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Види занять: Лекції, cемінари, самостійна робота. 

Методи 

навчання: 

Під час навчання можуть бути запропоновані практичні 

вправи, задачі, ситуаційні завдання, індивідуальні завдання, тести 

та інші інтерактивні методи навчання. 

Форми 

навчання: 

Очна серія лекцій, практичних занять (контактні години); 

дистанційна (онлайн-діяльність); змішана (контактні години + 

онлайн-діяльність)*. 

Матеріальне 

та технічне 

забезпечення 

дисципліни: 

Проведення занять очно передбачає: обладнані аудиторії 

(столи, стільці, мобільні пристрої, мультимедійні засоби, наявність 

та доступність мережі Інтернет). 

Проведення занять дистанційно, або у змішаній формі 

додатково передбачає: наявність ПК (ноутбуку) чи іншого 

мобільного пристрою, навушників, мікрофону, веб-камери; за 

потреби, встановлення спеціальних програм (сервери веб-

конференцій: Zoom, Viber, Scуpe,       e-mail). 

Доступ до 

дисципліни: 

Реєстрація студента на сайті дистанційного навчання ПВНЗ 

«Буковинський університет» відкриває доступ до всіх навчально-

методичних матеріалів дисципліни. 

Під час дистанційного навчання або навчання у змішаній формі 

заняття проводяться згідно розкладу на платформах Zoom або 

Scуpe. 

 
*Контактні години – передбачають безпосередню взаємодію учасників навчального процесу між собою в 

аудиторії; онлайн-діяльність – передбачає опосередковану взаємодію учасників навчального процесу між 

собою та з контентом в аудиторії чи за її межами засобами онлайн-технологій. 

 

 
 

1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни).  
Навчальна дисципліна «Методика розслідування злочинів» вивчає механізм 

вчинення злочину, визначає можливості отримання, дослідження і використання 

інформації про злочин під час розслідування та розробляє для цього методи і засоби.  

Вона складає основу формування знань і навичок професійної діяльності юристів. 

Предметом навчальної дисципліни є закономірності механізму вчинення злочину, 

виникнення інформації про злочин та його учасників, збирання, дослідження, оцінки і 

використання доказів та основаних на пізнанні цих закономірностей спеціальних засобах і 

методах судового дослідження та попередження злочинів. 

  

2. Мета і завдання навчальної дисципліни: 
Метою навчальної дисципліни 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.  

Використовуються такі методи викладання та технології: навчальна дискусія, 

проблемно-пошуковий, обговорення ситуації, тренінги, евристична бесіда, мозковий 

штурм, метод кейсів, робота в малих групах та інші. 
Завдання дисципліни: 

1) навчання студентів складанню процесуальних актів, які повинен складати 

слідчий;  

2) підготовці та участь у слідчих діях; 



3) засвоєння студентами основних принципів криміналістичної тактики, змісту  

правовідносин та закономірностей їх розвитку; 

3)  знати та вміти аналізувати норми матеріального та процесуального 

законодавства, застосовувати норми права у практичних ситуаціях;  

4) працювати з предметами злочину та правильно фіксувати результати. 

 

3. Пререквізити. Вивчення курсу передбачає наявність системних та ґрунтовних знань із 

курсу – «Судові та правоохоронні органи України», «Кримінальне право», «Кримінальний 

процес», «Кримінологія». Синхронний, паралельний зв’язок у криміналістики має бути з 

такими навчальними дисциплінами : “Теорія держави і права”, “Цивільне право України”,  

“Адміністративне право України ”, “Кримінальне право України”, “Кримінальний 

процес”, “Судова медицина”,  “Логіка”. 

 

4. Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє дисципліна 

(взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульованим у термінах результатів навчання): 

Під час вивчення дисципліни, відповідно до освітньо-професійної програми, 

формуються наступні: 

           Інтегральна компетентність  
       Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі 

професійної правничої діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування 

правових доктрин, принципів і правових інститутів і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

 ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

 ЗК6. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

 ЗК9. Здатність працювати в команді. 

ЗК10. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

ЗК11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК12. Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми.  

ЗК13. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку права, 

його місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій.  

 

Фахові компетентності спеціальності (СК) 

СК1. Здатність застосовувати знання з основ теорії та філософії права, знання і розуміння 

структури правничої професії та її ролі у суспільстві. 

СК2. Знання і розуміння ретроспективи формування правових та державних інститутів. 

