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1. Опис навчальної дисципліни 

1. Шифр і назва галузі знань – 26 Цивільна безпека 

2. Код і назва спеціальності – 262 Правоохоронна діяльність 

3. Назва спеціалізації – кримінально-правова 

4. Назва дисципліни – Теоретико-прикладні проблеми 

криміналістичної методики 

5. Тип дисципліни – вибіркова 

6. Код дисципліни – ВДПП 2.1.11. 

7. Освітній рівень, на якому 

вивчається дисципліна 

8. Ступінь вищої освіти, що 

здобувається 

– другий 

 

– магістр 

9. Курс / рік навчання – перший 

10. Семестр – перший, другий 
 

11. Обсяг вивчення дисципліни: 

1) загальний обсяг (кредитів 

ЄКТС / годин) 

2) денна форма навчання: 

 
– Денна – 3 / 90 

Заочна – 4 / 90 

аудиторні заняття (годин) – 30 

% від загального обсягу – 33,3 

лекційні заняття (годин) – 16 

% від обсягу аудиторних годин – 53,3 

семінарські заняття (годин) – 14 

% від обсягу аудиторних годин – 46,7 
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самостійна робота (годин) – 60 

% від загального обсягу – 66,7 

тижневих годин: 

аудиторних занять – 3 

самостійної роботи – 6 

3) заочна форма навчання: 

аудиторні заняття (годин) – 16 

% від загального обсягу – 17,7 

лекційні заняття (годин) – 10 

% від обсягу аудиторних годин – 62,5 

семінарські заняття (годин) – 6 

% від обсягу аудиторних годин – 27,5 

самостійна робота (годин) – 31 

% від загального обсягу – 68,9 

тижневих годин: 

аудиторних занять – 2 

самостійної роботи – 6 

12. Форма семестрового контролю – залік 

13. Місце дисципліни в логічній 

схемі: 

1) попередні дисципліни – НПФ 1.3.1.4. Кримінальне право; 

НПФ 1.3.1.9. Кримінальний процес; 

НПФ 1.3.1.10. Криміналістика. 

2) супутні дисципліни – ВПФП 2.1.21. Застосування 

криміналістичної техніки при 

провадженні слідчих (розшукових) 

дій; 

НПФ 2.1.22. Судова фотографія і 

відеозапис 

3) наступні дисципліни – 

14. Мова вивчення дисципліни – українська. 

 

 
 

2. Заплановані результати навчання 

 

Після завершення вивчення дисципліни 

здобувач повинен продемонструвати такі результати навчання: 

1. Знання 
(здатність запам’ятовувати або відтворювати факти (терміни, конкретні факти, методи і процедури, 

основні поняття, правила і принципи, цілісні теорії тощо) 

1.1) відтворювати термінологічну  базу, зокрема, поняття криміналістичної 
методики, її принципи, завдання, структуру і зміст; 

1.2) називати джерела методик розслідування окремих видів злочинів, її 
закономірності та правові основи; типові ситуації, слідчі версії, 
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планування розслідування злочинів; 

1.3) описувати криміналістичну характеристику окремих видів злочинів і їх 

складові елементи; обставини, що підлягають встановленню і доказуванню 

по конкретному виду злочину; особливості порушення кримінального 

провадження; 

1.4) відтворювати процесуальний порядок проведення першочергових слідчих 
(розшукових) дій, оперативно-розшукових заходів;. 

1.5) знаходити необхідні техніко-криміналістичні засоби для виявлення, 

фіксації, оцінки та використання доказової інформації при розслідуванні 

злочинів 

2. Розуміння 
(здатність розуміти та інтерпретувати вивчене, уміння пояснити факти, правила, принципи; перетворювати 
словесний матеріал у, наприклад, математичні вирази; прогнозувати майбутні наслідки на основі отриманих 

знань) 

2.1) характеризувати  стан  сучасних уявлень про методику розслідування 
окремих видів злочинів; 

2.2) визначати особливості застосування науково-технічних засобів для 

виявлення та документування протиправної діяльності окремих осіб та 

злочинних груп, формування на цій основі судових доказів; 

2.3) пояснювати сутність та наукові засади криміналістичної ідентифікації, її 
значення у слідчій, експертній і судовій практиці; 

2.4) описувати особливості проведення гласних та не гласних слідчих 
(розшукових) дій при розслідуванні окремих видів злочинів; 

2.5) визначати перспективи розвитку інституту окремих методик 
розслідування злочинів. 

