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1. Опис навчальної дисципліни 

 

1. Шифр і назва галузі знань – 26 Цивільна безпека 

2. Код і назва спеціальності – 262 Правоохоронна діяльність 

3. Назва спеціалізації – спеціалізація не передбачена 

4. Назва дисципліни – Застосування криміналістичної техніки при 

проведені слідчих (розшукових) дій 

5. Тип дисципліни – вибіркова 

6. Код дисципліни – ВДПП 2.1.20. 

7. Освітній рівень, на якому вивчається 

дисципліна 

– другий 

8. Ступінь вищої освіти, що 

здобувається 

– магістр 

9. Курс / рік навчання – п’ятий 

10. Семестр – другий 

11. Обсяг вивчення дисципліни:   

 1) загальний обсяг (кредитів ЄКТС / 

годин) 

– 3,0 / 90 

 

 2) денна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – 30 

 % від загального обсягу – 33 

 лекційні заняття (годин) – 16 

 % від обсягу аудиторних годин – 53 

 семінарські заняття (годин) – 14 

 % від обсягу аудиторних годин – 47 

 самостійна робота (годин) – 60 

 % від загального обсягу – 67 

 тижневих годин:   

 аудиторних занять – 2 

 самостійної роботи – 5 

 3) заочна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – 16 

 % від загального обсягу – 18 

 лекційні заняття (годин) – 10 

 % від обсягу аудиторних годин – 63 

 семінарські заняття (годин) – 6 

 % від обсягу аудиторних годин – 37 

 самостійна робота (годин) – 74 

 % від загального обсягу – 82 

 тижневих годин:   

 аудиторних занять – 1 

 самостійної роботи – 6 

12. Форма семестрового контролю – залік 

13. Місце дисципліни в логічній схемі:   

 1) попередні дисципліни – НПФ 1.3.1.4. Кримінальне право; 

НПФ 1.3.1.9. Кримінальний процес; 

НПФ 1.3.1.10. Криміналістика 

 2) супутні дисципліни – ВДПП 2.1.3. Докази і доказування у 

кримінальному судочинстві; 

   ВДПП 2.1.6 Процесуальні рішення у 

кримінальному провадженні 
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 3) наступні дисципліни – ВДПП 2.1.10. Організація розкриття та 

розслідування кримінальних правопорушень 

ВДПП 2.1.19. Теоретико-прикладні 

проблеми криміналістичної методики 

 

14. Мова вивчення дисципліни – українська. 

    

 

2. Заплановані результати навчання 

 

Після завершення вивчення дисципліни  

здобувач повинен продемонструвати такі результати навчання: 

1. Знання 

(здатність запам’ятовувати або відтворювати факти (терміни, конкретні факти, методи і процедури, 

основні поняття, правила і принципи, цілісні теорії тощо) 

1.1) загальних положень криміналістичної техніки, видів криміналістичної техніки, які 

доцільно використовувати при проведенні гласних та негласних слідчих (розшукових) 

дій в процесі попередження, виявлення, розкриття і розслідування злочинів; 

1.2) процесуальних правил, організаційних і технічних прийомів застосування 

криміналістичної техніки; 

1.3) правових основ і принципів застосування цих техніко-криміналістичних засобів. 

2. Розуміння 
(здатність розуміти та інтерпретувати вивчене, уміння пояснити факти, правила, принципи; перетворювати 

словесний матеріал у, наприклад, математичні вирази; прогнозувати майбутні наслідки на основі отриманих 

знань) 

2.1) необхідних теоретичних основ галузей криміналістичної техніки науки 

криміналістики і вироблення на їх підставі криміналістичного мислення і практичних 

навичок використання криміналістичної техніки; 

2.2) використання криміналістичної техніки, в поєднанні з іншими правовими науками, у 

вирішенні професійних завдань майбутніх правознавців, пов’язаних з діяльністю по 

отриманню, закріпленню, дослідженню і використанню криміналістичної інформації 

в процесі розкриття і розслідування злочинів та при судовому розгляді кримінальних 

проваджень; 

3. Застосування знань 
(здатність використовувати вивчений матеріал у нових ситуаціях (наприклад, застосувати ідеї та концепції 

для розв’язання конкретних задач) 

3.1) використовувати знання під час процесу обрання технічних засобів для проведення 

гласних та негласних слідчих (розшукових) дій; 

3.2) застосовувати відповідні тактичні засоби, прийоми і методи при здійсненні гласних та 

негласних слідчих (розшукових) дій; використовувати відповідні технічні засоби, 

прийоми і методи щодо їхнього використання при проведенні огляду місця події, 

інших слідчих (розшукових) дій; 

3.3.) ефективно використовувати спеціальні знання у практичній діяльності з розкриття, 

розслідування і попередження злочинів. 

3.4.) застосовувати комплекти науково-технічних засобів і конкретні засоби, які в них 

містяться, для виявлення, фіксації та вилучення слідів і речових доказів; 

3.5.) правильно оформляти додатки до протоколів слідчих дій (вилучені предмети, сліди, 

їхні копії та відбитки, фотознімки, матеріали відеозапису та ін.); 

3.6.) використовувати пошукові технічні засоби для виявлення захованих знарядь 

вчинення злочину, предметів, отриманих злочинним шляхом та інших об`єктів; 

4. Аналіз 
(здатність розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх взаємозв’язки та організаційну структуру, 

бачити помилки й огріхи в логіці міркувань, різницю між фактами і наслідками, оцінювати значимість даних) 
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4.1) визначення методів і технічних прийомів застосування і використання 

криміналістичної техніки, як додаткових засобів фіксації, в процесі проведення 

слідчих і судових дій; 

4.2) розуміти взаємозв’язки між складовими криміналістичної техніки. 

