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ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО НАВЧАЛЬНУ ДИСЦИПЛІНУ
Предметом вивчення навчальної дисципліни є властивості узагальненого
об’єкта, що вивчається у її межах, а саме поняття, структура, стадії, правила та
види кваліфікації кримінальних правопорушень, а також закономірності
механізму злочинної діяльності та діяльності з її розслідування, яка здійснюється
з використанням спеціальних засобів, прийомів та методів, розроблених на
основі пізнання таких закономірностей, досягнень природничих, технічних та
інших наук, а також узагальнення практики з метою встановлення істини.
Мета й завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «Особливості кваліфікації та
розслідування окремих видів кримінальних правопорушень» є поглиблене
вивчення теоретичних та практичних питань, пов’язаних з набуттям навичок
самостійного комплексного аналізу окремих складів кримінальних
правопорушень, вмінь визначення конкретних елементів відповідних складів
кримінальних правопорушень; відпрацювання навичок та умінь правильного
застосування отриманих теоретичних та методичних знань під час вирішення
конкретних ситуаційних задач, а також детальний розгляд судових роз’яснень із
вказаних проблем, тлумачення кримінального закону, вироблення вміння
правильної кваліфікації та розмежування кримінальних правопорушень;
вивчення основних аспектів організації розслідування окремих видів
кримінальних правопорушень, формування професійних навичок проведення
окремих слідчих (розшукових) дій з урахуванням особливостей окремих видів
кримінальних правопорушень на всіх етапах розслідування.
Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Особливості
кваліфікації та розслідування окремих видів кримінальних правопорушень» є:
– набуття знань, умінь та здатностей (компетенцій) правильно
кваліфікувати кримінальні правопорушення, вирішувати завдання професійної
діяльності з обов’язковим урахуванням кримінально-правової кваліфікації
кримінальних правопорушень;
– розширення кола знань про засоби і методи розслідування та
попередження кримінальних правопорушень;
– ознайомлення з досягненнями світової та вітчизняної криміналістичної
думки, основними сучасними криміналістичними школами, напрямами,
концепціями;
– набуття навичок практичної діяльності в розслідуванні кримінальних
правопорушень, забезпеченні прав і свобод громадян, гарантованих
Конституцією України;
– формування у здобувачів вищої освіти навичок аналітичного мислення,
виховання критичного та неупередженого ставлення до громадян, які потрапили
в орбіту кримінальних процесуальних відносин, незалежно від їх
процесуального статусу з використанням практики Європейського суду з прав
людини.
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Пререквізити: «Судова експертиза», «Доказове право у кримінальному
процесі», «Реалізація юрисдикційних повноважень правоохоронними органами».
Постреквізити: «Інформаційні системи та технології в правозастосовній
діяльності».
Перелік компетентностей відповідно до освітньої програми:
Інтегральна компетентність:
– Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного
характеру у сфері права.
Загальні компетентності:
– ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних
джерел.
– ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
– ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:
– ФК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати
розгорнуту юридичну аргументацію.
– ФК7. Здатність застосовувати знання та розуміння основних засад
(принципів) та процедур судочинства в Україні.
– ФК10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають
системного, логічного та функціонального тлумачення норм права, а також
розуміння практики їх застосування.
Програмні результати навчання:
‒ ПРН11. Використовувати передові знання і методики у процесі
правотворення та правозастосування інститутів публічного та приватного права
і кримінальної юстиції.
‒ ПРН15. Мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з
реалізацією процесуальних функцій суб’єктів правозастосування.
‒ ПРН17. Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі
правозастосування у різних сферах професійної діяльності.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої
освіти повинні:
знати:
– предмет та характер професійної діяльності, природу етичних
стандартів та здатність діяти на їх основі;
– порядок та підстави оперативного супроводження кримінального
провадження органами досудового розслідування;
– методику вивчення, оцінки та аналізу оперативної обстановки;
– порядок та підстави формування відповідних інформаційно-пошукових
систем;
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– форми взаємодії оперативних підрозділів з іншими підрозділами
Національної поліції, правоохоронними органами, громадськими організаціями,
засобами масової інформації під час оперативно-розшукової діяльності;
– нормативно-правові акти та інформаційно-аналітичні документи
органів судової влади, прокуратури та територіальних органів Національної
поліції України у сфері кримінального провадження;
– міжнародні стандарти прав людини;
– предметну область та розуміння професійної діяльності;
вміти:
– розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у
галузі права або у процесі навчання, що передбачає застосування правових
доктрин та принципів і характеризується комплексністю та невизначеністю
умов;
– абстрактно, логічно та критично мислити, аналізувати і синтезувати;
– застосовувати знання в професійній діяльності у стандартних та
окремих нестандартних ситуаціях;
– планувати і організовувати свою професійну діяльність;
– спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, добре володіти
правничою термінологією;
– збирати і аналізувати інформацію з національних і міжнародних
джерел, здійснювати оцінку її достовірності, використовувати сучасні
інформаційні технології і бази даних;
– проводити дослідження, грамотно і точно формулювати та
висловлювати свої позиції, належним чином їх обґрунтовувати, брати участь в
аргументованій професійній дискусії;
– вчитися і оволодівати сучасними знаннями;
– бути критичним і самокритичним, визнавати та виправляти власні
помилки;
– працювати самостійно, проявляти добросовісність, дисциплінованість,
пунктуальність та відповідальність, а також працювати у команді колег за фахом;
– приймати неупереджені і мотивовані рішення, визначати інтереси і
мотиви поведінки інших осіб, примирювати сторони з протилежними
інтересами;
– використовувати інформаційно-пошукові та телекомунікаційні
системи;
– взаємодіяти із слідчими під час використання оперативно-розшукових
матеріалів;
– застосувати знання у практичній діяльності при моделюванні правових
ситуацій;
– аналізувати інформацію, виявлену під час розслідування, з метою її
використання для встановлення обставин кримінального правопорушення;
– взаємодіяти з іншими органами та підрозділами Національної поліції
України;
– застосовувати набуті знання у професійній діяльності;
– застосовувати знання у практичних ситуаціях;
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– планувати та управляти часом;
– використовувати інформаційні і комунікаційні технології;
– виявляти, ставити та вирішувати проблеми;
– приймати обґрунтовані рішення;
– спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня;
– оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт;
– виконувати функції та процедури щодо організації, планування,
оперативного управління, координації, звітності, контролю.
2. Структура навчальної дисципліни
Найменування
показників