3. Застосування знань 
(здатність використовувати вивчений матеріал у нових ситуаціях (наприклад, застосувати ідеї та концепції 

для розв’язання конкретних задач) 

3.1) вести дискусію щодо суперечностей між вимогами закону і доцільністю 

використання традиційних та нетрадиційних методів проведення слідчої 

(розшукової) діяльності; 

3.2) оцінювати докази і встановлювати міру доказовості; 

3.3) демонструвати процесуальний порядок проведення окремих слідчих 
(розшукових) дій; 

3.4) використовувати отриману, внаслідок дослідження джерел матеріальних та 

ідеальних відображень, інформацію для розкриття і розслідування 

кримінальних правопорушень; 

3.5) використовувати рекомендації окремих криміналістичних методик при 

розкритті, розслідуванні та запобіганні злочинів. 

4. Аналіз 
(здатність розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх взаємозв’язки та організаційну структуру, 

бачити помилки й огріхи в логіці міркувань, різницю між фактами і наслідками, оцінювати значимість даних) 

4.1) дискутувати щодо актуальних проблем щодо форм роботи з розкриття 
злочинів по гарячих слідах; 

4.2) визначати тенденції та перспективи розвитку криміналістичних обліків, 
проблеми їх автоматизації і комп’ютеризації; 
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4.3) класифікувати конкретні види методик розслідування злочинів за різними 
критеріями; 

4.4) дискутувати з питань удосконалення чинного законодавства в частині, що 

регулює порядок розслідування окремих видів злочинів; 

4.5) аналізувати погляди науковців  щодо перспектив розвитку інституту 
окремої методики розслідування злочинів. 

5. Синтез 
(здатність поєднувати частини разом, щоб одержати ціле з новою системною властивістю) 

5.1) аргументувати застосування тієї чи іншої тактичної операції, тактичної 
комбінації при вирішенні практичних завдань; 

5.2) розробляти пропозиції щодо удосконалення законодавства, яке 

регламентує  процесуальний порядок проведення окремих слідчих 

(розшукових) дій; 

5.3) пропонувати нові підходи щодо вирішення типових слідчих ситуацій, які 
складаються при розслідуванні окремих видів злочинів; 

5.4) організовувати проведення слідчих (розшукових) дій на початковому та 
подальших етапах розслідування; 

5.5) складати плани розслідування, а також проекти процесуальних 
документів за результатами проведення слідчих (розшукових) дій. 

6. Оцінювання 
(здатність оцінювати важливість матеріалу для конкретної цілі) 

6.1) оцінювати перспективи розвитку інституту методики розслідування 

окремих видів злочинів; 

6.2) встановлювати відповідність процесуальному порядку проведення 
окремих слідчих (розшукових) дій при розслідуванні злочинів; 

6.3) використовувати набуті знання для складання проектів процесуальних 

документів за результатами проведення слідчих (розшукових) дій в 

процесі розслідуванні окремих видів злочинів; 

6.4) критикувати виступи колег щодо аналізу порядку проведення слідчих 

(розшукових) дій, використання техніко-криміналістичних засобі збору 

інформації при розслідуванні злочинів різних видів. 

7. Створення (творчість) 
(здатність до створення нового культурного продукту, творчості в умовах багатовимірності та 

альтернативності сучасної культури) 

7.1) розробляти плани розслідування по окремих видах злочинів; 

7.2) складати практичні задачі; 

7.3) розробляти плани проведення окремих слідчих (розшукових) дій; 

7.4) проводити ділову гру – проведення огляду місця події, допиту, 

освідування із фіксацією результатів у протоколі слідчої (розшукової) дії 

із додатками до нього; 

7.5) за результатами проведення слідчих (розшукових) дій складати проекти 

відповідних процесуальних документів. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Загальні основи організації розслідування злочинів 

Поняття методики розслідування як структурної частини науки 

криміналістики і її зв’язок з іншими розділами. Поняття, сутність та джерела 

формування і розвитку криміналістичної методики. Види та структура окремих 

методик розслідування злочинів. Криміналістична характеристика злочинів. 

 

Тема 2. Особливості розслідування вбивств 

Криміналістична методика розслідування вбивств. Криміналістична 

характеристика вбивств і обставини, що підлягають встановленню (спосіб 

вчинення, спосіб приховування, час, місце, обстановка, типова слідова картина, 

характеристика особи злочинця та потерпілого). Планування розслідування 

вбивства. Особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій. Проблемні 

питання методики розслідування. 

 

Тема 3. Особливості розслідування заподіяння тілесних ушкоджень 

Криміналістична характеристика заподіяння тілесних ушкоджень. 

Початковий етап розслідування. Типові слідчі ситуації та основні напрями 

розслідування. Подальший етап розслідування. Особливості тактики проведення 

окремих слідчих (розшукових) дій. Проблемні питання методики розслідування. 

 

Тема 4. Особливості розслідування торгівлі людьми 

Криміналістична характеристика торгівлі людьми. Типові слідчі ситуації, 

версії та основні напрями розслідування на початковому етапі. Типові слідчі 

ситуації, версії та основні напрями розслідування на подальшому етапі 

розслідування. Особливості тактики проведення окремих слідчих (розшукових) 

дій при розслідуванні торгівлі людьми. Проблемні питання методики 

розслідування. 

