЯ ДО УПАКУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ НА ЕКСПЕРТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ?
4. ПИТАННЯ, ЩО РОЗВ'ЯЗУЮТЬСЯ ТРАСОЛОГІЧНОЮ ЕКСПЕРТИЗОЮ.
Задача № 1

13 вересня 2013 р. слідчий Урюпов А.Д. при огляді місця розбійного нападу на
гр. Весніну С. Г. у кв. 17 буд. 24 по вул. Коломенській виявив наступне: у прихожій
є плями крові у вигляді крапель на підлозі на відстані 1,2 м від вхідних дверей і
мазків на стіні прихожої, які знаходяться на відстані 1,5 м від підлоги і 3,7 м від
крапель на підлозі по діагоналі. Біля вхідних дверей із внутрішньої сторони виявлений слід підошовної частини взуття, утворений нашаруванням ґрунту, максимальною довжиною 25,5 см.
Завдання
Які обставини можна встановити за даними слідами?
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Задача № 2
Проаналізуйте й оцініть наступні фрагменти протоколів оглядів місць подій:
1. На підвіконні вікна були виявлені плями крові діаметром від 5 до 21 мм.
2. Сліди протектора автомашини, виявлені біля Універсаму залишені легковим автомобілем типу Мерседес.
3. З місця події вилучено 7 слідів пальців рук, перекопійованих на 5 відрізків дактилоскопічної плівки.
4. Сліди знарядь злому, виявлені на вхідних дверях, залишені, ймовірно, таким же
знаряддям злому, що і на дверцятах сейфа в кімнаті директора фірми.
Задача № 3
Огляд ювелірного магазину «Рубін» по вул. Ковалевської 13 вересня 2013 р. по
факту розбійного нападу трьох невідомих осіб у масках із застосуванням вогнепальної зброї і заподіянням тяжких тілесних ушкоджень співробітниці магазина гр.
Івановій М.І. дозволив виявити комплекс матеріальних слідів. При огляді території,
яка прилягає до магазина «Рубін», на снігу виявлена бігова доріжка автомашини,
максимальна довжина якої - 25 м. Максимальна ширина протектора - близько 16 см
з малюнком у вигляді ромбиків з розмірами сторін близько 30 мм. На відстані 0,5 м
з лівої сторони від бігової доріжки і 4м від вхідних дверей у магазин, а також 0,7 м
від правої сторони бігової доріжки і 2 м від вхідних дверей магазина виявлено дві
доріжки слідів взуття. У першій доріжці слідів взуття (ліворуч від бігової доріжки
автомашини) відобразилося 4 сліди підошви. Кожний зі слідів довжиною 27,5 см, з
малюнками у вигляді концентричних кілець і рівнобіжних куточків. В другій
доріжці слідів взуття (праворуч від бігової доріжки автомашини) відобразилося три
сліди підошви. Кожний зі слідів довжиною 28 см і малюнком у вигляді
рівнобіжних смуг. При огляді внутрішньої частини приміщення на вітринному склі
одного з прилавків виявлений слід правої руки, у якому відобразилися фаланги
вказівного, середнього і безіменного пальців руки. Максимальна довжина кисті - 19
см.
Завдання
Проаналізуйте результати виявлених матеріальних слідів вчиненого злочину і
вирішіть наступні питання:
- які відомості можна отримати за даними слідами?
- які характеристики зазначених вище слідів необхідно додатково внести до протоколу огляду місця події?
- які попередні дослідження можна провести на місці події з врахуванням всієї
зібраної інформації?
- на які експертизи, з постановкою яких питань необхідно направити дані сліди?
Тема 9. Криміналістичне дослідження зброї, боєприпасів, вибухових
речовин і пристроїв та слідів їх застосування (зброєзнавство)
Питання до практичного заняття
1. ПРЕДМЕТ СУДОВОЇ БАЛІСТИКИ ТА ОСНОВНІ ОБ'ЄКТИ БАЛІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ПРАКТИЦІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ.
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2. КЛАСИФІКАЦІЯ РУЧНОЇ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ, МЕХАНІЗМ
ПОСТРІЛУ ТА ВИНИКНЕННЯ ЙОГО СЛІДІВ. ПРАВИЛА ОГЛЯДУ
ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ НА МІСЦІ ПОДІЇ, ФІКСАЦІЇ ТА ВИЛУЧЕННЯ З
МІСЦЯ ПОДІЇ.
3. ВИДИ ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН І ПРИСТРОЇВ ТА СЛІДИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ ВЧИНЕННІ ЗЛОЧИНІВ. ПРИЙОМИ ВИЯВЛЕННЯ, ОГЛЯДУ,
ФІКСАЦІЇ ТА ВИЛУЧЕННЯ ВИБУХІВОК І СЛІДІВ ВИБУХУ З МІСЦЯ
ПОДІЇ.
4. ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ХОЛОДНОЇ ЗБРОЇ. ПРИЙОМИ
СЛІДЧОГО ОГЛЯДУ, ФІКСАЦІЇ ТА ВИЛУЧЕННЯ ХОЛОДНОЇ ЗБРОЇ.
5. ПІДГОТОВКА ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ЗБРОЇ, ВИБУХОВИХ
РЕЧОВИН І ПРИСТРОЇВ ТА СЛІДІВ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ. ПИТАННЯ, ЩО
РОЗВ'ЯЗУЮТЬСЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЮ ЕКСПЕРТИЗОЮ ЗБРОЇ, ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН І ПРИСТРОЇВ ТА СЛІДІВ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ.
Задача № 1
14 листопада 2013 р. у чергову частину ОВС надійшло повідомлення від гр. Новосьолової Н.А. про те, що в дворі д. 15 по вул. Ленінській було чути постріли з вогнепальної зброї. Після попередньої перевірки черговим ОВС була спрямована
оперативно-слідча група в складі слідчого Аляб'єва А.А., криміналіста Довгого
Г.Ш., оперативного уповноваженого карного розшуку Веселого Г.З. На місці події
також був присутній дільничний уповноважений міліції Сидоров С.С.
При огляді місця події були виявлені три гільзи, виготовлені з металу ясносірого кольору зі слідами бойка на краю фланця без маркувальних позначень, у дерев'яній стінці на ігровій площадці була виявлена стріляна куля, вогнепальне
ушкодження було сліпе, тому куля була вилучена разом з частиною дерев'яної дошки. Стінка знаходилася на відстані 17 м від під'їзду будинку. На місці події також
були виявлені і сфотографовані доріжки слідів взуття, недопалки сигарет «Ява» і
«Прима». Інших слідів виявлено не було.
Завдання
1.
Які обставини можна встановити, проаналізувавши ситуацію на місці
події?
2.
Висловіть припущення про використану вогнепальну зброю, які
питання можна поставити на балістичну експертизу вилучених гільз і куль?
Задача № 2
У липні-серпні 2013 р. злочинна група, яка складається з 3 чоловік, систематично вчиняла грабежі і розбійні напади на квартири громадян, про які попередньо
мала інформацію про матеріальні цінності, місце їх перебування в квартирах,
розташуванні кімнат і обстановку в кімнатах. Після здійснення одного з таких
розбійних нападів 12 вересня 2005 р. співробітникам міліції вдалося затримати
злочинців по гарячих слідах. При особистому обшуку в гр. Попова С.Т. був виявлений пістолет «ТТ» з магазином, спорядженим п'ятьма патронами. При обшуку в
гр. Степанченко В.Н. був вилучений газовий пістолет, по зовнішньому вигляду
схожий на «ПМ», що був заряджений одним газовим патроном.
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Завдання
1. Які експертизи необхідно призначити по об'єктах, вилучених у ході обшуків?
2. Які питання необхідно поставити на вирішення експерта-криміналіста?
Тема 10. Техніко-криміналістичне дослідження документів
Питання до практичного заняття
1. ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА НАУКОВІ ЗАСАДИ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ
ДОКУМЕНТІВ.
ПОНЯТТЯ
ТА
КЛАСИФІКАЦІЯ
ДОКУМЕНТІВ. ПРАВИЛА ПОВОДЖЕННЯ З ДОКУМЕНТАМИ.
2. ДОСЛІДЖЕННЯ РУКОПИСНИХ ДОКУМЕНТІВ. ПОНЯТТЯ ПИСЬМА ТА
ПОЧЕРКУ. ОЗНАКИ ПИСЬМОВОЇ МОВИ І ПОЧЕРКУ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ
ТА
ІДЕНТИФІКАЦІЙНЕ
ЗНАЧЕННЯ.
НЕІДЕНТИФІКАЦІЙНЕ
ДОСЛІДЖЕННЯ РУКОПИСІВ І ЙОГО ЦІЛІ.
3. ПОЧЕРКОЗНАВЧА І АВТОРОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗИ: ПОНЯТТЯ,
ЗАВДАННЯ, МОЖЛИВОСТІ ТА ПІДГОТОВКА МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ
ПРИЗНАЧЕННЯ.
4. ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНА
ЕКСПЕРТИЗА
ДОКУМЕНТІВ:
ПОНЯТТЯ, КОЛО ВИРІШУВАНИХ ПИТАНЬ, ПІДГОТОВКА МАТЕРІАЛІВ
ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ.
Тема 11. Ідентифікація особи за ознаками зовнішності (габітоскопія)
Питання до практичного заняття
1. МЕТОДИ І ЗАСОБИ ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ФІКСАЦІЇ ОЗНАК
ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ.
2. СИСТЕМА ОЗНАК ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ ТА ЇХ ІДЕНТИФІКАЦІЙНЕ
ЗНАЧЕННЯ.
3. МЕТОД «СЛОВЕСНОГО ПОРТРЕТА» ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В
ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПО РОЗКРИТТЮ І РОЗСЛІДУВАННЮ
ЗЛОЧИНІВ.
4. ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ ПОРТРЕТІВ ЗА
ДОПОМОГОЮ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЛАДУ «ПОРТРЕТ» І КОМП'ЮТЕРНОЇ
ПРОГРАМИ «ФОТОРОБОТ».
5. ПИТАННЯ, ЩО РОЗВ'ЯЗУЮТЬСЯ ПОРТРЕТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНОЮ
ЕКСПЕРТИЗОЮ?
Задача №1
Слідчо-оперативна група проводила огляд за заявою про виявлення трупа
невідомого чоловіка, виявленого в лісовому заповідному масиві «Лосиний острів».
На голові трупа і його обличчі були виявлені численні сліди тілесних ушкоджень
темно-бурого кольору, схожого на кров, а також поранення з правої сторони, біля
очного яблука. При огляді одягу трупа ніяких документів виявлено не було. У лівій
кишені піджака був знайдений гаманець із дрібними грошима. Заява в чергову частину УВС по виявленню трупа невідомого чоловіка надійшла від гр. Сєрової К.Н.
о 20 год. 10 хв. 19 жовтня 2013 р. Криміналістом була проведена сигналетична
зйомка, також був сфотографований і вилучений виявлений шкіряний гаманець.
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Через два дні після огляду у відділ карного розшуку УВС надійшла усна заява
від гр. Сизової В.Ю. про зникнення її чоловіка в період з 12 по 19 жовтня 2013 р.
Точну дату зникнення чоловіка гр. Сизова В.Ю. назвати не змогла, тому що в цей
період знаходилася в гостях у своїх батьків у с. Стрільці. Раніше проведена перевірка відбитків пальців рук трупа невідомого чоловіка по дактилоскопічних
обліках дала негативний результат. При пред'явленні для впізнання трупа чоловіка
гр. Сизовій В.Ю. впізнання також дало негативний результат. Після проведених
слідчих дій слідчий прокуратури Грачов Н.В. прийняв рішення про проведення по
кримінальному провадженні портретної експертизи.
Завдання
1. Які дії необхідно провести з обличчям трупа і за участю якого фахівця?
2. Які об'єкти необхідно представити для проведення портретної експертизи про
виявлення трупа невідомого чоловіка в лісовому масиві «Лосиний острів»?
3. Який порівняльний матеріал необхідний для проведення експертизи?
4. Які питання повинна вирішити дана портретна експертиза?
Задача № 2
12 листопада 2013 р. при перевірці паспортного режиму міліціонером патрульно-постової служби старшим сержантом міліції Леоновим В.А. був затриманий
громадянин, у якого вилучений паспорт на ім'я гр. Клокова Петра Леонідовича,
1967 року народження, уродженця м. Львова, який містить ознаки підробки (переклеювання фотографії). При зовнішньому огляді документа виявлена розбіжність
частини відбитка круглої печатки на фотознімку і бланку паспорта. Гр. Клоков
П.Л. був доставлений в відділ ВС з метою встановлення особи. Для отримання
якісних фотознімків затриманого гр. Клокова П.А. черговий по відділу ВС запросив техніка-криміналіста.
Завдання
1.
Які фотознімки й у якій кількості необхідно зробити для наступного
проведення портретної експертизи?
2.
Які питання варто поставити перед експертом-криміналістом при винесенні постанови про призначення портретної експертизи?
3.
Які криміналістичні обліки можуть використовуватися для встановлення особи затриманого?
Задача № 3
22 серпня 2013 р. гр. Пантелєєв Сергій Петрович заявив у відділ карного
розшуку ОВС про зникнення його дружини гр. Пантелєєвої Віри Володимирівни,
яке мало місце 20 серпня 2013 р.
У цей день після невеликої сварки, яка відбулася між ним і його дружиною
Пантелєєвою В.В., близько 14 год. 30 хв. вона зібрала речі і пішла з дому, сказавши
при цьому, що додому більше не повернеться. Гр. Пантелєєв С.П. дзвонив 20 і 21
серпня 2013 р. своїм родичам і родичам дружини, а також її подрузі гр. Васильчиковій К.С. Однак ніхто не зміг що-небудь сказати про місце перебування Віри Володимирівни. Оперативний уповноважений Сидоров С.С. прийняв деякі міри пошукового характеру, але ці міри також не дозволили розшукати Пантелєєву В.В. За
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результатами проведення оперативно-розшукових заходів було прийняте рішення
про заведення кримінального провадження. Слідчий Філатов Л.М. допитав про обставини зникнення гр. Пантелєєвої В.В. її чоловіка гр. Пантелєєва С.П. Було прийняте рішення про проведення огляду квартири гр. Пантелєєва С.П. В ході проведеного огляду було виявлено і вилучено альбом з кольоровими фотознімками, на
яких зображені гр. Пантелєєв С.П. зі своєю дружиною на їхньому весіллі, що
відбулося шість років тому, два фотознімки гр. Пантелєєвої В.В. розміром 4x6 см,
виготовлених два роки тому на паспорт, один груповий чорно-білий фотознімок гр.
Пантелєєвої В.В. з колегами по роботі і шістнадцять її фотознімків, виготовлених
два роки тому під час відпочинку в Анапі.
Завдання
1.
Які фотознімки й у якій кількості необхідно використовувати для
розшуку гр. Пантелєєвої В.В.?
2.
Фотозйомку яких вилучених об'єктів з альбому гр. Пантелєєвої В.В.
необхідно провести з метою використання їх у розшуку й у проведенні слідчих
дій?
Тема 14. Криміналістичне почеркознавство
Питання до практичного заняття
1.ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ ПОЧЕРКОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ.
2. КЛАСИФІКАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ ПОЧЕРКОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ.
3 ДІАГНОСТИЧНІ ЗАВДАННЯ ПОЧЕРКОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ.
Задача № 1

