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ВСТУП

Сучасна  злочинність  характеризується  надзвичайною  агресивністю,

озброєністю,  умінням  гнучко  пристосовуватися  до  нових  умов.  Постійно

змінюються стратегія, тактика, форми, методи протиправної діяльності. Такі

обставини вимагають досконалого вивчення самої структури злочинності та

різних форм і методів запобігання та протидії їй. У розв’язанні цих завдань

активну  й  важливу роль відіграють  юридичні  науки і  серед них  особливе

місце займає – криміналістика, яка виступає на передньому рубежі захисту

конституційних прав, свобод та обов’язків людини і громадянина. 

Без  знання  положень,  що розробляються  криміналістикою,  не  можна

уявити  діяльність  осіб,  які  здійснюють  запобігання,  виявлення  й

розслідування  злочинів,  їх  судовий  розгляд  чи  стоять  на  захисті  прав

учасників конституційного, адміністративного, цивільного, господарського і

кримінального судочинства. Саме тому ця навчальна дисципліна є базовою,

професійно  орієнтованою  і  обов’язковою  для  вивчення  у  закладах  вищої

освіти та на факультетах юридичного профілю. 

Сьогодні  практично  неможливо  собі  уявити  ефективну  організацію

запобігання  і  розслідування  злочинів  без  використання  криміналістичних

знань,  навичок,  умінь.  Вони  необхідні  свідкові  і  потерпілому, слідчому  і

адвокатові, прокуророві і експерту, криміналісту і судді. Юристи під час своєї

діяльності  тією  чи  іншою  мірою  стикаються  зі  злочинним  світом  чи

страждають  від  нього,  а  тому  повинні  знати  і  певною  мірою  володіти

криміналістичними знаннями,  навичками й уміннями для захисту як  своїх

прав, так і прав інших людей для забезпечення безпеки суспільства і держави.

У формуванні професійного рівня майбутнього правника істотна роль

належить  юридичним  наукам  практичного  спрямування,  які  розробляють

сучасні системи збирання, дослідження, оцінювання та використання доказів

і  у  такий  спосіб  сприяють  доказуванню  у  ситуаціях,  що  вимагають

врегулювання  за  допомогою  норм  права.  Такою  наукою,  зокрема,  є

5



криміналістика,  яка  за  понад  столітній  період  свого  існування  стала

своєрідним науковим утворенням, через яке природничо-наукові та технічні

досягнення світового суспільства трансформуються і використовуються для

встановлення юридичнозначущих фактів.    

Кримінологія  –  комплексна  наука  про  злочинність,  особу  злочинця,

причини й умови, що детермінують злочинність і окремі злочинні посягання

та  заходи  нормативно-правового  і  соціального  впливу  на  них  з  метою

контролю та протидії цим негативним явищам.

Кримінологія належить до навчальних дисциплін,  які  мають важливе

значення для професійного становлення юристів загалом, зокрема юристів-

правоохоронців.  Викладання  ґрунтується  на  взаємозв’язку  досягнень

кримінологічної науки та практики їх застосування у професійній діяльності.

Кримінологія  тісно  пов’язана  з  іншими  юридичними  дисциплінами

(кримінальним  правом,  кримінальним  процесом,  кримінально-виконавчим

правом,  правовою  статистикою),  а  також  з  психологією  і  соціологією.

Суміжні  навчальні  дисципліни  дозволяють  більш  глибоко  усвідомити

сутність злочинності та практику впливу на це суспільно небезпечне явище.

Практична  реалізація  кримінологічних  рекомендацій  передбачає  знання

різних галузей права і конкретних нормативних джерел.

Предметом вивчення  навчальної  дисципліни  є  опанування  всіх

структурних  елементів  науки:  теоретичних  основ  криміналістики;

криміналістичної  техніки;  криміналістичної  тактики;  криміналістичної

методики,  поняття  злочинності,  її  природи,  кількісно-якісних  показників

злочинності, особи злочинця, причин та умов злочинності, теорії запобігання

злочинності.

Міждисциплінарні  зв’язки.  Криміналістика  та  кримінологія  тісно

пов’язана  з  такими  галузями  права,  як  конституційне,  кримінальне  право,

кримінально-виконавче право, кримінальний процес, юридична психологія. 

Студенти  мають  знати провідну  роль  криміналістики  в  запобіганні

злочинності  та  розслідуванні  злочинів.  Вони  повинні  засвоїти,  що  знання
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криміналістики,  уміння  використовувати  її  можливості  є  незаперечною

умовою професійної підготовки юристів, насамперед тих, що забезпечують

захист  прав  людини  і  громадянина  суспільства  і  держави  від  злочинних

посягань.

Зокрема, студенти мають знати:

 ‒ механізм скоєння злочинів і виникнення слідів;

 ‒ правила  виявлення,  фіксації,  вилучення  і  використання  слідів

злочину, джерел доказів;

 ‒ технічні  засоби  пізнання  і  матеріали  та  методи  їх  використання  в

запобіганні, протидії, розслідуванні злочинів;

 ‒ порядок  формування  слідчо-оперативної  групи  для  огляду  місця

події, розподіл обов’язків між її членами, забезпечення їх взаємодії;

 ‒ можливості  проведення  спеціалістом  попереднього  дослідження

речових доказів на місці події;

 ‒ види експертиз та їх можливості, систему експертних установ;

 ‒ способи підробки документів і їх ознаки;

 ‒ види  криміналістичних  обліків  та  можливості  їх  використання  в

запобіганні, розкритті та розслідуванні злочинів;

 ‒ методику  складання  «словесного  портрета»,  суб’єктивних

мальованих  та  композиційних  портретів  і  можливості  їх  практичного

використання;

 ‒ тактичні правила і прийоми проведення слідчих дій;

 ‒ криміналістичні  характеристики  окремих  видів  злочинів  та

можливості їх практичного використання;

 ‒ комплекси  слідчих  дій  та  оперативно-розшукових  заходів  на

початковому та  подальшому етапах розслідування окремих видів  злочинів,

особливості їх проведення;

 ‒ сутність злочинності та її кримінологічні характеристики;

 ‒ причини злочинності в Україні;

 ‒ теоретичні засади впливу на злочинність;
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 ‒ причини і заходи впливу на окремі види злочинності.

Студенти мають  уміти володіти техніко-криміналістичними засобами

пізнання та прийомами виявлення, вилучення та фіксації слідів злочину та

встановлення і затримання злочинця, попередження злочину, фіксації ходу і

результатів слідчих дій, зокрема:

 ‒ аналізувати й оцінювати вихідну інформацію про злочини і приймати

аргументоване рішення щодо порушення кримінальної справи;

 ‒ визначати склад слідчо-оперативної групи для виїзду на огляд місця

події;

 ‒ використовувати  технічні  засоби  пізнання  і  матеріали  уніфікованої

слідчої валізи для виявлення, фіксації та вилучення слідів злочину;

 ‒ фотографувати  обстановку  місця  події,  окремі  об’єкти,  оформляти

фототаблицю до протоколу огляду;

 ‒ кваліфіковано  готувати  і  призначати  криміналістичні  й  інші  види

експертизи;

 ‒ висувати версії та планувати розслідування злочинів;

 ‒ аналізувати  типові  слідчі  ситуації,  що  складаються  під  час

розслідування окремих видів злочинів і приймати вірні тактичні рішення; 

 ‒ вивчати  особистість,  виявляти  криміногенні  якості  та  розробляти

заходи їх корекції;

 ‒ виявляти причини й умови злочину, розробляти пропозиції щодо їх

усунення;

 ‒ проводити кримінологічне прогнозування індивідуального злочинної

поведінки та злочинності;

 ‒ розробляти і самостійно реалізовувати заходи впливу на злочинність;

 ‒ розробляти  і  реалізовувати  заходи  віктимологічного  захисту  від

злочинів;

 ‒ організовувати і проводити кримінологічні дослідження.

Програма  навчальної  дисципліни  складається  з  таких  змістових

модулів:
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1. Теоретичні  основи  криміналістики.  Загальні  положення

криміналістичної  техніки.  Криміналістична  тактика.  Криміналістична

методика. 

2. Основні теоретичні положення кримінології. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 години/4 кредити

ECTS.

 

1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ

ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
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Назви змістових

модулів і тем

Кількість годин
Денна форма Заочна форма

усьо

го 

у тому числі усьо

го 

у тому числі
л п сем інд с. р. л п сем інд с. р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Змістовий модуль 1 Теоретичні основи криміналістики. Загальні положення

криміналістичної техніки. Криміналістична тактика. Криміналістична методика
Тема 1. Предмет, 
завдання і система 
криміналістики. 
Історія 
криміналістики. 
Методологічні засади 
криміналістики. 
Криміналістична 
ідентифікація та 
діагностика

12 2 2 ‒ ‒ 8 13 1 1 ‒ ‒ 11

Тема 2. Загальні 
положення 
криміналістичної 
техніки. 
Криміналістична 
фотографія і 
відеозапис. 
Криміналістичне 
дослідження слідів 
(трасологія). 
Дактилоскопія. 
Одорологія. 
Фоноскопія

12 2 2 ‒ ‒ 8 13 1 1 ‒ ‒ 11

Тема 3. 
Криміналістичне 
дослідження 
вогнепальної зброї 
(судова балістика). 
Криміналістичне 
дослідження холодної 
зброї. 
Криміналістична 
вибухотехніка

12 2 2 ‒ ‒ 8 11 1 1 ‒ ‒ 9

Тема 4. 
Криміналістичне 
дослідження письма. 
Техніко-

12 2 2 ‒ ‒ 8 12 1 1 ‒ ‒ 10
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криміналістичне 
дослідження 
документів. 
Габітоскопія. 
Кримінальна 
реєстрація
Тема 5. Загальні 
положення 
криміналістичної 
тактики. 
Криміналістична 
версія. Організація і 
планування 
розслідування. 
Тактика проведення 
огляду, обшуку, 
допиту, пред’явлення 
для впізнання, 
слідчого експерименту

12 2 2 ‒ ‒ 8 12 1 1 ‒ ‒ 10

Тема 6. Тактика 
використання 
спеціальних знань у 
кримінальному 
судочинстві. 
Призначення і 
проведення судових 
експертиз. Загальні 
положення 
криміналістичної 
методики. 
Розслідування 
вбивств, зґвалтувань, 
крадіжок, шахрайства,
дорожньо-
транспортних пригод

12 2 2 ‒ ‒ 8 13 ‒ ‒ ‒ ‒ 13

Разом за змістовим 
модулем 1

72 12 12 ‒ ‒ 48 74 5 5 ‒ ‒ 64

Змістовий модуль 2 Основні теоретичні положення кримінології
Тема 7. Поняття, 
предмет, методи та 
система кримінології. 
Злочинність та її 
основні 
характеристики

12 2 2 ‒ ‒ 8 13 1 1 ‒ ‒ 11

Тема 8. Причини та 
умови злочинності. 