Кількість
кредитів ECTS –
4,5

Загальна
кількість годин –
135

Характеристика навчальної дисципліни
денна форма здобуття
заочна форма здобуття
вищої освіти
вищої освіти
д/б
ксф
д/б
ксф
Рік підготовки
1-й
1-й
1-й
Семестр
2-й
2-й
2-й
Лекції
4 год.
4 год.
6 год.
Семінарські
20 год.
20 год.
6 год.
Практичні
40 год.
40 год.
10 год.
Самостійна робота
71 год.
71 год.
113 год.
Вид контролю
екзамен

Тема 1. Особливості
кваліфікації та розслідування
кримінальних правопорушень
проти життя особи
Тема 2. Особливості
кваліфікації та розслідування

15

13

Кількість годин
денна форма
заочна форма
навчання
навчання
у тому числі
у тому числі
л
c пр с.р.
л
с пр с.р.

усього

Назви розділів і тем

усього

3. Тематичний план (д/б)

2

2

4

7

2

4

7

7

кримінальних правопорушень
проти здоров’я особи
Тема 3. Особливості
кваліфікації та розслідування
кримінальних правопорушень
проти волі, честі та гідності
особи
Тема 4. Особливості
кваліфікації та розслідування
кримінальних правопорушень
проти статевої свободи та
статевої недоторканості особи
Тема 5. Особливості
кваліфікації та розслідування
кримінальних правопорушень
проти власності
Тема 6. Особливості
кваліфікації та розслідування
кримінальних правопорушень
проти безпеки руху та
експлуатації транспорту
Тема 7. Особливості
кваліфікації та розслідування
кримінальних правопорушень
проти громадського порядку
та моральності
Тема 8. Особливості
кваліфікації та розслідування
кримінальних правопорушень
у сфері обігу наркотичних
засобів, психотропних
речовин і прекурсорів
Тема 9. Особливості
кваліфікації та розслідування
кримінальних правопорушень
у сфері використання
електронно-обчислювальних
машин (комп’ютерів), систем
та комп’ютерних мереж і
мереж електрозв’язку
Тема 10. Особливості
кваліфікації та розслідування
кримінальних правопорушень
у сфері службової діяльності

13

2

4

7

13

2

4

7

2

4

7

13

2

4

7

13

2

4

7

14

2

4

8

13

2

4

7

13

2

4

7

15

2

8

Усього годин 135

4

20 40 71

Тема 1. Особливості
кваліфікації та розслідування
кримінальних правопорушень
проти життя особи
Тема 2. Особливості
кваліфікації та розслідування
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проти волі, честі та гідності
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кримінальних правопорушень
проти власності
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кваліфікації та розслідування
кримінальних правопорушень
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проти громадського порядку
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Тема 8. Особливості
кваліфікації та розслідування
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Кількість годин
денна форма
заочна форма
навчання
навчання
у тому числі
у тому числі
л
c пр с.р.
л
с пр с.р.

