
КРИМІНАЛІСТИКА 

 

Мета вивчення навчальної дисципліни «Криміналістика»- формування у здобувачів 

вищої формування необхідних криміналістичних знань, умінь, навичок у боротьбі зі 

злочинністю; опанування науково-практичними знаннями про закономірність виникнення 

слідів кримінального правопорушення, знання механізму утворення слідів кримінального 

правопорушення, засвоєння закономірності роботи по збиранню речових доказів зі слідами 

на місці вчинення кримінального правопорушення, вміння уміло аналізувати й оцінювати 

інформацію, яка містить ознаки кримінального правопорушення, на професійному рівні 

засвоїти науково-криміналістичні засоби при проведенні оперативно- розшукових та слідчих 

дій. 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Криміналістика» є: 

оволодіння науково-технічними засобами та уміло їх використовувати при розслідуванні 

кримінальних правопорушень, розуміти основні категорії й поняття криміналістики; основні 

положення теорії криміналістичної ідентифікації; основні питання використання 

криміналістичної техніки; тактику організації та проведення окремих слідчих дій; сучасні 

можливості судово-експертних установ; методики розслідування окремих видів 

кримінальних правопорушень. Аналізувати та оцінювати вихідні дані, що містять ознаки 

кримінального правопорушення; володіти техніко-криміналістичними засобами, прийомами 

та методами роботи зі слідами; визначати напрямки розслідування кримінальних 

правопорушень; планувати проведення слідчих дій та організаційних заходів; висувати 

версії, встановлювати обставини, що підлягають доказуванню при допомозі слідчих дій; 

призначати та оцінювати результати судових експертиз; взаємодіяти з органами дізнання, 

оперативними підрозділами і посадовими особами різних міністерств і відомств при 

розслідуванні й попередженні кримінальних правопорушень. 

– загальні: 

ЗК 3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 6 Навички використання інформаційних комунікаційних технологій. 

ЗК 8 Здатність бути критичним і самокритичним. 

 

– фахові: 

ФК 1 Здатність  застосовувати  знання  з  основ  теорії  та філософії  права,  знання  і  

розуміння  структури  правничої професії та її ролі у суспільстві. 

ФК 3 Повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної цінності, розуміння їх 

правової природи. 

ФК 11 Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти; 

ФК 12 Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові 

позиції; 

ФК 13 Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування 

набутих знань у професійній діяльності. 

ФК 14 Здатність до консультування з правових питань, зокрема, можливих способів 

захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного 

дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної 

інформації. 

ФК 16 Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, 

розуміння їх правового характеру і значення. 

 

 

 



Програмні результати навчання: 

ПРН 2 Здійснювати синтез відповідних концепцій і доктринальних положень 

публічної політики у контексті аналізованої проблеми і демонструвати власне 

бачення шляхів її розв’язання. 

ПРН 4 Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої 

проблеми. 

ПРН 15 Вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні 

технології і бази даних 

ПРН 18 Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей 

та принципів функціонування національної правової системи. 

   ПРН 20 Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів. 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Предмет, система і завдання науки криміналістики. 

Методологічні основи науки криміналістики та тенденції їх розвитку 

Тема 2. Криміналістична ідентифікація. Сутність і різновиди ідентифікації та її 

співвідношення із групофікацією. 

Тема 3. Криміналістична техніка. Загальні положення криміналістичної техніки. 

Криміналістична фотографія, відеозйомка та звукозапис 

Тема 4. Криміналістична трасологія. Вчення про сліди (трасологія) 

Тема 5. Криміналістична балістика. Дослідження вогнепальної і холодної зброї та 

слідів їх застосування 

Тема 6. Техніко-криміналістичне дослідження документів 

Тема 7. Криміналістичне дослідження письмової мови та почерку 

Тема 8. Криміналістична ідентифікація людини за ознаками зовнішності (габітоскопія) 

Тема 9. Загальні положення криміналістичної тактики. 

Тема 10. Організація планування розслідування та слідчі версії 

Тема 11. Криміналістична тактика слідчого огляду місця події 

Тема 12. Криміналістична тактика обшуку. 

 

Трудомісткість: 

Загальна кількість годин  120 год. 

Кількість кредитів 4 

Форма семестрового контролю – залік. 

 