 

Тема 5. Особливості розслідування зґвалтувань 

Криміналістична характеристика зґвалтувань. Початковий етап 

розслідування. Типові слідчі ситуації та основні напрями розслідування. 

Подальший етап розслідування. Особливості тактики проведення окремих слідчих 

(розшукових) дій. Проблемні питання методики розслідування. 
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Тема 6. Особливості розслідування крадіжок 

Криміналістична характеристика крадіжки і обставини, що підлягають 

встановленню при розслідуванні цих злочинів. Типові слідчі ситуації, версії та 

основні напрями розслідування на початковому етапі. Типові слідчі ситуації, 

версії та основні напрями розслідування на подальшому етапі розслідування. 

Особливості тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій при 

розслідуванні крадіжки. Проблемні питання методики розслідування. 

 

Тема 7. Особливості розслідування грабежу та розбою 

Криміналістична характеристика грабежів та розбоїв. Типові слідчі ситуації, 

версії та основні напрями розслідування на початковому етапі. Особливості 

тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій. Проблемні питання 

методики розслідування. 

 

Тема 8. Особливості розслідування кіберзлочинів 

Криміналістична характеристика злочинів у сфері використання 

електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних 

мереж і мереж електрозв'язку (кіберзлочинів). Особливості початку досудового 

розслідування по даним злочинам. Типові слідчі ситуації, версії та основні 

напрями розслідування на початковому етапі. Особливості тактики проведення 

окремих слідчих (розшукових) дій. Проблемні питання методики розслідування. 

 

Тема 9. Особливості розслідування шахрайства 

Криміналістична характеристика шахрайства. Особливості початку 

досудового розслідування. Типові слідчі ситуації, версії та основні напрями 

розслідування на початковому етапі. Особливості тактики проведення окремих 

слідчих (розшукових) дій. Подальший етап розслідування. Проблемні питання 

методики розслідування. 

 

Тема 10. Особливості розслідування хуліганства 

Криміналістична характеристика хуліганства. Особливості початку 

досудового розслідування. Типові слідчі ситуації, версії та основні напрями 

розслідування на початковому етап та подальших етапах. Особливості тактики 

проведення окремих слідчих (розшукових) дій. Проблемні питання методики 

розслідування. 

 

Тема 11. Особливості розслідування вимагання 

Криміналістична характеристика вимагання. Планування розслідування 

вимагання, типові ситуації, слідчі версії. Початковий і подальший етап 
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розслідування вимагання. Особливості тактики проведення окремих слідчих 

(розшукових) дій. Проблемні питання методики розслідування. 

Тема 12. Особливості розслідування одержанням неправомірної вигоди 

службовою особою 

Криміналістична характеристика одержанням неправомірної вигоди 

службовою особою. Особливості початку досудового розслідування. Типові слідчі 

ситуації, версії та основні напрями розслідування на початковому етапі. 

Особливості тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій. Проблемні 

питання методики розслідування. 

 

Тема 13. Особливості розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів 

Криміналістична характеристика злочинів даної категорії. Першочергові 

слідчі дії і оперативно-розшукові заходи. Висунення слідчих версій, планування 

розслідування, тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій. Проблемні 

питання методики розслідування. 

 

Тема 14. Особливості розслідування злочинів проти довкілля 

Криміналістична характеристика злочинів проти довкілля і обставин, що 

підлягають встановленню при розслідуванні. Початковий етап розслідування. 

Подальший етап розслідування. Особливості тактики проведення окремих слідчих 

(розшукових) дій. Проблемні питання методики розслідування. 

 

Тема 15. Особливості розслідування тероризму 

Криміналістична характеристика злочинів даної категорії. Першочергові 

слідчі дії та оперативно-розшукові заходи на початковому та подальших етапах 

розслідування. Висунення слідчих версій, планування розслідування, тактика 

проведення окремих слідчих (розшукових) дій. Проблемні питання методики 

розслідування. 
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4. Структура вивчення навчальної дисципліни 

4.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

 

№ 

те- 

ми 

 

 

Назва теми 

Кількість годин 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

У
сь

о
го

 у тому числі 

У
сь

о
го

 у тому числі 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Тема 1. 

Загальні основи 

організації 

розслідування 

злочинів. 

 
 

8 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

4 

 
 

6 

 
 

2 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

4 

2. Тема 2. 

Особливості 

розслідування 
вбивств. 

 
8 

 
2 

 
2 

 
- 

 
- 

 
4 

 
10 

 
2 

 
2 

 
- 

 
- 

 
6 

3. Тема 3. 

Особливості 

розслідування 

заподіяння тілесних 

ушкоджень. 