усього

Назви розділів і тем

усього

Тематичний план (ксф)

2

4

7

15

2

9

13

2

4

7

13

2

11

13

2

4

7

13

2

11

13

2

4

7

13

2

4

7

15

13

2

4

7

13

2

4

14

2

4

15

2

2

4

2

11

2

11

13

2

11

7

13

2

11

8

14

2

12

2

9

кримінальних правопорушень
у сфері обігу наркотичних
засобів, психотропних
речовин і прекурсорів
Тема 9. Особливості
кваліфікації та розслідування
кримінальних правопорушень
у сфері використання
13
електронно-обчислювальних
машин (комп’ютерів), систем
та комп’ютерних мереж і
мереж електрозв’язку
Тема 10. Особливості
кваліфікації та розслідування
13
кримінальних правопорушень
у сфері службової діяльності
Усього годин 135

4

2

4

7

13

13

2

4

7

13

13

20 40 71 135 6

6

10 113

4. Плани навчальних занять за видами
Тема 1. Особливості кваліфікації та розслідування кримінальних
правопорушень проти життя особи
семінарське заняття – 2 години
1. Кримінальні правопорушення проти життя. Загальна характеристика і
види.
2. Поняття вбивства і його види. Ознаки вбивства.
3. Умисне вбивство при обтяжуючих обставинах.
4. Умисне вбивство при пом’якшуючих обставинах.
практичне заняття – 4 години
1. Опитування з навчальних питань:
1.1. Криміналістична характеристика вбивств.
1.2. Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування
вбивств.
1.3. Типові слідчі ситуації та слідчі версії під час розслідування вбивств.
1.4. Порядок проведення огляду місця події та інших невідкладних
слідчих (розшукових) дій.
1.5. Використання спеціальних знань під час розслідування вбивств.
2. Відпрацювання ситуаційних задач відповідно до плану проведення
практичного заняття.
3. Вирішення тестових завдань.
Тема 2. Особливості кваліфікації та розслідування кримінальних
правопорушень проти здоров’я особи
семінарське заняття – 2 години
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1. Поняття і види тілесних ушкоджень. Ступінь тяжкості тілесних
ушкоджень. Критерії для визначення тяжкості тілесних ушкоджень.
2. Умисне тяжке тілесне ушкодження. Відмінність тяжкого тілесного
ушкодження, що причинило смерть потерпілого від умисного вбивства та
вбивства через необережність.
3. Побої та мордування. Відмінність від катування.
4. Домашнє насильство.
5. Залишення в небезпеці. Відмінність від неподання допомоги особі, яка
перебуває в небезпечному для життя стані.
практичне заняття – 2 години
Розв’язування задач з навчального посібника: «Кримінальне право
України. Особлива частина: Збірник завдань».
практичне заняття – 2 години
1. Опитування з навчальних питань:
1.1. Криміналістична характеристика заподіяння тілесних ушкоджень.
1.2. Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування
заподіяння тілесних ушкоджень.
1.3. Типові слідчі ситуації та слідчі версії під час розслідування заподіяння
тілесних ушкоджень.
1.4. Порядок проведення огляду місця події та інших невідкладних
слідчих (розшукових) дій.
1.5. Використання спеціальних знань під час розслідування заподіяння
тілесних ушкоджень.
2. Відпрацювання ситуаційних задач відповідно до плану проведення
практичного заняття.
3. Вирішення тестових завдань.
Тема 3. Особливості кваліфікації та розслідування кримінальних
правопорушень проти волі, честі та гідності особи
семінарське заняття – 2 години
1. Поняття кримінальних правопорушень проти волі, честі та гідності особи,
їх загальна характеристика та види.
2. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини.
3. Захоплення заручників.
4. Торгівля людьми.
практичне заняття – 4 години
1. Опитування з навчальних питань:
1.1. Криміналістична характеристика торгівлі людьми.
1.2. Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування
торгівлі людьми.
1.3. Типові слідчі ситуації та слідчі версії під час розслідування торгівлі
людьми.
1.4. Порядок проведення огляду місця події та інших невідкладних
слідчих (розшукових) дій.
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1.5. Використання спеціальних знань під час розслідування торгівлі
людьми.
2. Відпрацювання ситуаційних задач відповідно до плану проведення
практичного заняття.
3. Вирішення тестових завдань.
Тема 4. Особливості кваліфікації та розслідування кримінальних
правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості особи
семінарське заняття – 2 години
1. Кваліфікація зґвалтування.
2. Кваліфікація сексуального насильства. Відмінність зґвалтування від
сексуального насильства.
3. Кваліфікація примушування до вступу в статевий зв’язок.
практичне заняття – 4 години
1. Опитування з навчальних питань:
1.1. Криміналістична характеристика зґвалтування.
1.2. Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування
зґвалтування.
1.3. Типові слідчі ситуації та слідчі версії під час розслідування
зґвалтування.
1.4. Порядок проведення огляду місця події та інших невідкладних
слідчих (розшукових)дій.
1.5. Використання спеціальних знань під час розслідування зґвалтування.
2. Відпрацювання ситуаційних задач відповідно до плану проведення
практичного заняття.
3. Вирішення тестових завдань.
Тема 5. Особливості кваліфікації та розслідування кримінальних
правопорушень проти власності
семінарське заняття – 2 години
1. Поняття, загальна характеристика і види кримінальних правопорушень
проти власності.
2. Крадіжка.
3. Грабіж.
4. Розбій.
5. Шахрайство.
6. Вимагання.
7. Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою.
практичне заняття – 2 години
Розв’язування задач з навчального посібника: «Кримінальне право
України. Особлива частина: Збірник завдань».
практичне заняття – 2 години
1. Опитування з навчальних питань:
1.1. Криміналістична характеристика грабежів та розбоїв.