СК3. Повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної цінності, розуміння їх 

правової природи.  

СК4. Знання і розуміння міжнародних стандартів прав людини, положень Конвенції про 

захист прав людини та основоположних свобод, а також практики Європейського суду з 

прав людини.  

СК5. Здатність застосовувати знання засад і змісту інститутів міжнародного публічного 

права, а також міжнародного приватного права.  



СК6. Знання і розуміння основ права Європейського Союзу.  

СК7. Здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин національного права, а 

також змісту правових інститутів, щонайменше з таких галузей права, як: конституційне 

право, адміністративне право і адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне 

процесуальне право, кримінальне і кримінальне процесуальне право. 

СК8. Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм матеріального і 

процесуального права. 

СК10. Знання і розуміння соціальної природи трудових відносин та їх правового 

регулювання.  

СК11. Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти.  

СК12. Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові 

позиції. 

СК13. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування 

набутих знань у професійній діяльності.  

СК14. 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.  

СК15. Здатність до самостійної підготовки проектів актів правозастосування.  

СК16. Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх 

правового характеру і значення. 

 

         Отримуються наступні програмні результати навчання: в ході вивчення курсу 

студенти можуть аналізувати норми усіх галузей права , проводити їх аналіз , 

використовувати при вирішенні правових питань та ситуацій, встановлювати підстави 

виникнення того чи іншого спору та шлях його вирішення по суті. 

ПРН1. Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих 

умов та обставин.  

ПРН2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і 

демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання. 

ПРН3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел.  

ПРН4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми. 

ПРН5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з 

достатньою обґрунтованістю.  

ПРН6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему. 

Дослідницькі навички  

ПРН8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного 

встановлення певних обставин. 

ПРН 9. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти 

відповідно до отриманих рекомендацій.   

ПРН13. Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та 

суспільного контексту. Професійна самоорганізація та використання інформаційних 

технологій.  

ПРН 17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи.  

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

принципів функціонування національної правової системи.  

ПРН 19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних 

правових інститутів і норм фундаментальних галузей права.  

ПРН 21. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати 

юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки.  

ПРН 22. Готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового 

висновку зробленого у різних правових ситуаціях.  



ПРН 23. Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів 

клієнтів у різних правових ситуаціях. 

 

5. Опис навчальної дисципліни 
              Методика розслідування злочинів -  це наука про закономірності злочинної 

діяльності та її відображення в джерелах доказової інформації, які слугують основою для 

розроблення засобів і методів збирання, дослідження, оцінки та використання доказів з 

метою розкриття, розслідування, судового розгляду, попередження вчинення злочинів. 

Дана наука допомагає встановити істину у кримінальних провадженнях, розслідуванні 

злочинів.  

             Дисципліна розглядається у трьох аспектах : як наука про технології і засоби 

практичного слідознавства, навчальна дисципліна та практична діяльність. 

Боротьба зі злочинністю в цілому, успішне розкриття, розслідування та 

попередження злочинів, як найважливіші напрямки правоохоронної діяльності, повинні 

здійснюватися на високому професійному рівні. 

Важливу роль у дослідженні і розробці питань боротьби зі злочинністю відіграє 

криміналістика – наука про закономірності виникнення, збирання, дослідження, 

оцінювання і використання доказів та заснованих на пізнанні цих закономірностей засобів 

і методів судового дослідження і попередження злочинів. 

Методика розслідування злочинів є однією з найважливіших дисциплін 

кримінально-правового циклу, що викладаються на юридичних факультетах вищих 

навчальних закладів. Досконале вивчення дисципліни, засвоєння її основних понять та 

категорій дозволяє ефективно боротися зі злочинністю шляхом попередження, розкриття і 

розслідування злочинів. Застосовуючи на практиці системи методів, прийомів, 

теоретичних напрацювань криміналістики, можна найбільш повно використовувати 

можливості кожної процесуальної, слідчої (розшукової) і судової дії й оперативно-

розшукового заходу з урахуванням конкретної обстановки по кримінальному 

провадженню. 

