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1. Криміналістика як наука, наукові криміналістичні школи, етапи розвитку 
криміналістичної теорії. 

2. Предмет криміналістики, його зміст і сучасні підходи до конструювання його 
визначень. 

3. Завдання криміналістики на сучасному етапі розвитку суспільства і формування 
правової держави. 

4. Система криміналістики. 
5. Криміналістика в системі юридичних наук. 
6. Зв’язок криміналістики з природничими науками (фізикою, хімією, біологією, 

науковою організацією праці та ін.). 
7. Основні періоди розвитку вітчизняної криміналістики.  
8. Розвиток криміналістики в Україні. Внесок українських вчених в розвиток 

криміналістичної науки.  
9. Система криміналістичних закладів в Україні. 
10. Основні сучасні напрямки і школи в розвитку криміналістики.  
11. Поняття й класифікація методів криміналістики.  
12. Загальнонаукові методи криміналістики: спостереження, опис, порівняння, 

експеримент і моделювання. 
13. Використання в криміналістичній практиці логічних методів аналізу, синтезу, 

індукції, дедукції, гіпотези та аналогії. 
14. Характеристика спеціальних (часткових) методів криміналістики. 
15. Наукові основи, поняття й види ідентифікації. 
16. Поняття об'єктів ідентифікації, їх види. 
17. Класифікація ідентифікації. 
18. Ідентифікаційні ознаки, їх класифікація. 
19. Стадії ідентифікації.  
20. Загальні положення про методику проведення групофікації.  
21. Поняття та завдання криміналістичної діагностики.  
22. Поняття, завдання, джерела та основні категорії техніки як другої частини 

навчального курсу криміналістики. 
23. Система техніки як другої частини криміналістики, її основні розділи, галузі й 

теми.  
24. Поняття та основні різновиди технічних засобів роботи з джерелами інформації.  
25. Загальні й спеціальні комплекти технічних засобів.  
26. Поняття, значення й система фотокінозйомки і звуковідеозапису як галузі 

криміналістичної техніки та часткового криміналістичного вчення.  
27. Методи криміналістичної фотокіновідеозйомки. 
28. Сутність панорамної фото-, кіно-, відеозйомки. Різновиди панорамної зйомки. 
29. Загальні положення здійснення сигналетичної, репродукційної, стереозйомки, 

макрозйомки й мікрозйомки. 
30. Габітоскопія як часткове вчення і галузь техніки.  
31. Поняття і властивості ознак зовнішності людини. 
32. Загальні відомості про сучасні можливості встановлення людини за ознаками 

зовнішності методами словесного портрета і суб'єктивного портрета, за допомогою 
комп’ютерного фоторобота. 

33. Поняття ознак зовнішності людини, їх класифікація за характером прояву.  



34. Анатомічні ознаки зовнішності людини.  
35. Методика опису анатомічних ознак зовнішності. 
36. Функціональні ознаки зовнішності людини. 
37. Особливі прикмети людини. Значення особливих прикмет у встановленні 

людини. 
38. Основні положення методики складення словесного портрета і суб'єктивного 

портрета на підставі анатомічних, функціональних та інших ознак зовнішності людини. 
39. Слідознавство як часткове вчення криміналістики, її основні об'єкти.  
40. Класифікація слідів у криміналістиці.  
41. Природа папілярних узорів пальців рук та іншого шкіряного покрову людини. 
42. Класифікація папілярних узорів.  
43. Загальна характеристика будови папілярного узора та його мікродеталей. 
44. Властивості папілярних узорів. 
45. Огляд фізичних методів виявлення слідів папілярних узорів пальців рук людини. 
46. Суть хімічних методів виявлення невидимих потожирових слідів пальців рук. 
47. Загальна характеристика слідів ніг людини, технічних засобів та методів їх 

збирання.  
48. Поняття доріжки слідів ніг людини, сутність кожного із її елементів.  
49. Особливості збирання об'ємних та поверхневих відбитків слідів ніг. 
50. Техніка виготовлення гіпсових зліпків з об'ємних відбитків слідів ніг на різних 

носіях. 
51. Загальна характеристика слідів знарядь злому, механізму їх утворення шляхом 

прямолінійного, прямолінійно-поступального, зворотно-поступального та обертально-
поступального руху, обертання-котіння.  