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1.2. Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування
грабежів та розбоїв.
1.3. Типові слідчі ситуації та слідчі версії під час розслідування грабежів
та розбоїв.
1.4. Порядок проведення огляду місця події та інших невідкладних
слідчих (розшукових) дій.
1.5. Використання спеціальних знань під час розслідування грабежів та
розбоїв.
2. Відпрацювання ситуаційних задач відповідно до плану проведення
практичного заняття.
3. Вирішення тестових завдань.
Тема 6. Особливості кваліфікації та розслідування кримінальних
правопорушень проти безпеки руху та експлуатації транспорту
семінарське заняття – 2 години
1. Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного,
водного чи повітряного транспорту.
2. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації
транспорту особами, які керують транспортними засобами.
3. Незаконне заволодіння транспортним засобом.
4. Випуск в експлуатацію технічно-несправних транспортних засобів або
інше порушення їх експлуатації.
5. Порушення правил, норм й стандартів, що стосуються убезпечення
дорожнього руху.
6. Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів
транспортного засобу.
практичне заняття – 4 години
1. Опитування з навчальних питань:
1.1. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень проти
безпеки руху ї експлуатації транспорту.
1.2. Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування
кримінальних правопорушень проти безпеки руху ї експлуатації транспорту.
1.3. Типові слідчі ситуації та слідчі версії під час розслідування
кримінальних правопорушень проти безпеки руху ї експлуатації транспорту.
1.4. Порядок проведення огляду місця події та інших невідкладних
слідчих (розшукових) дій.
1.5. Використання спеціальних знань під час розслідування кримінальних
правопорушень проти безпеки руху ї експлуатації транспорту.
2. Відпрацювання ситуаційних задач відповідно до плану проведення
практичного заняття.
3. Вирішення тестових завдань.
Тема 7. Особливості кваліфікації та розслідування кримінальних
правопорушень проти громадського порядку та моральності
семінарське заняття – 2 години
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1. Поняття,
загальна
характеристика
й
види
кримінальних
правопорушень проти громадського порядку та моральності.
2. Групове порушення громадського порядку.
3. Хуліганство.
практичне заняття – 4 години
1. Опитування з навчальних питань:
1.1. Криміналістична характеристика хуліганства.
1.2. Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування.
1.3. Типові слідчі ситуації початого етапу розслідування хуліганства та дії
слідчого щодо їх вирішення.
1.4. Особливості тактики окремих слідчих (розшукових) дій під час
розслідування окремих видів хуліганства.
1.5. Використання спеціальних знань під час розслідування хуліганства.
2. Відпрацювання ситуаційних задач відповідно до плану проведення
практичного заняття.
3. Вирішення тестових завдань.
Тема 8. Особливості кваліфікації та розслідування кримінальних
правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів
семінарське заняття – 2 години
1. Поняття, характеристика і види кримінальних правопорушень у сфері
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.
2. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин або
прекурсорів.
3. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання,
перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин
або їх аналогів.
4. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання,
перевезення чи пересилання наркотичних засобів чи психотропних речовин без
мети збуту.
5. Використання коштів, здобутих від наркобізнесу.
6. Посів або вирощування снотворного маку чи конопель
практичне заняття – 2 години
Розв’язування задач з навчального посібника: «Кримінальне право
України. Особлива частина: Збірник завдань».
практичне заняття – 2 години
1. Опитування з навчальних питань:
1.1. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень у
сфері обігу наркотичних засобів.
1.2. Обставини, які підлягають встановленню під час розслідування
кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів.
1.3. Організація початкового етапу розслідування кримінальних
правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів.
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1.4. Особливості тактики окремих слідчих (розшукових) дій під час
розслідування кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів.
2. Відпрацювання ситуаційних задач відповідно до плану проведення
практичного заняття.
3. Вирішення тестових завдань.
Тема 9. Особливості кваліфікації та розслідування кримінальних
правопорушень у сфері використання електронно-обчислювальних машин
(комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку
семінарське заняття – 2 години
1. Загальна характеристика кримінальних правопорушень у сфері
використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та
комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку.
2. Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних
машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж
електрозв’язку.
3. Створення з метою використання, розповсюдження або збуту
шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або
збут.
4. Порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних машин
(комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж
електрозв’язку або порядку чи правил захисту інформації, яка в них
оброблюється.
5. Перешкоджання
роботі
електронно-обчислювальних
машин
(комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж
електрозв’язку шляхом масового розповсюдження повідомлень електрозв’язку.
практичне заняття – 4 години
1. Опитування з навчальних питань:
1.1. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень у
сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем
та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку.
1.2. Заходи слідчого у ситуації коли підозрюваний затриманий на місці
вчинення кримінального правопорушення або відразу ж після його вчинення.
1.3. Заходи слідчого при відсутності підозрюваної особи.
1.4. Проведення окремих слідчих (розшукових) дій.
2. Відпрацювання ситуаційних задач відповідно до плану проведення
практичного заняття.
3. Вирішення тестових завдань.
Тема 10. Особливості кваліфікації та розслідування кримінальних
правопорушень у сфері службової діяльності
семінарське заняття – 2 години
1. Поняття, загальна характеристика і види кримінальних правопорушень
у сфері службової діяльності. Поняття службової особи.
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2. Зловживання владою або службовим становищем.
3. Перевищення влади або службових повноважень.
4. Службове підроблення.
5. Кримінальні правопорушення у сфері професійної діяльності
пов’язаної із наданням публічних послуг.
6. Службова недбалість.
практичне заняття – 2 години
Розв’язування задач з навчального посібника: «Кримінальне право
України. Особлива частина: Збірник завдань».
практичне заняття – 2 години
1. Опитування з навчальних питань:
1.1. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень у
сфері службової діяльності.
1.2. Обставини, які підлягають встановленню під час розслідування
кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності.
1.3. Організація початкового етапу розслідування кримінальних
правопорушень у сфері службової діяльності.
1.4. Особливості тактики проведення слідчих (розшукових) дій на
початковому етапі розслідування кримінальних правопорушень у сфері
службової діяльності.
2. Відпрацювання ситуаційних задач відповідно до плану проведення
практичного заняття.
3. Вирішення тестових завдань.
5. Завдання для самостійної роботи
До завдань для самостійної роботи у формі тестового контролю здобувачі
вищої освіти можуть отримати доступ на сайті НАВС у розділі «Дистанційні
курси» за посиланням: https://dn.naiau.kiev.ua/login/index.php за допомогою
індивідуального логіну і паролю.
7. Методи навчання
Методи навчання
 Словесні
Розповідь-пояснення використовується під час навчання здобувачів
протягом лекції. За метою виділяються такі види розповіді: розповідь-вступ,
розповідь-повість, розповідь-висновок. Ефективність зазначеного методу
залежить головним чином від уміння викладача розповідати, доступності
інформації, від поєднання його з іншими методами навчання.
Бесіда – це діалог між викладачем та здобувачем вищої освіти, який дає
можливість за допомогою цілеспрямованих і вміло сформульованих питань
спрямувати здобувачів на активізацію отриманих знань. Саме за допомогою їх
викладач активізує діяльність здобувачів, ставлячи їм запитання для роздумів,
розв’язання проблемної ситуації.
Лекція слугує для пояснення теми; її типовими ознаками, є тривалість
запису плану та рекомендованої літератури, введення та характеристика нових
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понять, розкриття та деталізація матеріалу, завершальні висновки викладача,
відповіді на запитання.
 Наочні методи
Ілюстрація – допоміжний метод при словесному методі, її значення
полягає в яскравішому викладенні та демонстрації власної думки.
Демонстрація характеризується рухомістю засобу демонстрування,
наприклад, демонстрація навчальних фільмів.
 Практичні методи: вправи, складання процесуальних документів.
Проведення слідчих (розшукових) дій. Ці методи не несуть нової навчальнопізнавальної інформації, а слугують лише для закріплення, формування
практичних умінь при застосуванні раніше набутих знань.
 Навчальна робота під керівництвом викладача – самостійна робота.
До неї належать написання рефератів, самостійні письмові роботи, контрольні
роботи, написання тестів.
 Рольова гра:
пояснення фабули (змісту й умов гри);
підготовка дійових осіб для виконання своїх ролей;
підготовка учнів-експертів, ведучого.
8. Форми та методи контролю, критерії оцінювання результатів навчання
Поточний контроль – усний (у вигляді індивідуального або групового
опитування, аналізу ділових ситуацій, ділових ігор) або письмовий (у вигляді
контрольної роботи, тестів). Форми поточного контролю з кожної теми визначає
викладач.
Підсумковий контроль проводиться у формі екзамену після закінчення
вивчення навчальної дисципліни. Структура білета передбачає два теоретичних
питання і задачу.
Методи контролю. Поточний контроль здійснюється шляхом оцінювання
усних відповідей щодо проблем для обговорення, передбачених планом
семінарських занять, а також шляхом: проведення експрес-опитувань,
тестування, підготовки доповідей і рефератів. При оцінюванні враховується
глибина теоретичних знань здобувачів і вміння застосовувати їх на практиці.
Практичні
заняття
проводяться
двома
науково-педагогічними
працівниками, оскільки, з урахуванням специфіки відпрацювання ситуаційних
завдань з використанням можливостей навчально-тренувальних полігонів та
робочих місць з інсценованою слідової картиною кримінальних правопорушень,
навчальна група завчасно поділяється на дві підгрупи.
Розподіл балів, що присвоюються здобувачеві
Аудиторна робота
Підсумковий
Підсумкова кількість
(поточне накопичення
контроль
балів
балів)
max 60%
max 40%
max 100%
Т. 1, Т. 2 ... Т. 10
екзамен
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60