13 листопада 2013 р. експертом-криміналістом Іванівським І.С. при дослідженні
відбитка круглої печатки фіолетового кольору на бланку договору про передачу в
оренду частини площі торгово-промислового комплексу «Промисловий торг»
підприємству «Будівельні матеріали» виявлено, що деякі букви у відбитку мають
звивистість в овальних елементах букв «о», «р», «ф»; дзеркальність у букві «р»; у
слові «промисловий» букви «п» і «р» мають загальний вертикальний елемент.
Слідчим Сергєєвим С.С. документ був спрямований на дослідження для визначення дійсності підпису директора торгово-промислового комплексу «Промисловий
торг». У своєму висновку експерт Іванівський І.С. зробив висновок, що підпис виконаний не директором, а також вказав на підробку відбитка печатки.
Завдання
1.
Чи можна визначити підробку відбитка печатки по ознаках, виявлених
при дослідженні договору?
2.
Чи можна визначити, яким способом виконана підробка печатки?
Задача № 2
Ранком 15 листопада 2013 р. гр. Сашина Г.І. отримала листа з погрозами у свою
адресу і на адресу її дітей. Записка була виконана на чистому листі білого нелінійованого паперу, вкладена в чистий конверт і опущена в поштову скриньку гр. Сашиної Г.І.
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Рукописні записи були вивчені дізнавачем Іванівським С.Н. і для вирішення питання про порушення кримінальної справи спрямовані на дослідження в експертнокриміналістичний відділ.
Завдання
1. Який вид дослідження необхідно провести в даному випадку?
2. Які питання вирішуються при проведенні цього виду дослідження?
Задача № 3
12 листопада 2013 р. з оперативних джерел стало відомо, що головний бухгалтер річкового вокзалу «Південний» гр. Огурцова М.І. систематично приписувала
грошові суми у відомості видачі зарплат і премій співробітникам Південного пароплавства. Приписки вчинялися шляхом дописування визначених цифр у графи видачі зарплати і премій. Для порушення кримінального провадження необхідна
підстава. Офіційної заяви про приписки в слідчого Симонова Р.І. не було.
Завдання
1.
Яке дослідження необхідно провести в даному випадку?
2.
Які питання необхідно поставити перед експертом-криміналістом?
3.
Які зразки необхідно надати в розпорядження експерта-криміналіста?
Задача № 4
При розслідуванні розкрадань коштів виникла необхідність провести почеркознавчу експертизу з метою встановити виконавця підписів у документах, вилучених у бухгалтерії ТОВ «Рубін-2002». У зв'язку з цим 12 листопада 2013 р. слідчий
Іванов І.І. виніс постанову про одержання експериментальних зразків підпису підозрюваного гр. Осипенко В.В., у відношенні якого обрано запобіжний захід - взяття
під варту. У кабінеті слідчого обвинувачуваному оголосили постанову про одержання зразків підпису і роз'яснили, що він повинен десять разів розписатися на
різних аркушах паперу. Ознайомившись з постановою, гр. Осипенко В.В. заявив,
що він відмовляється брати участь у слідчій дії.
У цій ситуації слідчий Іванов І.І. прийняв рішення використовувати для експертизи підписи гр. Осипенко В.В., що є на декількох процесуальних документах у
кримінальному провадженні. У фотолабораторії слідчий Іванов І.І. виготовив фотографії цих підписів і направив їх разом з постановою про призначення експертизи документів експерту Потьомкіну П.Д.
Завдання
1. Чи можна одержати в примусовому порядку зразки підписів гр. Осипенка В.В.?
2. Чи можна підписи гр. Осипенка В.В. на процесуальних документах розглядати як
вільні зразки, придатні для експертизи?
3. Чи міг слідчий Іванов І.І. самостійно виготовити фотографії підписів гр. Осипенка В.В. чи він повинен був залучити для цієї роботи спеціаліста-фотографа?
Тема 17. Криміналістичне дослідження звукових слідів (фоноскопія)
Питання до практичного заняття
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1. ПОНЯТТЯ ТА РІЗНОВИДИ ВІДЕО-ФОНОМАТЕРІАЛІВ, ЗАВДАННЯ І
ЗНАЧЕННЯ
ЇХ
КРИМІНАЛІСТИЧНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ
У
РОЗСЛІДУВАННІ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗЛОЧИНІВ.
2. ПОНЯТТЯ, ПРИЙОМИ І ЗАСОБИ ФІКСАЦІЇ, КОНСЕРВАЦІЇ ТА
ВИЛУЧЕННЯ ЗАПАХОВИХ СЛІДІВ.
3. ПІДГОТОВКА І ПРИЗНАЧЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ ФОНОСКОПІЧНИХ ТА
ЗАПАХОВИХ ОБ’ЄКТІВ.
Тема 21. Тактика слідчого огляду
Питання до практичного заняття
1. ПОНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ, ВИДИ ТА ПРИНЦИПИ (ЗАГАЛЬНІ ТАКТИЧНІ
ПОЛОЖЕННЯ) ОГЛЯДУ
2. ТАКТИКА ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ.
3. ТАКТИКА ОГЛЯДУ ТРУПА.
4. ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИКИ ОГЛЯДУ ПРЕДМЕТІВ, ДОКУМЕНТІВ, ЖИВОЇ
ЛЮДИНИ.
Задача № 1
Гр. Сидоров І.З, 44 років о 13 год. 15 хв. 11 листопада 2016 р. під час робіт з
будівництва житлового будинку по вул. Шиповій потрапив під гусениці трактора
«Бєларус-400». В екстреному порядку машиною швидкої допомоги був доставлений у лікарню № 29. Стан при надходженні середньої тяжкості, із рота відчувається різкий запах етилового спирту. Пульс 82 удари в хвилину, частий, слабкого наповнення і напруги; артеріальний тиск 100/60. Права гомілка у верхній третині деформована, відзначається патологічна рухливість кісток. При операції виявлені
множинні оскольчасті переломи обох кісток правої гомілки з розривом судиннонервового пучка. Зроблено ампутацію правої гомілки на рівні верхньої третини.
Післяопераційний стан задовільний. Кукса ноги зажила первинним натягом.
Завдання
1.
Складіть протокол огляду місця події.
2.
Сформулюйте постанову про призначення судово-медичної експертизи.
Задача № 2
22 грудня 2016 р. о 8 год. 20 хв. у чергову частину РВНП Шахівського району
подзвонила продавець магазину гр. Мальцева М.М. Вона повідомила, що прийшовши на роботу близько 8 год. ранку, побачила, що двері магазину відкриті, а в
торговому залі і підсобних приміщеннях видні ознаки розкрадання товару. Наступним оглядом приміщень магазину були виявлені сліди злому складського
приміщення. Зі слів продавця гр. Мальцевої М.М., злочинці могли викрасти ящик
вина «Букет Молдавії» і копчену ковбасу «Мисливське чудо».
Службовий собака, взявши слід біля магазину, довів до дороги, що веде вздовж
окраїни села, і там слід втратив. По іншу сторону дороги розташовувалося незоране поле, на якому дільничний уповноважений міліції Савельєв І.І. знайшов сліди
санних полозів. Сліди були видні по всій довжині поля і привели в двір будинку в
с. Кузьминки. У будинку в стані важкого алкогольного сп'яніння знаходилися гр.
Маравін Е.Е., гр. Жукова М.І. і гр. Новичкова П.П. У сараї в дворі будинку Са-
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вельєв І.І. знайшов пляшки з-під вина «Букет Молдавії» і коробку з копченою ковбасою «Мисливське чудо», а також сани.
Завдання
1.
Скільки місць події виявлено в даному випадку?
2.
У якій послідовності необхідно організувати огляд місць події?
Задача № 3
Гр. Іванова М.І. для заволодіння спільно нажитим майном вирішила позбутися
свого чоловіка гр. Іванова П.П. 12 вересня 2016 р. для його вбивства вона найняла
за 900 дол. гр. Миколаєва Н.Н.
Увечері 23 вересня 2016 р. гр. Іванова М.І. разом з чоловіком поверталася з гостей. Гр. Іванова М.І. сказала чоловіку, що підвернула ногу, і гр. Іванов П.П.
нагнувся до неї. У цей час через кущі вийшов гр. Миколаїв Н.Н. і став наносити
потерпілому удари ломиком по голові і тулубу. Переконавшись, що чоловік мертвий, вона віддала гр. Миколаєву Н.Н. свій годинник і гаманець. Ломик гр. Миколаїв Н.Н. кинув у ріку Плотву.
Гр. Іванова М.І. порвала свій верхній одяг, нанесла собі поверхневі ушкодження
у вигляді саден і подряпин і, повернувшись до своєї знайомої, подзвонила в
національну поліцію, повідомивши про вчинений на них з чоловіком розбійний
напад. На місці події оперативним працівником карного розшуку Євсєєвим Е.Н.
були виявлені сліди крові і волосся, які не належать потерпілому гр. Іванову П.П.
Завдання
1.
Визначте межі огляду місця події.
2.
Назвіть тактичні прийоми огляду, які доцільно використовувати в даному випадку.
Тема 22. Тактика обшуку
Питання до практичного заняття
1. ПОНЯТТЯ ОБШУКУ. ВИДИ ОБШУКУ, ЗАВДАННЯ ОБШУКУ,
ЗНАЧЕННЯ ЇХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДЛЯ РОЗКРИТТЯ І РОЗСЛІДУВАННЯ
ЗЛОЧИНІВ.
2. ТАКТИЧНІ ПРИЙОМИ ПІДГОТОВЧОГО ЕТАПУ ОБШУКУ. РОЗРОБКА
ПЛАНУ ОБШУКУ (ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ). ДОБІР УЧАСНИКІВ
ОБШУКУ, ПІДГОТОВКА ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ.
3. ТАКТИЧНІ ПРИЙОМИ РОБОЧОГО ЕТАПУ ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ В
ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТАДІЇ ЦЬОГО ЕТАПУ, ОБ’ЄКТІВ (ПРИМІЩЕНЬ:
ЖИТЛОВИХ І СЛУЖБОВИХ, ДІЛЯНОК МІСЦЕВОСТІ, ТРАНСПОРТНИХ
ЗАСОБІВ, ОСОБИ).
Задача № 1
23 вересня 2016 р. гр. Бабич B.C. був викликаний на допит до слідчого Юркова
П.Ю. Встановивши, що гр. Бабич B.C. по національності білорус, слідчий Юрков
П.Ю. запитав його, чи володіє він українською мовою і на якій мові він хотів би
давати показання. Свідок гр. Бабич B.C. заявив, що українською мовою він володіє,
але показання хотів би давати білоруською мовою. Тоді слідчий Юрков П.Ю. повідомив гр. Бабичу B.C., що сам він довго жив у Білорусії і добре володіє білоруською мовою, у зв'язку з чим може перевести показання свідка. Свідок гр. Бабич B.C.