 
 

8 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

4 

 
 

6 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

6 

4. Тема 4. 

Особливості 

розслідування 
торгівлі людьми. 

 
4 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
4 

 
6 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
6 

5. Тема 5. 

Особливості 

розслідування 
зґвалтувань. 

 
4 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
4 

 
4 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
4 

6. Тема 6. 

Особливості 

розслідування 
крадіжок. 

 
8 

 
2 

 
2 

 
- 

 
- 

 
4 

 
6 

 
2 

 
2 

 
- 

 
- 

 
2 

7. Тема 7. 
Особливості 

розслідування 

грабежу та розбою. 

 
4 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
4 

 
6 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
6 

8. Тема 8. 
Особливості 

розслідування 

кіберзлочинів. 

 
4 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
4 

 
6 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
6 

9. Тема 9. 
Особливості 

розслідування 

шахрайства. 

 
8 

 
2 

 
2 

 
- 

 
- 

 
4 

 
6 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
6 
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10. Тема 10. 

Особливості 

розслідування 

хуліганства. 

 
4 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
4 

 
6 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
6 

11. Тема 11. 

Особливості 

розслідування 

вимагання. 

 
8 

 
2 

 
2 

 
- 

 
- 

 
4 

 
6 

 
2 

 
- 

 
- 

 
- 

 
4 

12. Тема 12. 

Особливості 

розслідування 

одержанням 

неправомірної вигоди 

службовою особою. 

 

 
4 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
4 

 

 
6 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
6 

13. Тема 13. 

Особливості 

розслідування 

злочинів у сфері обігу 

наркотичних засобів. 

 
 

6 

 
 

2 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

4 

14. Тема 14. 

Особливості 

розслідування 

злочинів проти 

довкілля. 

 
 

4 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

4 

15. Тема 15. 

Особливості 

розслідування 

тероризму. 

 
8 

 
2 

 
2 

 
- 

 
- 

 
4 

 
8 

 
2 

 
2 

 
- 

 
- 

 
4 

 Всього годин: 90 16 14 - - 60 90 10 6 - - 74 
 

4.2. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

 
 

№ 

з/п 

 
Назва теми 

Кількість 
годин 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 2 3 4 

1. Тема 1. 

Загальні основи організації розслідування злочинів. 

2 - 

2. Тема 2. 

Особливості розслідування вбивств. 

2 2 

3. Тема 3. 

Особливості розслідування заподіяння тілесних ушкоджень. 

2 - 

4. Тема 6. 

Особливості розслідування крадіжок. 
2 2 

5. Тема 9. 

Особливості розслідування шахрайства. 

2 - 
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6. Тема 11. 

Особливості розслідування вимагання. 

2 - 

7. Тема 15. 

Особливості розслідування тероризму. 

2 2 

 Всього годин 14 6 

 

 

4.3. Завдання для самостійної роботи студентів 

 
 

№ 

з/п 

 
Назва тем та зміст завдання 

Кількість 
годин 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1. Тема 1. 

Загальні основи організації розслідування злочинів 

4 4 

 Завдання: 1. Дослідити сутність та 

джерела формування і 

розвитку криміналістичної 

методики. 

  

2. Визначити види та 

структура окремих методик 

розслідування злочинів. 

3. Визначити потреби слідчої 

практики як умови розвитку 

криміналістичної методики. 

2. Тема 2. 

Особливості розслідування вбивств 

4 6 

 Завдання: 1. Опрацювати постанову 

Пленуму Верховного суду 

України  №  2  від 07.02.2003р. 

«Про судову практику у 

справах   про   злочини   проти 
життя та здоров’я особи» 

  

2.  Проаналізувати 

криміналістичну 

характеристику вбивств; 

типові слідчі ситуації, версії 

та основні напрями 

розслідування на початковому 

етапі. 

Визначити особливості 

тактики проведення окремих 
слідчих (розшукових) дій. 
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3. Тема 3. 

Особливості розслідування заподіяння тілесних ушкоджень 

4 6 

 Завдання: 1. Опрацювати постанову 

Пленуму Верховного суду 

України  №  2  від 07.02.2003р. 

«Про     судову     практику    у 

справах про злочини проти 

життя та здоров’я особи» 

  

2.   Проаналізувати 

криміналістичну 

характеристику  тілесних 

ушкоджень; типові   слідчі 

ситуації, версії та  основні 

напрями  розслідування на 

початковому етапі. 

Визначити особливості 

тактики проведення окремих 

слідчих (розшукових) дій. 

4. Тема 4. 

Особливості розслідування торгівлі людьми 

4 6 

 Завдання: 1. Опрацювати постанову 

Пленуму Верховного суду 

України  №  2  від 07.02.2003р. 