40
Шкала оцінювання: національна та ECТS

100

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка в
балах

Оцінка за
національною шкалою

Оцінка

Пояснення

90-100
85-89
75-84
66-74

відмінно

А

відмінне виконання

добре
задовільно

B
C
D
E

незадовільно

Fx
F

вище середнього рівня
загалом хороша робота
непогано
виконання відповідає
мінімальним критеріям
необхідне перескладання
необхідне повторне
вивчення курсу

60-65
35-59
1-34

9. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання
яких передбачає дисципліна та з урахуванням дистанційного навчання
Інструменти. Використання інструментів, що входять до переліку
криміналістичної техніки обирається викладачем, виходячи з теми навчальної
дисципліни.
Обладнання. Для закріплення теоретичних знань та відпрацювання
практичних навичок здобувачами вищої освіти за темами навчальної дисципліни
необхідно використовувати навчально-тренувальні полігони.
Програмне забезпечення. Для забезпечення можливості організації
дистанційного навчання може використовуватися платформа Zoom, cередовище
Classroom, Moodle «Мудл», Соціальні мережі та Telegram.
10. Перелік питань/завдань для підсумкового контролю з навчальної
дисципліни
Тема 1. Особливості кваліфікації та розслідування кримінальних
правопорушень проти життя особи
1. Поняття вбивства у кримінальному праві. Види вбивств. Конституційні
положення щодо захисту життя, здоров’я, честі і гідності людини.
2. Умисне вбивство (ст. 115 КК України). Постанова Пленуму Верховного
Суду України від 7 лютого 2003 р. № 2 «Про судову практику в справах про
злочини проти життя і здоров’я особи».
3. Умисні вбивства при пом’якшуючих обставинах (ст. ст. 116, 117, 118 КК
України). Постанова Пленуму Верховного Суду України від 7 лютого 2003 р. №2
«Про судову практику в справах про злочини проти життя і здоров’я особи».
4. Криміналістична характеристика вбивств.
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5. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування та слідчі версії
у кримінальних провадженнях про вбивства.
6. Тактика проведення огляду місця події та допиту підозрюваних під час
розслідування вбивств.
7. Використання спеціальних знань під час розслідування вбивств.
Тема 2. Особливості кваліфікації та розслідування кримінальних
правопорушень проти здоров’я особи
1. Кримінально-правова кваліфікація катування (ст. 127 КК України).
2. Кримінально-правова кваліфікація залишення в небезпеці (ст. 135 КК
України). Відмінність від ненадання допомоги особі, яка перебуває в
небезпечному для життя стані (ст. 136 КК України).
3. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 122 КК України).
Правила судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень,
затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 січня 1995р.
№ 6.
4. Умисне тяжке тілесне ушкодження (ст. 121 КК України). Відмінність
тяжкого тілесного ушкодження, внаслідок якого сталася смерть потерпілого, від
умисного вбивства. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 7 лютого
2003 р. №2 «Про судову практику в справах про злочини проти життя і здоров’я
особи».
5. Криміналістична характеристика тілесних ушкоджень.
6. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування та слідчі версії
у кримінальних провадженнях про тілесні ушкодження.
7. Тактика проведення огляду місця події та допиту підозрюваних під час
розслідування тілесних ушкоджень.
8. Використання спеціальних знань під час розслідування тілесних
ушкоджень.
Тема 3. Особливості кваліфікації та розслідування кримінальних
правопорушень проти волі, честі та гідності особи
1. Кримінально-правова кваліфікація захоплення заручників (ст. 147 КК
України).
2. Кримінально-правова кваліфікація незаконного позбавлення волі або
викрадення людини (ст. 146 КК України).
3. Кримінально-правова кваліфікація торгівлі людьми (ст. 149 КК
України).
4. Криміналістична характеристика торгівлі людьми.
5. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування та слідчі версії
у кримінальних провадженнях про торгівлю людьми.
6. Тактика проведення огляду місця події та допиту підозрюваних під час
розслідування торгівлі людьми.
7. Використання спеціальних знань під час розслідування торгівлі людьми.
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Тема 4. Особливості кваліфікації та розслідування кримінальних
правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості особи
1. Кримінально-правова кваліфікація розбещення неповнолітніх (ст. 156
КК України).
2. Зґвалтування (ст. 152 КК України). Постанова Пленуму Верховного
Суду України від 30 травня 2008 р. № 5 «Про судову практику у справах про
злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи».
3. Криміналістична характеристика зґвалтувань.
4. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування та слідчі версії
у кримінальних провадженнях про зґвалтування.
5. Тактика проведення огляду місця події та допиту потерпілих під час
розслідування зґвалтувань.
6. Використання спеціальних знань під час розслідування зґвалтувань.
Тема 5. Особливості кваліфікації та розслідування кримінальних
правопорушень проти власності
1. Шахрайство (ст. 190 КК України). Постанова Пленуму Верховного Суду