52. Поняття зброєзнавства як часткового вчення криміналістики.  
53. Система та об'єкти дослідження зброєзнавства.  
54. Поняття вогнепальної зброї і боєприпасів.  
55. Класифікація вогнепальної зброї. 
56. Боєприпаси та їх будова. 
57. Механізм пострілу та утворення слідів використання вогнепальної зброї. 
58. Методика судово-балістичної експертизи. 
59. Поняття холодної зброї.  
60. Класифікація холодної зброї. 
61. Загальний огляд класифікації слідів застосування холодної зброї. 
62. Методика експертизи холодної зброї. 
63. Поняття вибуху, вибухових пристроїв і вибухових речовин.  
64. Природа слідів запаху людини.  
65. Фізичні властивості запаху як газоподібних речовин.  
66. Криміналістичні властивості слідів запаху людини.  
67. Загальна класифікація слідів запаху будь-яких речових джерел інформації. 
68. Спеціальна класифікація слідів і зразків запаху людини. 
69. Основні етапи робота зі слідами запаху. 
70. Елементи збирання слідів запаху людини.  
71. Загальні положення сучасної методики лабораторного одорологічного 

дослідження слідів і зразків запаху людини. 
72. Загальні положення оцінки і можливості використання одорологічної інформації 

у процесі розкриття та розслідування злочинів. 
73. Почеркознавство як галузь криміналістичної техніки.  
74. Поняття письма і почерку, співвідношення цих понять.  
75. Сутність і класифікація ознак писемної мови. 
76. Сутність загальних ознак почерку. 
77. Часткові ознаки почерку. 



78. Загальна характеристика діагностичних та авторознавчих експертних досліджень 
письмових документів. 

79. Сучасні можливості встановлення засобів виконання письмових документів. 
80. Поняття і різновиди підробки письмових документів.  
81. Основні способи матеріальної підробки. 
82. Інформаційне забезпечення боротьбі зі злочинами як часткове вчення і галузь 

техніки.  
83. Поняття криміналістичної реєстрації, її види. 
84. Юридичні підстави криміналістичної реєстрації окремих осіб та інших об'єктів.  
85. Органи, що ведуть оперативно-довідкові обліки на місцевому, регіональному і 

централізованому рівні, їх система. 
86. Основні форми оперативно-довідкового обліку певних категорій осіб.  
87. Загальні положення про організацію дактилоскопічного обліку. 
88. Сучасні можливості автоматизації дактилоскопічних обліків за допомогою 

АДІПС. 
89. Сучасні можливості автоматизації обліку та ідентифікації куль і гільз 

вогнепальної зброї. 
90. Оперативно-довідковий облік об'єктів.  
91. Поняття тактики як третьої частини навчального курсу криміналістики. 
92. Джерела криміналістичної тактики. 
93. Система тактики, її основні розділи і теми.  
94. Зв'язок тактики з іншими частинами криміналістики. 
95. Поняття тактичного прийому, вимоги, що пред'являються до нього.  
96. Класифікація тактичних прийомів. 
97. Поняття тактичного рішення. 
98. Поняття криміналістичної ситуації, її класифікація. 
99. Поняття криміналістичних версій, їх види. 
100. Правила побудови та перевірки криміналістичних версій. 
101. Поняття планування розслідування злочинів, вимоги, які до нього 

пред’являються. 
102. Поняття та види розшуку.  
103. Правові підстави та мета затримання і арешту, їх відмінність від 

адміністративного затримання та арешту. 
104. Загальна характеристика підготовчих дій до затримання особи чи її арешту. 
105. Тактика затримання озброєного злочинця в міській квартирі. 
106. Тактика затримання озброєних злочинців в громадських місцях. 
107. Тактика затримання блокуванням руху автотранспортного засобу. 
108. Тактика затримання переслідуванням. 
109. Тактика затримання озброєних злочинців у вагоні потягу. 
110. Поняття і види огляду. 
111. Поняття слідчого огляду місця події. 
112. Учасники здійснення слідчого огляду місця пригоди. Обов'язкові і факультативні 