12 2 2 ‒ ‒ 8 11 ‒ ‒ ‒ ‒ 11
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Віктимологія. Особа 
злочинця
Тема 9. Профілактика 
(запобігання) 
злочинності. 
Кримінологічне 
прогнозування та 
планування боротьби 
зі злочинністю

12 2 2 ‒ ‒ 8 11 ‒ ‒ ‒ ‒ 11

Тема 10. Класифікація
злочинності. 
Кримінологічна 
характеристика 
окремих видів 
злочинності

12 2 2 ‒ ‒ 8 11 ‒ ‒ ‒ ‒ 11

Разом за змістовим 
модулем 2

48 8 8 ‒ ‒ 32 46 1 1 ‒ ‒ 44

Усього годин : 120 20 20 ‒ ‒ 80 120 6 6 ‒ ‒ 108

2 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Змістовий модуль 1 Теоретичні основи криміналістики. Загальні

положення криміналістичної техніки. Криміналістична тактика.

Криміналістична методика
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Практичне заняття № 1

Тема.  Предмет,  завдання  і  система  криміналістики.  Історія

криміналістики. Методологічні засади криміналістики. Криміналістична

ідентифікація та діагностика

Мета: визначити предмет криміналістики, завдання криміналістики на

сучасному етапі, а також наукові засади криміналістичної ідентифікації. 

Питання для обговорення

1. Предмет криміналістики.

2. Завдання криміналістики на сучасному етапі. 

3. Природа  криміналістики.  Зв’язок  криміналістики  з  суміжними

галузями знань. Місце криміналістики в системі правових норм. 

4. Функції та завдання криміналістики.

5. Система криміналістики.

6. Передумови виникнення криміналістики, періоди та етапи розвитку.

7. Поняття та зміст методології криміналістики.

8. Поняття методів криміналістики, їх характеристика.

9. Поняття та зміст криміналістичної ідентифікації.

10. Види, форми, об’єкти та суб’єкти криміналістичної ідентифікації. 

Короткі теоретичні відомості

Збирання доказів – процес, що складається з таких стадій: а) виявлення

доказів  –  їх  відшукування;  б)  фіксація  (закріплення)  доказів  –  зберігання

фактичних даних у встановленому законом порядку; в) вилучення доказів –

дії,  що  забезпечують  можливість  використання  доказів,  приєднання  їх  до

справи, а також їх дослідження; г) зберігання доказів, що полягає у вжитті

заходів щодо збереження самих доказів.

Криміналістика (від  лат.  criminalis  –  злочинний)  –  наука  про

закономірності механізму злочину, виникнення інформації про злочин і його

учасників,  закономірності  збирання,  дослідження,  оцінювання  та
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використання доказів і основані на пізнанні цих закономірностей спеціальні

методи і засоби судового дослідження та запобігання злочинам.

Ідентифікація –  процес  встановлення  тотожності  індивідуально-

визначеного  об’єкта  або  класифікаційної  групи.  За  характером  тотожності

розрізняють  індивідуальну  (встановлення  тотожності  індивідуально

визначеного об’єкта) і групову (визначення групової належності). 

Ідентифікаційне  поле –  сукупність  ідентифікаційних  ознак,  які

відобразилися на об’єкті в конкретних умовах взаємодії.

Ідентифікаційний  період –  часовий  інтервал,  що  дає  можливість  з

урахуванням  сталості  та  змінюваності  ознак  об’єктів,  що  ототожнюються,

здійснювати їх ідентифікацію.

Завдання до теми

Ситуаційні завдання:

Під час розслідування крадіжки з магазину було виявлено слід взуття.

Слідчий  сфотографував  слід  методом  масштабної  зйомки  і  виготовив

гіпсовий зліпок. У підозрюваного К. під час обшуку було виявлено взуття.

Для проведення трасологічної експертизи слідчий направив вилучене взуття,

гіпсовий  зліпок  і  фотознімок  сліду.  На  розв’язання  експертизи  було

поставлене питання «Чи є слід, виявлений на місці події, слідом взуття, яке

було вилучене в підозрюваного?»

Визначити:  1)  вид ідентифікації;  2)  відображувані  та  відображальні

об’єкти. 

Тестові завдання:

1. Методологічним підґрунтям криміналістики є:

а) теорія домислу;

б) теорія припущення;

в) теорія пізнання;

г) теорія вірогідності.

2. Методи криміналістики застосовуються завжди:

а) синтетично;
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б) вибірково;

в) окремо;

г) комплексно.

3.  До  математичних  методів,  що  використовуються  в  криміналістиці,  не

належать:

а) метод теорії вірогідності;

б) метод математичної статистики;

в) метод вимірювання та рахування;

г) метод криміналістичного експериментування. 

4. Метод дослідження документів належить до:

а) загальнонаукового методу;

б) спеціального методу;

в) методу діалектичної логіки;

г) методу формальної логіки. 

5. Ідентифікацію за суб’єктом ототожнення поділяють на:

а) судову;

б) слідчу;

в) експертну;

г) усі відповіді правильні. 

6. За об’єктом дослідження виокремлюють ідентифікацію:

а) людини;

б) предметів, речей, речовин;

в) тварин;

г) станів, явищ.

Контрольні питання

1. Які закономірності вивчає криміналістика?

2. Які розділи охоплює система криміналістики?

3. Які завдання розв’язує криміналістика на сучасному етапі?

4. Які методи пізнання використовуються в криміналістиці?

5. Які існують спеціальні методи криміналістики?
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6. Що таке ідентифікація? У чому полягає  сутність  криміналістичної

ідентифікації?

7. Що є об’єктами криміналістичної ідентифікації?

8. Які існують типи криміналістичної ідентифікації?

9. Яке значення має групова належність?

10. Які стадії охоплює ідентифікаційний процес?

11. Поняття криміналістичної діагностики, її види.

Питання для самостійного опрацювання

1. Формування  криміналістичних  знань.  Періоди  й  етапи  розвитку

криміналістики. 

2. Метод антропометричної реєстрації злочинців.

3. Характеристика сучасного етапу розвитку криміналістики.

Література: [9; 10; 38, с. 112 123; 45, с. 29 35; 48, с. 289 300].‒ ‒ ‒

Практичне заняття № 2

Тема.  Загальні  положення  криміналістичної  техніки.

Криміналістична фотографія і відеозапис. Криміналістичне дослідження

слідів (трасологія). Дактилоскопія. Одорологія. Фоноскопія

Мета: визначити  поняття  та  завдання  криміналістичної  техніки,

напрями її  розвитку, правові  засади  її  використання. Формування  знань із

судової фотографії. Ознайомити студентів з поняттям трасології, її значенням

у судово-слідчій та експертній практиці.

Питання для обговорення

1. Поняття, система та завдання криміналістичної техніки. 

2. Суб’єкти,  форми,  принципи  та  правові  підстави  застосування

криміналістичної техніки. 

3. Класифікація засобів криміналістичної техніки. 

4. Поняття, завдання і система криміналістичної фотографії. 

5. Прийоми і методи судово-оперативної фотографії. 

6. Криміналістичний відеозапис.
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7. Процесуальне оформлення фотозйомки і відеозапису під час слідчих

дій. 

8. Поняття трасології, її система та наукові засади. 

9. Поняття  слідів  у  трасології  та  їх  класифікація.  Механізм

слідоутворення. 

10. Сліди ніг і взуття. 

11. Сліди знарядь злому та інструментів. 

12. Сліди транспортних засобів. 

13. Основи дактилоскопії. Виявлення, фіксація та вилучення слідів рук.

14. Поняття, властивості та класифікація слідів запаху. 

15. Завдання, об’єкти та суб’єкти фоноскопічного дослідження. Етапи і

методи фоноскопічного дослідження. 

Короткі теоретичні відомості

Науково-технічні  засоби  криміналістики –  це  прилади,

пристосування  та  матеріали,  які  використовуються  для  збирання  та

дослідження  доказів  або  створення  умов,  що  ускладнюють  вчинення

злочинів.

Галузі криміналістичної техніки:

– судова фотографія;

– судова кінематографія і відеозапис;

– трасологія;

– судова балістика;

– криміналістичне дослідження письма;

– техніко-криміналістичне дослідження документів;

– ідентифікація особи за ознаками зовнішності;

– кримінальна реєстрація.

Судова фотографія – галузь криміналістичної техніки, що розробляє

фотографічні засоби, прийоми та методи виявлення, фіксації та дослідження

доказів. 

Судовий  відеозапис –  система  видів,  методів  і  прийомів  зйомки,
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застосовуваних  під  час  проведення  слідчих  (розшукових)  дій,  процедури

судового розгляду, оперативно-розшукових заходів та експертних досліджень

для розслідування злочинів і надання суду наочного доказового матеріалу.

Фотозйомка трупа –  фіксація  фотографічними засобами загального

вигляду  трупа,  пози та  положення щодо навколишнього оточення,  слідів  і

ушкоджень на тілі, одязі, трупних плям, синців. 

Дактилоскопічні  порошки –  порошки,  які  використовуються  для

виявлення  невидимих  або  маловидимих  потожирових  слідів  рук  (двоокис

титану,  аргенторат,  основний  вуглекислий  свинець,  бронзовий  порошок,

порошок алюмінію, сажа, графіт, порошок заліза).

Дактилоскопія – розділ  трасології,  що вивчає  властивості  та  будову

папілярних візерунків з метою використання їх відбитків для встановлення

особи та розкриття злочинів.

Слід :

1) у вузькому розумінні – матеріально-фіксоване відображення;

2)  у  широкому  розумінні  –  результат  будь-якої  матеріальної  зміни

первинної обстановки внаслідок вчинення певної дії.

Трасологія –  галузь  криміналістичної  техніки,  що  вивчає  сліди  та

розробляє прийоми, методи та науково-технічні засоби їх виявлення, фіксації,

вилучення та дослідження. 

Завдання до теми

Ситуаційні завдання:

1. Під  час  огляду  місця  події  слідчий  виявив  сліди  пальців  рук  на

пляшці. Які засоби фіксації необхідно застосувати?

2. На  шматку  вершкового  масла  виявлені  сліди  зубів  людини.  Як

необхідно їх зафіксувати?
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3. Під  час  огляду  місця  події  виявлено  доріжку  слідів  взутих  ніг

людини. Які параметри доріжки повинні бути зафіксовані в протоколі огляду?

Тестові завдання:

1. До основних галузей криміналістичної техніки не належить:

1) судова фотографія, судова кінематографія і відеозапис; 

2) трасологія, судова балістика;

3) кримінологія, судова статистика;

4) ідентифікація  особи  за  ознаками  зовнішності,  кримінальна

реєстрація.

2. Загальні правові засади використання технічних засобів у криміналістиці

визначаються:

1) ЦПК України;

2) КПК України;

3) КК України;

4) ЦК України.

3. Фотозйомка місця події поділяється на такі види:

1) орієнтувальну, синергетичну, детальну;

2) детальну, оглядову, сигналетичну;

3) сигналетичну, репродуктивну, оглядову;

4) оглядову, орієнтувальну, детальну і вузлову.