5. Синтез 
(здатність поєднувати частини разом, щоб одержати ціле з новою системною властивістю) 

5.1) використовувати зв’язок з судово-експертними дисциплінами – теоретичними 

основами судової експертизи, криміналістичними та спеціальними видами судових 

експертиз, судовою медициною, та іншими; 

5.2) обґрунтовувати доцільність застосування окремих засобів криміналістичної техніки в 

різних ситуаціях. 

6. Оцінювання 
(здатність оцінювати важливість матеріалу для конкретної цілі) 

6.1) оцінювати доцільність застосування техніко-криміналістичних засобів; 

6.2) робити висновок за результатами проведених техніко-криміналістичних засобів. 

7. Створення (творчість) 
(здатність до створення нового культурного продукту, творчості в умовах багатовимірності та 

альтернативності сучасної культури) 

7.1) уміння творчо підходити до визначення конкретних техніко-криміналістичних засобів 

в нестандартних ситуаціях. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

Застосування криміналістичної техніки при проведенні слідчих (розшукових) дій 

 

 

Тема 1. Поняття, види і значення криміналістичної техніки в розкритті і 

розслідуванні злочинів 

 

Поняття, структура та завдання криміналістичної техніки. Досягнення природничих і 

технічних наук як головне джерело розвитку криміналістичної техніки. Напрямки розвитку 

криміналістичної техніки.  

Правові основи використання криміналістичної техніки. Техніко-криміналістичні 

засоби і методи використовуються при проведенні слідчих дій для вивчення та фіксації 

матеріальної обстановки злочину, виявлення, фіксації, вилучення і збереження доказів, їх 

попереднього дослідження, а також при підготовці об’єктів для експертизи. Сутність та види 

науково-технічних засобів і методів.  

Форми застосування криміналістичної техніки у боротьбі зі злочинністю. Принципи 

реалізації науково-технічних засобів. Техніко-криміналістична оснащеність органів 

досудового розслідування.  

 

Тема 2. Процесуальні питання щодо використання технічних засобів при 

проведенні слідчих (розшукових) дій 

 

Застосування технічних засобів в ході проведення слідчих (розшукових) дії таких як: 

огляд місця події, слідчого огляду, обшуку, пред’являлися для впізнання, пред’явлення трупа 

для впізнання, ексгумація трупа, освідування, слідчого експерименту.  

Процесуальний порядок залучення спеціалістів для застосування технічних засобів. 

Процесуальне оформлення додатків до протоколу слідчої (розшукової) дії: фотографії осіб, 

речей чи трупа, що пред’являлися для впізнання, матеріали відеозапису.  

Використання у дистанційному досудовому розслідуванні технічних засобів і 

технологій. Інформаційна безпека у дистанційному досудовому розслідуванні.  

Хід і результати проведення слідчої (розшукової) дії, у режимі відео- або телефонної 

конференції. 

 

Тема 3. Процесуальні питання щодо використання технічних засобів при 

проведенні негласних слідчих (розшукових) дій 

 

Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій за допомогою 

технічних та інших засобів. Обладнання речей технічними засобами контролю при огляді і 

виїмці кореспонденції.  

Протоколи щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, аудіо- або 

відеозаписи, фотознімки, інші результати, здобуті за допомогою застосування технічних 

засобів.  

Фіксація та збереження інформації, отриманої з телекомунікаційних мереж за 

допомогою технічних засобів та в результаті зняття відомостей з електронних інформаційних 

систем.  

Дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів. Носії 

інформації та технічні засоби, за допомогою яких отримано інформацію. Право слідчого 

обстежити публічно недоступні місця, житло чи інше володіння особи у тому числі з 

використанням технічних засобів.  

Встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи. Застосування технічних 

засобів для локалізації місцезнаходження радіоелектронного засобу, у тому числі мобільного 

терміналу. Спостереження за особою, річчю або місцем. 
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Тема 4. Фотозйомка при проведенні слідчих (розшукових)  

дій 

 

Фотозйомка при проведенні слідчого експерименту. Завдання, що вирішуються 

фотозйомкою при проведенні слідчого експерименту. Що підлягає фотографічній фіксації 

при проведенні слідчого експерименту. Точки зйомки у разі, якщо здійснювалась 

фотозйомка при огляді місця події та у разі, якщо на цьому місці перевіряються покази 

декількох процесуальних осіб по одному кримінальному провадженні. 

Фотозйомка при проведенні впізнання. Випадки застосування фотозйомки при 

проведенні впізнань. Правила зйомки об’єктів, які підлягають впізнанню. Особливості 

фотозйомки при проведенні впізнання тварин. 

Фотозйомка при проведенні обшуку. Об’єкти фотографування. Особливості 

фотографування виявленого тайника і предметів, що були виявлені в ньому. Фотозйомка при 

проведенні обшуку на відкритій місцевості. Фотозйомка при проведенні обшуку в 

транспортному засобі. 