учасники слідчого огляду. 
113. Принципи здійснення слідчого огляду місця пригоди.  
114. Етапи слідчого огляду місця пригоди.  
115. Підготовчі дії слідчого до виїзду на місце пригоди.  
116. Підготовчі дії слідчого на місці пригоди.  
117. Поняття оглядового, загального і детального етапів слідчого огляду місця 

пригоди. 
118. Способи проведення слідчого огляду місця пригоди.  
119. Методи фотографічної фіксації, кінозйомки і відеозапису результатів слідчого 

огляду місця пригоди.  



120. Особливості тактики проведення слідчого огляду трупа людини.  
121. Тактичні прийоми проведення слідчого огляду тіла живої людини. 
122. Загальні положення документування результатів слідчого і судового огляду місця 

пригоди та інших об'єктів огляду. 
123. Поняття обшуку. 
124. Загальна характеристика підготовчих заходів до проведення обшуку.  
125. Загальні положення здійснення тактичних прийомів обшуку приміщення.  
126. Стадії проведення обшуку.  
127. Особливості тактичних прийомів проведення окремих видів обшуку. 
128. Методика документування результатів проведення різних видів обшуків. 
129. Поняття і завдання слідчого допиту, його психологічна і комунікативна сутність. 
130. Класифікація слідчого допиту. 
131. Складові підготовчої стадії допиту.  
132. Стадії проведення допиту.  
133. Тактичні прийоми проведення допиту у безконфліктній слідчій ситуації.  
134. Тактичні прийоми проведення допиту у конфліктній слідчій ситуації.  
135. Документування результатів проведення допиту.  
136. Особливості тактики проведення допиту різних категорій осіб у процесі судового 

розгляду кримінальної справи. 
137. Поняття, психологічна основа і завдання пред'явлення різних об'єктів для 

впізнання. 
138. Класифікація впізнання. 
139. Загальні положення підготовки до проведення впізнання. 
140. Загальні тактичні прийоми пред'явлення для впізнання. 
141. Тактичні особливості пред'явлення для впізнання особи за динамічними 

(функціональними) ознаками.  
142. Особливості тактики пред'явлення для впізнання трупа людини.  
143. Загальні положення підготовки і проведення впізнання речових доказів. 
144. Тактичні особливості підготовки і проведення пред'явлення для впізнання особи 

чи речових джерел інформації за їх фотокартками, кінозйомкою, відеозаписом. 
145. Загальні положення документування процесу пред'явлення для впізнання різних 

видів об'єктів.  
146. Сутність та правове регулювання слідчого експерименту. 
147. Ознаки слідчого експерименту. Відмежування його від суміжних процесуальних 

дій. 
148. Види слідчого експерименту. 
149. Підбір учасників слідчого експерименту. 
150. Визначення часу, місця та інших умов провадження слідчого експерименту. 
151. Основні умови провадження слідчого експерименту. 
152. Основні способи фіксації слідчого експерименту. 
153. Поняття методики розкриття та розслідування злочинів. 
154. Структура методики розкриття та розслідування злочинів, її елементи. 
155. Поняття та елементи криміналістичної характеристики злочину. 
156. Криміналістична класифікація вбивств. 
157. Криміналістична характеристика вбивств 
158. Типові слідчі ситуації та версії на початковому етапі провадження у справах про 

вбивства. 
159. Найбільш поширені способи та особливості скоєння вбивств. 
160. Особливості тактики огляду місця події чи окремо трупа у справах про вбивства. 
161. Початкові слідчі дії у випадку виявлення трупа з ознаками насильницької смерті. 
162. Криміналістична характеристика заподіяння тяжких та середньої тяжкості 

тілесних ушкоджень. 



163. Типові слідчі ситуації та версії на початковому етапі провадження у справах про 
заподіяння тяжких та середньої тяжкості тілесних ушкоджень. 

