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Стислий опис навчальної дисципліни
Мета вивчення навчальної дисципліни 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.
Тривалість
Найменування
показників

Кількість кредитів ECTS – 4,5

Характеристика навчальної дисципліни
денна форма здобуття вищої заочна форма здобуття виосвіти
щої 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.

Загальна
кількість годин – 135

20 год.
40 год.
71 год.

Семінарські
20 год.
Практичні
40 год.
Самостійна робота
71 год.
Вид контролю
екзамен

6 год.
10 год.
113 год.

Форми та методи навчання
Практичні заняття проводяться двома науково-педагогічними працівниками,
оскільки, з врахуванням 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.
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 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 навчально-пізнавальної 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.
Система поточного 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.
Система підсумкового контролю. Підсумковий контроль проводиться у формі екзамену після закінчення вивчення навчальної дисципліни. Структура білета передбачає два теоретичних питання і задачу.
Пререквізити: «Судова експертиза», «Доказове право у кримінальному процесі»,
«Реалізація юрисдикційних повноважень правоохоронними органами».
Постреквізити: «Інформаційні системи та технології в правозастосовній діяльності».
Перелік компетентностей, які забезпечує навчальна дисципліна, програмні
результати навчання
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.

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач
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.
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.

Перелік компетентностей, розвитку яких сприяє вивчення
навчальної дисципліни
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;
– 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;
– 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.

Структура навчальної дисципліни
Тема заняття, кількість го- Вид нав- Необхідне
дин, план заняття, тези
чальобладнання
ного заняття
Тема 1. Особливості кваліфікації та розслідування
кримінальних правопорушень проти життя особи
(2 год.)
План:
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.
(2 год.)
План:
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.
(4 год.)
План:
1. Криміналістична характеристика вбивств.
2. Обставини, що підлягають
встановленню під час розслідування вбивств.
3. Типові слідчі ситуації та

Лекція

Комп’ютер,
проектор

Семінар

Практичне заняття

Навчальні
полігони

Ресурси в інтернеті, література

Права та обов’язки
здобувачів під час
проведення навчального заняття

1. Кримінальне право України: Особлива частина : підруч. / Ю.В. Баулін,
В.І. Борисов, В.І. Тютюгін та ін.; за
ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. 6-те
вид., перероб. і допов. Х.: Право, 2020.
768 с.
2. Криміналістика:
підручник
/
В.В. Пясковський,
Ю.М. Чорноус,
А.В. Самодін та ін. / за заг.ред.
В.В. Пясковського. 2-ге вид., перероб.
і допов.. Київ: Право, 2020. 752 с.
3. Огляд трупа, пов’язаний з ексгумацією, у кримінальному провадженні
України: навч. посібник/ В.І. Галаган,
М.Й. Кулик, Н.С. Моргун, Ю.В. Терещенко. Київ, 2018. 112[1] с.
4. Особливості кримінальних проваджень щодо безвісти зниклих осіб
[Текст]: метод. рек. / [Чернявський
С.С., Брисковська О.М., Вознюк А.А.
та ін.]. К.: НАВС, 2015. 104 с.
5. Науково-практичний
коментар
Кримінального кодексу України / за
ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка.
11-те вид., переробл. та допов. Київ:
ВД «Дакор», 2019. 1384 с.
6. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / за заг.
ред. О. М. Джужі, А. В. Савченка, В.
В. Чернєя. К. : Юрінком Інтер, 2019.
1104 с.
7. Кузнецов В. В., Савченко А. В. Теорія кваліфікації злочинів : підруч.; за
заг. ред. В. І. Шакуна. – [5-те вид., переробл.]. К. : Алерта, 2013. 320 с.

Здобувачі вищої освіти
мають право на:
- якісні освітні послуги;
- справедливе та
об’єктивне оцінювання
результатів навчання;
- відзначення успіхів у
своїй діяльності;
- безпечні та нешкідливі умови навчання;
- повагу людської гідності.
Обов’язки здобувачів
вищої освіти:
- дотримуватися вимог
законодавства, статуту
та правил внутрішнього
розпорядку НАВС;
- виконувати вимоги з
охорони праці, техніки
безпеки, виробничої санітарії, протипожежної
безпеки, передбачені
відповідними правилами та інструкціями;
- виконувати вимоги
освітньої програми.

Перелік необхідних завдань, які
мають виконати
здобувачі на занятті

Бал
(оцінки)

Законспектувати
основні положення теми

Опитування з навчальних питань

Max – 5

1. Опитування з
навчальних питань
2. Відпрацювання
ситуаційних задач
відповідно до
плану проведення
практичного заняття.