Особливості фотозйомки при проведенні слідчого огляду пов’язаного з оглядом: 

предметів, речей і документів; тварин і їх трупів; приміщень або ділянок місцевості, які не є 

місцем події; транспортних засобів та різновиду слідчого огляду - освідування. 

Процесуальна основа і мета освідування. Фотозйомка при освідуванні і її особливості. Що 

підлягає фотофіксації при слідчому огляді предметів, речей і документів, тварин і їх трупів. 

Особливості фотозйомки при слідчому огляді приміщень і ділянок місцевості, які не є місцем 

події. Фотозйомки при слідчому огляді транспортного засобу. 

 

Тема 5. Правила, технічні прийоми і методи застосування звукозапису у 

проведенні слідчих (розшукових) дій 

 

Процесуальні основи і правила застосування звукозапису. При застосуванні 

звукозапису фонограма повинна відображати весь хід слідчої (розшукової) дії. Вибірковий 

запис. Повторення спеціально для запису частки слідчої (розшукової) дії. Випадки повтору 

частини показів. Випадки призупинення чи перерв звукозапису і як це обумовлюється. Що 

повинно бути зафіксовано на фонограмі у разі застосування звукозапису. 

Фонограма повинна повністю відтворитися усім учасникам слідчої (розшукової) дії і 

по закінченню на ній, що повинно бути зафіксовано. При підготовці до застосування 

звукозапису, що повинно бути виконано у разі залучення спеціаліста, які заходи повинні 

здійснити слідчий. При проведенні слідчої (розшукової) дії з використанням звукозапису на 

відкритій місцевості або за несприятливих умов де можливо провести відтворення 

фонограми і заключної частини. При застосуванні звукозапису в приміщенні які підготовчі 

дії необхідно провести. Особливості звукозапису на відкритій місцевості. Вимоги щодо 

отримання якісного звукозапису. 

Звукозапис при проведенні огляду місця події. Процесуальні особливості 

використання звукозапису при допиті. Випадки бажаного застосування звукозапису при 

допитах. Тактичні прийоми проведення допиту із застосуванням звукозапису. Що включає в 

себе підготовку до проведення допиту із використанням звукозапису. Особливості 

проведення одночасного допиту двох і більше осіб із застосуванням звукозапису як в 

безконфліктних так і конфліктних ситуаціях. Тактичні прийоми використання фонограм. 

Звукозапис при проведенні слідчого експерименту. Завдання, які вирішуються слідчим 

експериментом, та що повинно фіксуватись звукозаписом. Випадки використання 

звукозапису при проведенні впізнань. 

 

Тема 6. Відеозапис при проведенні слідчих (розшукових) дій 
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Значення відеозйомки, здійсненної в процесі огляду місця події. Випадки доцільності 

застосування відеозйомки при огляді місць подій. Тактичні прийоми використання 

відеозапису в процесі огляду місця події. Особливості початку відеозапису на місці події. 

Точки зйомки. Прийоми взаємодії. Звуковий супровід. Фіксація використання звукозапису в 

процесі огляду місця події. Відеозапис при проведенні обшуку. Відеозапис при проведенні 

допиту і одночасного допиту кількох осіб. Випадки бажаного застосування відеозапису при 

допитах. Тактичні прийоми допиту з використанням відеозапису. Тактика одночасного 

допиту двох і більше осіб з використаннями відеозапису. Випадки доречного застосування 

відеозйомки під час проведення впізнання. Тактичні прийоми застосування відеозапису 

визначаються порядком пред’явлення для впізнання. Відеофіксація впізнання за 

динамічними ознаками. Відеозйомка впізнання за голосом (мовою). 

Відеозйомка при проведенні слідчого експерименту виходячи із мети і завдань даної 

слідчої (розшукової) дії. Точка відеозйомки при перевірці показів декількох осіб, які дають 

відомості щодо одних і тих же місць або об’єктів. Види експериментальної перевірки. 

 

Тема 7. Пошукові технічні засоби (прилади), що використовуються  

у проведенні слідчих (розшукових) дій органами досудового розслідування 

 

Пошукові технічні засоби – це механічні, магнітні пристрої, прилади, хімічні склади, 

що використовуються для виявлення різних предметів, слідів, мікрочастинок, речовин, 

випромінювань, трупів (його частин або живих осіб). 

Пошукові прилади можуть застосовуватись при проведенні деяких слідчих дій, а 

саме: при огляді місця події; у процесі обшуку; при огляді речей та предметів, які належать 

затриманим та особам, взятим під варту. 

Виявлення предметів, що знаходяться  в тайниках або інших місцях; ці  предмети при 

певних умовах можуть бути речовими доказами. 

