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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

Семінарські заняття з криміналістики покликані закріпити здобуті те-
оретичні знання. Відповіді на запитання вимагають від студента конкре-
тизації думки про предмети і явища за їх зовнішнім проявом, демон-
страції вміння приймати правильне рішення, пошуку виходу з проблем-
них ситуацій, пов’язаних з дослідженням різних форм взаємодії людини 
з матеріальним середовищем, які є джерелами пізнання подій. 

При проведенні семінарських занять методом імітації розслідування 
злочину за раніше розробленою фабулою студенти, спираючись на здо-
буті теоретичні знання, мають можливість якнайраціональніше визначи-
ти послідовність виконання слідчо-пошукових дій, адекватних навчаль-
ній ситуації. На семінарах крім традиційних питань до обговорення про-
понуються актуальні проблеми з практики розкриття, розслідування і 
попередження злочинів. Увага зосереджується на дискурсивному мис-
ленні студентів, які висувають різні версії про механізм події, що відбу-
лася. Особливо великою є його роль при вирішенні питань, які потребу-
ють глибокого аналізу, розкриття внутрішніх зв’язків і суперечностей у 
досліджуваних явищах і фактах. Тому коли студент розв’язує нестандар-
тні завдання раціональним способом, це свідчить про його вміння твор-
чо мислити.  

Отже, одне з основних завдань семінарських занять полягає в тому, 
щоб цілеспрямовано сприяти глибокому засвоєнню студентами науково-
методичного комплексу знань з криміналістики і розвитку у них творчо-
го (евристичного) мислення при вирішенні питань, пов’язаних з роз-
криттям, розслідуванням і попередженням злочинів. 

ПЛАНИ  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

Тема 1. Предмет, система і завдання криміналістики, її значення  
в попередженні, розслідуванні та розкритті злочинів 

1. Предмет криміналістики, закономірності, які вивчає криміналістика. 
2. Завдання криміналістики на сучасному етапі розвитку суспільства і 

формування правової держави. Загальні та спеціальні завдання кри-
міналістики.  

3. Система криміналістики. Загальна теорія і спеціальні криміналісти-
чні теорії та вчення.  

4. Зв’язок криміналістики з іншими юридичними й технічними наука-
ми.  

Література [3–5; 8; 9; 12] 
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Тема 2. Основи криміналістичної ідентифікації  

1. Поняття, наукові засади та значення криміналістичної ідентифікації 
для боротьби із злочинністю.  

2. Об’єкти і суб’єкти криміналістичної ідентифікації, їх основні види 
та форми. Поняття ідентифікаційних ознак і властивостей об’єкта 
криміналістичної ідентифікації.  

3. Види та форми встановлення групової приналежності (групофіка-
ції).  

4. Поняття криміналістичної діагностики та її відмінність від іденти-
фікації. Діагностичні завдання.  

Література [11; 12; 14; 19; 42] 

Тема 3. Загальні положення криміналістичної техніки і її роль  
у попередженні, розслідуванні та розкритті злочинів 

1. Предмет, завдання і поняття криміналістичної техніки.  
2. Класифікація криміналістичних засобів і методів.  
3. Форми використання криміналістичної техніки. 
4. Критерії допустимості використання технічних засобів і методів ро-

боти з доказами у кримінальному та цивільному судочинстві. 
5. Перспективи розвитку криміналістичної техніки.  

Література [10; 19; 28; 32; 35] 

Тема 4. Криміналістична (судова) фотографія, відеозапис  
і кінозйомка 

1. Поняття та значення судової фотографії в розслідуванні злочинів.  
2. Методика судово-слідчої та дослідницької фотографії. 
3. Судово-оперативна фото- та відеозйомка при виконанні слідчих дій.  
4. Види та способи судової фотозйомки. 
5. Процесуальне й технічне оформлення результатів судової фото-, кі-

но- та відеозйомки.  
Література [12; 13; 32; 55] 

Тема 5. Судова трасологія і її практичне використання  
в розслідуванні та розкритті злочинів 

1. Поняття судової трасології: система й завдання. 
2. Класифікація слідів у трасології. 
3. Правила огляду слідів на місці пригоди. 
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4. Методи виявлення, фіксації та вилучення слідів рук людини та їх 
ідентифікаційне значення. Класифікація папілярних візерунків па-
льців рук, їх ідентифікаційні ознаки та криміналістичне значення в 
розкритті злочинів. 