«Про судову практику у 

справах   про   злочини   проти 

життя та здоров’я особи» 

  

2.    Проаналізувати 

криміналістичну 

характеристику  торгівлі 

людьми;   типові  слідчі 

ситуації, версії та основні 

напрями  розслідування на 

початковому етапі. 

Визначити особливості 

тактики проведення окремих 

слідчих (розшукових) дій. 

5. Тема 5. 

Особливості розслідування зґвалтування 

4 4 

 Завдання: 1. Опрацювати постанову 

Пленуму Верховного суду 

України  №  2  від 07.02.2003р. 

«Про     судову     практику    у 

справах про злочини проти 

життя та здоров’я особи» 

  

2. Проаналізувати 

криміналістичну 

характеристику  зґвалтування; 

типові  слідчі   ситуації,  версії 
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  та основні напрями 

розслідування на початковому 

етапі. 

Визначити особливості 

тактики проведення окремих 

слідчих (розшукових) дій. 

  

6. Тема 6. 

Особливості розслідування крадіжок 

4 2 

 Завдання: 1. Опрацювати Постанову 

Пленуму Верховного суду 

України №  10 від 06.11.2009р. 

«Про     судову     практику    у 

справах про злочини проти 

власності» 

  

2. Проаналізувати 

криміналістичні 

характеристики крадіжки; 

типові слідчі ситуації, версії 

та основні напрями 

розслідування на початковому 

та подальшому етапах. 

3. Проаналізувати особливості 

тактики проведення окремих 

слідчих (розшукових) дій. 

7. Тема 7. 

Особливості розслідування грабежу та розбою 

4 6 

 Завдання: 1. Опрацювати Постанову 

Пленуму Верховного суду 

України № 10 від 06.11.2009р. 

«Про     судову     практику    у 

справах про злочини проти 

власності» 

  

2. Проаналізувати 

криміналістичні 

характеристики грабежу та 

розбою; типові слідчі ситуації, 

версії та основні напрями 

розслідування на початковому 

та подальшому етапах. 

3. Проаналізувати особливості 

тактики проведення окремих 

слідчих (розшукових) дій. 

8. Тема 8. 

Особливості розслідування кіберзлочинів 

4 6 

 Завдання: 1. Опрацювати судову 

практику щодо розгляду справ 

по       злочинам       у       сфері 

використання        електронно- 
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  обчислювальних машин 

(комп'ютерів), систем та 

комп'ютерних мереж і мереж 

електрозв'язку 

  

2. Проаналізувати 

криміналістичні 

характеристики окремих 

кіберзлочинів; типові слідчі 

ситуації, версії та основні 

напрями розслідування на 

початковому та подальшому 

етапах. 

3. Проаналізувати особливості 

тактики проведення окремих 

слідчих (розшукових) дій. 

9. Тема 9. 

Особливості розслідування шахрайства 

4 6 

 Завдання: 1. Опрацювати Постанову 

Пленуму Верховного суду 

України № 10 від 06.11.2009р. 

«Про     судову     практику    у 

справах про злочини проти 

власності» 

  

2. Проаналізувати 

криміналістичні 

характеристику шахрайства; 

типові слідчі ситуації, версії 

та основні напрями 

розслідування на початковому 

та подальшому етапах. 

3. Проаналізувати особливості 

тактики проведення окремих 

слідчих (розшукових) дій. 

10. Тема 10. 

Особливості розслідування шахрайства 

4 6 

 Завдання: 1. Опрацювати Постанову 

Пленуму Верховного суду 

України № 10 від 06.11.2009р. 

«Про судову практику у 

справах   про   злочини   проти 

власності» 

  

2. Проаналізувати 

криміналістичні 

характеристику хуліганства; 

типові слідчі ситуації, версії 

та основні напрями 

розслідування на початковому 

та подальшому етапах. 

3. Проаналізувати особливості 
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  тактики проведення окремих 
слідчих (розшукових) дій. 

  

11. Тема 11. 

Особливості розслідування вимагання 

4 4 

Завдання: 1. Опрацювати постанову 

Пленуму Верховного суду 

України   від   26.04.2002р. №5 

«Про     судову     практику    у 
справах про хабарництво» 

  

2. Проаналізувати 

криміналістичні 

характеристику вимагання та 

основні напрями 

розслідування на початковому 

та подальшому етапах. 

12. Тема 12. 

Особливості розслідування одержанням неправомірної 

вигоди службовою особою 

4 6 

 Завдання: 1. Опрацювати постанову 

Пленуму Верховного суду 

України від 26.04.2002р. №5 

«Про судову практику у 

справах про хабарництво» 

  

2. Проаналізувати 

криміналістичні 

характеристику одержання 

неправомірної вигоди 

службовою особою та основні 

напрями розслідування на 

початковому та подальшому 

етапах. 

13. Тема 13. 

