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Спеціальність 262 Правоохоронна діяльність  

галузі знань 26 Цивільна безпека  

(http://www.univer.km.ua/faculty.php?dekid=1) 

 

Назва навчальної 

дисципліни  
ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАІСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ 

Викладач 

Лекції, консультації: семінарські заняття : Туровець Юрій Миколайович, 

доцент кафедри кримінального права та процесу, кандидат юридичних наук, 

доцент, заслужений юрист України  

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

Контактна 

інформація та 

науковий 

профіль 

викладача 

Електронна адреса: y_turovets@univer.km.ua 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1110-9234 
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=jmqrXogAAAAJ 

Інформаційні 

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

Консультації  

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

ауд. за розкладом: 

Туровець Юрій Миколайович: понеділок з 15.00 до 16.20; 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю електронною поштою у 

робочі дні з 9.00 до 17.00 

 

Опис навчальної дисципліни 

Цілі та 

особливості 

навчальної 

дисципліни  

Вивчення дисципліни «Теоретико-прикладні проблеми криміналістичної 

методики» дозволяє оволодіти знаннями з криміналістичної характеристики 

окремих видів злочинів і їх складових елементів; обставин, що підлягають 

встановленню і доказуванню по конкретному виду злочину; визначати 

особливості застосування науково-технічних засобів для виявлення та 

документування протиправної діяльності окремих осіб та злочинних груп; 

організовувати проведення слідчих (розшукових) дій на початковому та 

подальших етапах розслідування. 

Програмні 

компетентності, 

які здобуваються 

під час вивчення 

навчальної 

дисципліни 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (приймати 

рішення під час розслідування кримінальних ппроваджень). 

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності (криміналістичної характеристики окремих видів злочинів) 

ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації (використання знань 

криміналістичної тактики і методи при розслідуванні злочинів, для яких 

характерні нові способи їх вчинення, новітні засоби протидії розслідуванню ) 

http://www.univer.km.ua/faculty.php?dekid=1
http://www.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=13&w=sklad
https://orcid.org/0000-0002-1110-9234
https://scholar.google.com/citations?user=jmqrXogAAAAJ


 2 

ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення (як кримінальні процесуальні, 

так і тактичні ) 

ЗК9. Здатність працювати в команді (слідчій групі, слідчо-оперативній групі) 

ФК4. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань та навичок у професійній діяльності.  

Результати 

навчання 

РН6. Розуміти принципи і мати навички етичної поведінки, соціально 

відповідальної та свідомої діяльності у сфері правоохоронної діяльності.  

РН10. Виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані 

правові висновки.  

РН12. Адаптуватися і ефективно діяти за звичних умов правоохоронної 

діяльності та за умов ускладнення оперативної обстановки.  

РН15. Працювати автономно та в команді виконуючи посадові обов’язки та 

під час розв’язання складних спеціалізованих задач правоохоронної 

діяльності.  

Місце 

дисципліни в 

логічній схемі 

(Передреквізтти і 

постреквізтти 

навчальної 

дисципліни)  

Курс навчання – 1-й, семестр – 1-й, 2-й. 

Тип дисципліни – вибіркова. 

Для успішного опанування дисципліни студенти повинні володіти знаннями 

навчальних дисциплін: ОДПП 1.2.5. Застосування стандартів Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод у кримінальному провадженні; 

ВДПП 1.1.1. Психологія правоохоронної діяльності; ВДПП 2.1.5. Судова 

експертологія.  

Дисципліна вивчається паралельно із такими спорідненими навчальними 

дисциплінами: ОДПП 1.2.2. Основи оперативно-розшукової діяльності; 
ОДПП 2.1.1. Теорія і практика кримінально-правової кваліфікації; 
ОДЗП 2.1.9. Досудове розслідування кримінальних правопорушень. 

Знання цієї навчальної дисципліни слугуватимуть базою для подальшого 

вивчення дисциплін: ВДПП 2.1.15. Правовий статус правоохоронних органів у 

зарубіжних країнах; ВДПП 2.1.16. Міжнародний та закордонний досвід 

функціонування правоохоронних органів. 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

3 кредити ЄКТС /90 год., у тому числі, самостійної роботи - 74 год., лекційних 

- 10 год., семінарських – 6 год.  