164. Організація та планування розслідування злочинів, пов’язаних із заподіянням 
тяжких та середньої тяжкості тілесних ушкоджень. 

165. Криміналістична характеристика зґвалтувань. 
166. Методи виявлення злочинця у справах про зґвалтування. 
167. Особливості розслідування зґвалтувань у випадку, коли особа злочинця відома. 
168. Особливості розслідування зґвалтувань у випадку, коли особа злочинця невідома. 
169. Криміналістична характеристика різних видів розкрадання майна шляхом 

грабежу і розбою. 
170. Характеристика особи злочинця, потерпілого, способу, місця, часу та інших 

обставин скоєння грабежу і розбою. 
171. Тактика провадження окремих слідчих дій у справах про грабежі і розбої. 
172. Криміналістична характеристика прийняття пропозиції, обіцянки або 

неправомірної вигоди службовою особою. 
173. Типові версії і слідчі ситуації на початковому етапі провадження у справах про 

прийняття пропозиції, обіцянки або неправомірної вигоди службовою особою. 
174. Тактичні прийоми підготовки та проведення оперативно-слідчої комбінації по 

затриманню службової особи у процесі скоєння злочину про прийняття пропозиції, 
обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди. 

175. Криміналістична характеристика автотранспортних злочинів. 
176. Загальна характеристика основних видів автотранспортних злочинів. 
177. Основні типові слідчі ситуації на початковому етапі провадження у справах про 

автотранспортні злочини. 
178. Характеристика типових версій на початковому етапі провадження у справах про 

автотранспортні злочини. 
179. Особливості тактики огляду місця автотранспортної пригоди. 
180. Тактичні особливості допиту свідків, відтворення обстановки та обставин 

пригоди і інших процесуальних дій у справах про автотранспортні злочини. 
181. Тактика призначення судових експертиз у справах про автотранспортні злочини. 
182. Криміналістична характеристика комп'ютерних злочинів 
183. Способи вчинення комп'ютерних злочинів. 
184. Обстановка вчинення комп'ютерних злочинів. 
185. Характеристика особи комп’ютерного злочинця. 
186. Типові слідчі ситуації і завдання слідства у справах про комп'ютерні злочини. 
187. Огляд і вилучення комп'ютерної техніки. 
188. Використання спеціальних знань і призначення експертиз у справах про 

комп'ютерні злочини. 
189. Поняття торгівлі людьми. 
190. Способи вчинення та “слідова картина” торгівлі людьми. 
191. Характеристика особи потерпілого і особи злочинця у справах про торгівлю 

людьми. 
192. Виявлення ознак торгівлі людьми. 
193. Типові слідчі ситуації та основні напрямки розслідування на початковому етапі 

розслідування торгівлі людьми. 
194. Типові версії у справах про торгівлю людьми.  
195. Допит свідків і потерпілих у справах про у справах про торгівлю людьми. 
196. Допит підозрюваних у справах про торгівлю людьми.  

 
 
 
 



 
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

Семінарське заняття № 1 
 

Тактика обшуку 
І. Мета занять. Практично засвоїти тактичні прийоми проведення обшуку і виїмки та 

навчити процесуально правильно оформляти хід і результати цієї слідчої дії. 
 
ІІ. Контрольні питання: 

1. Поняття обшуку. 
2. Класифікація обшуків. 
3. Загальна характеристика підготовчих заходів до проведення обшуку. 
4. Загальні положення здійснення тактичних прийомів обшуку приміщення. 
5. Стадії проведення обшуку. 
6. Особливості тактичних прийомів проведення обшуку ділянок місцевості, 

транспортних засобів, тіла та одягу особи і речей, що знаходяться з нею 
(особистий обшук). 

7. Методика документування результатів проведення різних видів обшуків.  
 

ІІІ. Завдання для самопідготовки: 
1. Підготувати відповіді на контрольні питання. 
2. Скласти план проведення обшуку за поданою фабулою. 
 