По завершенню вивчення дисципліни «Методика розслідування злочинів» 

студенти мають вміти організовувати та проводити всі слідчі (розшукові) дії, 

процесуально правильно фіксувати їх хід і результати; використовувати набір технічних 

засобів, що знаходяться в комплекті валізи криміналіста або слідчого; використовувати всі 

види фотозйомки місця події і фотозйомки при проведенні інших слідчих (розшукових) 

дій; знаходити, фіксувати і перезнімати сліди і речові докази та проводити їх попереднє 

дослідження; описувати сліди і речові докази, а також складати «словесний портрет»; 

готувати матеріали для проведення експертиз; аналізувати слідчі ситуації будь-якого рівня 

складності, висувати версії і планувати розслідування по окремих категоріях злочинів. 

Навчальна дисципліна «Методика розслідування злочинів» є спеціальним 

начальним курсом. Викладається для студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний 

рівень «Магістр» в обсязі 90 годин, з яких лекцій 20год., практичні заняття 20 год., та 

самостійна робота 50 год. Форма підсумкового контролю диф.залік. Навчальний курс  

розрахований на студентів закладів вищої освіти .Він побудований відповідно до вимог 

Європейської Кредитно-Трансферної системи (ECTS).  

Вивчення курсу передбачає проведення лекцій, семінарських занять, індивідуальної 

роботи зi студентами та самостійну роботу студентів. 

 

 

 

 

 



Планування навчальної діяльності 

 

ВИДИ 

ЗАНЯТЬ 

(згідно 

розкладу) 

ФОРМИ НАВЧАННЯ* 

Контактні години Онлайн діяльність 

Методи навчання  

Лекційні заняття 

(попередня 

підготовка, подача 

нової інформації, 

тренування). 

Попереднє опитування; 

ознайомлення або 

повторення термінології; 

очна лекція; презентація 

нового матеріалу; пошук 

відповідей на питання; 

діалог з групою. 

Ознайомлення або повторення 

термінології, необхідної для роботи 

з темою; лекція-дискусія, лекція з 

розбиранням конкретних ситуацій, 

в режимі відео конференції. 

Семінарські заняття 

(тренування, 

практична робота, 

оцінювання, 

рефлексія). 

 

Обговорення; дебати; 

питання-відповіді; групові 

виконання завдань; усне 

опитування; практичні 

ситуації; діалог, короткі 

усні / письмові відповіді на 

питання; тестування, 

задачі, доповіді. 

Питання для самоперевірки; 

обговорення (он-лайн); виконання 

інтерактивних практичних вправ; 

он-лайн тестування, пошук 

відповідей на питання; 

індивідуальні та групові завдання 

(звіт, презентація, проєкт, реферат 

тощо); усна відповідь, виконання 

практичного завдання, письмова 

робота. 

Самостійна робота 

(оцінювання, 

рефлексія, зворотній 

зв’язок). 

Групові та 

індивідуальні консультації, 

коментарі, запитання та 

відповіді під час заняття 

від викладача; тестування, 

наукові роботи (доповіді), 

реферати, письмові (усні) 

повідомлення. 

Підготовка мультимедійних 

презентацій,  відповіді на питання, 

що виносяться на самостійне 

опрацювання, тести для 

самоконтролю; опитування аудіо-, 

відео- або текстові повідомлення з 

коментарем завдання. 

Підсумковий 

модульний контроль 

Письмове завдання, 

письмові відповіді на 

питання; тестування. 

Письмове завдання, письмові 

відповіді на питання з фото, або 

відео фіксацією. 

 

 

*Враховано рекомендації МОН щодо впровадження змішаного навчання у закладах 

фахової передвищої та вищої освіти: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-

osvita/2020/zmyshene%20navchanny/zmishanenavchannia-bookletspreads-2.pdf 
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https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/2020/zmyshene%20navchanny/zmishanenavchannia-bookletspreads-2.pdf


5.1. Загальна інформація 
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Вид підсум-

кового 

контролю 
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Денна 1 2-й 3 90 20 20   50  Диф.залік 

Заочна 1 2-й 3 90       Диф.залік 

 

 

 

5.2. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усьог

о  

у тому числі усь

ого  

у тому числі 

л п ла

б 

ін

д 

с.р

. 

л п ла

б 

ін

д 

с.р

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

11 12 13 

Теми лекційних занять Змістовий модуль 1 

Тема 1. Теоретичні основи Розслідування. 

Поняття, методи, криміналістична ідентифікація та 

історія криміналістики. 

  

2 

 

- 

 

 

  

2 

      

Тема 2. Криміналістична техніка:Загальні 

положення криміналістичної техніки. 