України від 6 листопада 2009 р. № 10 «Про судову практику у справах про
злочини проти власності».
2. Грабіж (ст. 186 КК України). Відмінність грабежу від розбою. Постанова
Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 р. № 10 «Про судову
практику у справах про злочини проти власності».
3. Умисне знищення або пошкодження майна (ст.194 КК України).
4. Крадіжка (ст. 185 КК України). Відмінність крадіжки від грабежу.
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 р. № 10 «Про
судову практику у справах про злочини проти власності».
5. Розбій (ст. 187 КК України). Відмінність розбою від вимагання.
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 р. № 10 «Про
судову практику у справах про злочини проти власності».
6. Вимагання (ст. 189 КК України). Відмінність вимагання від розбою.
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 р. № 10 «Про
судову практику у справах про злочини проти власності».
7. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом
зловживання службовим становищем (ст. 191 КК України).
8. Криміналістична характеристика грабежів.
9. Криміналістична характеристика розбоїв.
10. Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування
грабежів.
11. Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування
розбоїв.
12. Типові слідчі ситуації на напрями їх вирішення на початковому етапі
розслідування грабежів.
13. Типові слідчі ситуації на напрями їх вирішення на початковому етапі
розслідування розбоїв.
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14. Тактика проведення огляду місця події та допиту потерпілих під час
розслідування грабежів.
15. Тактика проведення огляду місця події та допиту потерпілих під час
розслідування розбоїв.
Тема 6. Особливості кваліфікації та розслідування кримінальних
правопорушень проти безпеки руху та експлуатації транспорту
1. Кримінально-правова кваліфікація порушення правил безпеки
дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують
транспортними засобами (ст. 286 КК України). Постанова Пленуму Верховного
Суду України від № 14 від 23 грудня 2005 р. «Про практику застосування судами
України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього
руху та експлуатації транспорту, а також про адміністративні правопорушення
на транспорті».
2. Кримінально-правова
кваліфікація
незаконного
заволодіння
транспортними засобами (ст. 289 КК України). Постанова Пленуму Верховного
Суду України від № 14 від 23 грудня 2005 р. «Про практику застосування судами
України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього
руху та експлуатації транспорту, а також про адміністративні правопорушення
на транспорті».
3. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень проти
безпеки руху та експлуатації транспорту.
4. Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування
кримінальних правопорушень проти безпеки руху та експлуатації транспорту.
5. Типові слідчі ситуації на напрями їх вирішення на початковому етапі
розслідування кримінальних правопорушень проти безпеки руху та експлуатації
транспорту.
6. Тактика проведення огляду місця події та особливості використання
спеціальних знань під час розслідування кримінальних правопорушень проти
безпеки руху та експлуатації транспорту.
Тема 7. Особливості кваліфікації та розслідування кримінальних
правопорушень проти громадського порядку та моральності
1. Кримінально-правова кваліфікація хуліганства (ст. 296 КК України).
Відмінність хуліганства, вчиненого групою осіб, від групового порушення
громадського порядку (ст. 293 КК України). Постанова Пленуму Верховного
Суду України від 22 грудня 2006 р. № 10 «Про судову практику в справах про
хуліганство».
2. Масові заворушення (ст. 294 КК).
3. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність (ст. 304 КК України).
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 лютого 2004 р. № 2 „Про
застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення
неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність».
4. Криміналістична характеристика хуліганства.
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5. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування та слідчі версії
у кримінальних провадженнях про хуліганства.
6. Тактика проведення огляду місця події та допиту потерпілих під час
розслідування хуліганства.
7. Використання спеціальних знань під час розслідування хуліганства.
Тема 8. Особливості кваліфікації та розслідування кримінальних
правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів
1. Кримінально-правова
кваліфікація
незаконного
виробництва,
виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту
наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 307 КК України).
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 4 «Про
судову практику в справах про злочини у сфері наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів».
2. Кримінально-правова
кваліфікація
викрадення,
привласнення,
вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи
заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем
(ст. 308 КК України). Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня
2002 р. № 4 «Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів».
3. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень у сфері
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
4. Типові слідчі ситуації на напрями їх вирішення на початковому етапі
розслідування кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів.
5. Тактика проведення огляду місця події та особливості використання
спеціальних знань під час розслідування кримінальних правопорушень у сфері
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
Тема 9. Особливості кваліфікації та розслідування кримінальних
правопорушень у сфері використання електронно-обчислювальних машин
(комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку
1. Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних
машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж
електрозв’язку (ст. 361 КК України).
2. Криміналістична
характеристика
комп’ютерних
кримінальних
правопорушень.
3. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування комп’ютерних
кримінальних правопорушень.
4. Особливості огляду місця події під час розслідування комп’ютерних
кримінальних правопорушень.
5. Предмет допиту свідків і підозрюваних під час розслідування
комп’ютерних кримінальних правопорушень.
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6. Особливості проведення обшуку під час розслідування комп’ютерних
кримінальних правопорушень.
7. Експертизи, що призначаються під час розслідування комп’ютерних
кримінальних правопорушень, та питання, які вони вирішують.
Тема 10. Особливості кваліфікації та розслідування кримінальних
правопорушень у сфері службової діяльності
1. Кримінально-правова кваліфікація прийняття пропозиції, обіцянки або
одержання неправомірної вигоди службовою особою (ст. 368 КК України).
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 5 «Про
судову практику у справах про хабарництво».
2. Перевищення влади або службових повноважень працівником
правоохоронного органу (ст. 365 КК України). Постанова Пленуму Верховного
Суду України від 26 грудня 2003 р. № 15 «Про судову практику в справах про
перевищення влади або посадових повноважень».
3. Зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК України).
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 грудня 2003 р. № 15 «Про
судову практику в справах про перевищення влади або службових
повноважень».
4. Службове підроблення (ст. 366 КК України).
5. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень у сфері
службової діяльності.
6. Типові слідчі ситуації та напрями їх вирішення на початковому етапі
розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності.
7. Тактика проведення слідчих (розшукових) дій та особливості
використання спеціальних знань під час розслідування кримінальних
правопорушень у сфері службової діяльності.
11. Рекомендована література
Нормативно-правові акти та їх коментарі
1. Конституція
України
від
28
червня
1996
р.
URL:
http://zakon1.rada.gov.ua.
2. Кримінальний кодекс України : Закон України від 5 квітня 2001 р.
URL: http:// zakon1.rada.gov.ua.
3. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від
13 квітня 2012 р. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651%D0%B0-17.
4. Закон України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України
щодо відповідальності за злочини з мотивів расової, національної чи релігійної
нетерпимості» від 5 листопада 2009 р. // Відомості Верховної Ради України. 2010.
№ 5. Ст. 43.
5. Закон України «Про засади запобігання корупції». Науковопрактичний коментар. К.: «Видавничий дім «Скіф», 2012. 512 с.
6. Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з
іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні
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кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні: Затверджена
наказом МВС України від07.07.2017 р. № 575. Верховна Рада України. URL:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17.
7. Інструкція з організації обліку та руху кримінальних проваджень в
органах досудового розслідування Національної поліції України: Затверджена
наказом МВС України від 14.04.2016 р. № 296. Верховна Рада України. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0884-16.
8. Інструкція з організації реагування на заяви та повідомлення про
кримінальні, адміністративні правопорушення або події та оперативного
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психотропні речовини, які вилучені на території України: Затверджена наказом
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14. Інструкція про організацію проведення негласних слідчих
(розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні:
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15. Інструкція про особливості здійснення судово-експертної діяльності
атестованими судовими експертами, що не працюють у державних
спеціалізованих експертних установах: Затверджена наказом Міністерства
юстиції України від 12.12.2011 р. № 3505/5. Верховна Рада України. URL:
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№ 436. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z125609.
26. Положення
про
інтегровану
міжвідомчу
інформаційнотелекомунікаційну систему щодо контролю осіб, транспортних засобів та
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