5. Підготовка об’єктів до трасологічної і дактилоскопічної експертиз. 
Література [8; 9; 19; 40; 49; 58] 

Тема 6. Криміналістична балістика й дослідження холодної зброї 

1. Предмет, поняття і система судової балістики.  
2. Класифікація вогнепальної зброї та боєприпасів до неї.  
3. Слідчий огляд зброї та слідів пострілу на гільзах, кулях і перешко-

дах.  
4. Класифікація холодної зброї та її криміналістичне дослідження. 

Література [14; 19; 20; 35; 49; 57] 

Тема 7. Криміналістична ідентифікація людини за зовнішніми 
ознаками 

1. Інформаційні властивості людини і матеріальні джерела їх відобра-
ження. 

2. Використання слідів фізичних властивостей людини для отримання 
інформації про злочинця і обставини злочину. 

3. Прийоми дослідження слідів біологічних властивостей людини для 
її розшуку і ототожнення. 

4. Методика виготовлення суб’єктивних портретів. 
Література [9; 14; 19; 40; 57] 

Тема 8. Криміналістичне дослідження почерку і документів  

1. Поняття письма, почерку, документа.  
2. Криміналістичне дослідження почерку.  
3. Ідентифікаційні ознаки письма й почерку.  
4. Авторознавча експертиза: поняття і завдання. 
5. Предмет судово-технічного дослідження документів. 
6. Процесуальне оформлення об’єктів дослідження на судово-

почеркознавчу та судово-технічну експертизу документів. 
Література [9; 14; 18; 20; 56; 57] 
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Тема 9. Криміналістичні обліки, їх види і можливості в роз-
критті злочинів 

1. Використання криміналістичних обліків у розкритті злочинів. 
2. Класифікація папілярних візерунків пальців рук на дактилокартах та 

їх використання для виведення дактилоскопічних формул. 
3. Механізм дактилоскопії й оформлення дактилокарт. Правила відбо-

ру зразків відбитків пальців рук і долонь для перевірки на причет-
ність до злочину. 

4. Застосування засобів і прийомів криміналістичної техніки з метою 
розшуку злочинців органами влади. 

Література [8; 17; 19; 38; 44] 

Тема 10. Загальні положення криміналістичної тактики 

1. Поняття, завдання та роль криміналістичної тактики в розслідуванні 
злочинів.  

2. Принципи криміналістичної тактики. 
3. Взаємозв’язок криміналістичної тактики та криміналістичної техні-

ки, методики розслідування злочинів. 
4. Поняття тактичних прийомів: джерела і класифікація, критерії допу-

стимості в розкритті злочинів. 
5. Тактичні операції: значення, поняття й суть у розкритті злочинів. 

Література [15; 17; 19; 21; 35; 53] 

Тема 11. Тактика огляду місця події 

1. Поняття, види і мета слідчого огляду.  
2. Тактичні особливості огляду місця події.  
3. Тактика огляду документів і його фіксація.  
4. Тактика огляду трупа і його фіксація.  

Література [8; 15; 18; 20; 23] 

Тема 12. Тактика обшуку і виїмки  

1. Підготовка до обшуку: тактичні прийоми й особливості. 
2. Тактика проведення виїмки.  
3. Фіксація результатів обшуку і виїмки.  
4. Оформлення результатів обшуку і виїмки.  

Література [10; 15; 18; 28; 35; 46; 54] 
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Тема 13. Тактика призначення і проведення судових експертиз 

1. Поняття судової експертизи та підстави для її призначення.  
2. Класифікація судових експертиз та установ, які їх здійснюють. 
3. Підготовка і проведення судових експертиз. 
4. Вимоги до підбору зразків для порівняльного дослідження. 
5. Оцінювання висновку експерта слідчим, прокурором, судом.  