4. Сигналетичний метод по суті є:

1) впізнавальним;

2) репродуктивним;

3) мікроскопічним;

4) макроскопічним.

5. Розділ трасології, що вивчає властивості й будову папілярних візерунків з

метою  використання  їх  відбитків  для  ототожнення  особи  і  розкриття

злочинів, називається:

1) габітологія;

2) балістика;
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3) дактилоскопія;

4) криміналістична реєстрація.

6. На які три основні типи поділяються папілярні візерунки?

1) дугові, петльові, аномальні;

2) дугові, завиткові, округлі;

3) петльові, завиткові, аномальні;

4) дугові, петльові, завиткові. 

Питання для самостійного опрацювання:

1. Наукові  засади,  поняття  та  значення  ідентифікації  людини  за

ознаками зовнішності.

2. Опис зовнішності за методом «словесного портрета».

3. Фотопортретна експертиза. 

4. Основи фоноскопії.

5. Використання  одорологічної  інформації  під  час  розслідування

криміналістичних правопорушень.

6. Поняття, властивості та класифікація слідів запаху. 

Контрольні питання

1. Що таке криміналістична техніка?

2. Що являють собою науково-технічні засоби?

3. Які існують галузі криміналістичної техніки?

4. Види панорамної фотозйомки.

5. Поняття та методи судово-дослідницької фотографії.

6. Прийоми  та  методи  криміналістичного  відеозапису.  Оформлення

результатів відеозапису.

7. Що таке слід у трасології? Які сліди вивчаються трасологією?

8. Предмет та система дактилоскопії.

9. Криміналістичне  значення  слідів  папілярних  візерунків,  їх

властивості, типи і види.

10. Прийом дактилоскопіювання певних осіб і трупів. 

Література: [41, с. 52 55; 44, с. 94 98; 49, с. 63 69; 54; 56].‒ ‒ ‒
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Практичне заняття № 3

Тема.  Криміналістичне  дослідження  вогнепальної  зброї  (судова

балістика).  Криміналістичне  дослідження  холодної  зброї.

Криміналістична вибухотехніка

Мета: ознайомити студентів з поняттям судової балістики, з об’єктами

судово-балістичного дослідження.

Питання для обговорення

1. Поняття, об’єкти і завдання судової балістики.

2. Вогнепальна зброя та бойові припаси: поняття, будова, класифікація. 

3. Сліди застосування вогнепальної зброї та механізм їх утворення. 

4. Особливості огляду вогнепальної зброї, бойових припасів та слідів їх

застосування. Судово-балістична експертиза.

5. Поняття холодної зброї, її класифікація та будова. 

6. Особливості  огляду  холодної  зброї  та  слідів  її  застосування.

Експертиза холодної зброї та конструктивно схожих з нею виробів. 

7. Вибухові речовини та пристрої: поняття, будова, класифікація. 

8. Проведення  огляду  місця  події  за  фактами  кримінальних  вибухів.

Особливості призначення вибухотехнічних експертиз. 

Короткі теоретичні відомості

Вогнепальна  зброя  – зброя,  в  якій  снаряд  (куля,  шріт  і  т.  д.)

приводиться в рух миттєвим звільненням хімічної енергії заряду (пороху або

іншої пальної суміші).

Зброя – сукупність технічних пристроїв і засобів, що застосовуються

для  ураження живої  сили  противника,  його техніки,  споруджень  та  інших

цілей під час ведення бойових дій.

Калібр – внутрішній діаметр ствола вогнепальної зброї. Вимірюється в

лініях, дюймах, міліметрах, сотих міліметра, тисячних міліметра.

Судова  балістика – це  галузь  криміналістичної  техніки,  яка  вивчає

ознаки вогнепальної зброї та боєприпасів, закономірності виникнення слідів

їх  застосування,  розробляє  засоби  і  методи  збирання  і  дослідження  таких
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слідів  для  встановлення  певних обставин розслідуваних злочинів,  а  також

рекомендації  щодо  запобігання  злочинам,  пов’язаним  із  вогнепальною

зброєю.

Холодна зброя –  зброя,  призначена  для ураження цілі  за  допомогою

м’язової  сили  людини  під  час  безпосереднього  контакту  з  суб’єктом

ураження (ножі, шаблі, мечі, списи тощо).

Завдання до теми

Ситуаційні завдання:

1. На місці події слідчий виявив стріляну гільзу. Від яких частин зброї

залишилися сліди на поверхні гільзи? Як установити вид і систему зброї, з

якої відстріляна ця гільза?

2. Під час обшуку у квартирі підозрюваного в убивстві гр. К. слідчий

вилучив пістолет системи «ТТ». Які ще об’єкти слід вилучити під час обшуку

для наступного призначення судово-балістичної експертизи?

Тестові завдання:

1. Ручну вогнепальну зброю за цільовим призначенням поділяють на:

1) бойову, мисливську, оборонну;

2) бойову, оборонну, спортивну;

3) спортивну, гладкоствольну, бойову;

4) мисливську, спортивну, бойову.

2. Обріз гвинтівки – це:

1) атипова зброя;

2) нестандартна зброя;

3) зброя «кустарного виробництва»;

4) стандартна зброя.

Контрольні питання

1. Що таке судова балістика?

2. Які завдання розв’язує судова балістика?

3. Що є об’єктами судово-балістичного дослідження?

4. Яким чином може бути класифікована ручна вогнепальна зброя?
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5. Що являє собою калібр зброї?

6. Які існують види слідів вогнепальної зброї?

7. Які  завдання  слідчого  огляду  вогнепальної  зброї?  Яких  правил

необхідно додержуватись під час огляду зброї?

8. Яким чином відбувається визначення напрямку пострілу?

9. Які завдання розв’язує судово-балістична експертиза?

10. Дайте визначення поняття холодної зброї.

Питання для самостійного опрацювання

1. Загальні положення криміналістичної вибухотехніки.

2. Вибухові речовини та пристрої: поняття, будова, класифікація.

3. Проведення огляду місця події за фактами криміналістичних вибухів.

4. Особливості призначення вибухотехнічних експертиз.

5. Дослідження  газової  зброї,  аерозольних  балонів  та  слідів  їх

застосування. 

Література: [2; 13; 22; 52, с. 310 317].‒

Практичне заняття № 4

Тема.  Криміналістичне  дослідження  письма.  Техніко-

криміналістичне  дослідження  документів.  Габітоскопія.

Криміналістична реєстрація

Мета: ознайомити студентів з техніко-криміналістичним дослідженням

документів,  з  документами як об’єктами криміналістичного дослідження,  з

предметом судового почеркознавства та поняттям кримінальної реєстрації.

Питання для обговорення

1. Поняття та система криміналістичного дослідження документів. 

2. Криміналістичне почеркознавство. 

3. Система ідентифікаційних ознак почерку. 

4. Предмет,  об’єкти,  завдання  судово-почеркознавчої  експертизи.

Криміналістичне авторознавство. 

5. Види підроблення документів та методи їх дослідження. 
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6. Наукові  засади,  поняття  та  значення  ідентифікації  людини  за

ознаками зовнішності. 

7. Криміналістична  класифікація  ознак  зовнішності  людини.  Опис

зовнішності за методом «словесного портрета». 

8. Кримінальна  реєстрація:  поняття,  джерела,  види  криміналістичних

обліків. 

Короткі теоретичні відомості

Виправлення –  спосіб  змінювання  початкового  змісту  документа

шляхом переробки одних письмових знаків на інші.

Документ – (від лат. doсumentum – свідчення, доказ) – матеріальний

об’єкт, у якому зафіксовано відомості  про будь-які факти, що відбулися чи

передбачувані. У судово-слідчій практиці розрізняють такі види документів:

1) письмові (тексти, цифри та інші записи); 2) графічні (креслення, малюнки,

схеми); 3) фотодокументи; 4) кіно-, відеодокументи; 5) фотодокументи;        6)

електронний документ. 

Виробленість  почерку –  одна  із  загальних  ознак  почерку,  що

відображає  здатність  того,  хто  пише,  користуватися  сучасною  системою

скоропису;  визначається  темпом  письма  та  координацією  рухів  під  час

виконання письмових знаків та їх з’єднань.

Індивідуальність  почерку –  неповторність  сукупності  ознак

конкретного почерку; конкретні відхилення від шкільних прописів та інших

зразків, що має важливе ідентифікаційне значення.

Натиск  почерку –  загальна  ознака  почерку;  характеризує  загальну

інтенсивність і  розміщення зусиль на прилад, що пише, під час виконання

письмових знаків.

Нахил  почерку –  загальна  ознака  почерку;  залежить  від  напряму

згинальних  рухів  під  час  виконання  прямолінійних елементів.  За  нахилом

почерк буває прямим, право нахиленим, ліво нахиленим, косим і безладним.

Ознаки письма – зовнішні прояви відносно стійких навичок письма,

що відображаються у рукописі.  Систему ідентифікаційних о. п. становлять
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ознаки  письмової  мови,  топографічні  о.  п.  та  ознаки  почерку. Для  кожної

особи ця певна сукупність ознак є неповторною.

Ознаки письмової  мови –  властивості  мовних навичок (мова тексту,

особливості пунктуації, орфографії тощо). 

Письмо –  засіб  фіксації  та  зберігання  думки  людини;  походить  від

звукового мовлення і є основним засобом спілкування людей. 

Почерк – манера написання, виражена в системі рухів, які фіксуються в

рукопису. Почерк  залежить  від  рівня  розвитку  особи  і  закріплення  в  неї

письмово-рухових навичок. Ідентифікаційними властивостями почерку є його

індивідуальність  і  усталеність.  Найбільшу  стабільність  має  сформований

почерк, який частіше формується в особи до 25-річного віку.

Завдання до теми

1. Механічне видалення штрихів чи будь-якого позначення – це:

а) дописка;

б) підчистка;

в) переробка;

г) травлення.

2. Печатки і штампи не виготовляються з:

а) металу;

б) каучуку;

в) неорганічних матеріалів;

г) полімерних матеріалів.

3. Письмо – це:

а) засіб фіксації та зберігання думки людини; походить від звукового

мовлення і є основним засобом спілкування людей;

б)  вираження  думок  людини  за  допомогою  різних  засобів  мови

(синтаксису, орфографії, лексики, пунктуації, стилістики);

в)  манера  написання,  виражена  в  системі  рухів,  які  фіксуються  в

рукопису;

г) безпосередньо графічні навички.
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4. Коли закінчується процес формування підпису?

а) до 20 років;

б) до 25 років;

в) до 35 років;

г) до 40 років. 

Контрольні питання

1. Як визначається  поняття документа  в  криміналістиці?  Які  існують

види документів?

2. Які  існують  правила  поводження  з  документами  –  речовими

доказами?

3. Які існують способи змінення документів?

4. Які існують методи виявлення тайнопису?

5. Що являє собою технічне підроблення підписів? Які існують способи

підроблення підписів?

6. Які ознаки свідчать про підроблення печатки (штампа)?

7. Що собою являє почерк?