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не заперечував. Слідчий Юрков П.Ю. провів допит і склав протокол українською
мовою. Протокол допиту був прочитаний свідку в усному перекладі на білоруську
мову і підписаний слідчим Юрковим П.Ю. і свідком гр. Бабичем B.C.
Завдання
1.
Чи правильно був проведений допит свідка?
2.
Які тактичні прийоми допиту були порушені?
Задача № 2
Гр. Никонова Н.Н., підозрювана в кількох вбивствах, у тому числі і в убивстві
директора ВАТ «Велике місто» підприємця гр. Алмазова А.А., заперечувала свою
провину. 12 листопада 2016 р. слідчий Куликов К.К., готуючись до чергового допиту, докладно вивчив її біографічні дані й установив, що вона після школи успішно займалася стрільбою.
У 1999-2001 р.р. гр. Никонова Н.Н. служила снайпером у мотострілковій бригаді. На допиті слідчий Куликов К.К., не торкаючись обставин злочину, зосередив
увагу підозрюваної на періоді служби, успіхах у стрільбі. Коли гр. Никонова Н.Н.
захопилася спогадами, вийшла зі стану настороженості і стала розповідати про те,
як стріляла без промаху, коли брала участь у навчаннях, слідчий Куликов К.К. зненацька запитав: «Якщо ви так влучно стріляєте, то навіщо стріляли в гр. Алмазова
А.А. три рази?» Підозрювана гр. Никонова Н.Н відразу ж відповіла: «Я думала, що
промахнулася», а потім докладно розповіла про вбивство гр. Алмазова А.А.
Завдання
Вирішіть, наскільки правомірною була постановка запитання слідчим перед
підозрюваною?
Задача № 3
Гр. Дьомін К.С. обвинувачувався в тому, що в стані легкого алкогольного
сп'яніння в ніч з 15 на 16 липня 2016 р. біля буд. 5 по вул. Лісовій у бійці з братами
Кирилом, Вадимом і Дмитром Пановими ударом ножа вбив Кирила і тим же ножем
завдав удару в ліве плече Дмитрові, заподіявши йому тілесні ушкодження середньої ступені тяжкості, які потягли тривалий розлад здоров'я.
З наявних же у справі матеріалів видно, що брати Панови переслідували гр.
Дьоміна К.С., по черзі наздоганяли його і наносили йому удари ногами і руками.
Сам же гр. Дьомін К.С. відповідних ударів не наносив і лише виривався і втікав, а
потім застосував ніж проти Кирила і Дмитра Панових, тому що Вадим Панов втік з
місця події.
Завдання
1. Складіть плани повторних допитів Дьоміна К.С., братів Дмитра і Вадима
Панових.
2. З ким необхідно провести одночасні допити? Складіть план проведення одночасного допиту.
3. Які ще слідчі дії необхідно провести при розслідуванні даного кримінального
провадження?
Тема 23. Тактика допиту
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Питання до практичного заняття
1. ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ЗАВДАННЯ ДОПИТУ; ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗАНЬ ДЛЯ
РОЗКРИТТЯ І РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ.
2. ЕТАПИ (СТАДІЇ) ДОПИТУ. ТАКТИЧНІ ПРИЙОМИ ПІДГОТОВКИ ДО
ДОПИТУ. ВИЗНАЧЕННЯ ТАКТИКИ НАСТУПНИХ ЕТАПІВ ДОПИТУ В
ЗАЛЕЖНОСТІ
ВІД
СИТУАЦІЇ
ДОПИТУ:
БЕЗКОНФЛІКТНОЇ,
КОНФЛІКТНОЇ. РОЗРОБКА ПЛАНУ ДОПИТУ (ПІДГОТОВКИ І
ПРОВЕДЕННЯ).
3. ТАКТИЧНІ
ПРИЙОМИ
ВСТАНОВЛЕННЯ
ПСИХОЛОГІЧНОГО
КОНТАКТУ З ДОПИТУВАНИМ.
4. ТАКТИЧНІ ПРИЙОМИ ДОПИТУ НА ЕТАПІ (В СТАДІЇ) ВІЛЬНОЇ
РОЗПОВІДІ.
5. ТАКТИКА ПИТАЛЬНО-ВІДПОВІДНОГО ЕТАПУ ДОПИТУ. ТАКТИЧНІ
ПРИЙОМИ ТА КОМБІНАЦІЇ ДОПИТУ.
Тема 24. Тактика пред'явлення для впізнання
Питання до практичного заняття
1. ТАКТИЧНІ ПРИЙОМИ ПІДГОТОВЧОГО ЕТАПУ ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ДЛЯ
ВПІЗНАННЯ.
2. ТАКТИЧНІ ПРИЙОМИ РОБОЧОГО ЕТАПУ ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ДЛЯ
ВПІЗНАННЯ ЖИВОЇ ЛЮДИНИ, ЛЮДИНИ ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ
ОЗНАКАМИ.
3. ЗАКЛЮЧНИЙ ЕТАП ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ, ФІКСАЦІЯ
ПЕРЕБІГУ І РЕЗУЛЬТАТІВ СЛІДЧОЇ ДІЇ.
Задача № 1
13грудня 2015 р. при огляді слідчим Петровим П.П. місця, де був виявлений
труп невідомої жінки зі слідами насильницької смерті, гр. Ховрашков С.З, який
випадково виявився біля місця події, заявив, що впізнає в убитій свою сусідку по
сходовій площадці гр. Мутурзіну В.Н. Слідчий Петров П.П. відразу оформив протокол впізнання трупа в присутності понятих гр. Іванової І.І. і гр. Соколова А.А.
Завдання
1. Чи правомірні дії слідчого?
2. Чи можливе пред'явлення трупа для впізнання на місці його виявлення?
Задача № 2
17 серпня 2016 р. з літньої кошари фермерського господарства був викрадений
бик. Власник худоби гр. Вербін Н.Н. докладно описав прикмети тварини: колір,
пляма овальної форми на чолі, ушкоджений лівий ріг і наявність клейма у вигляді
букв «О» і «Ц». Оперативним шляхом бик з такими прикметами був виявлений у
дворі будинку підозрюваного гр. Мішина М.М. у с. Петрове.
Слідчий Зотов З.І. прийняв рішення пред'явити бика для впізнання фермеру гр.
Вербіну Н.Н.
Завдання
Чи є правильним рішення слідчого в даному випадку? Відповідь обгрунтуйте
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Задача № 3
12 лютого 2015 р. потерпілий Сидоров М.С., який вчиться в загальноосвітній
школі № 23, вказав наступні прикмети викраденої в нього шапки. Шапка з хутра
ондатри темно-коричневого кольору, трішки поношена. Підкладка із саржі сірого
кольору. Вушні зав'язки зі шнурків різного кольору - чорного і темно-коричневого.
У потиличній частині шапки, під одворотом вушної частини є залисина, яка утворилася від молі, діаметром приблизно 25 мм. Всередині на підкладці барвником
фіолетового кольору написані ініціали «С.М.С».
Завдання
Як вирішити питання про пред'явлення потерпілому для впізнання шапки після
її вилучення?
Задача № 4
23 жовтня 2016 р. у справі про квартирні крадіжки, вчинені у буд. 4 по вул. Перемоги, був затриманий на ринку з різними носильними речами гр. Петров А.Д.
Вилучені в нього речі пред'явили потерпілим, які їх впізнали.
При провадженні на квартирі в гр. Петрова А.Д. обшуку було виявлено зв'язку
ключів. З наявних у справі трьох протоколів слідчих експериментів вбачається, що
3 ключі з цієї зв'язки відповідно підійшли до квартир, у яких були вчинені крадіжки носильних речей.
Свідки гр. Свіданов С.Д. і гр. Єлисєєв А.Ж. показали, що 15 жовтня 2016 р., повертаючись з роботи близько 17 год., бачили біля під'їзду незнайомого громадянина з валізою в руці і розповіли про його прикмети.
Завдання
1.
Складіть план проведення пред'явлення для впізнання підозрюваного.
2.
Чи є необхідність у даному випадку в проведенні трасологічної експертизи і по яких об'єктах?
Тема 25. Тактика слідчого експерименту
Питання до практичного заняття
1. ТАКТИКА ПІДГОТОВЧОГО ТА РОБОЧОГО ЕТАПУ СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ У ФОРМІ ДОСЛІДІВ.
2. ТАКТИЧНІ ПРИЙОМИ РОБОЧОГО ЕТАПУ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДІВ.
3. ТАКТИЧНІ ПРИЙОМИ РОБОЧОГО ЕТАПУ СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ
У ФОРМІ ВІДТВОРЕННЯ ОБСТАНОВКИ І ОБСТАВИН ПОДІЇ. ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДІВ І УМОВ, В ЯКИХ ВОНИ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ. ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ.
4. ЗАКЛЮЧНИЙ ЕТАП СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ, ОСОБЛИВОСТІ ФІКСАЦІЇ ПЕРЕБІГУ І РЕЗУЛЬТАТІВ СЛІДЧОЇ ДІЇ.
Задача № 1
14 листопада 2015 р. співробітники патрульної поліції затримали на території
вантажного двору гр. Кабанова А.Н. при спробі вчинити крадіжку речей з вантажного контейнера. У ході розслідування гр. Кабанов А.Н., зокрема, показав, що на
вантажний двір він проник пізно ввечері через щілину під в’їзними воротами; при
цьому він порвав одяг і сильно подряпав спину об гострі кінці металевих прутів, з
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яких виготовлені стулки воріт. Дійсно, піджак, сорочка і майка гр. Кабанова А.Н.
були порвані, майка і сорочка забруднені кров'ю, а на спині були травми у вигляді
глибоких поздовжніх подряпин. Слідчий Іванов В.В. запропонував гр. Кабанову
А.Н. показати, як він проникнув на вантажний двір, і оформив цю слідчу дію протоколом слідчого експерименту.
Завдання
Чи правильне рішення слідчого?
Задача № 2
15 серпня 2016 р. гр. Круглов М.К., у стані сильного алкогольного сп'яніння,
озброївшись мисливською рушницею, прийшов до будинку гр. Іщенко М.Т. з метою вбивства останнього, з яким у нього склалися неприязні відносини. Зайшовши
в палісадник, гр. Круглов М.К. постукав у вікно і, коли в кімнаті загорілося світло,
вчинив постріл через вікно в глиб кімнати. Однак гр. Іщенку М.Л. по не залежних
від гр. Круглова М.К. обставинах яких-небудь ушкоджень заподіяно не було.
На попередньому слідстві й у суді гр. Круглов М.К. стверджував, що стріляв у
вікно потерпілого без мети вбивства, а лише для того, щоб налякати його.
Слідчим було прийняте рішення про проведення слідчого експерименту і призначення балістичної експертизи.
Завдання
1. Які питання необхідно перевірити при проведенні слідчого експерименту?
2. Складіть план проведення слідчого експерименту.
3. Які питання необхідно поставити на вирішення балістичної експертизи?
Задача № 3
Директор ТзОВ «Хвиля» гр. Зимов Г.Л., будучи зацікавленим в одержанні інформації про комерційну діяльність ВАТ «Буревісник», передав 12 серпня 2016 р.