Література [9; 12; 18; 19; 26; 57] 

Тема 14. Тактика пред’явлення для впізнання та відтворення  
обставин події 

1. Поняття й завдання пред’явлення для впізнання як слідчої дії.  
2. Тактика пред’явлення для впізнання живих людей.  
3. Фіксація результатів пред’явлення для впізнання. 
4. Оцінювання й використання в розслідуванні результатів 

пред’явлення для впізнання. 
Література [17; 19; 22; 47; 52; 53] 

Тема 15. Тактика допиту  

1. Поняття, завдання і види допитів.  
2. Тактика підготовки до допиту.  
3. Особливості тактики допиту свідка й підозрюваного. 
4. Засоби фіксації результатів допиту.  

Література [7–9; 15; 18; 19; 35] 

Тема 16. Загальні положення криміналістичної методики  
розслідування окремих видів злочинів  

1. Поняття і завдання методики розслідування окремих видів злочинів. 
2. Предмет і принципи методики розслідування злочинів. 
3. Структура та зміст методики розслідування окремого виду злочину. 

Література [9; 46; 49–51; 58] 

Тема 17. Методика розслідування злочинів, пов’язаних  
з наркотиками 

1. Криміналістична характеристика злочинів, пов’язаних з наркотич-
ними засобами.  
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2. Типові слідчі ситуації при розслідуванні незаконного виготовлення, 
придбання, зберігання, перевезення, пересилання або збуту нарко-
тичних засобів. 

3. Встановлення під час розслідування причин і умов, що сприяли 
вчиненню злочинів, пов’язаних з наркотичними засобами, і вживан-
ня заходів їх попередження. 

Література [8; 9; 17–19; 36; 46; 49] 

Тема 18. Методика розслідування вбивств 

1. Обставини, що підлягають доведенню під час розслідування 
вбивств. 

2. Типові слідчі ситуації у справах про вбивства та відповідний алго-
ритм початкових слідчих дій, організаційних і оперативно-
розшукових заходів. 

3. Планування і здійснення подальших слідчих дій: обшуку, призна-
чення судових експертиз, перевірки й уточнення показань на місці, 
слідчого експерименту та ін. 

4. Особливості завершального етапу розслідування. 
Література [8–11; 17–19; 26; 43; 48] 

Тема 19. Методика розслідування крадіжок, грабежів  
і розбійних нападів 

1. Видові криміналістичні характеристики крадіжок державного, коле-
ктивного і приватного майна громадян.  

2. Типові слідчі ситуації у справах про крадіжки, грабежі, розбійні на-
пади та відповідні алгоритми початкових слідчих дій, організаційні 
та оперативно-розшукові заходи. 

3. Організація і методи діяльності слідчо-оперативної групи з розкрит-
тя квартирних крадіжок по “гарячих слідах”. 

4. Ознаки і методики викриття інсценівок грабежів і розбоїв. 
Література [8–10; 15; 22; 23; 27; 31; 36; 48] 

Тема 20. Методика розслідування злочинів, скоєних організовани-
ми групами 

1. Поняття організованої злочинності.  
2. Види та особливості криміналістичної характеристики злочинів, які 

вчиняють організовані групи. 
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3. Тактичні особливості початкових слідчих дій, організаційних та 
оперативно-розшукових заходів.  

4. Типові слідчі ситуації подальшого етапу розслідування та відповід-
ний алгоритм слідчих дій.  

5. Особливості завершального етапу розслідування злочинів, вчинених 
організованою групою осіб.  

Література [9; 17; 19; 33; 34; 38; 48–50] 

ВКАЗІВКИ  ДО  ВИКОНАННЯ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ 

У вступі контрольної роботи слід розкрити роль і значення вибраної 
теми (обсяг — до двох сторінок). В основній частині необхідно висвіт-
лити два-чотири питання з вибраної теми. Розкриваючи питання, необ-
хідно виявити знання теми, проаналізувати літературні джерела з цього 
аспекту і практичний досвід, висловити власну думку, зауваження і про-
позиції щодо розглядуваних питань. 