Поділ пошукових технічні засобів, що знаходяться на озброєнні в ОВС за принципом 

їх дії на основні групи: механічні засоби; магнітні засоби; хімічні засоби; електричні засоби; 

індукційні засоби; засоби випромінюючої дії; детектори випромінювань; 

Техніко-криміналістична оснащеність органів досудового слідства. Пересувна 

криміналістична лабораторія (ПКЛ). Універсальні та спеціалізовані комплекти науково-

технічних засобів. Слідча валіза. Дактилоскопічний набір. Пошукові технічні засоби хімічної 

дії застосовуються для виявлення слідів рук (нінгідрин, аллоксан та інші). Портативний набір 

“Молекула”. Щуп. Бур. Магніт. Магнітні шукачі /шукачі-підйомники. Трупошукачі. Розчин 

люмінола. Реактив Воскобойникова. Електрощуп. Металошукач. Портативний детектор 

прихованих слідів злочину. Ультрафіолетовий "освітлювач УК-1". Рентгено-візуальною 

установкою. 

 

Тема 8. Засоби виявлення знарядь та предметів злочину у проведенні негласних 

слідчих (розшукових) дій 

 

Основні науково-технічні засоби і методи виявлення знарядь та предметів злочину, 

які можуть використовуватися залежно від різних криміногенних, кримінальних та інших 

обставин і ситуацій, викладено принципи дії технічних засобів, що забезпечують ефективне 

виявлення, розпізнання знарядь та предметів злочину. Засоби пошукової техніки такі як: 

металодетектори, магнітомеханічні засоби, пристрої для контролю важкодоступних місць. 

Апаратура з проникаючим випромінюванням така як: рентгенівські інтроскопи; 

рентгенотелевізійні системи; зворотно-розсіяне іонізуюче випромінювання; ядерно-фізичні 

методи. Інструментарій виявлення вибухових речовин такий як: газоаналізатори; особливості 

виявлення вибухових речовин детекторами парів; засоби хімічного аналізу. Засіб виявлення 

наркотичних речовин такий як детектори виявлення наркотичних речовин. Прилади пошуку 

біологічних об’єктів такі як: прилад пошуку біомас; георадар. 
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Тема 9. Використання технічних засобів у профілактиці та попередженні 

злочинів 

 

Технічні засоби профілактики розробляються на підставі вивчення та узагальнення 

слідчої, оперативно-розшукової та експертної практики, виявлення причин та умов, що 

сприяли вчиненню злочинів.  

Важливим є вивчення типових способів вчинення певних видів злочинів з метою 

розробки науково-технічних засобів протидії злочинності. Відмінність технічних засобів 

профілактики від інших криміналістичних засобів полягає в тому, що вони застосовуються 

до виникнення злочинного діяння. Використання таких засобів і методів має превентивний 

характер.  

Вони перешкоджають вчиненню злочину або допомагають його виявленню. Головні 

напрями розвитку технічних засобів попередження злочинів. Засоби фіксації 

правопорушника на місці вчинення злочину. Хімічні пастки – спеціальні хімічні сполуки, що 

використовуються в профілактичній і оперативно-розшуковій діяльності для штучного 

слідоутворення. 

Розрізняють хімічні пастки активні (поєднання спецсполуки із пристроями викиду) і 

пасивні (слідоутворення відбувається під час контактних взаємодій). Взаємозв'язок 

технічних засобів профілактики з організаційними заходами запобіжного характеру. Порядок 

реєстрації документів, процедури видачі дозволів, існування спеціальних правил обліку 

певних видів документів. 

 

4. Структура вивчення навчальної дисципліни 

 

4.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

№ 

те-

ми 

Назва теми  

Кількість годин 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

У
сь

о
го

 

у тому числі 

У
сь

о
го

 

у тому числі 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Поняття, види і 

значення 

криміналістичної 

техніки в розкритті і 

розслідуванні 

злочинів 

6 2    4 5 1    4 

2. Процесуальні 

питання щодо 

використання 

технічних засобів 

при проведенні 

слідчих 

(розшукових) дій 

12 2 2   8 11 1    10 
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3. Процесуальні 

питання щодо 

використання 

технічних засобів 

при проведенні 

негласних слідчих 

(розшукових) дій 

12 2 2   8 13 1 2   10 

4. Фотозйомка при 

проведенні слідчих 

(розшукових)  

дій 

12 2 2   8 11 1    10 

5. Правила, технічні 

прийоми і методи 

застосування 

звукозапису при 

проведенні слідчих 

(розшукових) дій 

12 2 2   8 13 1 2   10 

6. Відеозапис при 

проведенні слідчих 

(розшукових) дій 

12 2 2   8 13 1 2   10 

7. Пошукові технічні 

засоби (прилади), 

що 

використовуються 

при проведенні 

слідчих 

(розшукових) дій 

органами 

досудового 

розслідування 

12 2 2   8 12 2    10 

8. Засоби виявлення 

знарядь та предметів 

злочину при 

проведенні 

негласних слідчих 

(розшукових) дій. 

Використання 

технічних засобів 

при профілактиці та 

попередженні 

злочинів 

12 2 2   8 12 2    10 

 Всього годин 90 16 14 - - 60 90 10 6 - - 74 
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4.2. Аудиторні заняття 
 

4.2.1. Аудиторні заняття (лекції, семінарські (практичні) заняття)) проводяться згідно 

з темами та обсягом годин, передбачених тематичним планом.  