велику суму грошей менеджеру фірми «Буревісник» гр. Миколаєву П.А. за отримання даних, що його цікавлять. Співробітник ТзОВ «Хвиля» гр. Петрушин В.В.,
довідавшись про цей факт при підслуховуванні через стінку сусідньої кімнати,
сповістив про це в прокуратуру. Після проведення відповідних оперативних заходів слідчим Мартиновим Л.І. була порушене кримінальне провадження у відношенні гр. Зимова Г.Л. і гр. Миколаєва П.А. Однак у ході проведених допитів гр.
Зимова Г.Л. і гр. Миколаєва П.А. одержати інформацію, що підтверджує факт дачі
неправомірної вигоди, не вдалося. Слідчий Мартинов Л.І. вирішив провести слідчий експеримент.
Завдання
1.
Визначте вид і учасників слідчого експерименту.
2.
Складіть план проведення слідчого експерименту.
Задача № 4
У листопаді 2016 р., розслідуючи справу про порушення правил дорожнього
руху, що спричинило загибель гр. Тарасенко В.В., слідчий Устинов О.Л. засумнівався в правильності показань свідка гр. Нестерова В.Н., що нібито з великої
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відстані в сумерках бачив деталі події і номер автомашини, яка збила гр. Тарасенко
В.В.
На запит слідчого Устинова О.Л. відділення гідрометеослужби надало довідку,
де містилися відомості про час заходу сонця, температуру повітря, хмарність, опади під час ДТП, що цікавили слідчого Устинова О.Л.
Завдання
1. Який вид слідчого експерименту необхідно провести в даному випадку?
2. Складіть план проведення слідчого експерименту.
Тема 26. Тактика використання спеціальних знань у кримінальному
судочинстві. Призначення і проведення судових експертиз
Питання до практичного заняття
1. ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ, ВИДИ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ; ПОНЯТТЯ
ЕКСПЕРТА, СУДОВО-ЕКСПЕРТНІ УСТАНОВИ В УКРАЇНІ.
2. ТАКТИКА ПРИЗНАЧЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ.
3. ОЦІНКА ВИСНОВКУ ЕКСПЕРТА І ВИКОРИСТАННЯ ОТРИМАНИХ
ДАНИХ В КРИМІНАЛЬНОМУ ТА ІНШИХ ВИДАХ СУДОЧИНСТВА.
Задача № 1
10 липня 2016 р. була вчинена крадіжка з квартири гр. Соколова П.Р., розташованої в одноповерховому дерев'яному будинку в дачному селищі «Ватутінки-44».
У ході огляду території ділянки, яка примикає до вікон квартири, виявлений об'ємний слід протектора автомобіля довжиною близько 5,5 м. Слід був зафіксований
шляхом фотографування, схематичної замальовки і виготовлення гіпсового зліпка.
У справі потрібно встановити, чи не залишений зазначений слід колесами автомобіля ВАЗ-2110, державний номер АТ 35-45 ВЕ.
Завдання
1.
Сформулюйте необхідні питання експерту.
2.
Опишіть об'єкти, що повинні бути представлені в розпорядження
експерта для провадження експертизи.
Задача № 2
У ніч з 13 на 14 вересня 2016 р. у с. Захарово пострілом через відкрите вікно у
своєму будинку був поранений гр. Литовкін А.Н.
У лікарні з лівого плеча гр. Литовкіна А.Н. була витягнута куля з оболонкою
червонуватого кольору.
17 вересня 2016 р. при обшуку в будинку підозрюваного в справі гр. Воронова
Л.А. зі стельової балки житлової кімнати була витягнута куля з оболонкою червонуватого кольору і з деформованою головною частиною.
Завдання
Сформулюйте питання експерту.
Задача № 3
13 вересня 2016 р. слідчий Вікторов В.Ю. у справі про квартирну крадіжку без
відома підозрюваного у вчиненні крадіжки гр. Юрченкова Д.Л. отримав у резуль-
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таті проведення оперативно-розшукового заходу відбитки пальців гр. Юрченкова
Д.Л.
Ці відбитки він представив слідчому Єфімову Г.М. для використання як
порівняльного матеріалу зі слідами рук, виявленими при огляді місця події.
Слідчий Єфімов Г.М. відмовився прийняти отримані відбитки пальців через погану якість деяких з них. Експерту-криміналісту Михальцову Н.А. показувати дані
відбитки пальців рук слідчий не став.
Завдання
1.
Чи правильно поступив слідчий?
Якщо неправильно, то як необхідно було поступити в даному випадку?
Тема 28. Розслідування злочинів проти особи
Питання до практичного заняття
1. ОБСТАВИНИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ УСТАНОВЛЕННЮ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВА.
2. ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ І ВЕРСІЇ ПОЧАТКОВОГО ТА НАСТУПНОГО
ЕТАПІВ РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ.
3. ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИКИ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ ДІЙ.
Задача 1
30 вересня 2016 р. у лісопосадці, в 200 м. від с. Демидово патрульним поліції
Івановим І.Д. був виявлений розчленований труп жінки. У трупа були відсутні
нижні кінцівки. На трупі був одягнутий фланелевий халат світло-блакитного кольору. Іншого одягу на трупі не було. Труп був упакований у прозорий мішок розміром 1,5x3 м.
При огляді трупа оперативним уповноваженим Соколовим С.С. встановлено:
жінці на вигляд 30-35 років, середнього статури, волосся русяве пряме до пліч, обличчя овальне, чоло вертикальне, середньої висоти, брови дугоподібні вузькі, ніс
увігнутий малий, основа носа опущена, очі блакитні, рот великий, губи тонкі. На
шиї трупа виявлена різко виражена горизонтальна странгуляційна борозна. Пальці
на руках стиснуті в кулаки. Нижні кінцівки були вміло відчленовані злочинцем.
Слідів боротьби, крові і нижніх кінцівок не виявлено.
Завдання
1. Складіть план розслідування, план проведення початкових слідчих дій і оперативно-розшукових заходів.
2. Винесіть постанову про призначення судово-медичної експертизи.
Задача 2
12 листопада 2016 р. о 22 год. у своїй квартирі по вул. Іванівській був виявлений
труп гр. Михайлова М.М., 22 років з великим пораненням в області шиї. Труп лежав на підлозі в калюжі крові обличчям догори. Поруч із трупом знаходилася розкрита небезпечна бритва, покрита засохлою кров'ю.
При огляді трупа патрульним поліції Титовим І.М. виявлена біла сорочка, яка
попереду в області коміра просочена кров'ю. Шкіряне покриття бліде, чисте, за винятком обличчя і кистей рук, рясно покритих засохлою кров'ю.
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Труп на дотик холодний, слизова оболонка губ підсохла. Трупні плями обмежені, блідо-фіолетового кольору, розташовані на задній поверхні тулуба та нижніх
кінцівок, при натисненні пальцем не зникають, але злегка бліднуть. Первісний
колір цілком відновлюється через 1,5 хв. Трупне задубіння добре виражене у всіх
групах м'язів. Видимих гнильних явищ не відзначається.
На шиї трупа, у її середньому відділі, на передній поверхні розташована рана.
Краї рани рівні, кінці гострі. На лівій бічній поверхні шиї, в області кінця рани є
п'ять, майже паралельно розташованих поверхневих насічок довжиною 0,5-1,6 см.
Краї рани покриті засохлою кров'ю, у дні її видні ушкоджені м'язи шиї і трахея.
Завдання
1. Винесіть постанову про призначення судово-медичної експертизи трупа.
2. Встановіть причину смерті.
3. Охарактеризуйте застосоване знаряддя.
Задача 3
12 жовтня 2016 р. о 12 год. у лісі Косівського району був виявлений труп гр.
Юр'єва І.Ю., 29 років з пораненням грудної клітки.
При огляді трупа дільничним інспектором поліції Прокловим А.П. відзначено,
що на трупі одягнені темно-синя вовняна куртка, темно-сіра лавсанова сорочка,
майка з блакитного бавовняного трикотажу, напівшерстяні штани темно-синього
кольору, чорні бавовняні труси. На ногах - ялові чоботи, онучі, сірі трикотажні
носки. Одяг в порядку, ледь вологий.
На лівій половині передньої поверхні вовняної куртки, відступаючи 35 см. вниз
від плечового шва і 6,5 см. вліво від серединної застібки «блискавка» - виявлено
дефект тканини округлої форми діаметром 2,8 см. з нерівними краями без видимих
характерних забруднень і нашарувань в окружності. Аналогічні ушкодження у
відповідних місцях розташовані на сорочці і майці. На майці в окружності ушкодження, на площі 2,2x2,6 см. є слабо визначений сірий наліт. Ріст потерпілого 184
см. Статура правильна, шкіряне покриття в області грудей і живота забруднене
кров'ю.
Трупні плями блідо-фіолетового кольору, обмежені, розташовані на задній поверхні тулуба і кінцівок, при натисненні пальцем не зникають і не бліднуть. Трупне
задубіння не виражене. На бічних поверхнях грудної клітки і нижніх кінцівок чітко
позначений малюнок поверхневих шкірних вен (гнильна венозна мережа). Шкіра
живота, грудної клітки, а також обличчя з зеленуватим відтінком. Обличчя і живіт
роздуті гнильними газами (гнильна емфізема).
На передній поверхні грудної клітки зліва, у 6-му міжребер’ї по серединноключичній лінії, у 4 см. від краю грудини, на відстані 121 см. від лівої стопи – виявлена рана округлої форми з нерівними краями діаметром 4,5 см. При зближенні
країв рани відзначається дефект тканини. Краї рани, підшкірна клітковина і м'язи
грязно-сірого кольору.
Відповідно шкірній рані ушкоджені м'язи 6-го міжреберʹя. Є також оскольчасті
переломи верхнього краю 5-го і нижнього краю 6-го ребер. Кінці кісткових
осколків звернені всередину.
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Завдання
1. Напишіть протокол огляду трупа.
2. Винесіть постанову про призначення судово-медичної експертизи трупа.
3. Визначте причину і давність настання смерті.