 - 2   4       

Тема 3. Судова фотографія та відеозапис.     2   2  

 

   4       

Тема4. Трасологія. Механізм слідоутворення. 

Сутність дактилоскопічної експертизи.Виявлення 

слідів рук. 

 - 2   2       

Тема 5. Поняття судової балістики та її значення. 

Криміналістична класифікація вогнепальної зброї, 

їх види. 

 2 2   3       

Тема6. Техніко-криміналістичне дослідження 

документів. 

 2 -   5       

Тема 7.Криміналістичне дослідження письма, 

почеркознавства, штампів та печаток. 

 2 2   5       

Разом за  ЗМ1:  10 10   25       

Теми лекційних занять Змістовий модуль 2 

Тема 8.Ідентифікація людини за ознаками 

зовнішності –габітологія.  

  

2 

 

2 

 

 

  

4 

      

Тема9.Загальна характеристика криміналістичної 

тактики. Організація і планування розслідування. 

 - 2   4       

Тема 10. Загальна характеристика тактику огляду 

місця події, огляду трупа та фіксація результатів. 

  

2 

 

- 

 

 

  

5 

      

Тема 11. Загальна характеристика тактики допиту,  - 2   3       



обшуку, виїмки та пред´явлення для впізнання. 

Тема 12. Призначення та проведення судових 

експертиз. 

  

2 

 

2 

 

 

  

3 

      

Тема 13.Поняття методики розслідування злочинів 

її сутність. Розслідування вбивства та вбивства на 

замовлення. 

 2 -   3       

Тема 14. Розслідування злочинів у сфері 

господарської діяльності та контрабанди. 

 2 2   3       

Разом за ЗМ 2  10 10   25       

Усього годин :  20 20   50       

 

5.3. Зміст завдань для самостійної роботи 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
1.  Тема: «Теоретичні основи криміналістики. Поняття, методи, 

криміналістична ідентифікація та історія криміналістики». 

1.Система науки криміналістики та однойменної навчальної 

дисципліни.  

2.Основні криміналістичні поняття, категорії та класифікації: 

 -загальна теорія криміналістики,; 

-криміналістична техніка; 

-криміналістична тактика і методика розслідування окремих видів 

злочинів; 

- криміналістичний засіб, прийом, рекомендація, слідча ситуація, 

тактичний ризик, тактичне рішення. 

3. Місце криміналістики в системі наукового знання і юридичних 

наук. 

4.Злочин як процес взаємодії і відображення (слідоутворення). 

5.Елементи механізму злочинної діяльності.  

6.Поняття та різновиди способу вчинення і приховування злочинів. 

7.Об’єктивні й  суб’єктивні чинники, що визначають спосіб 

учинення злочину.  

8.Поняття криміналістичної інформації, її різновиди та відмінність 

від інформації, одержаної шляхом проведення оперативно-

розшукових заходів. 

9. Поняття, види і загальна характеристика джерел криміналістичної 

(процесуальної, доказової) інформації. 

 

2 

2.  Тема: «Криміналістична техніка:Загальні положення 

криміналістичної техніки». 

1.Поняття і завдання криміналістичної техніки як розділу 

криміналістики.  

2.Галузі криміналістичної техніки та їх значення для збирання і 

дослідження інформації про злочин та його учасників. 

3. Класифікація засобів криміналістичної техніки, прийомів і методів 

збирання та дослідження криміналістичної інформації.  

4.Правова та етична регламентація їх застосування у слідчій, 

оперативно-розшуковій, експертній діяльності по розкриттю і 

розслідуванню злочинів та під час судового розгляду кримінальних 

справ.  

5.Критерії допустимості використання технічних засобів і методів 

роботи з доказами у кримінальному судочинстві. 

4 

3.  Тема: «Судова фотографія та відеозапис». 4 



1.Поняття і значення фіксації криміналістичної (доказової) 

інформації як методу повного і точного відображення змісту слідчої 

дії та її результатів.  

2.Фіксація як спосіб, що надає виявленій інформації доказової сили, 

та забезпечує зберігання доказів для їхнього подальшого 

дослідження і використання.  

3.Складання протоколу слідчої дії – основний спосіб закріплення у 

встановленому законом порядку факту і результатів використання 

технікокриміналістичних засобів і методів. 

4.  Тема: « Трасологія. Механізм слідоутворення. Сутність 

дактилоскопічної експертизи. Виявлення слідів рук». 

