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Назва навчальної 

дисципліни  
ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛІСТИКИ ТА СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Викладач 

Лекції, консультації: семінарські заняття, консультації: Кравчук Олег 

Вікторович, доцент кафедри кримінального права та процесу, доктор наук з 

державного управління, кандидат юридичних наук, доцент 

(http://www.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=13&w=sklad), заступник директора 

центру – завідувач відділу криміналістичних видів досліджень Хмельницького 

науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України 

(http://ndekc.km.ua/kerivnij-sklad). 

Контактна 

інформація та 

науковий 

профіль 

викладача 

Електронна адреса: o_kravchuk@univer.km.ua 

SCOPUS Author 

ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210883852 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7002-4070 

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=A8lY_zUAAAAJ  
Інформаційні 

ресурси  

Код для приєднання в Google клас «________»: ________. 

Електронна бібліотека: http://elibrary.univer.km.ua/index.php 

Консультації  

Офлайн консультації: навчальний корпус № 4, пров./вул. Проскурівська,  

ауд. за розкладом: 

Кравчук Олег Вікторович: вівторок з 15.00 до 16.20; 

Кравчук Олег Вікторович: четвер з 15.00 до 16.20. 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю електронною поштою у 

робочі дні з 9.00 до 17.00 

Консультації до екзамену: напередодні екзамену згідно із затвердженим 

розкладом. 

 

Опис навчальної дисципліни 

Цілі та 

особливості 

навчальної 

дисципліни  

Вивчення дисципліни «Проблеми криміналістики та судово-експертної 

діяльності» дозволяє оволодіти сучасними уявленнями та дискусійними 

питаннями про предмет криміналістики, , завдання та джерела 

криміналістичної техніки, правові, організаційні, етичні і тактичні засади 

використання науково-технічних засобів у кримінальному провадженні, а 

також визначити основні проблемні питання розкриття злочинів по гарячих 

слідах, експертних досліджень та судово-експертної діяльності. 

Програмні 

компетентності, 

які здобуваються 

ФК-1. Здатність розуміти теоретичні основи, термінологію та практику 

професійної діяльності в галузі права; 

http://www.univer.km.ua/faculty.php?dekid=1
http://www.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=13&w=sklad
http://ndekc.km.ua/kerivnij-sklad
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210883852
https://orcid.org/0000-0002-7002-4070
https://scholar.google.com/citations?user=A8lY_zUAAAAJ
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під час вивчення 

навчальної 

дисципліни 

ФК-2. Здатність розуміти сучасні актуальні питання, історію розвитку, 
закономірності, проблеми та тенденції правового регулювання суспільних 

відносин; 

ФК-3. Здатність ефективно працювати з джерелами національного та 

міжнародного права з урахуванням їх юридичної сили, дії у часі, просторі та 

за колом осіб; 

ФК-4. Здатність правильно тлумачити нормативно-правові акти, оцінювати 

судову практику та застосовувати їх при вчиненні різних правових дій; 

ФК-5. Здатність давати кваліфіковані юридичні висновки і консультації в 

конкретних сферах юридичної діяльності; 

ФК-6. Здатність здійснювати науково-правову експертизу проектів 

нормативно-правових актів; 

ФК-7. Здатність розробляти проекти нормативно-правових актів, надавати 

рекомендації щодо їх удосконалення; 

ФК-8. Здатність до формування власної цілісної, логічної й обґрунтованої 

позиції щодо правової проблеми, її відстоювання і захисту перед 

підготовленою аудиторією; 

ФК-9. Здатність приймати рішення, формувати правову позицію по справі та 

відображати її у тексті різних правових документів, у тому числі з 

процесуальних питань. 

Результати 

навчання 

РН-8. Демонструвати розуміння теоретичних основ, термінології та практики 

професійної діяльності в галузі права; 

РН-9. Демонструвати знання та розуміння сучасних актуальних питань, історії 

розвитку, закономірностей, проблем та тенденцій правового регулювання 

суспільних відносин у різних галузях; 

РН-10 Ефективно працювати з джерелами національного та міжнародного права, 

виявляти колізії, прогалини, інші недоліки правового регулювання; 

РН-11. Тлумачити нормативно-правові акти, оцінювати судову практику та 

правильно застосовувати їх при вчиненні різних правових дій; 

РН-12 Використовувати знання та уміння для надання кваліфікованих 

юридичних висновків і консультацій з правових питань у різних сферах 

юридичної діяльності; 

