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Передумови вивчення: на базі засвоєння навчального курсу «Криміналістика».
Мета вивчення: більш ретельно засвоїти різні аспекти механізму
найефективнішого використання досягнень науки у напрямку протидії злочинності в
сучасних умовах.
Завдання: з урахуванням загальної теорії криміналістики й аналізу сучасної
судово-слідчої практики, опанувати знаннями щодо такого досить складного елементу
злочинної діяльності як приховування злочину.
У результаті вивчення даного курсу студент повинен знати: психологічні
закономірності приховування злочинів, співвідношення способу приховування з
іншими елементами способу злочину, взаємозв’язок і взаємообумовленість способів
приховування злочинів, види способів приховування, комплекс підстав систематизації
способів приховування злочинів, сучасну класифікацію способів приховування
злочинів; вміти: самостійно застосувати у своїй практичній діяльності окремі методи
та прийоми подолання протидії слідству.
Опис дисципліни. Незважаючи на рішучі заходи, що вживаються
правоохоронними органами України, злочинність продовжує розширювати свій вплив
практично на всі сфери життя нашого суспільства, стає більш агресивною,
професійною, організованою, добре озброєною та гнучко пристосованою до нових
умов. Відповідно вдосконалюються і способи приховування злочинів, які
характеризуються витонченими спробами злочинців уникнути покарання та
відповідальності за вчинене. Незалежно від характеру і рівня злочинності, інструменти
її протидії повинні постійно розвиватися. І робити це необхідно з особливою
наполегливістю, оскільки рівень латентної злочинності перевищує всі допустимі межі,
створюючи серйозну загрозу національній безпеці України.
Вирішення цих завдань значною мірою залежить від широкого використання в
діяльності правоохоронних органів досягнень науки. І тут вирішальну роль відіграє
криміналістика. Досягнутий рівень розвитку криміналістики передбачає необхідність
нового сучасного підходу до розробки та вивчення способів приховування злочинів,
виявлення ознак і факторів, що спонукають до приховування і впливають на обрання
його способу. Успіх практики протидії злочинності залежить від знання працівниками
правоохоронних органів усього комплексу детермінуючих факторів приховування
злочину, системи способів приховування злочинів.
Вказаний навчальний курс – це поглиблене багатовекторне дослідження видів та
способів протидії розслідуванню злочинів, що відображає окремий проблемний аспект
слідчої діяльності. Тому вивчення студентами курсу передбачає фундаментальне
засвоєння отриманих ними раніше знань, щодо основних положень криміналістики,
кримінального процесу та кримінального права.
Форма організацій контролю: модульні контрольні роботи, залік.