8. Що  таке  судове  авторознавство?  Що  є  об’єктом  дослідження

авторознавчої експертизи? 

9. Що таке криміналістична реєстрація? 

Питання для самостійного опрацювання

1. Поняття  та  сутність  криміналістичного  дослідження  матеріалів,

речовин і виробів.

2. Мікрооб’єкти  –  матеріальні  носії  криміналістично  значущої

інформації. Особливості їх збирання та експертне дослідження. 

3. Поняття,  види, механізм утворення слідів наркотичних,  отруйних і

сильнодіючих речовин.

Література: [11; 33; 46, с. 23 27; 51, с. 71 78].‒ ‒

Практичне заняття № 5

Тема.  Загальні  положення  криміналістичної  тактики.

Криміналістична  версія.  Організація  і  планування  розслідування.
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Тактика  проведення  огляду,  обшуку,  допиту,  пред’явлення  для

впізнання, слідчого експерименту

Мета: ознайомити студентів з поняттям та предметом криміналістичної

тактики,  її  принципами,  тактичними  прийомами;  з  поняттям,  видами,

принципами слідчого огляду;  з  поняттям і  видами допиту, підготовкою до

допиту, встановленням психологічного контакту з  допитуваним,  викриттям

неправди в показаннях. 

Питання для обговорення

1. Предмет, завдання, джерела та засоби криміналістичної тактики. 

2. Тактика  слідчих  (розшукових)  дій.  Тактичні  прийоми,  тактичні

комбінації, тактичні операції. 

3. Слідчі  ситуації.  Тактичні  рішення  і  тактичний  ризик.

Криміналістична рекомендація. 

4. Поняття  і  сутність  криміналістичної  версії,  класифікація

криміналістичних версій. Стадії, методи, побудови та перевірки версій. 

5. Зміст організації розслідування та його принципи. Зміст планування

розслідування. Вимоги до різних видів планів. 

6. Поняття та завдання огляду. Види огляду, їх характеристика. Загальні

засади проведення огляду. 

7. Огляд  місця  події.  Етапи,  стадії  та  методи  огляду  місця  події.

Фіксація ходу і результатів огляду. 

8. Поняття,  види обшуку. Підготовка  до  проведення  обшуку. Етапи і

тактичні особливості проведення обшуку. Фіксація результатів обшуку.

9. Поняття,  сутність,  види  допиту.  Підготовка  до  допиту.  Загальні

положення тактики допиту. Фіксація ходу та результатів допиту. 

10. Встановлення психологічного контакту з допитуваним. Актуалізація

забутого у пам’яті допитуваного.  Викриття неправди в показаннях. 

11. Поняття,  сутність  одночасного  допиту  двох  чи  більше  вже

допитаних осіб. 
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12. Поняття, сутність та види пред’явлення для впізнання. Підготовка,

проведення і фіксація результатів пред’явлення для впізнання. 

13. Поняття,  мета,  завдання  слідчого  експерименту.  Види  слідчого

експерименту та тактичні положення проведення дослідів чи випробувань. 

Короткі теоретичні відомості

Алібі (від  лат.  аlibi  –  в  іншому  місці)  –  факт  перебування

обвинуваченого або підозрюваного поза місцем учинення злочину в момент,

зафіксований як час злочину.

Версія криміналістична – обґрунтоване припущення щодо окремого

факту або групи фактів,  що мають або можуть мати значення для справи;

вказує на наявність і пояснює походження цих фактів, їх зв’язок між собою та

зміст, який слугує цілям встановлення об’єктивної істини.

Криміналістична тактика – розділ криміналістики, що є системою

наукових положень і рекомендацій,  які  розробляються на їх підставі,  щодо

організації та планування досудового та судового слідства, визначення лінії

поведінки  осіб,  які  здійснюють  судове  дослідження,  щодо  прийомів

проведення окремих процесуальних (слідчих і судових) дій, спрямованих на

збирання  та  вивчення  доказів,  на  встановлення  обставин,  що  сприяли

вчиненню і приховуванню злочинів.

Прийом  тактичний –  спосіб  здійснення  процесуальної  дії,

спрямований на досягнення її конкретної мети, оснований на психологічному

механізмі його реалізації,  який є найбільш раціональним та ефективним за

певних ситуацій. 

Тактична  комбінація –  певне  поєднання  (сукупність,  система)

тактичних  прийомів,  що  тісно  пов’язані  між  собою  та  спрямовані  на

розв’язання конкретного завдання розслідування у певній слідчій ситуації. 

Тактична операція – поєднання однойменних і різнойменних гласних

і  негласних  слідчих  (розшукових)  дій,  оперативно-розшукових,

організаційних  та  інших  заходів,  спрямованих  на  розв’язання  проміжного

(локального)  завдання  розслідування  у  певній  слідчій  ситуації.  При цьому

28



специфіка цього завдання полягає в тому, що його розв’язання можливе лише

за рахунок комплексного застосування зазначених дій і заходів. 

Тактична рекомендація – сукупність порад, що сформовані на підставі

досягнень  науки  й  узагальнення  передової  судово-слідчої  практики  щодо

найбільш раціональної, ефективної організації кримінального провадження.

Принципи слідчого  огляду:  своєчасність,  об’єктивність  і  повнота,

планомірність, застосування науково-технічних засобів.

Методи,  які  використовуються  під  час  огляду  місця  події:

концентричний, ексцентричний і фронтальний.

Стадії тактики огляду: оглядова, статична, динамічна.

Негативні  обставини –  фактичні  дані,  що  суперечать  природному

перебігу  події  або  звичайному  стану  справ;  суперечать  характерному

механізму вчинення злочину, а також версіям слідчого.

Обшук  особи –  примусове  обстеження  тіла  живої  людини,  її  одягу,

взуття,  речей і  предметів,  що перебувають при ній.  Він може провадитися

лише особою однієї статі із обшукуваним у присутності понятих тієї ж статі

(ч. 5 ст. 236 КПК України). 

Огляд  місця  події  –  слідча  (розшукова)  дія,  що  полягає  у

безпосередньому  вивченні  приміщення  або  місцевості,  де  вчинено

кримінальне  правопорушення,  або  виявленні  його  слідів.  Проводиться

слідчим з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення

кримінального правопорушення,  відшукання його слідів  та  інших речових

доказів, з’ясування обстановки події або обставин, що мають значення для

кримінального провадження. 

Огляд  слідчий –  слідча  (розшукова)  дія,  що  здійснюється  з  метою

виявлення слідів злочину й інших речових доказів, з’ясовування обстановки

події та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Види:

огляд  місця  події,  огляд  предметів,  огляд  документів,  огляд  тварин,  огляд

ділянок місцевості та приміщень, які не є місцем події ( ст. 237 КПК), огляд

трупа ( ст. 238 КПК), огляд трупа, пов’язаний з ексгумацією (ст. 239 КПК),
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освідування (ст. 241 КПК). 

Огляд трупа –  слідча  (розшукова)  дія,  що провадиться  слідчим або

прокурором за обов’язкової участі судово-медичного експерта або лікаря та

полягає  у  безпосередньому  сприйнятті  зовнішніх  ознак  трупа  з  метою

виявлення ознак, що дають змогу встановити особу потерпілого, місце, час,

обставини та причини смерті, а також для виявлення ознак, що вказують на

можливого злочинця. 

Допит –  слідча  або  судова  дія,  що  являє  собою  регламентований

кримінально-процесуальними нормами інформаційно-психологічний процес

спілкування  між  особами,  які  беруть  у  ній  участь.  Порядок  допиту

регламентується нормами КПК України (ст. 107, 224 – 226, 237 - 239). Мета

допиту полягає в отриманні повних показань, що відображають об’єктивну

дійсність. Залежно від процесуального стану допитуваного розрізняють такі

види допитів: допит свідка, допит потерпілого, допит підозрюваного, допит

обвинуваченого, допит підсудного, допит експерта.

Одночасний  допит  (очна  ставка) – поперемінний  допит  раніше

допитаних осіб  про  обставини,  щодо яких  вони  дали  істотно  суперечливі

показання.  Кримінальне  процесуальне  законодавство  (ч.  9  ст.  224  КПК

України)  регламентує  порядок  проведення  одночасного  допита  двох  чи

більше вже допитаних осіб. 

Неправда  у  показаннях –  навмисне  перекручення  інформації

допитуваним на допиті. 

Обшук  – слідча  (розшукова)  дія,  що  являє  собою  процесуальне

примусове  обстеження  приміщень,  місцевості,  окремих  осіб  з  метою

виявлення  та  фіксації  відомостей  про  обставини  вчинення  кримінального

правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або

майна,  яке було здобуте у результаті  його вчинення,  а також встановлення

місцезнаходження  розшукуваних  осіб.  Процесуальний  режим  обшуку

визначений кримінальним процесуальним законодавством (ст. 13, 223, 233-

236 КПК України).
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Обшук  особи –  примусове  обстеження  тіла  живої  людини,  її  одягу,

взуття,  речей і  предметів,  що перебувають при ній.  Він може провадитися

лише особою однієї статі із обшукуваним у присутності понятих тієї ж статі

(ч. 5 ст. 236 КПК України), провадиться на підставі статей 208, 223, 236 КПК

України.

Завдання до теми

Ситуаційні завдання:

1. До райвідділу внутрішніх справ надійшло повідомлення про те, що

по  вул.  Новій  біля  будинку  №  24  знайдено  труп  чоловіка  з  ознаками

вогнепального поранення. У процесі огляду місця події слідчий виявив гільзу

калібру  9  мм.  Документи,  які  посвідчують  особу  потерпілого,  відсутні.

Складіть план розслідування.

2. До  райвідділу  внутрішніх  справ  надійшло  повідомлення  про

проникнення  в  промтоварний  магазин  злочинців  через  вікно  вітрини.  Як

повідомив директор магазину, викрадено значну кількість рулонів вовняної та

шовкової  тканини.  Під  час  огляду  місця  події  на  розбитому  склі  вітрини

виявлено сліди рук. Складіть план розслідування.

3. У  процесі  огляду  місця  події  протокол  був  написаний  одним  із

понятих під диктовку слідчого. Чи припустимо це?

4. Л. була зґвалтована групою юнаків за таких обставин: біля кінотеатру

«Зірка» до Л. підійшли незнайомі хлопці, які попросили, щоб вона покликала

їх знайому з сусіднього будинку. Л. погодилася їм допомогти. Біля під’їзду

юнаки схопили Л. за руки, завели до під’їзду, а потім на горище будинку, де й

зґвалтували. На допиті потерпіла повідомила, що вона нічого не пам’ятає.

Які  тактичні  прийоми  необхідно  застосувати  слідчому  при  допиті

Лобової?

Тестові завдання:

1. Яких тактичних прийомів не існує?

а)  тактичні  прийоми  огляду  місця  події,  тактичні  прийоми  допиту,

тактичні прийоми обшуку;
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б) тактичні прийоми, які використовуються під час провадження тільки

окремих слідчих (судових) дій, тактичні  прийоми, які використовуються в

декількох (багатьох) процесуальних діях;

в) тактичні прийоми, які ґрунтуються на словесній інформації, тактичні

прийоми, які ґрунтуються на матеріалізованій інформації;

г) правильної відповіді немає. 

