
ЦИФРОВА КРИМІНАЛІСТИКА 

Тип дисципліни Вибіркова 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Мова викладання Українська 

Кількість встановлених кредитів ЄКТС 8,0 

Форми навчання, для яких викладається 

дисципліна 

Денна 

 
Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: 

вміти застосовувати методи цифрової криміналістики; досліджувати дані і визначити джерела 

даних; отримувати і описувати цифрові докази; застосовувати способи аутентифікації цифрових 

доказів; порівнювати і зіставити цифрові докази і традиційні докази для встановлення відмінностей 

між ними; використовувати і критично аналізувати моделі процесів цифрової криміналістики; 

застосовувати національні та міжнародні регулюючі акти в сфері інформаційної безпеки для 

розслідування внутрішніх та зовнішніх інцидентів в сфері кібербезпеки; застосовувати стандарти і 

передові практичні методи, що стосуються цифрових доказів в цифровій криміналістиці. 

володіти основними поняттями, методами та інструментами цифрової криміналістики; навичками 

збору і аналізу цифрової криміналістичної інформації; способами аутентифікації цифрових доказів; 

умінням самостійно опановувати нові методи та технології розслідування кіберзлочинів та 

запобігання їм. 

 

Зміст навчальної дисципліни. Основи цифрової криміналістики, цифрова криміналістики 

операційних систем; комп'ютерні злочини та інциденти, розслідування, оперативно-розшукові 

заходи і слідчі дії, збір і класифікація доказів, експертиза доказів, міжнародна організація з 

комп’ютерних доказів, використання нормативно-правового забезпечення в цифровій 

криміналістиці 

 

Запланована навчальна діяльність: кількість аудиторних годин - не менше 1/3 від загальної 

кількості годин, які заплановані для вивчення дисципліни. 

 

Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації); 

лабораторні роботи (з використанням методів комп’ютерного моделювання, тренінгів, майстер-

класів), самостійна робота (індивідуальні завдання), наочні методи, робота в групі, використання 

сучасних інформаційних технологій та прикладного програмного забезпечення.  

 

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, тестування, захист лабораторних 

робіт; презентація результатів індивідуальних завдань; письмове опитування (тестування). 

 

Вид семестрового контролю: залік.  

 
Навчальні ресурси: 

1. Цифрова криміналістика : консп. лекцій / уклад. І. З. Якименко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 109 

с.   

2. Криміналістика : підручник. / В. В. Пясковський, Ю. М. Чорноус, А. В. Іщенко, О. О. Алєксєєв та 

ін. – К. : «Центр учбової літератури», 2015. – 544 с. 

3. Криміналістика: Навчальний посібник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. в 2-х частинах. / Б. 

Є. Лук‘янчиков, Є. Д. Лук‘янчиков, С. Ю. Петряєв. Частина І : Вступ до курсу криміналістики. 

Криміналістична техніка. / – Київ : Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. 2017. – 374 с 

4. Інноваційні методи та цифрові технології в криміналістиці, судовій експертизі та юридичній 

практиці : матеріали міжнар. «круглого столу» (Харків, 12 груд. 2019 р.) / редкол.: В. Ю. Шепітько 

(голов. ред.), В. А. Журавель, В. М. Шевчук, Г. К. Авдєєва. – Харків : Право, 2019. – 164 с. 

5. Цифровая криминалистика : учебник для вузов / В. Б. Вехов [и др.] ; под редакцией В. Б. Вехова, 

С. В. Зуева. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 417 с. — (Высшее образование).  

6. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua. 

https://msn.khnu.km.ua/


7. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу:  

http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php. 

 

Викладач: канд. техн. наук, доцент Чешун В.М. 
 

http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php