1.Злочин як процес взаємодії і відображення (слідоутворення). 

2.Елементи механізму злочинної діяльності.  

3.Поняття та різновиди способу вчинення і приховування злочинів. 

4.Об’єктивні й 11 суб’єктивні чинники, що визначають спосіб 

учинення злочину. 

 5.Поняття криміналістичної інформації, її різновиди та відмінність 

від інформації, одержаної шляхом проведення оперативно-

розшукових заходів.  

6.Поняття, види і загальна характеристика джерел криміналістичної 

(процесуальної, доказової) інформації. 

2 

5.  Тема :  «Поняття судової балістики та її значення. Криміналістична 

класифікація вогнепальної зброї, їх види». 

Поняття криміналістичного дослідження зброї (криміналістичної 

балістики), його предмет, наукові засади та завдання. Холодна зброя. 

Поняття і класифікація холодної зброї та слідів її застосування. 

Засоби та методи виявлення, огляду, фіксації та вилучення холодної 

зброї. Питання, що вирішуються експертизою холодної зброї та 

слідів її застосування. Вогнепальна зброя. Класифікація і загальна 

характеристика криміналістичного дослідження балістичних об’єктів 

– вогнепальної зброї, набоїв до неї та слідів пострілу. 

Технікокриміналістичні прийоми, методи і засоби виявлення, 

фіксації, вилучення і зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів, 

застережні заходи і правила поводження з ними. Встановлення 

обставин використання зброї: спосіб виготовлення, місця, напрямку 

та дистанції пострілу. 

3 

6.  Тема: « Техніко-криміналістичне дослідження документів». 

1.Поняття документа у криміналістиці. Слідчий огляд документів. 

Сутність техніко-криміналістичного дослідження. 

2.Встановлення змін у документі та слабко видимих і невидимих 

текстів. 

3.Дослідження залитих і закреслених текстів. Встановлення тексту 

спалених документів. 

4.Встановлення технічних підробок підписів. 

 

5 

7.  Тема : «Криміналістичне дослідження письма, почеркознавства, 

штампів та печаток». 

1.Предметсудового почеркознавства. Навик письма та його 

властивості. 

2.Ідентифікаційні ознаки письма. Підготовка матеріалів для судово-

почеркознавчої експертизи. 

3.Методика судово-почеркознавчої експертизи. 

5 



4.Особливості авторознавчого дослідження. 

5.Встановлення підробки відбитків печаток та штампів. 

6.Дослідження матеріальної частини документів. 

8.  Тема: «Ідентифікація людини за ознаками зовнішності» 

1.Поняття ідентифікації людини за ознаками зовнішності. 

2.Класифікація ознак зовнішності людини (словесний портрет). 

3.Експертне ототожнення особи за фотозображенням (портретно-

криміналістична експертиза). 

4 

9.  Тема: «Загальна характеристика криміналістичної тактики». 

1.Організація і планування розслідування. 

2.Поняття криміналістичної тактики, її предмет, система, завдання та 

взаємозв’язок з іншими розділами криміналістики.  

3.Правові, логічні, психологічні та етичні засади криміналістичної 

тактики.  

4.Джерела розвитку криміналістичної тактики.  

5.Основні поняття і категорії криміналістичної тактики: тактичний 

прийом, тактична рекомендація, тактична операція (комбінація), 

тактичне рішення.  

6.Тактичний прийом як центральний елемент криміналістичної 

тактики. 

 7.Джерела виникнення тактичних прийомів, їх класифікація та 

критерії допустимості.  

8.Тактична рекомендація та її види. 

 9.Роль криміналістичної тактики і використання її категорій 

(основних понять, вчень) у розслідуванні злочинів.  

10.Тактична операція. Мета і види тактичних операцій. 

 11.Складання плану підготовки і проведення тактичної операції. 

12.Реалізація тактичної операції та закріплення її результатів. 

4 

10.  Тема: «Загальна характеристика тактику огляду місця події, огляду 

трупа та фіксація результатів».  

1.Поняття криміналістичної версії та її логічна природа. 

 2.Класифікація криміналістичних версій.  

3.Типові версії та їх значення для слідчої, оперативно-розшукової, 

експертної та судової діяльності.  

4.Підстави, умови і тактичні прийоми побудови слідчих версій. 

5.Залежність версій від аналізу та оцінки слідчої ситуації під час 

розслідування. 