Тема 30. Розслідування злочинів, які вчиняються в установах виконання
покарань
Питання до практичного заняття
1. ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЛОЧИНІВ,
ЯКІ ВЧИНЯЮТЬСЯ В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ. ПРЕДМЕТ
БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ПОСЯГАННЯ.
2. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК
ЕЛЕМЕНТІВ
КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ОКРЕМИХ
ВИДІВ ЗЛОЧИНІВ В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ.
3. ТИПОВІ ДОСЛІДЧІ СИТУАЦІЇ. ХАРАКТЕРНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ
ДЛЯ ПОЧАТКУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО ЗЛОЧИНІВ,
ЯКІ ВЧИНЯЮТЬСЯ В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ.
5. Завдання самостійної роботи
5.1. Практикум
1. В лісі було знайдено труп невідомої жінки. При огляді виявлено ознаки
задушення. Ознак зґвалтування не виявлено. Вбита одягнута в червону сукню,
шкіряну куртку, чорні туфлі, у вухах - золоті сережки. Яке завдання в даній
ситуації висувається на перший план?
2. У річці місцевими жителями знайдено мішок із частинами людського тіла. У
зв'язку з тим, що голова трупа була спотворена, встановити особу вбитого було
важко. Вкажіть найімовірнішу типову для даної ситуації версію щодо особи
злочинця:
3. У міському парку культури знайдено труп невідомої молодої жінки, загорнутої в
простирадло. Під час огляду встановлено, що на тім’ячку голови трупа є
ушкодження, нанесені важким тупим предметом. Ознак зґвалтування не виявлено.
Всі цінні речі залишилися у потерпілої. Вкажіть найімовірнішу типову версію
щодо даної події:
4. У приміському лісі знайдено частини трупа людини. Порушено кримінальну
справу. Які дані про злочинця можна отримати за допомогою судовомедичного дослідження частин трупа?
5. Оглядаючи місце події у справі про вбивство, було виявлено об'єкти, що можуть
мати значення для встановлення істини. Вкажіть об'єкти, які можуть бути
направлені на судово-медичну експертизу:
насіння невідомої рослини;
невідомі волокна з одягу вбитого;
недопалок сигарети;
волокна вовни.
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6. У кримінальній справі, порушеної в зв'язку з заявою про зникнення гр. Моніної,
було затримано гр. Бойка, в оселі якого виявлено сліди крові та деякі речі зниклої.
На допиті Бойко визнав себе винним у вбивстві і показав місце поховання трупа.
Яке першочергове завдання виникає у зв'язку з цим?
7. Перевіривши заяву гр. Костіна про зникнення його 10-літньої доньки,
місцеперебування якої не було встановлено, порушено кримінальну справу.
Костіна допитано про обставини зникнення дочки. Яку слідчу дію необхідно в
першу чергу провести слідчому?
8. У МВВС звернувся гр. Горянок із заявою про те, що його дочку, студентку
університету, було зґвалтовано в кімнаті гуртожитку студентом Анісімовим. Яке
рішення слід прийняти у зв'язку з цією заявою?
9. У протоколі огляду місця події у справі про зґвалтування вказувалося: «Місце
події знаходиться на північному узбіччі дороги між радгоспом «Благодатне» та
селищем «Дачне» на відстані 1.5 км від обох орієнтирів. В 3-х метрах від дороги є
чіткі сліди боротьби. На місці події знайдено наступні речові докази: 1) жіноча
прикраса з білим орнаментом, на якій зображена ваза з трояндою; 2) недопалок
сигарети». Яку основну помилку допущено?
10. У кримінальній справі про зґвалтування потерпіла К. показала, що була
зґвалтована у своїй кімнаті, в гуртожитку знайомим їй Старковим. При цьому, за її
словами, вона чинила активний опір і кликала на допомогу. Однак сусіди К., які
були в цей час у своїх кімнатах, як з'ясувалося на допитах, ні шуму, ні закликів на
допомогу не чули. Яку слідчу дію необхідно провести для ліквідації цього
протиріччя?
11. У РВВС звернулася Є., яка заявила, що була зґвалтована Солянкіним який
перед тим напоїв її вином до безчуттєвого стану. Солянкін на допиті заперечував
факт зґвалтування. Яку слідчу дію необхідно провести для встановлення
знаходження потерпілої в безпорадному стані?
12. У кримінальній справі про зґвалтування потерпіла показала, що була
зґвалтована невідомим їй чоловіком біля залізничного насипу, коли ввечері
поверталася додому зі станції. При цьому вона чинила ґвалтівникові тривалий опір.
Яку слідчу дію необхідно провести відразу після допиту потерпілої й огляду
місця події?
13. У РВВС звернулася гр. Л. із заявою про те, що пізно ввечері її зґвалтував
невідомий чоловік у парку біля кінотеатру «Київ». Потерпіла описала ознаки його
зовнішності, зокрема брови, що зрослися на переніссі, і татуювання у вигляді
штурвала на тильній стороні правої долоні. За цим описом було складено
суб'єктивний портрет ґвалтівника. Яку ще дію на даному етапі розслідування
необхідно виконати для встановлення злочинця?
14. У кримінальній справі про спробу зґвалтування потерпіла показала, що на неї
напав невідомий молодий чоловік, якому вона чинили активний опір. Оскільки
було темно прикмет його зовнішності вона не дуже запам'ятала, але помітила, що
одягнутий він був у довго-ворсистий светр, який вона, напевно пошкодила, а також
подряпала ґвалтівникові ліву руку. Яку слідчу дію в першу чергу необхідно
провести для встановлення причетності до злочину підозрюваного?
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15. Наряд міліції затримав гр. Козлова у міському парку при спробі зґвалтування
гр. Ш. Порушено кримінальну справу. Яку першочергову слідчу дію слід
провести в даній ситуації?
16. Колесов, який мешкає в кімнаті комунальної квартири, заявив у РВВС про
вчинення в нього крадіжки радіоприймача і хутряної шапки. Під час огляду місця
події, пошкоджень дверей, засувів, вікон не виявлено. Кімната завжди замикалась
господарем, який ніколи нікому ключів не залишав. Вкажіть типову версію про
злочинця, характерну для даної ситуації.
17. Оглядаючи квартиру, з якої здійснена крадіжка, на дверях виявлено,
зафіксовано і вилучено об'ємні сліди знаряддя злому. Як потрібно вдіяти зі
слідами після огляду місця події?
18. Оглядаючи квартиру, з якої здійснена крадіжка, було виявлено, зафіксовано і
вилучено три сліди пальців рук. Як треба поводитись із виявленими слідами?
19. Надійшла заява Чикіна про квартирну крадіжку, яку він виявив, повернувшись
додому з відрядження. Він також повідомив, що сусід Стариков за день до його
приїзду бачив на площадці сходів незнайомого чоловіка. Яку слідчу дію повинен
провести слідчий після огляду місця події?
20. Працівники міліції на ринку затримали Рогова при спробі продажу шкіряної
куртки, подібної на ту, що вважалася вкраденою із квартири Шапова. Яку слідчу
дію необхідно провести вслід за допитом Рогова?
21. Внаслідок хуліганських дій у кафе селища Південне під час весілля невідомий
чоловік розбив електроорган, підсилювач, завдав тілесних ушкоджень керівнику
музичної групи і зник. Укажіть напрям взаємодії слідчого й дільничного
оперуповноваженого:
22. Слідчому надійшли матеріали про те, що гр. Бодров у нетверезому стані
ввірвався у мікроавтобус РАФ, що стояв на узбіччі дороги, і, погрожуючи водієві
ножем, погребував відвезти його до кінотеатру «Познань». По дорозі водій
зупинив машину біля світлофора, де стояли група громадян і працівник міліції,
вискочив із кабіни і покликав на допомогу. Бодров був затриманий працівником
міліції в салоні мікроавтобуса, В нього було вилучено кухонний ніж. Порушено
кримінальну справу. Яку слідчу дію необхідно провести першою в даній
ситуації?
23. Слідчому надійшли матеріали проте, що в кафе «Лісове» невідомий громадянин
ударив офіціанта, перекинув сервірований стіл, розбив настінне дзеркало і зник. За
ознаками злочину, передбаченого ст. 296 КК України, порушено кримінальну
справу. Яку слідчу дію необхідно провести першою в даній ситуації?
24. На основі заяви Ольхіна (і матеріалів її перевірки) про те, що двері його кімнати
в комунальній квартирі були підпалені гр. Авдєєвим з хуліганських мотивів,
порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 296 КК
України. Оглядаючи місце події, було встановлено, що двері кімнати обгоріли
ззовні. При цьому було вилучено кусок дермантину (яким були обиті двері), від
якого доносився запах розчинника. Яку слідчу дію необхідно провести першою
після допиту Ольхіна в даній ситуації?
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25. Слідчому надійшли матеріали про бійку в ресторані «Крим» між двома групами
відвідувачів, під час якої застосовувались зривпакети і куски сталевого гроса. Всі
шестеро учасників бійки затримані. Оглядаючи місце події, виявлено і вилучено
три куски троса та дві оболонки від зривпакетів. Свідки події встановлені. За
ознаками злочину, передбаченого ч. З ст. 296 КК України, порушено кримінальну
справу. Яка обставина повинна бути обов'язково встановлена слідчим для
вирішення питання про притягнення до кримінальної відповідальності
учасників бійки?
5.2. Орієнтовний перелік питань для тестового контролю самостійної роботи
1.
ЗА СВОЄЮ ПРИРОДОЮ НАУКА КРИМІНАЛІСТИКА Є
1.
технічною
2.
природничо-технічною
3.
юридичною
4.
природничо-технічною і юридичною (має двоїсту природу)
5.
немає єдності думок
2.
1.
2.
3.