Форма навчання  заочна 

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 

Годин

и  

(лек. / 

сем. / 

СРС) 

Тема Методи навчання та 

форми поточного 

контролю 

Максимальна 

кількість 

балів 

2/0/4 

Загальні основи 

організації 

розслідування 

злочинів 

Тести, дискусійні 

питання, індивідуальні 

завдання 

Лекція – 1; 

Семінарське 

заняття – 0; 

СРС – 2 
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2/2/6 

Особливості 

розслідування вбивств 

Тести, дискусійні 

питання, індивідуальні 

завдання 

Лекція – 2; 

Семінарське 

заняття – 10; 

СРС – 1 

0/0/6 Особливості 

розслідування 

заподіяння тілесних 

ушкоджень 

Тести, дискусійні 

питання, індивідуальні 

завдання 

Лекція – 0; 

Семінарське 

заняття – 0; 

СРС – 2 

0/0/6 
Особливості 

розслідування торгівлі 

людьми 

Тести, дискусійні 

питання, індивідуальні 

завдання 

Лекція – 0; 

Семінарське 

заняття – 5,5; 

СРС – 2 

0/0/4 
Особливості 

розслідування 

зґвалтувань 

Тести, дискусійні 

питання, індивідуальні 

завдання 

Лекція – 0; 

Семінарське 

заняття – 0; 

СРС – 2 

2/2/2 
Особливості 

розслідування 

крадіжок 

Тести, дискусійні 

питання, індивідуальні 

завдання 

Лекція – 2; 

Семінарське 

заняття – 10; 

СРС – 1 

0/0/6 
Особливості 

розслідування 

грабежу та розбою 

Тести, дискусійні 

питання, індивідуальні 

завдання 

Лекція – 0; 

Семінарське 

заняття – 0; 

СРС – 2 

0/0/6 
Особливості 

розслідування 

кіберзлочинів 

Тести, дискусійні 

питання, індивідуальні 

завдання 

Лекція – 0; 

Семінарське 

заняття – 0; 

СРС – 1 

0/0/6 Особливості 

розслідування 

шахрайства 

Тести, дискусійні 

питання, індивідуальні 

завдання 

Лекція – 0; 

Семінарське 

заняття – 0; 

СРС – 1 

0/0/6 

Особливості 

розслідування 

хуліганства 

Тести, дискусійні 

питання, індивідуальні 

завдання 

Лекція – 0; 

Семінарське 

заняття – 0; 

СРС – 1 

2/0/4 

Особливості 

розслідування 

вимагання 

Тести, дискусійні 

питання, індивідуальні 

завдання 

Лекція – 2; 

Семінарське 

заняття – 0; 

СРС – 1 

0/0/6 

Особливості 

розслідування 

одержанням 

неправомірної вигоди 

службовою особою 

Тести, дискусійні 

питання, індивідуальні 

завдання 

Лекція – 0; 

Семінарське 

заняття – 0; 

СРС – 1 

0/0/4 

Особливості 

розслідування 

злочинів у сфері обігу 

наркотичних засобів 

Тести, дискусійні 

питання, індивідуальні 

завдання 

Лекція – 0; 

Семінарське 

заняття – 0; 

СРС – 1 

0/0/4 

Особливості 

розслідування 

злочинів проти 

довкілля 

Тести, дискусійні 

питання, індивідуальні 

завдання 

Лекція – 0; 

Семінарське 

заняття – 0; 

СРС – 1 
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2/0/4 

Особливості 

розслідування 

тероризму 

Тести, дискусійні 

питання, індивідуальні 

завдання 

Лекція – 2; 

Семінарське 

заняття – 10; 

СРС – 1 

 

Методи навчання та форми поточного контролю, порядок накопичення балів 

визначені у робочій програмі та навчально-методичних матеріалах навчальної 

дисципліни «Теоретико-прикладні проблеми криміналістичної методики» та в 

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

 

Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних 

матеріалах дисципліни «Теоретико-прикладні проблеми криміналістичної 

методики» та в електронній бібліотеці університету 

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

Залік усний. Структура залікового білету включає 2 питання. 

Рекомендовані 

джерела для 

вивчення 

навчальної 

дисципліни  

1. Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях : навч. посіб. 

/ за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України О. М. Бандурки, 

Харків : ХНУВС, 2017. 242 с. 

2. Ковалів М. В., Єсімов С. С., Лозинський Ю. Р. Правове регулювання 

правоохоронної діяльності: навч. посіб. – Львів : ЛьвДУВС, 2018. 323 с. 

3. Мельник М. І. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність : навч. 

посіб. Київ: Атіка, 2002. 576 с. 

4. Організація судових та правоохоронних органів / За ред. І. Є. Марочкіна, 

Н. В. Сібільової, О. М. Толочна. – Харків: «Право», 2000. 260 с. 

5. Прийняття управлінських рішень : навч. посіб./ Ю. Є. Петруня, 

Б. В. Літовченко, Т. О. Пасічник та ін. ; за ред. Ю. Є. Петруні. 3-тє вид., 

переробл. і доп. – Дніпропетровськ : Університет митної справи та фінансів, 

2015. 209 с. 

6. Хамула П. І. Правоохоронні органи в системі органів державної влади : 

дис. канд. юр. наук : 12.00.01. Харків, 2016. 235 с. 

7. Шоптенко С. С. Адміністративно-юрисдикційна діяльність 

правоохоронних органів в Україні : монографія, Харків : Константа, 2018. 

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). 

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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