6. Перевірка й оцінка версій.  

7.Поняття і значення планування, як умови і методу наукової 

організації розслідування.  

8.Принципи, види і підстави планування.  

9.Співвідношення версій і плану розслідування.  

10Особливості планування на різних етапах розслідування. 

11.Особливості планування розслідування багатоепізодних злочинів; 

під час розслідування злочинів слідчою бригадою; роботи з 

декількома справами, що одночасно знаходяться у провадженні 

слідчого.  

12.Прийоми координації спільної роботи слідчого, оперативних 

працівників, інших учасників процесу та способи контролю за 

виконанням плану 

5 

11.  Тема: «Загальна характеристика тактики допиту, обшуку, виїмки та 

пред´явлення для впізнання». 

3 



 1.Поняття, завдання і види допиту.  

2.Процесуальні, криміналістичні, психологічні і моральноетичні 

основи допиту.  

3.Тактичні прийоми спілкування (розповідь, розпит, демонстрація, 

жестикуляція, міміка тощо). 

 4.Використання даних логіки, психології, педагогіки та інших наук 

під час підготовки і проведення допиту.  

5.Підготовка до допиту, його організаційне і технічне забезпечення: 

збирання вихідних даних для допиту, визначення черговості допитів 

і засобу виклику допитуваного, вибір часу, місця допиту і техніко-

криміналістичних засобів. 

 6.Залучення до участі у допиті спеціаліста. 

 7.Планування тактики допиту в залежності від слідчої ситуації 

(безконфліктної, конфліктної); необхідності та порядку 

використання під час допиту інформації, отриманої оперативним 

шляхом. 

 8.Загальні тактичні прийоми допиту на різних його етапах (стадіях). 

9.Сутність, значення і тактичні прийоми встановлення 

психологічного контакту з допитуваним. 

12.  Тема: «Призначення та проведення судових експертиз». 

1.Поняття судової експертизи, її види та значення. 

2.Процесуальні та організаційні питання призначення експертизи. 

Система судово-експертних установ в Україні. 

4.Основи підготовки, призначення та проведення судових експертиз. 

5.Оцінка та використання висновку експерта у кримінальному 

процесі. 

3 

13.  Тема: «Поняття методики розслідування злочинів її сутність. 

1.Розслідування вбивства та вбивства на замовлення». 

2.Поняття криміналістичної методики, її структура (загальні 

положення та окремі методики розслідування злочинів), завдання та 

місце в системі криміналістики.  

3.Науково-практичні джерела, принципи формування окремих 

криміналістичних методик та їхня класифікація.  

4.Структура окремої методики розслідування злочину та загальна 

характеристика її структурних елементів (криміналістична 

характеристика злочину; особливості збирання, аналізу й оцінки 

інформації в стадії порушення кримінальної справи; обставини, що 

підлягають встановленню і доказуванню під час розслідування 

злочину; типові слідчі ситуації, що виникають на початковому і 

подальших етапах розслідування, та відповідні ним комплекси 

невідкладних слідчих дій, організаційних і оперативно-розшукових 

заходів). 

3 

14.  Тема: «Розслідування злочинів у сфері господарської діяльності та 

контрабанди». 

1.Поняття, мета і значення взаємодії слідчого з органами дізнання 

(іншими правоохоронними органами) під час розслідування 

злочинів. 

2. Організаційні форми і тактичні прийоми взаємодії слідчого 

(дізнавача) з оперативнорозшуковими й іншими службами 

правоохоронних органів, державними установами і підприємствами 

різних форм власності, громадськістю та засобами масової 

інформації.  

5 



3.Особливості тактики взаємодії залежно від етапу розслідування, 

під час провадження окремих слідчих дій, тактичних операцій, з 

метою вивчення особи підозрюваного (обвинуваченого), свідка, 

потерпілого. 

4.Особливості криміналістичної характеристики і розслідування 

злочинів, вчинених шляхом кредитно-фінансових операцій. 

5.Особливості криміналістичної характеристики і розслідування 

податкових злочинів. 

6.Особливості криміналістичної характеристики та розслідування 

ухилення від повернення виручки в іноземній валюті. 

7.Криміналістичнахарактеристика контрабанди. 

 Разом  50 

 
6. Система контролю та оцінювання 

 

Види та форми контролю. Формами поточного контролю є: усне, письмове опитування, 

тестування, розв’язування ситуаційних задач, практичні роботи, контрольні роботи. 