ІV. Хід заняття: 
1. Провести коротке опитування студентів. 
2. За поданою фабулою проаналізувати обставини справи. 
3. Скласти план підготовки до обшуку. 
4. Провести практичний обшук у приміщенні чи обшук особи. 
5. Записати хід і результати обшуку на відеоплівку. Переглянути відеозапис і 

проаналізувати. 
6. Скласти протокол обшуку. 

 
 

Семінарське заняття № 2 
 

Тактика пред’явлення для впізнання 
І. Мета занять. Навчити студентів тактичних прийомів пред’явлення для впізнання та 
процесуальному оформленню даної слідчої дії. 
 
ІІ. Контрольні питання: 
1. Поняття і види пред’явлення для впізнання. 
2. Тактика пред’явлення для впізнання живих осіб, предметів та ін. речей. 

 
ІІІ. Завдання для самопідготовки: 
1. Підготувати відповіді на контрольні питання. 
2. По умовах задач розробити план проведення пред’явлення для впізнання живих 

осіб. 
 
ІV. Хід заняття: 

1. Провести коротке опитування студентів. 



2. За вихідними даними і реквізитами, отриманими у викладача, організувати і 
провести пред’явлення для впізнання живих осіб або предметів застосувавши 
відеозйомку. 

3. Хід і результати впізнання оформити протоколом. 
4. Зробити аналіз тактики проведення даної слідчої дії.  

 
Семінарське заняття № 3 

 
Тактика слідчого експерименту 

І. Мета занять. Навчити студентів тактичних прийомів організації, проведення та 
фіксації результатів слідчого експерименту. 

 
ІІ. Контрольні питання: 

1. Поняття і завдання слідчого експерименту. 
2. Стадії проведення слідчого експерименту. 
3. Загальні положення тактики проведення слідчого експерименту. 
4. Тактика документування результатів проведення слідчого експерименту. 
5. Особливості проведення слідчого експерименту у перебігу судового розгляду 

кримінальної справи. 
6. Загальні положення оцінки результатів проведення слідчого експерименту. 

 
ІІІ. Завдання для самопідготовки: 
1. Підготувати відповіді на контрольні питання. 
2. По відповідній умові задачі підготуватись до проведення слідчого експерименту з 

врахуванням чинного законодавства. 
 
ІV. Хід заняття: 

1. Провести коротке опитування студентів. 
2. Провести слідчий експеримент у відповідності до фабули задачі. 
3. Процесуально оформити його результати. 
4. Зробити аналіз відеозапису ходу слідчого експерименту. 

 
Семінарське заняття № 4 

 
Тактика призначення експертиз 

І. Мета занять. Навчити тактиці призначення і проведення судової експертизи та 
оцінки висновку експерта. 

 
ІІ. Контрольні питання: 
1. Види судових експертиз. 
2. Експертні установи на Україні. 
3. Матеріали, необхідні для проведення експертизи. 
4. Структура постанови про призначення експертизи. 

 
ІІІ. Завдання для самопідготовки: 
1. Підготувати відповіді на контрольні питання. 
2. По фабулі задачі визначити види експертиз та експертні заклади. 
 
ІV. Хід заняття: 

1. Провести коротке опитування студентів. 
2. За вихідними даними, отриманими у викладача, скласти постанову про 

призначення одного з видів судової експертизи. 



3. Постанову пред’явити викладачу для перевірки. 
 

Семінарське заняття № 5 
 

Методика розкриття та розслідування кримінальних правопорушень проти 
життя та здоров’я особи 

І. Контрольні питання: 
1. Криміналістична характеристика вбивств. 
2. Обставини, що підлягають доказуванню. 
3. Типові криміналістичні ситуації і версії. 
4. Тактика невідкладних слідчих дій та оперативно-розшукових заходів при 

розслідуванні вбивств. 
5. Судові експертизи, що призначаються при розслідуванні вбивств. 
6. Послідуюча стадія розслідування вбивств. 
7. Криміналістична характеристика і методичні рекомендації щодо розслідування 

заподіяння тілесних ушкоджень. 
 

ІІ. Завдання для самопідготовки: 
1. Підготувати відповіді на контрольні питання. 
2. Скласти план розслідування вбивства за поданою фабулою. 
3. Дати перелік питань для призначення судово-медичної експертизи при 

розслідуванні вбивства. 
 