2. Тактичний прийом – це:

а) спосіб дії чи лінія поведінки осіб;

б) порада щодо вибору і застосування психологічних засобів;

в) ключ до виявлення винуватих;

г) процес становлення і розвитку тактики. 

3. Версія – це: 

а) пояснення окремих обставин і фактів;

б) обґрунтоване припущення про наявність і обставини розслідуваної

події, дії конкретних осіб і наявність у цих діях складу певного злочину;

в)  засноване  на  фактичних  даних  припущення  про  суть  або  окремі

обставини події, що має ознаки злочину;

г)  визначення  правильних  шляхів  розкриття  злочину;  забезпечення

об’єктивності,  повноти  розслідування;  своєчасне  застосування  технічних  і

тактичних прийомів.  

Контрольні запитання

1. Що являє собою організація розслідувань?

2. На яких положеннях базується організація розслідувань?

3. У  чому  полягає  сутність  планування  розслідування?  Які  завдання

охоплює планування досудового слідства?

4. Які існують принципи планування?

5. Що таке версія? Які методи використовуються для побудови версій?

6. Наведіть класифікацію видів огляду. 

7. Розкрийте  особливості  пред’явлених  для  впізнання  осіб,  трупів,

предметів і тварин.
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8. Що таке допит? Що являє собою предмет допиту? Які  вирізняють

види допиту?

9. Які елементи охоплює підготовка до допиту?

10. У чому полягає сутність встановлення психологічного контакту?

11. Які існують особливості допиту неповнолітніх?

Питання для самостійного опрацювання

1. Зміст організації розслідування, його принципи та рівні розслідувань.

2. Зміст планування розслідування, вимоги до різних видів носіїв. 

3. Тактичні  прийоми  пред’явлення  для  впізнання  людей  за  голосом,

фотознімками, динамічними властивостями. 

4. Фіксація  результатів  пред’явлення  для  впізнання.  Відеозйомка  та

звукозапис під час пред’явлення для впізнання.

Література: [25; 31; 39, с. 115 117; 40, с. 397; 42, с. 436 440].‒ ‒

Практичне заняття № 6

Тема. Тактика використання спеціальних знань у кримінальному

судочинстві.  Призначення  і  проведення  судових  експертиз.  Загальні

положення  криміналістичної  методики.  Розслідування  вбивств,

зґвалтувань, крадіжок, шахрайства, дорожньо-транспортних пригод

Мета: ознайомити студентів з поняттям і значенням судових експертиз,

їх  класифікацією,  системою  судово-експертних  установ  України,

процесуальними  й  організаційними  питаннями  призначення  експертиз.

Ознайомити  студентів  з  криміналістичними  характеристиками   вбивств,

зґвалтувань,  крадіжок,  шахрайства,  дорожньо-транспортних  пригод  та

етапами розслідування цих злочинних посягань.

Питання для обговорення

1. Поняття, сутність і форми використання спеціальних знань. 

2. Поняття та значення судових експертиз.

3. Класифікація судових експертиз. Система судово-експертних установ

в Україні. 
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4. Призначення і проведення судових експертиз. 

5. Поняття,  сутність  та  сучасні  тенденції  розвитку  криміналістичної

методики. 

6. Класифікація та структура окремих методик розслідування злочинів.

Криміналістична характеристика злочинів. 

7. Криміналістична  характеристика  вбивств.  Початковий  етап

розслідування та проведення окремих слідчих дій. 

8. Криміналістична  характеристика  зґвалтувань.  Початковий  етап

розслідування та проведення окремих слідчих дій.

9. Криміналістична  характеристика  крадіжок.  Початковий  етап

розслідування та проведення окремих слідчих дій.

10. Криміналістична  характеристика  дорожньо-транспортних  пригод.

Початковий етап розслідування та проведення окремих слідчих дій.

Короткі теоретичні відомості

Судова  експертиза – це   дослідження   експертом  на  підставі

спеціальних  знань  матеріальних  об’єктів,  явищ  і  процесів,  які  містять

інформацію  про  обставини  справи,  що  перебуває  у  провадженні  органів

досудового розслідування чи суду.

Основними  видами експертизи є:  криміналістична  (трасологічна,

портретна,  почеркознавча  та  авторознавча  і  т.  д.),  інженерно-технічна

(автотехнічна,  транспортно-трасологічна),  економічна  (бухгалтерського  та

податкового  обліку),  товарознавча  (машин,  обладнання,  сировини),

експертиза у сфері інтелектуальної власності, психологічна, мистецтвознавча,

екологічна.

Згідно  з  процесуальним  законодавством  України  експертами

виконуються  первинні,  додаткові,  повторні,  комісійні  та  комплексні

експертизи.

Первинною є експертиза, коли об’єкт досліджується вперше.
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Додатковою є експертиза, якщо для розв’язання питань щодо об’єкта,

який  досліджувався  під  час  проведення  первинної  експертизи,  необхідно

провести додаткові дослідження або дослідити додаткові матеріли.

Повторною є  експертиза,  під  час  проведення  якої  досліджуються  ті

самі  об’єкти  і  розв’язуються  ті  самі  питання,  що  й  під  час  проведення

первинної (попередніх) експертизи (експертиз).

Комісійною є експертиза, яка проводиться двома чи більшою кількістю

експертів,  що мають кваліфікацію судового експерта за однією експертною

спеціалізацією (фахівцями в одній галузі знань). 

Комплексною є  експертиза,  що  проводиться  із  застосуванням

спеціальних знань різних галузей науки, техніки або інших спеціальних знань

(різних  напрямів  у  межах  однієї  галузі  знань)  для  розв’язання  одного

спільного (інтеграційного) завдання (питання).

Криміналістична характеристика злочинів – це той функціонально

значущий  елемент,  із  якого  розпочинається  формування  напряму

розслідування  і  використання  якого  має  прикладне,  пошукове,  оціночне

значення під час розслідування злочинів і аналізу їх результатів. Типовими

елементами криміналістичної характеристики злочинів є:

 ‒ спосіб учинення злочину;

 ‒ предмет злочинного посягання;

 ‒ слідові картина;

 ‒ особа потерпілого;

 ‒ особа злочинця;

 ‒ місце, час, обставини вчинення злочину. 

Обставини, що підлягають установленню під час розслідування крадіжок:

 ‒ де і коли вчинено крадіжку;

 ‒ яке  майно  стало  предметом  злочинного  посягання  (індивідуальні

ознаки, вартість, стан, кому належить майно);

 ‒ хто  вчинив  крадіжку,  особа  злочинця  (вік,  рід  занять,  мотиви

злочинної поведінки, попередня злочинна діяльність);
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 ‒ чи  мала  місце  співучасть  у  вчиненні  злочину, її  форма,  яким  був

розподіл ролей між співучасниками;

 ‒ яким способом учинено крадіжку;

 ‒ хто є потерпілим (рід занять, спосіб життя), чи мала місце віктимна

поведінка;

 ‒ які обставини сприяли вчиненню крадіжки. 

Завдання для самостійного опрацювання

1. Система судово-експертних установ України.

2. Криміналістична характеристика заподіяння тілесних ушкоджень.

3. Початковий етап розслідування тілесних ушкоджень. Проведення 

окремих слідчих (розшукових) дій. 

Контрольні питання

1. Що таке судова експертиза?

2. У яких випадках судова експертиза має призначатись обов’язково?

3. Які установи здійснюють судово-експертну діяльність?

4. Що являє собою експертна ініціатива?

5. Що таке висновок експерта? З яких частин він складається?

6. Криміналістична  характеристика  вбивств.  Початковий  етап

розслідування та проведення окремих слідчих дій. 

7. Криміналістична  характеристика  зґвалтувань.  Початковий  етап

розслідування та проведення окремих слідчих дій.

8. Криміналістична  характеристика  крадіжок.  Початковий  етап

розслідування та проведення окремих слідчих дій.

9. Як характеризуються способи вчинення крадіжок?

10. Які особливості огляду місця крадіжки?

11. Які типові слідчі версії вчинення грабежів та розбоїв?

12. Які особливості допиту потерпілих, свідків та підозрюваних?

13. Як характеризують предмет шахрайства? 

14. Як класифікують способи вчинення шахрайства?
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15. Криміналістична  характеристика  дорожньо-транспортних  пригод.

Початковий етап розслідування та проведення окремих слідчих дій.

Література: [16; 28; 50, с. 347 350; 55; 57].‒

Змістовий модуль 2 Основні теоретичні положення кримінології

Практичне заняття № 7

Тема.  Поняття,  предмет,  методи  та  система  кримінології.

Злочинність та її основні характеристики

Мета: формування у студентів теоретично обґрунтованих уявлень про

кримінологічну науку; розкрити поняття, предмет, методологію кримінології

та застосування її досягнень у запобіганні злочинності.

Питання для обговорення

1. Предмет та система науки кримінологія.

2. Місце  кримінології  в  системі  суспільних  наук.  Взаємозв’язок

кримінології з юридичними та іншими суспільними науками. 

3. Методологія, функції та завдання кримінології. 

4. Виникнення  та  розвиток  кримінології  як  самостійної  науки.

Зародження  кримінологічної  думки.  Біологічні  та  соціологічні  концепції

причин злочинності. 

5. Сучасний  стан  кримінології.  Основні  теорії,  школи  та  напрями  її

розвитку. 

6. Злочинність  як  вид  відхиленої  поведінки.  Відмінність  злочинності

від злочину. Поняття, ознаки та властивості злочинності. 

7. Кількісні  та  якісні  показники  злочинності  та  їх  загальні

характеристики. 

8. Криміногенна роль негативних соціальних (фонових) явищ. 

9. Латентна  злочинність  та  її  види.  Способи  визначення  латентності

злочинів. 

10. Характеристика злочинності в Україні.
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Короткі теоретичні відомості

Кримінологія – комплексна наука про закономірності злочинності та її

окремі  прояви,  про особу злочинця,  причини й умови,  що породжують та

зумовлюють злочинність і окремі злочинні посягання, а також про форми та

методи соціального і нормативного впливу на них з метою контролю за цими

негативними явищами. 

Основними завданнями кримінології є:

 ‒ філософське,  соціологічне, психологічне осмислення злочинності,  її

природи;

 ‒ комплексний аналіз процесів і явищ, з якими пов’язані існування та

відтворення злочинності;

 ‒ поглиблене вивчення особистості злочинця;

 ‒ розробка рекомендацій, спрямованих на запобігання окремим видам і

групам злочинів.