Форма підсумкового контролю: диф.залік.  

Засоби оцінювання. Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання 

є: 

-  контрольні роботи; 

-  тести; 

-  презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

-  студентські презентації та виступи на наукових заходах. 

 
Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Розподіл балів з навчальної дисципліни 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне оцінювання 

(аудиторна та самостійна робота) 

К-ть 

балів 

за(залік)  

Сумарн

а 

к-ть 

балів 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2  

100 

 

100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 

8 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7 7 7 

Т1, Т2 ... Т5 – теми змістових модулів. 

 

 

 

СУМА БАЛІВ  ОЦІНКА  ЕСТS ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 

екзамен залік 

90-100 A відмінно відмінно 

82-89 B 
добре добре 

74-81 C 

64-73 D 
задовільно задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 
незадовільно незадовільно 

1-34 F 



Політика академічної доброчесності 
 

Студент повинен ознайомитися і дотримуватися Положення про 

забезпечення академічної доброчесності у ПВНЗ «Буковинський 

університет» (http://bukuniver.edu.ua/wp-

content/themes/bukuniver/docs/polozhennia-pro-zabezpechennia-akademichnoi-

dobrochesnosti.pdf). Він повинен виявляти дисциплінованість, вихованість, 

доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні 

відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем.  

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає: 

самостійне виконання навчальних завдань, завдань підсумкового контролю 

результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога 

застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); 

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства про авторське право 

і суміжні права; надання достовірної інформації про результати власної 

навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і 

джерела інформації. Списування (копіювання тексту) під час виконання 

письмових робіт та екзаменів заборонені. Користування мобільними 

пристроями допускається лише з дозволу викладача під час онлайн-

тестування та підготовки практичних завдань. Самостійні роботи у вигляді 

рефератів, доповідей, презентацій повинні мати коректні текстові посилання 

на використані інформаційні джерела. 
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К.:ПК«Типографіявід«А»до 

«Я», 2016. – № 1 (25). – С. 85–90. 

10. Патик Л. Л. Техніко-криміналістичне дослідження підробного паспорта громадянина 

України : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л. Л. Патик. – К. : ЦУЛ, 2013. – 140с. 

11. Патик Л.Л., Дрозд В. Г. Процесуальний порядок застосування особистої поруки / В. Г. 

Дрозд, Л. Л. Патик // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. 

Є.О. Дідоренка. № 3 (74). – 20016. – С. 176– 182. 

12. Пиріг І. В. Теоретико-прикладні проблеми експертного забезпечення досудового 

розслідування : монографія / І. В. Пиріг. – Дніпропетровськ : «Ліра ЛТД», 2015. – 430с. 

13. Полянська Г. С. Криміналістична діагностика у розкритті та розслідуванні злочинів : 

монографія / Г. С. Полянська.  –  КривийРіг,2015.  – 197с. 

14. Призначення судових експертиз під час неправдивого повідомлення про загрозу 

безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності [Текст] : метод. рек. / 

[Охріменко С.С., Юсупов В.В., Приходько  Ю.П.,  Самодін А.В. та ін.]. – К.: Нац. акад. 

внутр. справ, 2016. – 42с. 

15. Програмний продукт «Мультимедійний навчальний

 посібник 

«Особливості розслідування окремих видів злочинів» / [Антощук А.О., Атаманчук В.М., 

Комаринська Ю.Б., Курилін І.Р., Мировська А.В., Патик Л.Л., Пясковський В.В., Самодін 

А.В., Пуйко Т.В.]. – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 72044 (Дата 

реєстрації18.05.2017). 

16. Програмний продукт «Мультимедійний підручник «Криміналістика» / [Алеєксєєв 

О.О., Арешонков В.В., Атаманчук В.М. та ін.]. – Свідоцтво про реєстрацію авторського 

права на твір № 65883 (Дата реєстрації06.06.2016). 

17. Протидія перешкоджанню законній професійній діяльності журналістів в Україні 

[Текст] : метод. рек. / [С.С. Чернявський, Л.В. Опришко, А.В. Титко, А.В. Даніель]. – К.: 

Нац. акад. внутр. справ, 2017. – 50с. 