Окремою частиною роботи повинні бути висновки (обсяг — до двох 
сторінок), у яких слід викласти й обґрунтувати пропозиції і рекомендації 
щодо вдосконалення теоретичних положень за темою контрольної робо-
ти. Наприкінці роботи слід навести список використаної літератури.  

Контрольну роботу слід підписати, вказати дату завершення її вико-
нання і в зазначені строки подати на перевірку.  

Номер теми контрольної роботи студенти вибирають за останньою 
цифрою номера своєї залікової книжки. Наприклад, якщо остання цифра 
номера залікової книжки “4”, то відповідно треба вибрати за бажанням 
тему 4 або тему 14. 

ТЕМИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ  

Тема 1. Криміналістичні версії і планування розслідування 

1. Класифікація криміналістичних версій. 
2. Зміст плану розслідування з кримінальної справи. 

Тема 2. Взаємодія слідчого з органами дізнання та іншими  
учасниками процесу розкриття і розслідування злочинів 

1. Форми взаємодії слідчого з органами дізнання. 
2. Взаємодія органів попереднього розслідування у процесі розкриття 

злочинів, що входять у компетенцію органів дізнання.  
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Тема 3. Тактика слідчого огляду 

1. Види слідчого огляду. 
2. Тактичні прийоми огляду місця події.  

Тема 4. Тактика затримання 

1. Елементи підготовчого етапу затримання. 
2. Особливості затримання озброєних злочинців. 

Тема 5. Тактика допиту і очної ставки 

1. Види тактичних прийомів, які застосовують під час допиту.  
2. Особливості допиту в умовах конфліктної ситуації.  

Тема 6. Тактика пред’явлення для впізнання 

1. Види пред’явлення для впізнання. 
2. Особливості пред’явлення для впізнання за фотокартками. 

Тема 7. Тактика обшуку і виїмки 

1. Зміст підготовчого етапу обшуку. 
2. Тактичні прийоми, які застосовують при обшуку транспортних за-

собів.  

Тема 8. Тактика призначення і проведення судової експертизи 

1. Участь спеціаліста-криміналіста у слідчих діях.  
2. Підстави для призначення додаткової і повторної експертиз.  

Тема 9. Методика розслідування службового підроблення 

1. Елементи криміналістичної характеристики службового підроблен-
ня. 

2. Типові слідчі ситуації при розслідуванні службового підроблення.  

Тема 10. Методика розслідування злочинів, пов’язаних  
із зловживанням владою або службовим становищем 

1. Елементи криміналістичної характеристики зазначених злочинів. 
2. Особливості наступного етапу розслідування зазначених злочинів. 
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Тема 11. Криміналістична фотографія 

1. Принципи, види і методи судової фотографії.  

Тема 12. Судова трасологія і її практичне використання  
в розслідуванні та розкритті злочинів 

1. Класифікація і використання слідів рук, знарядь зламу в розсліду-
ванні злочинів. 

2. Мікрооб’єкти та їх криміналістичне значення. 
3. Фіксація, вилучення і використання слідів транспортних засобів. 

Тема 13. Криміналістична балістика та її практичне  
використання в розслідуванні та розкритті злочинів 

1. Огляд місця події з використанням вогнепальної зброї.  
2. Поняття, класифікація і ознаки холодної зброї. 
3. Криміналістичне дослідження слідів пострілу та їх значення в роз-

критті злочинів.  
4. Фрагмент протоколу огляду місця події з описом слідів на стріляній 

гільзі до нарізної зброї.  
5. Фрагмент протоколу огляду місця події з описом слідів на вистріля-

ній кулі до нарізної зброї. 
6. Проведення експериментальної стрільби в СБЄ.  

Тема 14. Криміналістичне дослідження почерку і документів 

1. Значення ознак письма для криміналістичної експертизи. 
2. Наукові основи криміналістичного дослідження письма. 
3. Використання ознак письма і почерку у криміналістичній експертизі. 