4.2.2. Плани лекцій з передбачених тематичним планом тем визначаються в підрозділі 

1.2 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

4.2.3. Плани семінарських (практичних) занять з передбачених тематичним планом 

тем, засоби поточного контролю знань та методичні рекомендації для підготовки до занять  

визначаються в підрозділі 1.3 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 
 

4.3. Завдання для самостійної роботи студентів 
 

4.3.1. Завдання для самостійної роботи студентів та методичні рекомендації до їх 

виконання визначаються в підрозділі 1.4 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

4.3.2. Виконання індивідуальних завдань всіма студентами не є обов’язковим і може 

здійснюватися окремими студентами з власної ініціативи або за пропозицією викладача. 

4.3.3. Тематика індивідуальних завдань та методичні рекомендації до їх виконання 

визначаються в підрозділі 1.5 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

4.3.5. Індивідуальні завдання виконуються в межах часу, визначеного для самостійної 

роботи студентів, та оцінюються частиною визначених в розділі 6 цієї програми кількості 

балів, виділених для самостійної роботи. 

 
5. Методи навчання та контролю 

 

Під час лекційних занять застосовуються: 

1) традиційний усний виклад змісту теми; 

2) слайдова презентація; 

3) дискусія. 

На семінарських та практичних заняттях застосовуються: 

1) дискусійне обговорення проблемних питань; 

2) вирішення ситуаційних завдань; 

3) складання та розгляд окремих процесуальних документів. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни може проводитися у 

формах: 

1) усне або письмове (у тому числі тестове) бліц-опитування студентів щодо засвоєння 

матеріалу попередньої лекції; 

2) усне або письмове (у тому числі тестове) опитування на семінарських заняттях; 

3) виконання поточних контрольних робіт у формі тестування; 

4) складання та обговорення окремих процесуальних документів за ситуаційними 

завданнями; 

5) захист підготовленого публічного виступу. 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі усного заліку.  

Структура залікового білету: два теоретичних питання, тести, одне ситуаційне 

завдання.  
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6. Схема нарахування балів 

 6.1. Нарахування балів студентам з навчальної дисципліни здійснюється відповідно до 

такої схеми: 

 Вивчення  

навчальної дисципліни 

  
   

     

 До 100 балів   
     

      

Очна (денна, вечірня)  

форма навчання 

 Заочна (дистанційна) форма 

навчання 

 

      

До 8 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

 До 5 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

 

      

До 40 балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 До 25 балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 

      

До 20 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 До 40 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 

      

       

 До 30 балів – 

за результатами  складання 

семестрового контролю 

  

  +    

 Додаткові бали   

 

6.2. Обсяг балів, здобутих студентом під час лекцій, семінарських занять, самостійної 

роботи студентів та виконання індивідуальних завдань, визначаються навчально-

методичними матеріалами з даної дисципліни. 

 

7. Рекомендовані джерела 

7.1. Основні джерела 

1. Конституція України: станом на 1 верес. 2016 р.: відповідає офіц. тексту. Харків: 

Право, 2016. 82 с. 

2. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 р. 

№ 4651–VI. Дата оновлення: 16.01.2020. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 

(дата звернення: 10.02.2020). 

3. Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 06.07.2005 р. 

№ 2747–IV. Дата оновлення: 08.02.2020. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 

(дата звернення: 10.02.2020). 

4. Інструкція про проведення судово-медичної експертизи: Наказ міністерства 

охорони здоров’я України № 6 від 17.01.95. Дата оновлення: 26.07.1995. URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0254-95 (дата звернення: 10.02.2020). 

5. Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 р. № 4038–XII. Дата 

оновлення: 01.01.2020. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4038-12 (дата звернення: 

10.02.2020). 

6. Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах: Постанова Пленуму 

Верховного Суду України № 8 від 30.05.1998 р. Дата оновлення: 25.05.1998. URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0008700-97 (дата звернення: 10.02.2020). 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0254-95
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4038-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0008700-97


 12 

7. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18.03.2004 № 1618–

IV. Дата оновлення: 08.02.2020. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 (дата 

звернення: 10.02.2020). 

8. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: Наказ ГПУ, 

МВС, СБУ, АДПСУ, Мінфін, Мінюст від 16 листопада 2012 року 

№ 114/1042/516/1199/936/1687/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12 
(дата звернення: 10.02.2020). 

9. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та 

експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та 

призначення судових експертиз та експертних досліджень: Наказ Міністерства юстиції 

України від 08.10.98 р. № 53/5. Дата оновлення: 31.01.2020. URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98 (дата звернення: 10.02.2020). 

10. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 березня 1992 р. (дата 

оновлення: 02.01.2020). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12 (дата звернення: 

10.02.2020). 

11. Про організацію взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та 

підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних 

правопорушень: Наказ МВС України № 700 від 14 серпня 2012 року (дата оновлення: 

16.08.2019). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17. (дата звернення: 10.02.2020). 

12. Гончаренко В. Г. Експертизи в судовій практиці: навч. посіб. Київ: Либідь, 1993. 

197 с. 

13. Гончаренко В. Г. Експертизи у судочинстві України: науково-практ. посіб. Київ: 

Юрінком Інтер, 2015. 504 с. 

14. Єднерал Ю. В. Організація і тактика застосування пошукової техніки у діяльності 

органів внутрішніх справ України. Спеціальна техніка. Загальна частина: посіб. Київ: Київ. 

нац. ун-т вн. справ, 2007. 160 с. 

15. Клименко Н. І. Судова експертологія: навч. посіб. Київ: Ін Юре, 2007. 528 с. 