ДЖЕРЕЛАМИ НАУКИ КРИМІНАЛІСТИКА Є
практика і наука
закон
практика, наука, закон

3.
СИСТЕМА КРИМІНАЛІСТИКИ СКЛАДАЄТЬСЯ ІЗ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНИХ
ОДИН З ОДНИМ РОЗДІЛІВ(ЧАСТИН)
1.
загальної теорії криміналістики, трасології, криміналістичної тактики,
криміналістичного зброєзнавства
2.
судової балістики, криміналістичної техніки, тактики призначення і
проведення експертизи, взаємодії органів досудового слідства з іншими службами
органів внутрішніх справ і судово-експертних установ
3.
криміналістичного документознавства, тактики призначення і проведення
експертизи, теорії криміналістичної ідентифікації і діагностики, ідентифікації
людини за ознаками зовнішності
4.
теорії криміналістичної ідентифікації і діагностики, криміналістичної
трасології, криміналістичного обліку, криміналістичної методики розслідування
злочинів
5.
загальної
теорії
криміналістики,
криміналістичних
експертиз,
криміналістичної техніки, криміналістичної тактики, криміналістичної методики
розслідування злочинів
4.
ДО ВЛАСНЕ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ МЕТОДІВ ВІДНОСЯТЬСЯ
1.
антропологічні, антропометричні, соціологічні, психологічні
2.
методи
криміналістичної
ідентифікації,
дактилоскопії,
одорології,
планування слідчих дій, організації розслідування
3.
вимірювання, обчислення, геометрична побудова
4.
спостереження, опис, порівняння, експеримент, моделювання
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5.

аналіз, синтез, індукція, дедукція, гіпотеза, аналогія

5.
1.
2.
3.
4.
5.

ЗАВДАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ
встановлення властивостей і станів об’єктів
побудова і перевірка версій
встановлення конкретних одиничних об’єктів
класифікація об’єктів
визначення придатності об’єкта для експертного дослідження

6.
1.
2.
3.

ІДЕНТИФІКУЮЧІ ОБ’ЄКТИ – ЦЕ
матеріально-фіксовані сліди-відображення
окремі частини, що раніше складали одне ціле
усі відповіді вірні

7.
ЧИ ВІРНЕ ТВЕРДЖЕННЯ, ЩО ПРИ ВЗАЄМОДІЇ ОБ’ЄКТА З ІНШИМИ
ОБ’ЄКТАМИ ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ ВИРАЖАЮТЬСЯ В ОЗНАКАХ
A.
так
2.
ні.
8.
1.
2.
3.
4.
5.

ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ МОЖУТЬ БУТИ КЛАСИФІКОВАНІ
на групові і часткові (індивідуальні)
на зовнішні і внутрішні
на необхідно властиві і випадкові
на якісні і кількісні
усі відповіді вірні

9.
1.
2.
3.

КРИМІНАЛІСТИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВІДБУВАЄТЬСЯ У ФОРМІ
непроцесуальній
процесуальній
усі відповіді вірні

10. ЗА
ХАРАКТЕРИСТИКОЮ
ВЛАСТИВОСТЕЙ
(ОЗНАК)
ІДЕНТИФІКОВАНИХ ОБ’ЄКТІВ ВИДІЛЯЮТЬ ВИДИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ
ІДЕНТИФІКАЦІЇ
1.
за функціонально-динамічними комплексами і за уявним образом
2.
за ознаками зовнішньої будови, за матеріально фіксованими відображеннями
і цілого за частинами
3.
за складом речовини і за матеріально фіксованими відображеннями
4.
за функціонально-динамічними комплексами і за ознаками зовнішньої
будови
11. ВЛАСТИВІСТЬ
НАЗИВАЄТЬСЯ
1.
діагностованою
2.
діагностуючою

ОБ’ЄКТА,

ЯКУ

НЕОБХІДНО

РОЗПІЗНАТИ,
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3.
4.

діагнозом
жодна з наведених відповідей не є вірною

12. ТЕРМІН
«КРИМІНАЛІСТИЧНА
ТЕХНІКА»
ВЖИВАЄТЬСЯ
В
НАСТУПНОМУ ЗНАЧЕННІ
1.
як розділ криміналістики
2.
як сукупність технічних засобів, що застосовуються в криміналістичних
цілях
3.
усі відповіді вірні
13. СУБ’ЄКТАМИ
ЗАСТОСУВАННЯ
ЗАСОБІВ Є
1.
слідчий, фахівець, експерт
2.
начальник слідчого відділу
3.
прокурор, суддя
4.
оперативний працівник
5.
усі відповіді вірні

ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ

14. ЗА
ЦІЛЬОВИМ
ПРИЗНАЧЕННЯМ
ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНІ
ЗАСОБИ ПОДІЛЯЮТЬСЯ НА ГРУПИ
1.
засобів для виявлення і фіксації доказів
2.
засобів для виявлення і вилучення доказів
3.
засобів для виявлення, фіксації, вилучення доказів
4.
засобів дослідження речових доказів і попередження злочинів
5.
засобів для виявлення, фіксації, вилучення, дослідження речових доказів
запобігання і профілактики злочинів
15. ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ І МЕТОДИ В ПРОЦЕСУАЛЬНІЙ
ФОРМІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ
1.
у ході проведення оперативно-розшукових заходів
2.
при перевірці за криміналістичними обліками
3.
при проведенні криміналістичних експертиз
4.
при одержанні консультацій експертів-криміналістів
16. КРИМІНАЛІСТИЧНА ФОТОГРАФІЯ ДОЗВОЛЯЄ ШВИДКО І ТОЧНО
ЗАФІКСУВАТИ
1.
обстановку місця події
2.
виявлені сліди, предмети, знаряддя злочину
3.
хід і результати проведення слідчих дій
4.
усі відповіді вірні
17. ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ І ЇХНІХ ОЗНАК У ХОДІ ПРОВЕДЕННЯ
СЛІДЧИХ ДІЙ ЗАСТОСОВУЮТЬ ФОТОГРАФІЮ
1.
дослідницьку
2.
закарбовуючу
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3.
4.
5.

об’єктну
пошукову
усі відповіді вірні

18. ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ НЕВИДИМИХ І СЛАБОВИДИМИХ ОЗНАК
ДОСЛІДЖУВАНИХ ОБ’ЄКТІВ ТА ІЛЮСТРАЦІЇ В НАОЧНІЙ ФОРМІ
ВИСНОВКІВ, ЗРОБЛЕНИХ ЕКСПЕРТОМ, ЗАСТОСОВУЮТЬ ФОТОГРАФІЮ
1.
дослідницьку
2.
об’єктну
3.
закарбовуючу
4.
пошукову
5.
усі відповіді вірні
19. ПРИ ФОТОГРАФУВАННІ ЖИВИХ ОСІБ І ТРУПІВ З МЕТОЮ ЇХНЬОГО
НАСТУПНОГО ОТОТОЖНЕННЯ, КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ І
РОЗШУКУ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ЗЙОМКУ
1.
пізнавальну
2.
сигналетичну
3.
усі відповіді вірні
20. ЛІНІЙНОЮ
КРУГОВОЮ
ЗДІЙСНЮВАТИСЯ ВИД ЗЙОМКИ
1.
орієнтуюча
2.
оглядова
3.
вузлова
4.
детальна
5.
усі відповіді вірні

ПАНОРАМНОЮ

ЗЙОМКОЮ

МОЖЕ

21. ПРИ ПРОВЕДЕННІ ВІДЕОЗАПИСУ МОЖЛИВИЙ ТАКИЙ ПРИЙОМ ЯК
«НАЇЗД», ЩО ОЗНАЧАЄ
1.
раптове зіткнення оператора з об’єктом, що фіксується
2.
наближення камери до об’єкта
3.
віддалення камери від об’єкта
4.
психологічне насильство (тиск) слідчого (оперативного працівника, фахівця)
на підозрюваного (обвинувачуваного)
22. ДО СЛІДІВ-ПРЕДМЕТІВ, ЩО ДОСЛІДЖУЮТЬСЯ
ВІДНОСЯТЬСЯ
1.
предмети, що залишилися на місці події, одязі злочинця
2.
частини колись цілих предметів
3.
загублені злочинцем предмети
4.
замки, пломби
5.
усі відповіді вірні
23.

СЛІД ПАЛЬЦЯ НА СКЛІ - ЦЕ СЛІД

ТРАСОЛОГІЄЮ,
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1.
2.
3.
4.

поверхневий, слід відшарування
поверхневий, слід нашарування
об’ємний
термічної зміни слідосприймаючого об’єкта

24. У ЯКІЙ ПОСЛІДОВНОСТІ ВАРТО РОЗТАШУВАТИ ЕТАПИ РОБОТИ ЗІ
СЛІДАМИ: 1 - ВИЯВЛЕННЯ; 2 - ФІКСАЦІЯ; 3 - ОГЛЯД; 4 – ВИЛУЧЕННЯ
1.
1–2–3–4
2.
1–3–2–4
3.
1–4–3–2
4.
1–2–4–3
5.
1–3–4–2
25. ДАКТИЛОСКОПІЯ ДОСЛІДЖУЄ
ЛЮДИНИ І ЯВЛЯЄ СОБОЮ
1.
галузь криміналістичної техніки
2.
розділ криміналістики
3.
підрозділ трасології
4.
частину криміналістичної тактики

БУДОВУ

ШКІРНИХ

ВІЗЕРУНКІВ

26. ІСНУЮТЬ ТРИ ТИПИ ПАПІЛЯРНИХ ВІЗЕРУНКІВ НІГТЬОВИХ ФАЛАНГ
ПАЛЬЦІВ РУК
1.
дугоподібні, петльові, кругові
2.
дугоподібні, петльові, колоподібні
3.
дугові, петльові, виткові
4.
дугоподібні, петльові, завиткові
5.
дугові, петльові, завиткові
27. ДЕТАЛЬ ПАПІЛЯРНОГО ВІЗЕРУНКУ, ЯКА УТВОРЕНА ЗБЛИЖЕННЯМ
ТРЬОХ ПАПІЛЯРНИХ ЛІНІЙ, НАЗИВАЄТЬСЯ
1.
вічко
2.
вигин
3.
дельта
4.
„місток”
5.
„гачок”
28. ПІД СЛІДАМИ НІГ ЛЮДИНИ
ЗОВНІШНЬОЇ БУДОВИ
1.
ступнів босих ніг
2.
підошов взуття
3.
ніг у носках (панчохах)
4.
ступнів босих ніг і підошов взуття
5.
усі відповіді вірні

РОЗУМІЮТЬ

ВІДОБРАЖЕННЯ
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29. НЕ Є ЕЛЕМЕНТОМ ДОРІЖКИ СЛІДІВ, ВИЯВЛЕНИХ НА ВОЛОГОМУ
ҐРУНТІ
1.
лінія напрямку руху
2.
глибина кроку
3.
довжина кроку
4.
ширина кроку
5.
лінія ходьби
30.
1.
2.
3.
4.
5.