Із цих завдань випливають такі функції кримінології:

 ‒ емпірична  –  передбачає  збір  та  систематизацію  фактичного

матеріалу;

 ‒ аналітична – виражається в інтерпретації теоретичного та фактичного

матеріалу накопиченого дослідниками;

 ‒ теоретична – проявляється у здатності науки пояснити закономірності

злочинності на високому рівні абстрактних уявлень;

 ‒ методологічна  –  здатність  науки  виробляти  загальні  поняття  та

категорії, методи пізнання злочинності;

 ‒ прогностична – дозволяє роботи припущення про те, як поведе себе

злочинність найближчим часом;

 ‒ програмно-перетворювальна  –  дозволяє  впроваджувати  та

реалізовувати результати кримінологічних досліджень.

Система  кримінології –  це  розчленування,  розподіл  єдиних

кримінологічних знань на однорідні частини (блоки), внутрішньо узгоджені

між собою.
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Завдання до теми

Тестові завдання:

1. Термін «кримінологія» вперше запропонували для використання такі вчені:

а) антропологи Топінард і Р. Гарофало (1885);

б) К. Монтеск’є і Ч. Беккаріа (1761);

в) К. Маркс і Ф. Енгельс (1850);

г) Епікур і Платон (V—III ст. до н. е.).

2. Що таке кримінологія?

а) юридична наука, яка вивчає механізм учинення злочинів;

б)  прикладна  наука,  яка  вивчає  злочинність  та  її  основні

характеристики;

в) соціологічно-правова наука, яка вивчає злочинність, особу злочинця,

причини та умови, а також заходи профілактики злочинів;

г) галузь кримінального права;

3. Які з наведених категорій кримінології належать до основних елементів її

предмета:

а) методика та методологія;

б) особа злочинця;

в) планування та прогнозування боротьби зі злочинністю;

г) кількісні та якісні показники злочинності.

4. Серед неюридичних дисциплін, кримінологія найчастіше пов’язана з:

а)  соціологією, соціальною психологією, демографією, математичною

статистикою, кібернетикою і педагогікою; 

б) соціологією, психологією, демографією, математичною статистикою

і педагогікою;

в) соціологією, соціальною психологією, демографією, історією;

г) усіма неюридичними дисциплінами.

Теми рефератів:

1. Функції науки кримінології.

2. Співвідношення кримінології та кримінального права.
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Контрольні питання

1. На  чому  базується  твердження  про  те,  що  кримінологія  має

комплексний характер?

2. Які проблеми належать до головного предмета кримінології?

3. Якими є поняття та значення системи кримінологічної науки?

4. У  чому  полягає  комплексний  характер  кримінологічної  науки,  її

взаємозв’язки  з  правовими,  суспільними  та  природничими  науками,

спираючись  на  які  вона  формує  і  обгрунтовує  свої  власні  висновки  та

рекомендації?

Питання для самостійного опрацювання

1. Поняття кримінологічного дослідження, його мета і завдання. 

2. Об’єкти та суб’єкти кримінологічного дослідження. 

3. Види кримінологічних досліджень. 

4. Методи:  анкетування,  інтерв’ювання,  спостереження,  експертних

оцінок, соціальний експеримент і психологічні методи, що використовуються

в  кримінологічних  дослідженнях.  Суцільне  та  вибіркове  спостереження.

Правила вибірки. Конкретно-соціологічні методи збору інформації.  Методи

економічного аналізу. Узагальнення й аналіз кримінологічної інформації. 

Література: [1; 14; 18, с. 5; 30; 34, с. 7 8].‒

Практичне заняття № 8

Тема.  Причини  та  умови  злочинності.  Віктимологія.  Особа

злочинця

Мета: формування  у  студентів  знань  про  поняття  злочинності  та  її

вимірювання;  основні  кількісно-якісні  вимірювання  злочинності:  рівень,

коефіцієнти, структура, динаміка, поняття, види, негативні наслідки.

Питання для обговорення

1. Поняття та класифікація причин та умов злочинності. 

2. Причини  та  умови  злочинності  в  Україні  на  сучасному  етапі:

загальна характеристика. 
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3. Соціально-психологічні  причини  та  умови  злочинності.

Маргінальність та злочинність. 

4. Віктимологія як кримінологічне вчення про жертву злочину. 

5. Типологія і класифікація жертв злочинів. Жертва злочину та суміжні

поняття. 

6. Кримінологічне  вчення  про  особу  злочинця.  Поняття  особистості

злочинця,  її  зміст.  Особистість  злочинця  та  суміжні  поняття.  Структура

особистості злочинця.

7. Типологія та класифікація злочинців. 

8. Поняття та класифікація причин та умов конкретного злочину. 

9. Криміногенне значення конкретної життєвої ситуації. 

10. Механізм  злочинної  поведінки,  його структура  і  типи.  Мотивація

злочинної поведінки: поняття, психологічні підстави формування. 

Короткі теоретичні відомості

Злочинність – це відносно масове, історично мінливе соціальне явище,

яке  має  певну  територіальну  та  часову поширеність,  являє  собою цілісну,

засновану  на  статистичних  закономірностях  систему  одиничних  суспільно

небезпечних діянь, заборонених кримінальним законом.

Основні показники злочинності:

– рівень злочинності;

– коефіцієнти злочинності;

– динаміка злочинності;

– географія злочинності;

– структура злочинності;

– «ціна» злочинності.

Причини  злочину –  це  деформації  свідомості  індивіда,  в  результаті

яких він діє протиправним чином (кримінальні переконання,  антисоціальні

установки, негативні стереотипи поведінки, ворожі уявлення).

Умови злочину – це обставини, що істотним чином не впливають на
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особу  індивіда  і  тим  не  менш  можуть  блокувати  чи  сприяти  реалізації

злочинних намірів (організаційні упущення, недоліки профілактики).

Формуючі умови – це обставини, що діють на свідомість індивіда та

формують у ній різного роду деформації, які і слугують причинами злочину

(безробіття, жорстоке ставлення батьків, економічна нерівність).

Наркоманія –  хворобливий  психічний  стан,  зумовлений  хронічною

інтоксикацією внаслідок зловживання наркотичними засобами, віднесених до

таких  конвенцій  ООН  чи  Комітетом  з  контролю  за  наркотиками  при

Міністерстві  охорони  здоров’я  України,  і  характеризується  психічною  чи

фізичною залежністю від них.

Пияцтво – систематичне, надмірне споживання спиртних напоїв, яке

знижує рівень соціальної активності особистості, що негативно позначається

на здоров’ї людини, котра споживає алкоголь.

Алкоголізм –  тяжке  захворювання,  спричинюване  систематичним  і

тривалим зловживанням спиртними напоями, що характеризуються фізичною

потребою, потягом до алкоголю, залежністю від нього.

Проституція –  систематичне  надання  особою тіла  для  задоволення

сексуальних потреб інших осіб за матеріальну винагороду.

Завдання до теми

Завдання 1. За крадіжку К. було засуджено. На попередньому слідстві

й судовому засіданні  виявлено,  що К.  ріс  і  виховувався в несприятливому

середовищі.  Батько  К.  залишив  дружину  і  трирічну  дитину.  Мати  вела

аморальний  спосіб  життя,  досить  часто  вдома  розпивала  зі  сторонніми

спиртні напої, вихованням сина не займалась. Незабаром її було засуджено за

крадіжку. Хлопчик жив у бабусі. У школі він вчився погано, двічі залишався

на другий рік. Пізніше його направили до профтехучилища. Свій вільний час

проводив на вулиці зі старшими за віком хлопцями, почав пиячити, грати в

азартні ігри. Для цього були потрібні гроші. Він позичив у «друзів» значну

суму. Невдовзі вони зажадали повернення боргу. К. вирішив скоїти крадіжку.

Суд кваліфікував його дії за ч. З ст. 185 КК України (крадіжка, поєднана з
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проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної

шкоди потерпілому).

Назвіть причини вчиненого К. злочину? Які обставини його особистого

життя сформували схильність до злочинної поведінки?

Завдання  2. Дев’ятнадцятирічний  П.,  звільнившись  з  місць

позбавлення  волі,  де  відбував  покарання  за  крадіжку,  протягом  року  не

працював,  жив,  за  його словами,  на  «кишенькові»  гроші,  що давала  йому

мати  – продавець винного відділу магазину. Інколи його не було вдома по

декілька  днів.  Мати  заявляла,  що  не  могла  позитивно  впливати  на  сина,

котрий зовсім її не слухав. Батько зловживав спиртними напоями, іноді разом

із сином.

Призову  до  армії  П.  не  підлягав:  за  висновком медичної  комісії  він

страждав  психічним розладом. Через  деякий  час  П.  залучив  до  злочинної

діяльності неповнолітніх Ч. і К., мешканців сусіднього під’їзду. Разом вони

вчинили шість крадіжок майна з магазинів району на загальну суму 30 тис.

грн, їх затримали. Було порушено кримінальну справу. 

Слідством установлені такі факти:

– П.  перебував  на  обліку  у  районного  психіатра  як  хворий,  що

потребує регулярного обстеження, яке не було зроблено за останні три роки

жодного разу;

– після відбуття строку покарання адміністративний нагляд над ним не

був  запроваджений,  хоча  адміністрація  установи  виконання  відбування

покарання характеризувала його вкрай негативно;

– школярі Ч. і К. навчалися в одному класі. Були серед відстаючих і

недисциплінованих учнів. Вечорами збиралися в під’їзді, де жив П., останній

багато  і  з  захопленням  розповідав  про  злочинний  світ. Тут  же  вони  іноді

пиячили, не розходились до пізньої ночі. Неодноразово хлопці з цієї компанії

пропонували мешканцям дому речі та продукти за низькими цінами, про що

останні в міліцію не заявляли, вважаючи, що це не їхня справа;
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– до  дільничного  інспектора  міліції  доходили  чутки  про  негативну

поведінку компанії П., але ніяких заходів ним вжито не було;

– у школі, де навчались звинувачені неповнолітні, класне керівництво

здійснювалося формально. Індивідуальна робота з учнями мала поверхневий

характер.  Проте  директор  школи  все  ж  повідомив  райвідділ  міліції  про

непристойну поведінку Ч. і К. і попрохав викликати їх разом із батьками для

бесіди, але така зустріч не відбулась;

– сім’ї Ч. і К. зовні благополучні. Батьки були перевантажені роботою і

належної уваги дітям не приділяли, вважаючи їх поведінку нормальною:

– за даними статистики за останні три роки в районі спостерігалось

помітне зростання рівня злочинності, у тому числі й серед неповнолітніх. Як

реагували  на  цей  факт  правоохоронні  органи,  у  матеріалах  справи  не

відображено.

Визначте причинно-наслідковий комплекс, який підштовхнув П., Ч. і К.

до вчинення зазначеного злочину.

Контрольні питання

1. Що таке соціальний детермінізм і які його особливості?

2. Розкрийте  поняття  «чинники  злочинності»  та  наведіть  їх

класифікацію.

Питання для самостійного опрацювання

1. Соціальні процеси та їх роль у детермінації злочинності (урбанізація,

міграція,  протиріччя  та  конфлікти  між  етнічними,  релігійними  та

соціальними стратами). 

2. Криміногенна роль негативних соціальних (фонових) явищ.