16. Кобець М. В., Іщенко А. В., Кофанов А. В. Засоби виявлення знарядь та предметів 

злочину: навч.-практ. посіб. Київ: «Три К», 2011. 144 с. 

17. Коваленко В. В. Застосування науково-технічних засобів спеціалістами при 

проведені слідчих дій: монографія. Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2007. 208 с. 

18. Костицький М. В., Луцький М. І. Судово-психологічна експертиза в 

адміністративному процесі: монографія. Івано- Франківськ: В-во ІФУП ім. Короля 

Д. Галицького, 2011. 308 с.  

19. Кофанов А. В. Судова експертологія : курс лекцій. Київ: Три К, 2010. 240 с. 

20. Кофанов А. В. Теоретичні основи судових експертиз: курс лекцій Київ: КНУВС, 

2010. 272 с. 

21. Красюк І. П. Методичний посібник для працівників органів досудового слідства з 

питань призначення та проведення судової експертизи. Київ: УВПД ГШ МВС України, 2008. 

278 с. 

22. Красюк І. П. Практичний посібник для працівників органів досудового слідства та 

експертних підрозділів з питань призначення і проведення судової експертизи. Київ: УВПД 

ГШ МВС України, 2009. 526 с. 

23. Криміналістична техніка. Книга друга: навч. посіб.; за ред. А. В. Кофанова. Київ: 

«КИЙ», 2009. 416 с. 

24. Криміналістична техніка: навч. посіб.; за ред. А. В. Кофанова. Київ: «КИЙ», 2006. 

456 с. 

25. Перебитюк М. В. Пошукові науково-технічні засоби та їх застосування при 

розслідуванні злочинів: монографія. Київ: Вид. Київського ун-ту ім. Т. Г. Шевченка, 2002. 95 

с. 

26. Садченко О. О. Призначення судової експертизи у кримінальному провадженні: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12


 13 

навч. посіб. Київ: Пульсар, 2013. 238 с.  

Салтевський М. В. Криміналістика (у сучасному викладі): підруч. Київ: Кондор, 2008. 586 с. 

 

7.2. Допоміжні  джерела за темами:  

Тема 1. Поняття, види і значення криміналістичної техніки в розкритті і розслідуванні 

злочинів 

1. Дановська І. І. Використання криміналістичної техніки у процесі розкриття та 

розслідування злочинів: пріоритетні напрямки удосконалення. Форум права. 2010. № 3. С. 62 

- 69. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index. (дата звернення: 15.02.2020). 

2. Денисюк С. Ф. Розвиток криміналістичної техніки та її вплив на криміналістику. 

Форум права. 2011. № 1. С. 250 - 255. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index. (дата 

звернення: 15.02.2020). 

3. Єзерський Р. Б. Криміналістична техніка і теорія оперативно-розшукової 

діяльності. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2003. № 3 - 

4. С. 288 - 293. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2003_3-4_54. (дата звернення: 

15.02.2020). 

4. Чорноус Ю. М. Техніко-криміналістичне забезпечення розслідування злочинів. 

Право і суспільство. 2011. № 6. С. 213 - 217. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2011_6_44. 

(дата звернення: 15.02.2020). 

5. Мировська А. В. Окремі аспекти сучасної класифікації засобів криміналістичної 

техніки. Митна справа. 2014. № 6 (2.2). С. 512 - 517. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2014_6(2. (дата звернення: 15.02.2020). 

 

Тема 2. Процесуальні питання щодо використання технічних засобів при проведенні 

слідчих (розшукових) дій 

1. Про затвердження Інструкції про порядок залучення працівників органів 

досудового розслідування поліції та Експертної служби МВС України як спеціалістів для 

участі в проведенні огляду місця події: Наказ МВС України № 1339 від 03.11.2015. Дата 

оновлення: 27.11.2015. URL: http: // zakon.rada.gov. ua/laws/show/ z 1392-15. (дата звернення: 

17.02.2020). 

2. Грекова Л. Ю. Особливості застосування криміналістичної техніки в 

кримінальному судочинстві. Журнал східноєвропейського права. 2020. № 72. С. 46-52. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/jousepr_2020_72_8. (дата звернення: 17.02.2020). 

3. Капустіна М. В. Поняття техніко-криміналістичних засобів забезпечення протидії 

злочинам. Теорія і практика правознавства. 2014. Вип. 2. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2014_2_39. (дата звернення: 17.02.2020). 

4. Павлишин Б. О. До поняття техніко-криміналістичного забезпечення розслідування 

злочинів. Вісник Академії адвокатури України. 2016. Т. 13, № 1. С. 95-97. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaau_2016_13_1_26. (дата звернення: 17.02.2020). 

5. Павлюк Н. В. Поняття та інноваційні засади техніко-криміналістичного 

забезпечення розслідування злочинів. Теорія та практика судової експертизи і 

криміналістики. 2015. Вип. 15. С. 96 - 104. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpsek_2015_15_15. 

(дата звернення: 17.02.2020). 

6. Перлін К. К. Організаційні особливості застосування техніко-криміналістичних 

засобів під час виявлення злочинів. Вісник Луганського державного університету 

внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2016. Вип. 2. С. 286-293. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2016_2_34. (дата звернення: 17.02.2020). 