Особливості розслідування злочинів у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 
або прекурсорів 

4 4 

Завдання: 1. Опрацювати постанову 

Пленуму Верховного суду 

України від 26.04.2002р. №4 

(із змінами від 18 грудня 2009 

року №16) «Про судову 

практику в справах про 

злочини у сфері обігу 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин або 

прекурсорів» 

  

2. Проаналізувати 

криміналістичні 

характеристики злочинів у 
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  сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів або 

прекурсорів та основні 

напрями розслідування на 

початковому та подальшому 

етапах. 

  

14. Тема 14. 

Особливості розслідування злочинів проти довкілля 

4 4 

Завдання: 1. Опрацювати постанову 

Пленуму Верховного суду 

України  від  10.12.2004р. №17 

«Про судову практику у 

справах про злочини та інші 

правопорушення проти 

довкілля» 

  

 2. Проаналізувати елементи 

криміналістичної 

характеристики   злочинів 

проти довкілля та   основні 

напрями розслідування на 

початковому та подальшому 

етапах. 

  

14. Тема 14. 

Особливості розслідування тероризму 

4 4 

 Завдання: 1. Опрацювати постанову 

Пленуму Верховного суду 

України № 2 від 07.02.2003р. 

«Про судову практику у 

справах про злочини проти 

життя та здоров’я особи» 

  

2. Проаналізувати елементи 

криміналістичної 

характеристики тероризму та 

основні  напрями 

розслідування на початковому 

та подальшому етапах. 

 Всього годин 60 74 
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4.4. Індивідуальні завдання 

4.4.1. Умови виконання ІНЗ 

 
Індивідуальне навчально-дослідне завдання студентів денної форми навчання 

виконується у межах годин, відведених для самостійної роботи студента. ІНЗ у 

формі наукової роботи виконується за бажанням студента. Тема ІНЗ у формі 

наукової роботи обирається студентом добровільно і закріплюється за студентом 

викладачем на початку семестру. Підготовка ІНЗ у такій формі передбачає: 

- підбір та опрацювання літератури за темою; 

- складання плану роботи; 

- виклад основних ідей та пропозицій авторів; 

- презентація ІНЗ на семінарських заняттях (виступ до 5 хвилин); 

- участь у науково-практичній конференції та опублікування матеріалів 

наукового дослідження у вигляді тез. 

Тема ІНЗ у формі реферату обирається студентом добровільно або 

закріплюється за студентом викладачем впродовж семестру і виконується за 

усталеними вимогами. 

 

4.4.2. Теми ІНЗ 

4.4.2.1. Теми наукових робіт та рефератів 
 

1. Поняття, сутність, джерела, завдання криміналістичної методики. 

2. Структура і загальні принципи криміналістичної методики. 

3. Основні типові елементи криміналістичної характеристики злочинів. 

4. Методика розслідування побутових вбивств. 

5. Методика розслідування злочинів, пов’язаних з спричиненням тілесних 

ушкоджень. 

6. Криміналістична характеристика злочинів, вчинених проти статевої 

свободи, статевої недоторканості, волі, честі і гідності особи та 

обставини, що підлягають встановленню при розслідуванні цих злочинів. 

7. Методика розслідування вбивства при виявленні трупа невідомої особи. 

8. Криміналістична характеристика злочинів проти власності, учинених 

шляхом крадіжки, грабежу, розбою та обставини, що підлягають 

встановленню при розслідуванні цих злочинів. 

9. Методика розслідування квартирних крадіжок. 

10. Криміналістична характеристика злочинів проти власності учинених 

шляхом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом 

зловживання службовим становищем. 

11. Криміналістична характеристика і методика розслідування шахрайства, 

вчиненого щодо юридичної особи. 

12. Криміналістична характеристика і методика розслідування вимагання. 

13.Початковий і подальший етап розслідування злочинів проти довкілля. 
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14. Криміналістична характеристика і обставини, що підлягають 

встановленню при розслідуванні пожеж пов’язаних зі злочинним 

порушенням встановлених законодавством вимог щодо пожежної 

безпеки та методика розслідування цього виду злочинів. 

15. Криміналістична характеристика злочинів, пов’язаних з дорожньо- 

транспортними подіями і обставини, що підлягають встановленню при 

розслідуванні цих злочинів. 

16. Особливості проведення слідчих дій в залежності від типових ситуацій 

на початковому етапі розслідування злочинів, пов’язаних з дорожньо- 

транспортними подіями. 

17. Криміналістична характеристика злочинів пов’язаних з незаконним 

обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів. 

18. Першочергові слідчі дії і оперативно-розшукові заходи по злочинам 

пов’язаним з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів. 

19. Криміналістична характеристика і обставини, які підлягають 

встановленню при розслідуванні злочинів у сфері службової діяльності. 

20. Криміналістичні особливості розслідування кіберзлочинів. 