Тема 15. Загальні положення криміналістичної методики  
розслідування окремих видів злочину 

1. Структура і зміст методики розслідування окремих видів злочинів. 
2. Криміналістична характеристика майнових злочинів.  
3. Криміналістична характеристика злочинів проти особи.  
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Тема 16. Методика розслідування злочинів, пов’язаних  
з наркотиками 

1. Дії органу дізнання при виявленні злочинів, пов’язаних з наркоти-
ками.  

2. Тактика огляду місця проживання затриманого-наркомана. 
3. Особливості допиту підозрюваного, який не повідомляє про схов 

наркотиків з метою реалізації. 

Тема 17. Методика розслідування вбивств 

1. Дії слідчого до порушення кримінальної справи з розслідування 
вбивств. 

2. Дії слідчого при повідомленні про виявлення (знайдення) трупу. 
3. Розслідування вбивств з розтином трупу. 

Тема 18. Методика розслідування крадіжок, грабежів  
і розбійних нападів 

1. Огляд місця події у справах з розслідування квартирних крадіжок. 
2. Огляд місця події у справах з розслідування грабежів. 
3. Слідчі дії зі встановлення особи розбійного нападу.  

Тема 19. Розслідування злочинів, скоєних організованими групами 

1. Криміналістична характеристика організованої злочинності. 
2. Судові експертизи і тактика їх проведення при розслідуванні 

вбивств на замовлення. 
3. Технічні особливості встановлення джерел придбання зброї та ви-

бухових речовин при скоєнні вбивств на замовлення.  

Тема 20. Розслідування злочинних порушень правил дорожнього 
руху 

1. Види і причини дорожньо-транспортних подій. 
2. Порушення кримінальної справи. 
3. Огляд місця дорожньо-транспортної події. 
4. Призначення і проведення експертиз.  
5. Розшук транспортного засобу і водія.  
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ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ 

1. Система криміналістики як науки та навчальної дисципліни. 
2. Основні криміналістичні поняття, категорії та класифікації: загальна 

теорія криміналістики, криміналістична техніка, криміналістична 
тактика і методика розслідування окремих видів злочинів, криміна-
лістичний засіб, прийом, рекомендація, слідча ситуація, тактичний 
ризик, тактичне рішення. 

3. Завдання криміналістики на сучасному етапі. 
4. Роль криміналістичних знань у розкритті, розслідуванні та попере-

дженні злочинів. 
5. Основні принципи і закони розвитку криміналістики. 
6. Поняття, наукові засади та значення криміналістичної ідентифікації 

для практики боротьби із злочинністю. 
7. Об’єкти і суб’єкти криміналістичної ідентифікації: основні види та 

форми. 
8. Поняття ідентифікаційних ознак і властивостей об’єкта. 
9. Методика групової та індивідуальної ідентифікації. 

10. Поняття криміналістичної діагностики та її відмінність від іденти-
фікації. 

11. Діагностичні завдання, розв’язувані слідчою та експертною практи-
кою. 

12. Поняття і завдання криміналістичної техніки як розділу криміналіс-
тики. 

13. Класифікація засобів криміналістичної техніки, прийомів і методів 
збирання та дослідження криміналістичної інформації. 

14. Критерії допустимості використання технічних засобів і методів ро-
боти з доказами у кримінальному судочинстві. 

15. Криміналістична фотографія: сфера застосування і значення для фі-
ксації ознак злочину та осіб, які його вчинили, розшуку злочинців, 
викраденого майна, встановлення і доказування суттєвих обставин 
події. 

16. Загальна характеристика технічних засобів, методів, прийомів і ви-
дів криміналістичної фотографії. 

17. Особливості фотозйомки місця події, живої особи, невпізнаного 
трупа, документів, слідів рук, ніг, транспортних засобів, знарядь 
злому, зброї та слідів їх застосування. 

18. Технологія складання і зміст плану-сценарію слідчої дії з викорис-
танням криміналістичного відеозапису. 
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19. Особливості оформлення відповідних фототаблиць, відеоплівок як 
додатків до протоколів слідчих дій. 

20. Специфіка застосування криміналістичної фотографії і відеозапису 
в оперативно-розшуковій діяльності. 

