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Опис вибіркової навчальної дисципліни «Криміналістика» 

для підготовки здобувачів ступеня бакалавр 

за спеціальністю 081 Право 

Назва навчальної 

дисципліни 
Криміналістика  

Кафедра  кримінального права та процесу 

Курс та семестр 4 курс, 7,8 семестр 

Форма контролю залік, екзамен 

Викладач (орієнтовно) 

Лекції, консультації:  

Копанчук Володимир Олександрович, доцент кафедри 

кримінального права та процесу, доктор наук з державного управління, 

кандидат юридичних наук, доцент 

(https://www.univer.km.ua/profile/kopanchuk-volodymyr-oleksandrovych). 

Семінарські заняття, консультації:  

Копанчук Володимир Олександрович, доцент кафедри 

кримінального права та процесу, доктор наук з державного управління, 

кандидат юридичних наук, доцент 

(https://www.univer.km.ua/profile/kopanchuk-volodymyr-oleksandrovych). 

Циганюк Юлія Володимирівна, професор кафедри кримінального 

права та процесу, доктор юридичних наук, доцент 

(https://www.univer.km.ua/profile/tsyhanyuk-yuliya-volodymyrivna). 

Кравчук Олег Вікторович, професор кафедри кримінального права та 

процесу, доктор наук з державного управління, кандидат юридичних 

наук, професор (https://www.univer.km.ua/profile/kravchuk-oleh-

viktorovych). 

Туровець Юрій Миколайович, доцент кафедри кримінального права 

та процесу, кандидат юридичних наук, доцент 

(https://www.univer.km.ua/profile/turovets-yuriy-mykolayovych). 

Козицька Олена Генадіївна, доцент кафедри кримінального права та 

процесу, кандидат юридичних наук, доцент 

(https://www.univer.km.ua/profile/kozytska-olena-hennadiyivna). 

Мета навчальної 

дисципліни  

Основна мета навчальної дисципліни – є визначення поняття, ролі і 

місця, співвідношень і взаємозв’язку науки криміналістики з 

юридичними та іншими науками; опанування сучасними науково-

теоретичними положеннями і практичними навичками використання 

науково-технічних засобів і методів виявлення, фіксації, вилучення, 

дослідження і використання криміналістично значимих джерел 

інформації; оволодіння логічною і пізнавальною структурою та 

тактичними аспектами організації і планування проведення окремих 

слідчих дій, тактичних операцій і комбінацій та розслідування по 

справах в цілому, виходячи з визначених типових ситуацій і висунутих 

науково-обґрунтованих версій на підставі знань структури методики 

розслідування будь-якого виду або групи злочинів. 

Програмні 

компетентності, які 

Загальні компетентності: 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

https://www.univer.km.ua/profile/kopanchuk-volodymyr-oleksandrovych


здобуваються під час 

вивчення навчальної 

дисципліни відповідно до 

стандарту вищої освіти 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК9. Здатність працювати в команді. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК11. Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного 

аналізу факти. 

СК13. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань у професійній діяльності. 

СК16. Здатність до логічного, критичного і системного аналізу 

документів, розуміння їх правового характеру і значення. 

Результати навчання 

відповідно до стандарту 

вищої освіти 

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

4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу 

відомої проблеми. 

5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин 

(даних) з достатньою обґрунтованістю. 

8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та 

всебічного встановлення певних обставин. 

9. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна 

допомога, і діяти відповідно до отриманих рекомендацій. 

16. Демонструвати вміння користуватися комп’ютерними програмами, 

необхідними у професійній діяльності. 

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

групи. 

21. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично значущі факти і формувати обгрунтовані 

правові висновки. 

Зміст навчальної 

дисципліни 

Тема 1. Предмет, система, завдання науки криміналістики її зв’язок з 

юридичними та іншими науками. 

Тема 2. Методологічні основи і методи криміналістики. 

Криміналістична ідентифікація. 

Тема 3. Вчення про криміналістичні версії. 

Тема 4. Загальні положення криміналістичної техніки. Судова 

фотографія і відеозапис. 

Тема 5. Криміналістична трасологія. 

Тема 6. Судова балістика, криміналістичне дослідження холодної зброї 

Тема 7. Криміналістичне дослідження документів (документознавство) 

Тема 8. Криміналістична габітоскопія. 

Тема 9. Кримінальна реєстрація (обліки). 

Тема 10. Загальні положення криміналістичної тактики. Організація і 

планування розслідування. 

Тема 11. Тактика огляду місця події. 

Тема 12. Тактика слідчого експерименту. 

Тема 13. Організація і тактика проведення обшуку та тимчасового 

доступу до речей та документів. 

Тема 14. Тактика допиту. 

Тема 15. Організація і тактика пред’явлення для впізнання. 

Тема 16. Тактика призначення судових експертиз. 

Тема 17. Загальні положення криміналістичної методики розслідування 

окремих видів (груп) злочинів. Криміналістична характеристика та її 

типові елементи. 

Тема 18. Методика розслідування проти життя та здоров’я особи. 

Тема 19. Розслідування злочинів, вчинених проти статевої свободи та 



статевої недоторканості, волі, честі і гідності особи. 

Тема 20. Методика розслідування злочинів проти власності, вчинених 

шляхом крадіжки, грабежу, розбою. 

Тема 21. Розслідування привласнень, розтрати майна або заволодіння 

ним шляхом зловживання службовим становищем. 

Тема 22. Розслідування шахрайства і вимагання. 

Тема 23. Основні розслідування злочинів у сфері господарської 

діяльності. 

Тема 24. Основи розслідування злочинів проти довкілля. 

Тема 25. Розслідування підпалів і порушень встановлених 

законодавством вимог щодо пожежної безпеки. 

Тема 26. Розслідування злочинів проти безпеки виробництва. 

Тема 27. Методика розслідування злочинів в сфері безпеки руху та 

експлуатації транспорту. 

Тема 28. Розслідування злочинів, пов’язаних з незаконним 

заволодінням транспортним засобом. 

Тема 29. Методика розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. 

Тема 30. Основи методики розслідування злочинів у галузі 

інформаційних технологій. 

Тема 31. Розслідування злочинів у сфері службової діяльності. 

 