7. Тунтула О. С. Особливості застосування криміналістичної техніки при проведенні 

огляду місця діяння. Журнал східноєвропейського права. 2019. № 59. С. 81-91. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/jousepr_2019_59_12. (дата звернення: 17.02.2020). 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2003_3-4_54
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2011_6_44
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2014_6(2
http://nbuv.gov.ua/UJRN/jousepr_2020_72_8
http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2014_2_39
http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaau_2016_13_1_26
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpsek_2015_15_15
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2016_2_34
http://nbuv.gov.ua/UJRN/jousepr_2019_59_12
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Тема 3. Процесуальні питання щодо використання технічних засобів при проведенні 

негласних слідчих (розшукових) дій 

1. Гора І. Проблеми використання науково-технічних засобів і методів в ході 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Історико-правовий часопис. 2017. № 2. С. 

98-102. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2017_2_22. (дата звернення: 18.02.2020). 

2. Єськов С. В. Аудіо,– відеоконтроль особи як різновид втручання у приватне 

спілкування: системно-структурний аналіз. URL: http://www.corp-lguvd.lg.ua/d130110.html. 

(дата звернення: 18.02.2020). 

3. Мухін В., Штанько А. Державне втручання у приватне спілкування: процесуальні 

аспекти. Вісник Національної академії прокуратури України. 2014. № 1 (34). С. 90-97. 

4. Падей А. С. Поняття та значення техніко-криміналістичного забезпечення в 

діяльності з розслідування. Південноукраїнський правничий часопис. 2015. № 2. С. 173-175. 

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pupch_2015_2_53. (дата звернення: 18.02.2020). 

5. Сердюк А. Місце аудіо-, відеоконтролю особи та аудіо-, відеоконтролю місця у 

системі негласних слідчих (розшукових) дій. Підприємництво, господарство і право, 2016. 

№ 10. С. 166 – 172. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2016/10/34.pdf (дата звернення: 

18.02.2020). 

 

Тема 4. Фотозйомка при проведенні слідчих (розшукових) дій 

1. Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л., Терешкевич А. І. Аналогова і 

електронна фотографія: історіографія, характеристика, порівняльний аналіз, сфери 

застосування в юриспруденції: навч. посіб. Київ: Українська Академія підприємництва, 2009. 

40 с. (Серія «Електронна фотографія»). 

2. Кобилянський О. Л., Кофанов А. В. Фотографічна фіксація перебігу та результатів 

слідчих (розшукових) дій: метод. рекомендації. Київ: УкрДГРІ, 2012. 64 с. (Серія 

«Запобігання, протидія, розслідування злочинів»). 

3. Ковальов К. М., Чашницька Т. Г., Нізовцев Ю. Ю. Застосування фото та 

відеозйомки при проведенні огляду місця події: метод. посіб. ДНДЕКЦ МВС України. Київ, 

2006. 53 с. 

4. Кофанов А. В. Судова (криміналістична) фотографія: навч. посіб. 2-ге вид. Київ: 

ПУЛЬСАРИ, 2007. 384 с. 

5. Криміналістика і судова експертиза: міжвідом. наук.-метод. зб., присвяч. 105-річчю 

заснування судової експертизи в Україні / Київський НДІ судових експертиз; редкол.: 

О. Г. Рувін (голов. ред.) [та ін.]. Київ: Видавництво Ліра-К, 2018.  Вип. 63, ч. 1. 424 с. 

6. Криміналістика: підруч.: у 2 т. / за заг. ред.: А. Ф. Волобуєва, Р. Л. Степанюка, 

В. О. Малярової. Харків: Видавництво НУВС, 2018. Т. 1. 384 с. 

 

Тема 5. Правила, технічні прийоми і методи застосування звукозапису при проведенні 

слідчих (розшукових) дій 

1. Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали 

постійно діючого наук.-практ. семінару (м. Харків, 26 жовт. 2018 р.) / редкол.: М. В. Членов 

(голов. ред.), Л. М. Леженіна (заст. голов. ред.), О. В. Косьмін. Харків: Право, 2018. Вип. 10 

(ювіл.). 306 с. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/15297  

2. Калугін В. Ю. Тактичні особливості застосування звукозапису при провадженні 

гласних та негласних слідчих (розшукових) дій. Правові та інституційні механізми 

забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції: матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса). Одеса: Юридична література, 

2016. С. 366-369. URL: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/5729. (дата звернення: 

20.02.2020). 

3. Коваленко В. В. Застосування науково-технічних засобів спеціалістами при 

проведені слідчих дій: монографія. Луганськ: Луган. держ. університет внутрішніх справ. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2017_2_22
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pupch_2015_2_53
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2016/10/34.pdf
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2007. 208 с. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64. (дата звернення: 

20.02.2020). 

4. Сокиран М. Ф. Історичні аспекти використання техніки звуко-, відеозапису у 

кримінальному провадженні. Криминалистика и судебная экспертиза. 2015. Вип. 60. С. 308-

322. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/krise_2015_60_35. (дата звернення: 20.02.2020). 

5. Яремчук В. О. Участь спеціаліста у кримінальному провадженні: історія і 

сучасність. Теорія і практика правознавства: електрон. наук. фахове вид. 2014. Вип. 2 (6). 