Література: [12; 19; 20, с. 3 4; 24; 26, с. 15; 37].‒

Практичне заняття № 9

Тема.  Профілактика  (запобігання)  злочинності.  Кримінологічне

прогнозування та планування боротьби зі злочинністю

Мета: формування у студентів знань щодо запобігання злочинності та

окремих  її  видів,  методів  запобіжного  впливу,  суб’єктів  запобігання
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злочинності.  Формування  у  студентів  знань щодо поняття,  завдань  і  видів

кримінологічного прогнозування та кримінологічного планування.

Питання для обговорення

1. Загальні проблеми профілактики (запобігання) злочинності. 

2. Законодавство  України  щодо  запобігання  злочинності:  загальна

характеристика. 

3. Основні  напрями  запобігання  злочинності  в  Україні  на  сучасному

етапі. Поняття та класифікація заходів попередження злочинності: види, цілі,

принципи, об’єкти. 

4. Спеціально-кримінологічна протидія злочинності: поняття та види. 

5. Індивідуальна профілактика злочинної поведінки. 

6. Поняття та система віктимологічної профілактики злочинів. Суб’єкти

запобігання злочинності: поняття, класифікації, функції та завдання. 

7. Участь  громадськості  у  профілактиці  злочинів.  Органи внутрішніх

справ,  прокуратура  та  суд як  суб’єкт  профілактичної  та  попереджувальної

діяльності. 

8. Органи  місцевого  самоврядування  як  суб’єкти  попереджувальної

діяльності.

9. Кримінологічне  прогнозування:  види,  завдання,  методи,  функції,

методика здійснення. 

10. Основи  кримінологічного  планування:  поняття,  принципи,  етапи,

види, суб’єкти. Кримінологічне планування та організація профілактики на

конкретному об’єкті. 

Короткі теоретичні відомості

Запобігання  злочинності –  це  сукупність  різноманітних  видів

діяльності  та заходів у державі,  спрямованих на вдосконалення суспільних

відносин  з  метою  усунення  негативних  явищ  і  процесів,  що  породжують

злочинність  або  сприяють  їй,  а  також недопущення вчинення  злочинів  на

різних стадіях злочинної поведінки.

За рівнем розрізняють:
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 ‒ загально соціальні;

 ‒ спеціально-кримінологічні;

 ‒ індивідуальні заходи запобігання злочинності.

Кримінологічна  профілактика –  це  сукупність  заходів  щодо

завчасного виявлення й усунення негативних явищ, які виникли чи можуть

виникнути і детермінувати злочинність або окремі її види.

Види  профілактики:  профілактика  випередження,  обмеження,

усунення та захисту.

Об’єкт запобіжного  діяння –  це  окремі  або  сукупність  негативних

явищ та процесів реальної дійсності матеріального чи духовного характеру,

які  призводять  до  виникнення  причин  та  умов,  що  сприяють  вчиненню

злочинів.

Криміногенність слід  розглядати  як  таку  властивість  об’єкта,  що

здатна  формувати  антисуспільну  спрямованість  особи,  що  перебуває  в

безпосередньому контакті, а також провокувати вчинення нею протиправних

дій.

Кримінологічне  прогнозування  – це  наукове  передбачення  основних

змін  розвитку  злочинності,  окремих  її  форм,  груп  чи  видів  злочинів  або

вірогідності вчинення злочину окремою особою.

Кримінологічне  планування –  це  діяльність  у  сфері  запобігання

злочинності,  що спрямована на визначення характеру та змісту запобіжних

заходів, послідовності та строків їх використання.

Головні етапи планування :

– організаційно-підготовчий;

– інформаційно-аналітичний;

– безпосереднє розроблення планових заходів;

– виконання планових заходів;

– оцінка виконання та висновки.

Завдання до теми
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Завдання  1. У  відомому  трактаті  «Про  дух  законів»  Ш.  Монтеск’є

обґрунтовував думку, що мудрий законодавець не стільки дбає про покарання

за  злочини,  скільки  про  їх  запобігання,  і  робить  це  шляхом  поліпшення

моральності  суспільства.  Ч.  Беккаріа  у роботі  «Про злочини й покарання»

впевнено  зазначав,  що  основним  засобом  попередження  злочинності  є

вдосконалення  виховання  – цього  найбільш  важкого,  але  й  найбільш

надійного  засобу  запобігання  злочинів.  Сім’я  та  держава,  на  його  думку,

повинні виступати як єдина виховна система.

Про який різновид запобігання злочинності йде мова? Прокоментуйте

ці вислови з огляду на загально-соціальне запобігання злочинності.

Завдання  2. Випишіть  із  Кримінального  кодексу  України  статті, у

диспозиції  яких  безпосередньо  вказані  ознаки  віктимної  поведінки

потерпілих, що пом’якшують кримінальну відповідальність.

Завдання  3. Дослідники,  вивчаючи  особистість  неповнолітніх

правопорушників,  встановили,  що  близько  20  %  із  них  виховувались  у

неповних сім’ях (без одного чи двох батьків). Чи достатньо цих даних для

висновку  про  те,  що  неповна  сім’я  є  одним  із  криміногенних  чинників

формування  особи  злочинця?  Що  являє  собою  контрольна  група  і  яким

вимогам вона повинна відповідати за таких умов?

Завдання  4. Для  дослідження  процесу  соціальної  адаптації  осіб,

звільнених із місць позбавлення волі, вибірково було вивчено 300 осіб.

        Визначте  можливу похибку репрезентативності  такого дослідження

(відомо,  що протягом року після  звільнення  близько 20  % знову скоюють

злочин).

Завдання 5. Які психологічні методи можуть бути використані під час

розробки  плану-програми  індивідуальної  профілактики  злочинності

неповнолітніх?

Контрольні питання

1. Визначте поняття запобігання злочинності та його рівні.

2. Назвіть  основні  напрями запобіжної  діяльності  органів  внутрішніх
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справ.

3. Розкрийте сутність поняття кримінологічного прогнозування та його

значення у запобіганні злочинності.

4. Як співвідносяться кримінологічне прогнозування та кримінологічне

планування запобігання злочинності?

Питання для самостійного опрацювання

1. Загальна  характеристика  роботи  правоохоронних  органів  щодо

запобігання злочинів. 

2. Діяльність служб і спеціальних підрозділів органів внутрішніх справ

щодо запобігання злочинності. 

3. Запобігання злочинності органами СБУ, юстиції, митної та державної

фіскальної служби України. 

4. Основні напрями запобігання злочинності органами прокуратури. 

5. Основні  міжнародно-правові  документи  щодо  боротьби  зі

злочинністю. 

6. Роль  і  функції  спеціалізованих  установ  ООН  щодо  попередження

злочинності,  щодо  боротьби  зі  злочинністю  та  поводження  з

правопорушниками. 

7. Міжнародна боротьба з тероризмом. 

8. Протидія тероризму за законодавством України. 

9. Транснаціональні та транскордонні злочини. 

10. Інтерпол і його роль у боротьбі зі злочинністю. 

Література: [2 5; 23; 26; 32; 47, с. 163 167].‒ ‒

Практичне заняття № 10

Тема.  Класифікація злочинності.  Кримінологічна характеристика

окремих видів злочинності

Мета: формування  у  студентів  знань  щодо  кримінологічної

характеристики та запобігання професійної, організованої злочинності.

Питання для обговорення

1. Структура кримінологічної характеристики злочинності.
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2. Класифікації злочинів. 

3. Кримінологічна  характеристика  та  запобігання  насильницьким

злочинам. 

4. Кримінологічна  характеристика  запобігання  загально-кримінальній

корисливій злочинності. 

5. Кримінологічна  характеристика  злочинності  неповнолітніх.

Запобігання злочинності неповнолітніх та його правові засади. 

6. Поняття  пенітенціарної  злочинності  та  її  характеристика.

Детермінанти  пенітенціарної  злочинності.  Кримінологічна  характеристика

осіб, які вчиняють злочини в місцях позбавлення волі. 

7. Кримінологічна  характеристика  рецидивної  злочинності.

Попередження  злочинів.  Кримінологічна  характеристика  злочинця-

рецидивіста. 

8. Кримінологічна  характеристика  професійної  злочинності.

Кримінологічна  характеристика  особистості  професійного  злочинця.

Попередження професійних злочинів.

9.  Поняття,  ознаки,  стан  організованої  злочинності.  Детермінанти

організованої  злочинності.  Кримінологічна  характеристика  організованої

злочинності. 

10.  Поняття,  стан  і  причини  жіночої  злочинності.  Детермінанти

жіночої злочинності. Кримінологічні проблеми проституції. 

Короткі теоретичні відомості

Професійна  злочинність –  це  відносно  самостійний  вид  стійкої

систематичної злочинної діяльності,  суб’єкти якої,  володіючи відповідними

спеціальними навичками, знаннями та вміннями, займаються кримінальним

промислом щодо здобування основного або додаткового доходу, підтримуючи

зв’язок  з  антисоціальним середовищем,  близьким до  їх  власної  орієнтації,

установок і субкультур.

Організована злочинність – це сукупність злочинів, що вчиняються у

зв’язку зі створенням та діяльністю організованих злочинних угрупувань.
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Бандою необхідно  визнавати  озброєну  організовану  групу  або

злочинну організацію,  яка  попередньо  створена  з  метою вчинення  кількох

нападів  на  підприємства, установи, організації  чи  на окремих  осіб  або

одного такого нападу,  який потребує ретельної довготривалої підготовки.

Корупція – використання особою наданих їй службових повноважень

чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди

або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди

для  себе  чи  інших  осіб  або  відповідно  обіцянка/пропозиція  чи  надання

неправомірної вигоди особі або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним

особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих

їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей.

Неправомірна  вигода – грошові  кошти  або  інше  майно,  переваги,

пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального

чи  не  грошового  характеру,  які  обіцяють,  пропонують,  надають  або

одержують без законних на те підстав.

Завдання до теми

1. Визначте ознаки організованої злочинності (схематично).

2.  Розкрийте  повноваження  суб’єктів  запобігання  організованій

злочинності,  використовуючи  Закон  України «Про  організаційно-правові

основи боротьби з організованою злочинністю». 

3.  У чому полягає взаємозв’язок і  взаємообумовленість організованої

злочинності та корупції ?

Контрольні питання

1. Дайте визначення організованої злочинності.

2. Які чинники детермінують організовану злочинність у нашій країні?

3. Якими  є  актуальні  кроки  міжнародної  спільноти  в  боротьбі  з

транснаціональною організованою злочинністю?

4. Назвіть чинники, які детермінують професійну злочинність.

5. У чому полягає запобігання професійній злочинності?

Питання для самостійного опрацювання
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1. Кримінологічна  характеристика  та  запобігання  економічній

злочинності. 

2. Кримінологічна  характеристика  та  запобігання  корисливим

злочинам. 

3. Корупційна злочинність.

4. Кримінологічна характеристика злочинів, пов’язаних з наркоманією. 

5. Кримінологічна характеристика екологічної злочинності.