В ОДИНИЧНОМУ СЛІДІ ВЗУТТЯ НЕ ВИМІРЯЄТЬСЯ
довжина і ширина плюсни
довжина і ширина підметки
довжина і ширина проміжної частини
довжина і ширина каблукової частини
довжина підошви

31.
1.
2.
3.
4.

ЗА СЛІДАМИ КОВЗАННЯ МОЖНА ВИЗНАЧИТИ
швидкість руху автомобіля до зупинки
базу автомобіля
довжину окружності шини
усі відповіді вірні

32.
1.
2.
3.
4.

ФОРМА СЛІДІВ ЗЛОМУ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД
виду знаряддя
властивості матеріалу
способу злому
усі відповіді вірні

33.
1.
2.
3.
4.
5.

ПРИ ЗЛОМІ ПІДЛОГИ ЛОМОМ НА ЛІНОЛЕУМІ УТВОРЯТЬСЯ СЛІДИ
перелому
злому
тиску
розриву
тертя

34.
1.
2.
3.
4.
5.

ВИВЧЕННЯ СЛІДІВ ЗУБІВ СПРИЯЄ
ідентифікації особи, чиї сліди зубів виявлені
установленню взаємного розташування потерпілого і злочинця
визначенню особливостей прикусу
встановленню особливостей окремих зубів
усі відповіді вірні

35.
1.
2.
3.

КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ЗБРОЄЗНАВСТВО ЯВЛЯЄ СОБОЮ
підгалузь трасології
розділ криміналістики
галузь криміналістичних експертиз
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4.

частину судової балістики

36. СИСТЕМУ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗБРОЄЗНАВСТВА СКЛАДАЮТЬ
1.
криміналістична балістика і криміналістичне дослідження холодної зброї
2.
криміналістична балістика і криміналістичне вибухознавство
3.
криміналістичне дослідження вогнепальної зброї, криміналістичне
дослідження холодної зброї, криміналістичне вибухознавство
4.
криміналістичне дослідження холодної зброї і криминалистичне
вибухознавство
37. ВОГНЕПАЛЬНА ЗБРОЯ ЯВЛЯЄ СОБОЮ ПРИСТРОЇ І ПРЕДМЕТИ,
КОНСТРУКТИВНО ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ УРАЖЕННЯ
1. людини
2. тварини
3. споруд (будинків)
4. механізмів
5. усі відповіді вірні
38. ЗДАТНІСТЬ ДО ЗДІЙСНЕННЯ БІЛЬШЕ ОДНОГО ПОСТРІЛУ – ЦЕ
ОЗНАКА ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ
1.
так
2.
ні
3.
у залежності від обставин справи
39. ЕЛЕМЕНТОМ ПАТРОНА ДО РУЧНОЇ НАРІЗНОЇ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ
НЕ Є
1.
металева гільза
2.
капсуль
3.
пиж
4.
куля
40.
1.
2.
3.
4.

ЗА ФОРМОЮ ГІЛЬЗА В ПАТРОНІ НЕ МОЖЕ БУТИ
пляшкоподібною
пірамідальною
конічною
циліндричною

41.
1.
2.
3.
4.
5.

ДО СЛІДІВ ПОСТРІЛУ НЕ ВІДНОСЯТЬСЯ
стріляні кулі, картеч, дріб, пижі, гільзи
сліди частин зброї на кулях і гільзах
кіптява пострілу на гільзах, кулях, частинах зброї
сліди відображення від частин зброї на оточуючих об’єктах
зміни на перешкодах, що відбулися в результаті пострілу
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42. ОЗНАКОЮ ВХІДНОГО ОТВОРУ
НАЯВНІСТЬ
1.
відкладення незгорілих порошинок
2.
зони опалення
3.
паска обтирання
4.
надривів країв ушкодження
5.
усі відповіді вірні

ПРИ

ДАЛЕКОМУ

ПОСТРІЛІ

Є

43. ЗА НАЯВНОСТІ ОДНОГО ВХІДНОГО ОТВОРУ В ПРОБОЇНІ ТОЧНІСТЬ
ВІЗУВАННЯ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД
1.
знаходження додаткових слідів пострілу
2.
глибини пробоїни
3.
ширини пробоїни
4.
діаметра пробоїни
5.
знаходження снаряда в ушкодженому предметі
44. ЗА СПОСОБОМ ДІЇ ХОЛОДНА ЗБРОЯ ПОЗДІЛЯЄТЬСЯ НА НАСТУПНІ
ВИДИ
1.
клинкове, безклинкове, комбіноване
2.
колюче, колючо-рубаляче, колючо-ріжуче, ударно-роздрібнювальне
3.
заводське, кустарне, саморобне, перероблене, стандартне, нестандартне
4.
бойове, цивільне, кримінальне
5.
рукопашне, метальне, комбіноване з вогнепальним (газовим)
45.
1.
2.
3.
4.
5.

ЗАВДАННЯМ ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ХОЛОДНОЇ ЗБРОЇ НЕ Є
вирішення питання про механізм нанесення ушкоджень холодною зброєю
вирішення питання про приналежність вилученої зброї до холодної
виявлення слідів рук людини на холодній зброї
ідентифікація холодної зброї за каналом поранення в тілі людини
усі відповіді вірні

46.
1.
2.
3.
4.

СЛІДАМИ ВИБУХУ Є
механічні ушкодження від вибухової хвилі й осколків
залишки вибухових речовин
термічні ушкодження
усі відповіді вірні

47. ОБ’ЄКТАМИ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ОБЛІКУ Є
1.
особливо небезпечні злочинці (рецидивісти, «гастролери», організатори
злочинних груп, «авторитети» кримінального середовища)
2.
факти, зв’язані з подією злочину або минулою злочинною діяльністю
(наприклад способи здійснення злочинів)
3.
предмети, що мають криміналістичне значення (наприклад вилучені з місця
події стріляні кулі, гільзи, патрони зі слідами зброї)
4.
документи (наприклад утрачені чи викрадені паспорти громадянина)
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5.

усі відповіді вірні

48. КРИМІНАЛІСТИЧНА РЕЄСТРАЦІЯ СКЛАДАЄТЬСЯ З ПІДСИСТЕМ, ЩО
НАЗИВАЮТЬСЯ КРИМІНАЛІСТИЧНИМИ
1.
записами
2.
обліками
3.
реєстрами
4.
фіксаторами
5.
замітками
49. КРИМІНАЛІСТИЧНІ ОБЛІКИ
ЗДІЙСНЮЄ СЛУЖБА
1.
інформаційно-довідкова
2.
експертно-криміналістична
3.
усі відповіді вірні

В

ОРГАНАХ

ВНУТРІШНІХ

СПРАВ

50. ЦІЛІ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
1.
створення умов ідентифікації об’єктів за допомогою облікових даних
2.
сприяння розшуку об’єктів, дані про які містяться в криміналістичних
обліках
3.
збирання, накопичення й обробка даних про злочини й об’єкти, що можуть
бути використані правоохоронними органами для розкриття, розслідування і
попередження злочинів
4.
представлення органу дізнання, слідчому, прокурору, суду довідкової й
орієнтуючої інформації
5.
усі відповіді вірні
6.Індивідуальні завдання
Написання курсових та дипломних робіт з цієї дисципліни не передбачено
навчальним планом.
7.Методи навчання та контролю
Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських та
практичних занять і має на меті перевірку рівня знань здобувачів вищої освіти.
Форми проведення поточного контролю – усне опитування (індивідуальне та
фронтальне), вирішення практичних завдань, тестовий контроль, понятійні
диктанти.
Підсумковий контроль проводиться у формі усних заліку на третьому курсі
навчання та екзамену на четвертому курсі навчання.
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8.Орієнтовний перелік питань для підсумкового контролю
1. Предмет криміналістики, загальна характеристика його елементів.
Об’єкти криміналістики.
2. Система і основні поняття науки криміналістики. Загальна теорія
криміналістики, криміналістична техніка, криміналістична тактика і
криміналістична методика. Криміналістичний засіб, криміналістичний прийом,
криміналістична рекомендація.
3. Завдання криміналістичної науки на сучасному етапі, її роль у
розкритті, розслідуванні та попередженні злочинів, судовому розгляді
кримінальних справ.
4. Закони розвитку, принципи криміналістики.
5. Поняття,
класифікація,
сутність
методів
криміналістики
(всезагальний, загальнонаукові, спеціальні: власне криміналістичні, методи
інших наук). Критерії допустимості застосування методів криміналістики.
6. Місце науки криміналістики в системі наукового знання. Історія і
сучасний стан науки криміналістики в Україні. Основні етапи розвитку
криміналістики. Головні криміналістичні наукові та експертні установи
України.
7. Поняття і наукові засади криміналістичної ідентифікації.
8. Поняття об’єкта криміналістичної ідентифікації, основні види
об’єктів. Поняття ознаки об’єкта, ідентифікаційної ознаки, основні
класифікації ідентифікаційних ознак. Поняття ідентифікаційної сукупності
ознак, ідентифікаційного поля, ідентифікаційного періоду.
9. Види, суб’єкти і форми криміналістичної ідентифікації.
10. Поняття, об’єкти, суб’єкти, види і форми встановлення групової
належності.
11. Загальна характеристика стадій (етапів) ідентифікації та
встановлення групової належності.
12. Поняття, об’єкти, суб’єкти, види і форми криміналістичної
діагностики.
13. Поняття, система, завдання криміналістичної техніки.
14. Поняття і класифікація техніко-криміналістичних засобів, прийомів
і методів. Правова регламентація застосування їх у кримінальному
судочинстві; значення використання для розкриття, розслідування та
попередження злочинів, судового розгляду кримінальних справ.
15. Техніко-криміналістичні засоби, прийоми і методи збирання
інформації про злочини та їх учасників. Комплекти зазначених засобів.
16. Загальна характеристика сутності й можливостей технікокриміналістичних засобів і методів, що застосовуються для лабораторних
досліджень речових доказів.