 
5. Методи навчання та контролю 

 
Під час лекційних занять застосовуються: 

- усний виклад змісту теми; 

- показ слайдів. 

На практичних заняттях застосовуються: 

- дискусійне обговорення проблемних питань; 

- роз`яснення викладачем теоретичної інформації за допомогою прикладів; 

- вирішення ситуаційних завдань. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у 

таких формах: 

1) усне або письмове (у тому числі тестове) бліц-опитування студентів щодо 

засвоєння матеріалу попередньої лекції; 

2) усне опитування на практичних заняттях; 

3) вирішення ситуаційних завдань на практичних заняттях; 

4) захист підготовленого звіту з індивідуального завдання; 

5) складання процесуальних документів на практичних заняттях; 

6) написання поточних контрольних робіт. 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі усного заліку. 

Структура залікового білету включає три теоретичних питання. 
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6. Схема нарахування балів 

 

6.1. Нарахування балів студентам з навчальної дисципліни здійснюється 

відповідно до такої схеми: 

 

 

 

 

 

 

+ 

 
 

6.2. Обсяг балів, здобутих студентом під час лекцій з навчальної 

дисципліни, обчислюється у пропорційному співвідношенні кількості відвіданих 

лекцій і кількості лекцій, передбачених навчальним планом, і визначається згідно 

з додатками 1 і 2 до Положення про організацію освітнього процесу в 

Хмельницькому університеті управління та права. 

З цієї навчальної дисципліни передбачено проведення 8 лекційних занять за 

денною формою навчання і 5 лекційних занять за заочною формою навчання. 

Отже, студент може набрати під час лекцій таку кількість балів: 

 

№ 

з/п 

Форма 

навчання 

Кількість 

лекцій за 

планом 

Кількість відвіданих лекцій 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Денна 8 1,5 2,5 4,0 5,0 6,5 7,5 9,0 10,0 

Додаткові бали 

Заочна (дистанційна) форма 

навчання 

Очна (денна, вечірня) 

форма навчання 

До 100 балів 

Вивчення 

навчальної дисципліни 

До 30 балів – 
за результатами складання 

семестрового контролю 

До 40 балів – 
за результатами навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

До 10 балів – 
за результатами навчання 

під час лекцій 

До 25балів – 
за результатами навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

До 5 балів – 
за результатами навчання 

під час лекцій 

До 20 балів – 
за результатами самостійної 

роботи 

До 40 балів – 
за результатами самостійної 

роботи 
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2. Заочна 5 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 x x x 

 

6.3. Обсяг балів, здобутих студентом під час семінарських занять, 

обчислюється за сумою балів, здобутих під час кожного із занять, передбачених 

навчальним планом, і визначається згідно з додатком 3 до Положення про 

організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та 

права. 

З цієї навчальної дисципліни передбачено проведення 4 семінарських 

заняття за денною формою навчання і 2 семінарських занять за заочною формою 

навчання. 

Отже, рівень знань студентів під час семінарських занять може оцінюватися 

кількістю балів у таких межах: 

 
№ 

з/п 

 

Рівень 

знань студентів 

Кількість семінарських занять 
відповідно до навчального плану 

7 заняття 3 заняття 

1. Високий (творчий) 90-100 % 7,0-7,5 9,5-10,0 

 

2. 
Достатній (конструктивно- 

варіативний) 

82-89 % 6,0-6,5 8,5-9,0 

74-81 % 5,5 7,5-8,0 

 

3. 
 

Середній (репродуктивний) 
64-73 % 5,0 6,5-7,0 

60-63 % 4,5 6,0 

 

4. 
Низький (рецептивно- 
продуктивний) 

35-59 % 2,5-4,0 3,5-5,5 

0-34 % 0,0-2,0 0-3,0 

 

6.4. Обсяг балів, передбачений для нарахування за самостійну роботу 

студентів, розподіляється так: 

- 12 балів - за виконання завдань для самостійної роботи до кожної теми; 

- 8 балів - за виконання індивідуальних завдань. 

Розподіл балів здійснюється залежно від обсягу та складності завдань згідно 

з пунктом 4.3.17 Положення про організацію освітнього процесу в 

Хмельницькому університеті управління та права. 

 
7. Рекомендовані джерела 

7.1. Базові джерела 

7.1.1. Нормативно-правові акти 

 

1. Конституція України: станом на 1 верес. 2016 р.: відповідає офіц. тексту. 

Харків: Право, 2016. 82 с. 

2. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28 грудня 1960 р. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1001-05 

3. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1001-05
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
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4. Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 12 листопада 2015 р. 

