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Передумови вивчення: загальноосвітній курс навчання у середніх навчальних
закладах.
Мета вивчення: ретельно дослідити різні аспекти механізму найефективнішого
використання досягнень науки у напрямку протидії злочинності в сучасних умовах.
Завдання: опанувати знаннями щодо засобів, прийомів та методів розкриття та
розслідування злочину.
У результаті вивчення даного курсу студент повинен знати: закономірні
зв’язки між елементами механізму скоєння злочину; закономірності розслідування
злочинів; криміналістичні методи і засоби, що використовуються при розслідуванні
злочинів; понятійні категорії криміналістичної тактики; основи тактики слідчих дій та
тактичних операцій (комбінацій); криміналістичну тактику збирання і дослідження
слідів злочину; криміналістичну методику розслідування злочинів; вміти: самостійно
застосувати в своїй майбутній юридичній діяльності окремі методи та прийоми
криміналістики.
Опис дисципліни. Перехід в Україні до нової соціально-економічної формації та
процес розвитку дійсно правової демократичної держави і справжнього громадянського
суспільства, а також необхідність будівництва ефективної сучасної правоохоронної
системи гостро потребує активного використання багатого арсеналу науки у напрямку
протидії злочинності. У системі наукових знань, що сприяє активізації
правозастосовної діяльності, важливе місце займає саме криміналістика. Навчальна
дисципліна «Криміналістика» відіграє особливу роль в тривалому процесі професійної
підготовки висококласного та справжнього сучасного юриста. В роботі правовіда
використання різноманітних криміналістичних знань, навичок та специфічних вмінь –
необхідна умова його ефективної подальшої професійної діяльності. Криміналістичні
знання потрібні кожному юристу, так як дозволяють йому пізнати у деталях весь
комплексний процес розкриття та розслідування будь-якого злочину, усвідомити
систему засобів та методів криміналістичної техніки, озброїтися інформацією, щодо
тактики слідчих дій та тактичних операцій, а також засвоїти методику розслідування
різних видів злочинів. Знання положень та категорій криміналістики, застосування в
різноманітній юридичній діяльності окремих методів та прийомів цієї науки підвищує
ефективність такої праці, особливо вони допоможуть майбутнім юристам, котрі стануть
на шлях протидії злочинності в лавах співробітників правоохоронних органів України.
За специфікою досліджуваних проблем і практичної спрямованості криміналістика
нерозривно пов’язана з юридичною наукою і практикою. Разом з тим криміналістика є
прикладною галуззю наук кримінального циклу. У зв’язку з цим вивчення навчального
курсу криміналістики студентами передбачає фундаментальне засвоєння отриманих
ними раніше знань, щодо основних положень кримінального права та кримінального
процесу.
Форма організацій контролю: модульні контрольні роботи, іспит.