18. Процесуальний порядок та особливості застосування слідчим арешту майна [Текст] : 

метод. рек. / [С.С. Чернявський, А.А. Вознюк, Д.О. Алєксєєва- Процюк, А.В. Самодін]. – 

К.: Нац. акад. внутр. справ, 2017. – 50с. 

19. Розслідування примушування до виконання чи невиконання цивільно- правових 

зобов’язань [Текст] : метод. рек. / [С.І. Ніколаюк, В.В. Пясковський, О.М. Фесенко]. – К.: 

Нац. акад. внутр. справ, 2017. – 34с. 

20. Розслідування шахрайств, учинених способом фінансової піраміди : навч. посібник / 

С. С. Чернявський, О. Ю. Татаров, В. В. Чернєй, Р. Р. Кузьмін, С. М. Князєв, В. В. 

Юсупов, А. А. Вознюк ; за ред. В. В. Коваленка. – К., 2013. – 179с. 

21. Скотар Н. М. Криміналістичні та процесуальні питання ідентифікації людини за 

слідами-відображеннями / Н. М. Скотар. – К.,2011. – 100с. 

22. Слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні [навч. наоч. посіб. у схемах і 



таблицях] / О. А. Осауленко, А. В. Самодін, Г. М. Степанова та ін. – К. : «Центр учбової 

літератури», 2015. – 140с. 

23. Сучасні методи досудового розслідування кримінальних правопорушень : підручник / 

О. М. Цільмак, О. Є. Користін, О. М. Заєць та ін. [за заг. ред. О. М. Цільмак]. – Одеса : 

Фенікс, 2017. – 352с. 

24. Чернявський С. С. Фінансове шахрайство: методологічні засади розслідування : 

монографія / С. С. Чернявський. – К. : «Хай-Тек-Прес», 2010. – 623с. 

25. Чорноус Ю. М. Теорія і практика криміналістичного забезпечення досудового 

слідства у справах про злочини міжнародного характеру : монографія / Ю. М. Чорноус. – 

К. : Скіф, 2012. – 447с. 

26. ЧорноусЮ.М. Актуальні питання реалізації міжнародного співробітництва під час 

розслідування злочинів / Ю.М. Чорноус// KELM. Knowledge. Education. Low. Management. 

– Lodz (Poland). – №3 (15). – 2016. – С. 29–38. 

27. Чорноус Ю.М. Криміналістичне забезпечення розслідуваннязлочинів 

: монографія / Ю.М. Чорноус. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – 492 с 

28. ЧорноусЮ.М., Лопата О.А. Правові засади міжнародного співробітництва у сфері 

судово-експертної діяльності // Криміналістичний вісник : наук.-практ. зб. – К., 2016. – № 1 

(25). – С.6–12. 

Чорноус Ю.М., Сакаль А.П. Початковий етап розслідування злочинів у сфері обігу 

наркотичних засобів, вчинених транснаціональними злочинними 

угрупованнями[Текст]:Навч.посібник/Ю.М.Чорноус,А.П.Сакаль.–К.:ВБ «Аванпост-прим», 

2015. – 195 с 

 

Інформаційні ресурси 
(нормативна база, джерела Інтернет, адреси бібліотек тощо) 

 

1. Офіційне інтернет-представництво 

Президента України 

http://www.president.gov.ua 

2. Офіційний портал Верховної Ради 

України 

http://rada.gov.ua 

3. Урядовий портал http://www.kmu.gov.ua/control/ 

4. Уповноважений Верховної Ради 

України з прав людини 

http://www.ombudsman.gov.ua 

5. Міністерство внутрішніх справ України http://mvs.gov.ua 

6. Національна поліція України https://www.npu.gov.ua/ 

7. Міністерство освіти і науки України http://www.mon.gov.ua 

8. Міністерство юстиції України https://minjust.gov.ua/ua 

9. Верховний Суд України http://www.scourt.gov.ua 

10. Вищий спеціалізований суд України з розгляду 

цивільних і кримінальних 

справ 

http://sc.gov.ua 

                   Матеріально-технічне забезпечення 

Аудиторія/Classroom, Google Meet, Zoom, проектор, ноутбук, смартфон, підручники, 

посібники, наукова література, інформаційно-пошукові правові системи, зокрема 

«Законодавство України» тощо  

 

http://www.president.gov.ua/
http://rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/control/
http://www.ombudsman.gov.ua/
http://mvs.gov.ua/
http://www.npu.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.scourt.gov.ua/
http://sc.gov.ua/