РН-13. Аналізувати зміст проектів нормативно-правових актів, здійснювати їх 

науково-правову експертизу, надавати рекомендації щодо їх удосконалення; 

РН-14 Самостійно або у групі науково-педагогічних працівників розробляти 

проекти нормативно-правових актів 

РН-15. Демонструвати уміння формулювання власної цілісної, логічної й 

обґрунтованої позиції щодо правової проблеми, відстоювати і захищати її 

перед підготовленою аудиторією; 

РН-16. Використовувати знання та вміння для прийняття рішень в юридичній 

справі, формулювати правову позицію у тексті різних правових документів, у 

тому числі процесуальних. 

Місце 

дисципліни в 

логічній схемі 

(Передреквізтти і 

постреквізтти 

навчальної 

дисципліни)  

Курс навчання – 2-й, семестр – 3-й. 

Тип дисципліни – вибіркова. 

Для успішного опанування дисципліни студенти повинні володіти знаннями 

навчальних дисциплін: ОК 5. Юридична техніка  

Дисципліна вивчається паралельно із такими спорідненими навчальними 

дисциплінами: ВК 5. Теорія та практика кримінального судочинства.  

Знання цієї навчальної дисципліни слугуватимуть базою для подальшого 

вивчення дисциплін: -. 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

4,0 кредитів ЄКТС /120 годин, у тому числі, самостійної роботи - 100 години, 

лекційних - 12 години, семінарських – 8 години.  
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Форма навчання  денна 

Мова 

викладання 
українська 

Формат 

вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Лекції, семінарські заняття, виконання самостійної роботи, консультації, 

екзамен.  

Для осіб із особливими освітніми потребами, у разі необхідності,  

розробляється індивідуальний формат вивчення навчальної дисципліни.  

Необхідне 

обладнання 
Мультимедійний проектор, комп’ютер, фліпчарт. 

Зміст навчальної 

дисципліни та 

організація 

поточного та 

підсумкового 

контролю 

Години  

(лек. / 

сем. / 

СРС) 

Тема Методи навчання та 

форми поточного 

контролю 

Максимальна 

кількість 

балів 

2/2/16 

Криміналістична наука як 

об’єкт вивчення і 

вдосконалення, 

стан і перспективи 

формування на сучасному 

етапі 

Дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція – 1; 

Семінарське 

заняття – 5,5; 

СРС – 8 

2/2/16 
Криміналістичні проблеми 

вивчення та протидії 

злочинній діяльності 

Дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція – 1; 

Семінарське 

заняття – 5,5; 

СРС – 8 

2/2/16 

Актуальні проблеми 

інформаційного 

забезпечення 

розслідування злочинів 

Дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція – 1; 

Семінарське 

заняття – 5,5; 

СРС – 8 

2/2/16 
Криміналістичні проблеми 

розкриття злочинів по 

гарячих слідах 

Дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція – 1; 

Семінарське 

заняття – 5,5; 

СРС – 8 

2/2/16 

Сучасні уявлення про 

класифікацію судових 

експертиз та проблеми 

експертної діяльності 

Дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція – 1; 

Семінарське 

заняття – 5,5; 

СРС – 8 

2/2/16 Актуальні проблеми 

експертної технології 

Дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція – 1; 

Семінарське 

заняття – 5,5; 

СРС – 8 

 

Методи навчання та форми поточного контролю, порядок накопичення балів 

визначені у робочій програмі та навчально-методичних матеріалах навчальної 

дисципліни «Проблеми криміналістики та судово-експертної діяльності» та в 

електронній бібліотеці університету (http://elibrary.univer.km.ua/index.php)) 

 

Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних 

матеріалах дисципліни «Проблеми криміналістики та судово-експертної 

діяльності» та в електронній бібліотеці університету 

(http://elibrary.univer.km.ua/index.php) 

Екзамен усний. Структура екзаменаційного білету включає 3 питання: 

1. Історичний аспект формування предмета науки криміналістики.  

2. Характеристика розповсюджених форм роботи з розкриття злочинів по 

гарячих слідах. 

3. Закономірності та особливості виникнення нових видів експертних 

досліджень. 
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Рекомендовані 

джерела для 

вивчення 

навчальної 

дисципліни  

1. Гончаренко В. Г. Експертизи у судочинстві України: науково-практ. 
посіб. Київ: Юрінком Інтер, 2015. 504 с. 