Відомості Верховної Ради України. 2016. № 6. Ст. 295. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19 

5. Про Національну поліцію: Закон України від 2 липня 2015 р. Відомості 

Верховної Ради України. 2015. № 40-41. Ст. 379. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19 

6. Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 р. Відомості 

Верховної Ради України. 2015. № 2-3. Ст. 12. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18 

7. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 березня 1992 

р. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 22. Ст. 303. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12 

8. Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 р. Відомості 

Верховної Ради України. 1994. № 28. Ст. 232. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12 

9. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 липня 2012 

р. Офіційний вісник України. 2012. № 62. Ст. 2509. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17 

10. Про затвердження Інструкції з організації функціонування 

криміналістичних обліків експертної служби МВС: Наказ МВС України 

№390 від 10.09.2009 р. Офіційний вісник України. 2009. № 82. стор. 72, 

стаття 2794. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0963-09 

11. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових 

експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та 

призначення судових експертиз: Наказ Мінюсту України №53/5 від 

8.10.1998р. Офіційний вісник України. 1998. №46, стор. 172, стаття 1715. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98 

12. Інструкція про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових 

доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами 

дізнання, досудового слідства і суду, затверджена наказом Генеральної 

прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної 

податкова адміністрації України, Служби безпеки України, Верховного Суду 

України, Державної судова адміністрації України від 27 серпня 2010 р. 

№ 51/401/649/471/23/125. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0051900- 

10 

13. Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах: Постанова 

Пленум Верховного Суду України від 30 травня 1997 р. N 8 (в ред. від 25 

травня 1998 р. N 15). Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у 

кримінальних справах. Харків: Одісей, 2003. 

14. Про практику застосування судами України законодавства у справах про 

злочини неповнолітніх: Постанова Пленум Верховного Суду України від 16 

квітня 2004 року № 5. Вісник Верховного Суду України. 2004. № 5. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/va005700-04 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0963-09
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0051900-10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0051900-10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/va005700-04
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/va005700-04
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15. Про практику розгляду судами справ про застосування примусових 

заходів виховного характеру: Постанова Пленуму Верховного Суду України 

від 31 травня 2002 р. N 6. Юридичний вісник України. 2002. № 10. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-06 

16. Судова практика щодо вирішення питання про речові докази, передачу в 

дохід держави грошей, валюти, цінностей, іншого нажитого злочинним 

шляхом майна або такого, що було об'єктом злочинних дій: Узагальнення 

Верховного Суду України від 17 березня 2010 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n_001700-10 

 

7.1.2. Література 

17. Алєксєєв О.О., Весельський В.К., Пясковський В.В. Розслідування 

окремих видів злочинів: навч. посіб. 2-ге вид. перероб. та доп. Київ: Центр 

учбової літератури, 2014. 320 с. 

18. Бахин В.П., Байджасаров Б.З., Когамов М.Ч. Методика 

расследования заказных убийств. Учебное пособие. Алматы: Оркенист, 

2000. 120 с. 

19. Весельський В.К., Пясковський В.В. Торгівля людьми в Україні 

(Проблеми розслідування): Навч. посіб. Київ: ЕНТ, 2007. 268 с. 

20. Пясковський В.В., Чорноус Ю.М., Іщенко А.В., Алєксєєв О.О. та ін. 

Криміналістика: підручник. Київ: Центр учбової літератури, 2015. 544 с. 

21. Іщенко А.В., Пясковський В.В., Самодін А.В., Чорноус Ю.М. та ін. 

Криміналістика у питаннях і відповідях: Навчальний посібник. Київ: Центр 

учбової літератури, 2016. 118 с. 

22. Чаплинський К.О., Лускатов О.В., Пиріг І.В., Плетенець В.М., 

Чаплинська Ю.А. Криміналістика: підруч. для студ. вищ. навч. закл. – 2-е 

вид, перероб. і доп. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 

2017. 480 с. 

23. Волобуєв А.Ф., Даньшин М.В., Іщенко А.В. та ін. Криміналістика: 

підручник у 2 т. Т. 1. Харків: МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ., 

2018. 384 с. 

24. Шепітько В.Ю., Журавель В.А., Коновалова В.О. та ін. 

Криміналістика: підручник у 2 т. Т. 2. Харків: Право, 2019. 328 с. 

25. Пясковський В.В., Чорноус Ю.М., Самодін А.В. та ін. 

Криміналістика: підручник. за заг. ред. В. В. Пясковського. 2-ге вид., 

перероб. і допов. Київ: Філія вид-ва «Право», 2020. 752 с. 

 
 

7.2. Допоміжні джерела 

 

26. Гончаренка В.Г., Нор В.Т., Шумило М.Є. Кримінальний процесуальний 

кодекс України. Науково-практичний коментар. Київ: Юрінком, 2012. 1224 с. 

27. Белкин Р.С., Коломацкий В.Г. Криминалистика: Учебник. История, общая 

и частные теории. Москва: 1995. 463 с. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-06
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-06
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n_001700-10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n_001700-10
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