URL: http://www.tlaw.nlu.edu.ua/article/download/63551/58993. (дата звернення 10.03.2018). 

 

Тема 6. Відеозапис при проведенні слідчих (розшукових) дій 

1. Керевич О. В. Застосування технічних засобів фіксації в ході кримінально-

процесуальної діяльності. Митна справа. №3 (93). 2014. Ч. 2. С. 46–52. 

6. Коваленко В. В. Застосування науково-технічних засобів спеціалістами при 

проведені слідчих дій: монографія. Луганськ: Луган. держ. університет внутрішніх справ. 

2007. 208 с. URL: URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64. (дата звернення: 

20.02.2020). 

7. Сизоненко А. Відеозв’язок як засіб проведення слідчих дій за межами України. 

Право України. 2003. № 3. С. 96. URL: : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin 17_114а (дата 

звернення: 20.02.2020). 

8. Сокиран М. Ф. Історичні аспекти використання техніки звуко-, відеозапису у 

кримінальному провадженні. Криминалистика и судебная экспертиза. 2015. Вип. 60. С. 308–

322. URL: : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin 124_142 (дата звернення: 20.02.2020). 

2. Черниченко І. В., Кучинська О. П. Застосування відеоконференції у кримінальному 

провадженні України: теорія і практика: монографія. Київ: Всеукраїнська асоціація видавців 

«Правова єдність». 2015. 271 с. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_yu_2015_51_42 (дата 

звернення: 20.02.2020). 

3. Черниченко І. Поняття та процесуально-правова суть відеоконференції у 

кримінальному провадженні України. Вісник Львівського університету. Серія: Юридична. 

2014. Вип. 59. С. 365–369.  URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_yu_2014_59_52 (дата 

звернення: 20.02.2020). 

4. Чорноус Ю. М. Застосування відеоконференції при проведенні слідчих дій у межах 

міжнародної правової допомоги у кримінальних справах. Вісник Харківського Національного 

університету внутрішніх справ. 2012. № 1 (56). С. 164. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2012_1_27 (дата звернення: 20.02.2020). 

 
Тема 7. Пошукові технічні засоби (прилади), що використовуються при проведенні 

слідчих (розшукових) дій органами досудового розслідування 

1. Гнусов Ю. В. Спеціальна техніка Національної поліції України: навч. посіб. з дис. 

«Тактико-спеціальна підготовка». Харк. нац. ун-т внутр. справ, факультет № 4, каф. 

кібербезпеки. – Харків: ХНУВС, 2017. 175 с.  

2. Єднерал Ю. В. Організація і тактика застосування пошукової техніки у діяльності 

органів внутрішніх справ України. Спеціальна техніка. Загальна частина: посіб. Київ: Київ. 

нац. ун-т вн. справ, 2007. С. 98-111. URL: 

3. Кобець М. В. Технічні засоби пошуку в правоохоронній діяльності. Сучасна 

спеціальна техніка. 2016. № 2. С. 80-88. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sstt_2016_2_14. (дата 

звернення: 21.02.2020). URL: https://lj.oa.edu.ua/articles/2016/125n1/1.pdf (дата звернення: 

21.02.2020). 

4. Кобець М. В., Жуков Б. В. Спеціальна техніка: основні поняття, терміни та 
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http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96100766
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96100766
http://nbuv.gov.ua/UJRN/sstt_2016_2_14
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1. Артеменко П. П. Застосування технічних засобів в оперативно-розшуковій 

діяльності органів внутрішніх справ: навч.-метод. посіб. Київ: НАВСУ, 1998. 38 с.  

2. Гончар В. К. Знаряддя та прилади пошукової техніки: навч. посіб. Київ: Нац. акад. 

внутр. справ України, 2001.  

3. Ієрусалимов І. О. Забезпечення використання науково-технічних досягнень у 

слідчій діяльності: навч. посіб. Нац. акад. внутр. справ України. Київ: Наук. світ, 2000. 68 с.  

4. Кобець М. В. Засоби виявлення знарядь та предметів злочину: навч.-практ. посіб. 

Київ : «Три К», 2011. 144 с. 

5. Кобець М. В. Технічні засоби пошуку у правоохоронній діяльності. Сучасна 

спеціальна техніка. Київ: Держ. наук.-досл. ін-т МВС України, 2016. №2 (45). С. 80–88. URL: 

https://lj.oa.edu.ua/articles/2016/n1/19hifkyn.pdf (дата звернення: 21.02.2020).  

6. Мукоїда Р. В., Шелехов А. О. Спеціальна техніка в органах внутрішніх справ: навч. 

посіб. / за заг. ред. С. В. Кузніченка. Одеса: ОДУВС, 2013. 134 с.  

7. Степанюк Р. Л. Новітні зарубіжні розробки та перспективні дослідження у галузі 

техніко-криміналістичного забезпечення протидії злочинності. Право і Безпека. 2017. № 2. С. 

96-101. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2017_2_19. (дата звернення: 22.02.2020). 

8. Яковлєв О. В. Аналіз досвіду використання криміналістичної техніки при огляді 

місця події у разі виявлення саморобного вибухового пристрою. Криміналістика і судова 

експертиза. 2017. Вип. 62. С. 138-145. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/krise_2017_62_18. (дата 

звернення: 22.02.2020). 
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