ІІІ. Хід заняття: 
1. Провести коротке опитування студентів. 
2. За поданою фабулою: 
- проаналізувати обставини справи; 
- визначити обставини, що підлягають доказуванню; 
- висунути слідчі версії; 
- скласти план розслідування. 

  
Семінарське заняття № 6 

 
Методика розкриття та розслідування злочинів проти власності 

І. Контрольні питання: 
1. Криміналістична характеристика окремих видів .таємного розкрадання майна. 
2. Значення різновиду крадіжки, типових слідчих ситуацій і версій на початковому 

етапі провадження для розробки методики боротьби з цим видом злочинів. 
3. Обставини, що підлягають доказуванню у процесі досудового розслідування 

різних видів крадіжок. 
4. Особливості тактики окремих слідчих дій. 
5. Основні види судових експертиз, що призначаються при розслідуванні крадіжок. 

 
ІІ. Завдання для самопідготовки: 
1. Підготувати відповіді на контрольні питання. 
2. Скласти план розслідування за поданою фабулою. 
3. Сформулювати перелік питань для призначення експертизи відносно знарядь злому. 

 
ІІІ. Хід заняття: 
1. Провести коротке опитування студентів. 
2. За поданою фабулою: 
- проаналізувати обставини справи; 



- дати кримінально-правову кваліфікацію злочинів; 
- визначити обставини, що підлягають доказуванню; 
- висунути слідчі версії; 
- скласти план початкової стадії розслідування. 
3. У відповідності до фабули скласти постанову про призначення дактилоскопічної 

експертизи. 
 

Методика розкриття та розслідування грабежів та розбоїв 
І. Контрольні питання: 
1. Криміналістична характеристика грабежів і розбоїв. 
2. Обставини, що підлягають доказуванню. 
3. Типові криміналістичні ситуації, версії при розслідуванні грабежів і розбоїв. 
4. Тактика слідчих дій та оперативно-розшукових заходів на початковій стадії 

розслідування грабежів і розбоїв. 
5. Послідуюча стадія розслідування грабежів і розбоїв. 
6. Основні види судових експертиз, що призначаються при розслідуванні грабежів і 

розбоїв. 
 

ІІ. Завдання для самопідготовки: 
1. Підготувати відповіді на контрольні питання. 
2. Скласти план розслідування грабежу за поданою фабулою. 
3. Дати перелік можливих питань при призначенні судово-медичної експертизи 

потерпілого при розбійному нападі. 
 

ІІІ. Хід заняття: 
1. Провести коротке опитування студентів. 
2. За поданою фабулою: 
- проаналізувати обставини справи; 
- висунути можливі слідчі версії; 
- скласти план початкової стадії розслідування. 
3. У відповідності до фабули провести розслідування конкретного злочину 

(розбійного нападу) у вигляді комп’ютерно-програмованої ділової гри). 
 

Семінарське заняття № 7 
 

Методика розкриття та розслідування транспортних злочинів 
І. Контрольні питання: 
1. Криміналістична характеристика злочинів, пов’язаних з ДТП. 
2. Обставини, що підлягають доказуванню. 
3. Типові ситуації і версії. 
4. Особливості огляду місця події при розслідуванні злочинів, пов’язаних з ДТП. 
5. Судові експертизи, що призначаються при розслідуванні. 
6. Слідчі дії та оперативно-розшукові заходи початкової стадії розслідування. 
 
ІІ. Завдання для самопідготовки: 
1. Підготувати відповіді на контрольні питання. 
2. За поданою фабулою висунути загальні версії ДТП. 
3. Дати перелік можливих питань при призначенні автотехнічної експертизи, при 

розслідуванні наїзду на пішохода. 
 
ІІІ. Хід заняття: 
1. Провести коротке опитування студентів. 



2. За поданою фабулою: 
- проаналізувати обставини справи; 
- висунути слідчі версії; 
- скласти план розслідування 
3. Розслідувати конкретний злочин у вигляді комп’ютерно-програмованої ділової гри. 

 