2. Кофанов А. В. Судова експертологія : курс лекцій. Київ: Три К, 2010. 

240 с. 

3. Кофанов А. В. Теоретичні основи судових експертиз: курс лекцій 

Київ: КНУВС, 2010. 272 с. 

4. Садченко О. О. Призначення судової експертизи у кримінальному 

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

5. Ченцов В. В. Тертишник В. М., Березняк В. С., Сачко О. В., 

Тертишник О. І. Міжнародне співробітництво у сфері правосуддя: підручник. 

Київ : Алерта, 2021. 276 с. 

6. Судова експертологія : курс лекцій для слухачів магістратури 

юридичних вузів / Тертишник В. М., Варава В. В., Сачко О. В. / За заг. ред. 

д.ю.н, професора В. М. Тертишника. Дніпро: ЛІРА, 2021. 208 c. 

7. Протидія white-collar crime (інтегративний аналіз, коментар 

законодавства та пошук шляхів його удосконалення). / В. М. Тертишник, 

Д. В. Каменський, О. Г. Кошовий, М. В. Корнієнко, О. І. Тертишник, В. В. 

Ченцов; за заг. ред. доктора юрид. наук, професора В. М. Тертишника. Київ : 

Алерта, 2021. 346 с. 

8. Кір’яков В. В., Маковецька Н. Є. Криміналістика : навч.посіб.  

Україна, Львів, ЛьвДУВС, 2015. 

9. Шепетько С. А., Юрченко О. М. Вплив організованногї злочинності на 

соціально-економічну ситуацію в державі : монографія. Україна, Київ, «МП 

Леся», 2015. 

10. Криміналістика : підручник : у 2 т. Т. 1 / В. Ю. Шепітько, В. А. 
Журавель,. В. О. Коновалова та ін. ; за ред. В. Ю. Шепітька. Харків : Право, 

2019. 456 с. 

Політика щодо 

дедлайнів та 

здобуття балів за 

пропущені 

заняття  

Здобуття балів за пропущені лекції та семінарські заняття відбувається у 

порядку, визначеному Положенням про організацію освітнього процесу у 

ХУУП, затвердженим рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14, 

введеним в дію наказом від 06.06.2017 р. № 279/17  

(http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158). 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку (-20% від балів).  

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба) за 

погодженням із керівником курсу можлива перездача у вигляді письмової 

роботи. 

Критерії 

оцінювання 

1. Положення про організацію освітнього процесу у ХУУП, затверджене 

рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14, введене в дію наказом 

від 06.06.2017 р. № 279/17  (http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158). 

2. Положення про систему рейтингового оцінювання результатів освітньої 

діяльності здобувачів вищої освіти у Хмельницькому університеті управління 

та права наказом від 19.02.2019 р. №74/19 

(http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf). 

Можливість 

визнання 

результатів 

неформальної 

освіти  

Студенту визнаються результати участі у наукових конференціях за 

тематикою, пов’язаною з навчальною дисципліною, у порядку, визначеному 

Положенням про організацію освітнього процесу. 

http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158
http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158
http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf
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Політика 

академічної 

доброчесності 

Розділ «Академічна доброчесність» на сайті Університету 
http://univer.km.ua/page.php?pid=188 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних пристроїв).  

Політика 

врегулювання 

конфліктів 

Етичний кодекс Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова, затверджений рішенням вченої ради університету 27 травня 

2020 року, протокол № 9, введений в дію наказом від 27.05.2020 р. № 201/20  

(http://www.univer.km.ua/) 

Політика щодо 

інших питань 

 

 

Зворотній зв’язок 

1) Під час аудиторних занять, консультацій. 

2) За допомогою анкетування після завершення вивчення 

навчальної дисципліни, регулярних анкетувань студентів, що 

проводяться в університеті. 

 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри кримінального права та процесу  

21 січня 2021 року, протокол № 13. 

Завідувач кафедри _____________________ Л. П. Брич 

                                                                                       (підпис)                             (ініціали та прізвище) 

 

Погоджено 

Декан юридичного факультету _______________________ С. А. Крушинський 

                                    (назва факультету)                                          (підпис)                                   (ініціали та прізвище) 

21 січня 2021 року 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Обліковий обсяг – 0,26 ум.др.арк. 

 

http://univer.km.ua/page.php?pid=188