Література: [6 8; 15; 17; 21; 27; 29; 53, с. 36 39].‒ ‒

3 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

1. Поняття та визначення кримінології як науки. Предмет науки і його

характеристика.
2. Місце кримінології в системі правових наук. Зв’язок кримінології з

суспільними та природничими науками.
3. Методологія, функції та завдання кримінології.
4. Система  кримінологічної  науки.  Кримінологічна  класифікація

Особливої частини кримінології.
5. Виникнення  та  розвиток  кримінології  як  самостійної  науки.

Зародження кримінологічної думки.
6. Біологічні концепції причин злочинності. Позитивізм у кримінології

(Ч. Ломброзо, Е. Феррі).
7. Соціальні концепції причин злочинності: загальна характеристика.
8. Психологічні та психіатричні теорії причин злочинності.
9. Сучасний стан кримінології в Україні.
10.  Злочинність:  поняття,  ознаки  та  визначення.  Відмінність

злочинності від злочину.
11.  Кількісні  показники  вимірювання  злочинності  як  соціально-

правового  явища.  Якісні  показники  вимірювання  злочинності.  Структура,

характер, географія, ціна й інші показники.
12.  Поняття латентної злочинності та її різновиди. Негативні наслідки

латентної злочинності. Способи визначення латентної злочинності.
13.  Загальна характеристика сучасної злочинності  в Україні  (основні

риси та тенденції).

51



14.  Поняття кримінологічної детермінації.  Основні причини й умови

(чинники) сучасної злочинності в Україні.
15. Обставини  несприятливого  морального  формування  особи  як

джерело індивідуальної злочинної поведінки.
16. Поняття особи злочинця та співвідношення із суміжними поняттями

(особою підозрюваного, обвинуваченого та ін.).
17.  Структура  особи  злочинця.  Основні  риси  кримінологічної

характеристики.
18. Віктимологія  як  кримінологічне  вчення  про  жертву  злочину  та

складова частина кримінологічної науки.
19.  Предмет, завдання та система кримінологічної віктимології.
20.  Поняття  та  кримінологічне  значення  віктимності.  Поняття  та

чинники віктимізації.
21.  Типологія  та  класифікація  жертв  злочинів.  Жертва  злочину  та

суміжні поняття.
22.  Поняття, визначення, цілі та структура запобігання злочинності.
23. Індивідуальна профілактика злочинної поведінки.
24.  Кримінологічна профілактика як вид спеціально-кримінологічного

запобігання злочинності, її структура, характеристика заходів.
25. Методи  запобіжного  впливу  на  об’єкт:  поняття,  класифікація,

значення.
26.  Міжнародна  боротьба  з  тероризмом.  Транснаціональні  та

транскордонні злочини.
27.  Інтерпол та його роль у боротьбі зі злочинністю.
28.  Методологія  і  методика  кримінологічної  науки.  Загальна

характеристика і класифікація методів кримінологічних досліджень.
29. Вивчення  документів  як  метод  одержання  кримінологічної

інформації. Узагальнення й аналіз кримінологічної інформації.
30.  Поняття,  види та методи кримінологічного прогнозування (метод

екстраполяції та експертних оцінок).
31.  Поняття, завдання та види кримінологічного планування (державне

та регіональне планування). Етапи кримінологічного планування.
32. Насильство  в  сім’ї:  визначення,  різновиди,  причини  й  умови  та

заходи запобігання його злочинним проявам. 
33. Предмет,  система  та  завдання  криміналістики.  Природа

криміналістики.
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34. Місце  криміналістики  у  системі  правових  наук.  Зв’язок

криміналістики з іншими науками.

35. Поняття ідентифікації. Об’єкти, типи і види ідентифікації. Загальна

методика ідентифікації.

36. Сучасний стан криміналістики в Україні.

37. Поняття  криміналістичної  техніки  та  її  галузі.  Правові  основи

використання криміналістичної техніки.

38. Поняття судової фотографії та її значення. Судовий відеозапис.

39. Поняття  трасології  і  її  значення.  Поняття  сліду  в  трасології.

Класифікація слідів.

40. Основи дактилоскопії. Виявлення, фіксація та вилучення слідів рук.

Сутність дактилоскопічної експертизи.

41. Поняття  судової  балістики  та  її  значення.  Криміналістична

класифікація вогнепальної зброї та види боєприпасів.

42. Сліди дії вогнепальної зброї, їх види. Слідчий огляд вогнепальної

зброї та слідів її дії.

43. Поняття  документа  у  криміналістиці.  Слідчий  огляд  документів.

Сутність техніко-криміналістичного дослідження.

44. Предмет  судового  почеркознавства.  Навички  письма  та  їх

властивості. Ідентифікаційні ознаки письма.

45. Дослідження буквеного письма і підписів, дослідження цифрового

письма та писемної мови. Підготовка матеріалів для судово-почеркознавчої

експертизи. Авторознавче дослідження.

46. Поняття та засади судової габітології.

47. Класифікація  ознак  зовнішності  особи  (словесний  портрет).

Експертне  ототожнення  особи  за  фотозображенням  (портретно-

криміналістична експертиза).

48. Поняття  та  значення  кримінальної  реєстрації.  Види

криміналістичних обліків.

49. Дактилоскопічний облік.
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50. Поняття та предмет криміналістичної тактики.

51. Сутність,  принципи та функції  тактичного прийому. Класифікація

тактичних прийомів.

52. Поняття та ознаки тактичних комбінацій і тактичних операцій.

53. Сутність  організацій  розслідування.  Поняття  та  принципи

планування розслідування. Техніка планування.

54. Учення про криміналістичну версію. Види криміналістичної версії.

Стадії процесу побудови і перевірки версій. Логічні підстави побудови версій.

55. Поняття,  види  та  принципи  огляду.  Підготовка  до  огляду  місця

події.

56. Поняття,  сутність  та  види  допиту. Процес  формування  показань.

Підготовка до допиту. 

57. Допит неповнолітніх. Фіксація результатів допиту.

58. Поняття,  ознаки,  мета  обшуку.  Об’єкти  пошукової  діяльності.

Підготовка до обшуку. Тактика обшуку.

59. Поняття  й  об’єкти  пред’явлення  для  впізнання.  Підготовка  до

пред’явлення для впізнання.

60. Поняття  та  види  слідчого  експерименту.  Підготовка  до  слідчого

експерименту та його тактика.

61. Поняття судової  експертизи,  її  види та значення.  Процесуальні  та

організаційні питання призначення та проведення експертиз.

62. Система  судово-експертних  установ  в  Україні.  Оцінка  та

використання висновку експерта у кримінальному процесі.

4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
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Підставою  для  визначення  оцінки  на  іспиті  є  рівень  засвоєння

студентами  матеріалу, передбаченого  навчальною програмою з  відповідної

навчальної дисципліни. Водночас викладач керується такими критеріями:

– оцінку  «відмінно»  заслуговує  студент,  який  виявив  усебічні,

систематичні  та  глибокі  знання  навчально-програмного  матеріалу,  вміння

вільно виконувати завдання, передбачені програмою, який засвоїв основну та

знайомий  з  додатковою  літературою,  що  рекомендована  програмою.

Зазвичай, оцінку «відмінно» ставлять студентам, які засвоїли взаємозв’язок

основних понять навчальної дисципліни в їх значенні для отриманої професії,

які  виявили  творчі  здібності  в  розумінні  та  використанні  навчально-

програмного матеріалу;

– оцінку  «добре»  заслуговує  студент,  який  виявив  повне  знання

навчально-програмного матеріалу, успішно виконує передбачені  програмою

завдання,  засвоїв  основну літературу, рекомендовану  в  програмі.  Зазвичай,

оцінка «добре» виставляється студентам, які показали систематичні знання з

навчальної  дисципліни  та  здібність  до  їх  самостійного  поповнення  й

оновлення в процесі подальшого навчання та професійної діяльності;

– оцінку  «задовільно»  заслуговує  студент,  який  виявив  знання

основного  навчально-програмного  матеріалу  в  обсязі,  необхідному  для

подальшого  навчання  та  професійної  діяльності;  який  справляється  з

виконанням  завдань,  що  передбачені  програмою,  а  також  знайомий  з

рекомендованою літературою. Оцінку «задовільно» ставлять студентам,  які

допустили помилки у відповіді, але володіють необхідними знаннями для їх

подолання під керівництвом викладача;

– оцінку «незадовільно» ставлять студентові,  який виявив недоліки в

знаннях основного навчально-програмного матеріалу та допустив помилки у

виконанні передбачених програмою завдань. Зазвичай, оцінку «незадовільно»

ставлять студентам, які не можуть продовжувати навчання та приступити до

професійної  діяльності  без  додаткових  занять  з  відповідної  навчальної

дисципліни.
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Критерії  оцінювання  знань  студентів  розроблено  на  підставі

«Положення  про  організацію  навчального  процесу  у  вищих  навчальних

закладах», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 2

червня 1993 року № 161,  а  також «Тимчасового положення про атестацію

студентів»,  затвердженого  вченою  радою  університету  19  листопада  1996

року.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за

всі види

навчальної

діяльності

Оцінка

ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену для заліку

90 – 100 А відмінно  

зараховано

82 – 89 В
добре 

74 – 81 С
64 – 73 D

задовільно 
60 – 63 Е 

35 – 59 FX

незадовільно з

можливістю повторного

складання

не зараховано з

можливістю

повторного

складання

0 – 34 F

незадовільно з

обов’язковим повторним

вивченням дисципліни

не зараховано з

обов’язковим

повторним

вивченням

дисципліни

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

Максимальна  сума  балів,  які  може  набрати  студент,  становить  100

балів, із яких:

10 балів – відвідування та робота на лекціях;
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20 балів – за індивідуальну роботу;

30  балів  –  (ділиться  на  кількість  практичних  (семінарських)  занять)  –

опитування (виступ і активна участь на кожному практичному занятті);

10  балів  –  за  контрольну  роботу  (в  семестр  проводиться  2  контрольні

роботи);

20 балів – підсумковий модульний контроль;

Індивідуальна  робота  студентів  передбачає:  участь  у  роботі

студентського  наукового  гуртка  (проблемної  групи),  студентських

конференціях, конкурсах, олімпіадах; написання рефератів та їх презентацію;

анотацію прочитаної додаткової літератури; бібліографічний опис літератури.

Вибір виду індивідуальної роботи студент здійснює за власними інтересами,

попередньо узгодивши з викладачем. Індивідуальна робота оцінюється від 0

до 20 балів. 

Контрольну роботу студенти виконують у формі тестів, колоквіуму або

письмових відповідей на 3–4 запитання за темами, які були вже розглянуті на

семінарських заняттях.

Реферати готуються за  темами,  що зазначені  в  модулі.  Тему та  план

реферату  студент  узгоджує  із  викладачем,  який  проводить  заняття.

Оптимальний обсяг реферату – 15 20 сторінок.‒

Підсумковий модульний контроль (ПМК) – проводиться на останньому

практичному (семінарському) занятті у письмовій формі, зміст якого охоплює

весь курс навчальної дисципліни. 
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