55

17. Поняття криміналістичної фотографії і криміналістичного
відеозапису. Сфера їх застосування, значення для розслідування злочинів,
судового розгляду справ.
18. Загальна характеристика засобів, методів (способів, прийомів),
видів криміналістичних фотографії і відеозапису.
19. Застосування криміналістичної фотографії і криміналістичного
відеозапису в перебігу слідчих дій. Техніко-криміналістичні прийоми
оформлення факту і результатів використання криміналістичних фотографії та
відеозапису.
20. Фототехнічна
і
криміналістична
матеріалів
та
засобів
відеозвукозапису (електроакустична) експертизи: питання, які вирішуються
ними; матеріали, що надаються для експертиз, та їх оформлення.
21. Поняття, завдання, наукові засади криміналістичної трасології.
Поняття сліду в широкому розумінні, загальна класифікація матеріальних
слідів, їх значення для розкриття і розслідування злочинів.
22. Сліди-відображення: поняття, механізм утворення, їх класифікація і
загальна характеристика.
23. Сліди рук (дактилоскопія). Будова шкіри на долонях рук.
Властивості, типи і основні види, окремі ознаки папілярних візерунків пальців
рук.
24. Сліди ніг (взуття), доріжка слідів ніг.
25. Поняття слідів-предметів, їх групування, стисла характеристика.
26. Поняття і класифікація мікрооб’єктів. Сліди запаху, їх види
(криміналістична одорологія).
27. Техніко-криміналістичні прийоми, методи і засоби збирання
(виявлення, закріплення, вилучення та забезпечення схоронності)
матеріальних слідів.
28. Трасологічні дослідження. Питання, які вирішуються вивченням
слідів під час слідчих дій, перевіркою за криміналістичним обліком,
експертним дослідженням спеціаліста, експертизами (трасологічною,
дактилоскопічною, матеріалів і речовин, одорологічною). Підготовка і
оформлення матеріалів, що надаються для експертиз.
29. Поняття, завдання криміналістичного зброєзнавства; поняття і
наукові засади криміналістичної балістики; інші його підгалузі; значення
результатів дослідження об’єктів криміналістичного зброєзнавства для
розкриття і розслідування злочинів.
30. Поняття і стисла характеристика об’єктів криміналістичного
зброєзнавства: балістичних, холодної зброї, вибухових пристроїв, вибухових
речовин, слідів використання холодної зброї, вибуху.
31. Класифікація вогнепальної, холодної зброї, боєприпасів до
вогнепальної зброї; сліди зброї на них, основні та додаткові сліди пострілу.
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32. Техніко-криміналістичні прийоми, методи і засоби збирання
(виявлення, фіксації, вилучення та забезпечення схоронності) об’єктів
криміналістичного зброєзнавства, правила поводження з ними. Дослідження
об’єктів криміналістичних зброєзнавства.
33. Поняття криміналістичного документознавства, його видів:
криміналістичного
почеркознавства
і
авторознавства,
технікокриміналістичного дослідження документів, завдання. Поняття документа.
Класифікація документів, види їх підроблення.
34. Техніко-криміналістичні прийоми і засоби огляду документів,
фіксації його результатів, вилучення та забезпечення схоронності документів –
речових доказів.
35. Поняття письма, письмової мови, почерку. Наукові засади
криміналістичного почеркознавства і авторознавства. Властивості письма,
письмової мови, почерку, їх ознаки, класифікація ознак.
36. Почеркознавча і авторознавча експертизи: питання, які
вирішуються ними; матеріали, що надсилаються на експертизи, види зразків,
вимоги, які ставляться до них. Оформлення матеріалів.
37. Основні способи підроблення бланків документів, відбитків
печатки, підпису, зміни змісту документа; ознаки, що вказують на
підроблення, зміну змісту та відповідні способи.
38. Техніко-криміналістична
(технічна)
експертиза
документів:
питання, які вирішуються нею. Особливості підготовки матеріалів на
експертизу в залежності від об’єктів дослідження і характеру питань, які
поставлені перед експертом, види зразків, вимоги, що ставляться до них.
39. Поняття, природничонаукові засади криміналістичної габітології, її
значення для розкриття і розслідування злочинів.
40. Поняття, елементи, ознаки зовнішнього вигляду людини.
Класифікація і властивості ознак, ідентифікаційне значення окремих із них.
Джерела інформації про ознаки зовнішності людини, способи її одержання.
41. Загальна характеристика криміналістичних методів, засобів і
прийомів фіксації ознак зовнішнього вигляду людини. Опис ознак зовнішності
за методом словесного портрета.
42. Криміналістична фотопортретна (портретна) експертиза: питання,
які вирішуються нею; матеріали, що надсилаються на експертизу; вимоги, які
ставляться до фотознімків; оформлення матеріалів.
43. Поняття криміналістичного обліку як галузі криміналістичної
техніки і практичної діяльності. Мета, форми і способи формування
криміналістичних обліків; використання їх даних у розслідуванні злочинів.
44. Наукові та правові засади криміналістичного обліку. Дотримання
законності під час його здійснення.
45. Загальна характеристика видів і призначення криміналістичних
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обліків і інформаційно-довідкових систем (колекцій), які здійснюють
підрозділи інформаційних технологій, експертної служби та інші органів МВС
України. Документи для поставлення об’єкта на облік і перевірки його за
вказаними видами обліків.
46. Поняття криміналістичної тактики, структура, завдання, джерела,
взаємозв’язок з іншими розділами криміналістики, значення її положень для
розслідування злочинів.
47. Основні категорії криміналістичної тактики. Тактичний прийом:
поняття, класифікація, критерії допустимості. Поняття тактичної рекомендації,
тактичної комбінації, її ознаки. Поняття тактичної операції, її класифікація.
48. Слідча ситуація: поняття, складові елементи, види; її значення для
розслідування злочинів.
49. Поняття тактичного рішення та тактичного ризику.
50. Поняття та загальні питання тактики слідчої дії.
51. Поняття, цілі взаємодії слідчого з оперативними підрозділами,
підприємствами і установами, громадськістю і засобами масової інформації
під час розслідування злочинів як загальне вчення криміналістичній тактиці.
Значення взаємодії для швидкого і повного розкриття та якісного
розслідування злочинів. Принципи взаємодії. Форми і тактичні прийоми
взаємодії слідчого.
52. Поняття криміналістичної версії як виду гіпотетичного пізнання в
кримінальному судочинстві, її логічна природа, класифікація. Значення версій
для слідчої, експертної та судової діяльності.
53. Основні прийоми висунення і перевірки слідчої версії.
54. Поняття і значення планування як умови і методу наукової
організації розслідування. Принципи, види, підстави, прийоми планування.
Планування окремої слідчої дії, тактичної операції; складання плану як
документа, що визначає діяльність по їх проведенню і тактику.
55. Техніка планування. Форми планів.
56. Поняття, види, завдання і принципи (загальні тактичні положення)
огляду. Використання отриманих у перебігу огляду даних для розкриття і
розслідування злочину, викриття інсценування злочинів.
57. Огляд місця події: поняття, мета. Тактичні прийоми підготовчого
етапу огляду місця події. Тактичні прийоми на стадіях загального і детального
оглядів робочого етапу огляду місця події. Методи (способи) огляду і
дослідження обстановки. Установлення негативних обставин.
58. Криміналістична характеристика вбивства на замовлення.
59. Аналіз виявленого в перебігу огляду місця події і побудова версій.
60. Тактика огляду трупа в залежності від стадій (загальний і детальний
огляди). Досліджувані обставини.
61. Особливості тактики огляду предметів, документів (речових
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доказів).
62. Освідування: поняття, цілі, правові підстави, етичні засади,
тактичні прийоми підготовчого і робочого етапів. Розробка плану освідування
(підготовки і проведення).
63. Поняття обшуку. Види обшуку, завдання обшуку, значення їх
результатів для розкриття і розслідування злочинів.
64. Тактичні прийоми підготовчого етапу обшуку. Розробка плану
обшуку (підготовки і проведення). Добір учасників обшуку, підготовка
техніко-криміналістичних засобів.
65. Тактичні прийоми робочого етапу та їх особливості в залежності від
стадії цього етапу, об’єктів, ситуації обшуку. Методи дослідження
обшукуваних об’єктів.
66. Поняття, види, завдання допиту; значення показань для розкриття і
розслідування злочинів.
67. Етапи (стадії) допиту та тактичні прийоми.
68. Тактичні прийоми встановлення психологічного контакту з
допитуваним.
69. Особливості тактики допиту свідка, потерпілого, підозрюваного
(обвинуваченого), неповнолітнього.
70. Сутність одночасного допиту декількох осіб. Тактичні прийоми
його підготовки та проведення.
71. Поняття, сутність і зміст пред’явлення для впізнання, його види,
значення результатів для розкриття і розслідування злочинів.
72. Тактичні прийоми пред’явлення для впізнання. Тактичні прийоми
робочого етапу пред’явлення для впізнання різних об’єктів, у тому числі за
фотознімками, кіно-, відеофільмами; людини за функціональними ознаками.
73. Поняття, сутність, цілі слідчого експерименту у формі перевірки
показань (відтворення обстановки і обставин події) та проведення дослідів;
значення результатів для розкриття і розслідування злочинів. Види слідчого
експерименту.
74. Тактика підготовчого етапу слідчого експерименту. Тактичні
прийоми робочого етапу проведення дослідів.
75. Тактичні прийоми робочого етапу слідчого експерименту у формі
відтворення обстановки і обставин події. Особливості дослідів і умов, в яких
вони здійснюються. Застосування техніко-криміналістичних засобів.
76. Поняття, сутність, цілі та форми використання спеціальних знань у
судочинстві.
77. Поняття, сутність, види судової експертизи. Її відмінність від
використання спеціальних знань у формі участі спеціаліста в судочинстві.
Поняття експерта. Судово-експертні установи в Україні.
78. Тактика призначення експертизи.
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79. Поняття криміналістичної методики, її система.
80. Принципи, джерела криміналістичної методики.
81. Класифікація окремих криміналістичних методик.
82. Структура окремої криміналістичної методики
розслідування
певної категорії злочинів.
83. Загальнокримінальна характеристика вбивства. Обставини, що
підлягають установленню під час розслідування вбивства. Криміналістична
характеристика вбивства.
84. Типові слідчі ситуації, що складаються на початковому етапі
розслідування вбивства. Джерела вихідної інформації. Програми (алгоритми)
розслідування в умовах початкових ситуацій. Особливості тактики окремих
специфічних слідчих дій, тактичних операцій.
85. Загальнокримінальна
та
особливості
криміналістичної
характеристик. злочинів, які вчиняються в установах виконання покарань.
Обставини, що підлягають установленню під час їх розслідування.
86. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування злочинів,
які вчиняються в установах виконання покарань. Програми (алгоритми)
розслідування в умовах цих ситуацій.
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9. Рейтингова система оцінювання результатів навчання
Криміналістика ч.1
Підсу
мкови
й
контр
оль

Підс
умк
ова
кіль
кіст
Мах 60 %
ь
балі
(залік)
в
Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 Т16 Т17 Т18 40 % 100
%

Аудиторна робота (поточне накопичення балів)

Т1 Т2 Т 3 Т4 Т 5

5

5

5

5 5

Т6

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Криміналістика ч.2
Аудиторна робота (поточне накопичення балів)

Підсумковий Підсумко
контроль
ва
кількість
балів
(екзамен)

Мах 60 %
Т19

5

Т20 Т 21

5

5

Оцінка в
балах
90 – 100
85-89
75-84
66-74

Т 22

5

Т23 Т24

5

5

1-34

Т26

Т27

Т28

Т29

5

5

5

5

5

40 %

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Оцінка за національною
Оцінка за шкалою ECTS
шкалою
Оцінка
Пояснення
відмінно
добре
задовільно

60-65
35-59

Т25

А
В
С
D
Е

незадовільно

FX
F

відмінне виконання
вище середнього рівня
загалом хороша робота
непогано
виконання відповідає
мінімальним критеріям
необхідне перескладання
необхідне повторне вивчення
курсу

100 %
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