21. Процесуальні правила оформлення результатів застосування засобів 
і методів фіксації візуальної інформації. 

22. Предмет, система і завдання криміналістичного слідознавства. 
23. Загальна характеристика механізму утворення слідів людини (го-

меоскопія); слідів знарядь злому та інструментів (механоскопія); 
слідів джерел підвищеної небезпеки; слідів сил і явищ природи. 

24. Сліди людини: рук, ніг, інших частин тіла, письма.  
25. Сліди рук (дактилоскопія). 
26. Типи і види, деталі папілярних візерунків пальців рук. 
27. Методи і технічні засоби виявлення, фіксації та вилучення слідів 

рук і ніг. 
28. Технічні засоби і прийоми фіксації та вилучення слідів взуття. 
29. Сліди інших частин тіла: шкірного покриву тіла (дермоскопія), зубів 

(дентоскопія), нігтів, а також одягу тощо.  
30. Сліди засобів учинення злочину: знарядь злому та інструментів. 
31. Предмети як сліди злочину. 
32. Поняття, значення і класифікація мікрооб’єктів. 
33. Техніко-криміналістичні засоби і прийоми виявлення, фіксації та 

вилучення мікрослідів. 
34. Трасологічні дослідження. 
35. Поняття криміналістичного дослідження зброї (криміналістичної 

балістики): предмет, наукові засади та завдання. 
36. Вогнепальна зброя. 
37. Класифікація і загальна характеристика криміналістичного дослі-

дження балістичних об’єктів — вогнепальної зброї, набоїв до неї, 
слідів пострілу; інших боєприпасів (гранат, мін, вибухових пристро-
їв і речовин) та слідів їх застосування. 

38. Підготовка матеріалів для експертного дослідження. 
39. Поняття і класифікація холодної зброї та слідів її застосування. 
40. Засоби і методи виявлення, огляду, фіксації та вилучення холодної 

зброї. 
41. Питання, що вирішуються методом експертизи холодної зброї та 

слідів її застосування. 
42. Поняття і сутність криміналістичної габітології. 
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43. Природно-наукові засади ототожнення особи за ознаками зовнішно-
сті. 

44. Зовнішній облік людини, його елементи і ознаки, їх ідентифікаційне 
значення та класифікація. 

45. Джерела інформації про ознаки зовнішності людини і способи її 
одержання. 

46. Поняття слідів пам’яті людини та їх властивості. 
47. Загальна характеристика криміналістичних методів, засобів і при-

йомів фіксації ознак зовнішнього обліку людини.  
48. Опис ознак зовнішності за методом словесного портрету. Застосу-

вання з цією метою ЕОМ (ПК). 
49. Використання методів, засобів і прийомів криміналістичної габіто-

логії в розшуку та ідентифікації осіб, розкритті та розслідуванні 
злочинів. 

50. Криміналістична портретна експертиза: питання, які вона вирішує; 
матеріали, які надходять для експертного дослідження; вимоги до 
фотознімків і відеофрагментів.  

51. Предмет і наукові засади криміналістичного дослідження письма 
(криміналістичного почеркознавства і авторознавства). 

52. Поняття письма, письмової мови, почерку, рукописного тексту. 
53. Класифікація ідентифікаційних ознак письма і почерку. 
54. Зміст розшукової таблиці. 
55. Почеркознавча та авторознавча експертизи: питання, які вони вирі-

шують; підготовка матеріалу для експертного дослідження; види 
зразків почерку і вимоги до них. 

56. Об’єкти, форми і способи формування криміналістичних обліків. 
57. Поділ обліків за ступенем централізації: місцевий, регіональний, 

державний і міждержавний (Інтерпол). 
58. Характеристика окремих видів криміналістичних обліків та інфор-

маційно-довідкових систем (колекцій), які здійснюють інформаційні 
бюро, експертно-криміналістичні установи та оперативні підрозділи 
МВС України і СБУ. 

59. Способи реалізації даних обліків у розкритті злочинів, розшуку осіб 
і предметів.  

60. Документи для взяття об’єкта на облік і перевірки його за обліком. 
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