Max – 5

Примітки

слідчі версії під час розслідування вбивств.
4. Порядок проведення
огляду місця події та інших
невідкладних слідчих (розшукових) дій.
5. Використання спеціальних знань під час розслідування
вбивств.
Використання спеціальних
знань під час розслідування
вбивств.
Тема 2. Особливості кваліфікації та розслідування
кримінальних правопорушень проти здоров’я особи
(2 год.)
Семінар
План:
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.
(4 год)
ПрактиПлан:

8. Основи кваліфікації злочинів :
навч. посіб. / М. І. Панов, І. О. Зінченко, О. О. Володіна та ін. ; за заг ред.
М. І. Панова. Х. : Право, 2019. 378 с.

1. Кримінальне право України: Особлива частина : підруч. / Ю.В. Баулін,
В.І. Борисов, В.І. Тютюгін та ін.; за
ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. 6-те
вид., перероб. і допов. Х.: Право, 2020.
768 с.
2. Криміналістика:
підручник
/
В.В. Пясковський,
Ю.М. Чорноус,
А.В. Самодін та ін. / за заг.ред.
В.В. Пясковського. 2-ге вид., перероб.
і допов.. Київ: Право, 2020. 752 с.
3. Науково-практичний
коментар
Кримінального кодексу України / за
ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка.
11-те вид., переробл. та допов. Київ:
ВД «Дакор», 2019. 1384 с.
4. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / за заг.
ред. О. М. Джужі, А. В. Савченка, В.
В. Чернєя. К. : Юрінком Інтер, 2019.
1104 с.
5. Кузнецов В. В., Савченко А. В. Теорія кваліфікації злочинів : підруч.; за
заг. ред. В. І. Шакуна. – [5-те вид., переробл.]. К. : Алерта, 2013. 320 с.
Навчальні
полігони

3. Вирішення тестових завдань.

Опитування з навчальних питань.

Max – 5

1. Опитування з

Max – 5

1. Криміналістична характе- чне заристика заподіяння тілесних няття
ушкоджень.
2. Обставини, що підлягають
встановленню під час розслідування заподіяння тілесних
ушкоджень.
3. Типові слідчі ситуації та
слідчі версії під час розслідування заподіяння тілесних
ушкоджень.
4. Порядок
проведення
огляду місця події та інших
невідкладних слідчих (розшукових) дій.
5. Використання спеціальних
знань під час розслідування
заподіяння тілесних ушкоджень.
Тема 3. Особливості кваліфікації та розслідування
кримінальних правопорушень проти волі, честі та гідності особи
(2 год)
План
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.
(4 год.)
План:
1. Криміналістична характеристика торгівлі людьми.

Семінар

Практичне заняття

Навчальні
полігони

6. Основи кваліфікації злочинів :
навч. посіб. / М. І. Панов, І. О. Зінченко, О. О. Володіна та ін. ; за заг ред.
М. І. Панова. Х. : Право, 2019. 378 с.
7. Криміналістика: підручник: у 2 т. Т.
2 / Ю.В. Шепітько, В.А. Журавель,
В.О. Коновалова та ін. / за ред. В.Ю.
Шепітька. Харків : Право, 2019. 328 с.
8. Зінченко І. О. Кваліфікація злочинів при їх множинності та конкуренції
кримінально-правових норм : навч.
посіб. Х. : Право, 2017. 114 с.
9. Криміналістика: навчальний по-сібник для студ. юрид. спец. вищ. навч.
закл. в двох частинах. Части-на ІІ:
Криміналістична тактика. Ме-тодика
розслідування / Б.Є. Лук’янчиков, Є.Д.
Лук’янчиков, С.Ю. Петряєв. Київ:
Нац. тех. ун-т України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського. 2017. 474 с.
1. Кримінальне право України: Особлива частина : підруч. / Ю.В. Баулін,
В.І. Борисов, В.І. Тютюгін та ін.; за
ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. 6-те
вид., перероб. і допов. Х.: Право, 2020.
768 с.
2. Криміналістика:
підручник
/
В.В. Пясковський,
Ю.М. Чорноус,
А.В. Самодін та ін. / за заг.ред.
В.В. Пясковського. 2-ге вид., перероб.
і допов.. Київ: Право, 2020. 752 с.
3. Науково-практичний
коментар
Кримінального кодексу України / за
ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка.
11-те вид., переробл. та допов. Київ:
ВД «Дакор», 2019. 1384 с.
4. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / за заг.
ред. О. М. Джужі, А. В. Савченка, В.
В. Чернєя. К. : Юрінком Інтер, 2019.
1104 с.

навчальних питань
2. Відпрацювання
ситуаційних задач
відповідно до
плану проведення
практичного заняття.
3. Вирішення тестових завдань.

Опитування з навчальних питань

Max – 5

1. Опитування з
навчальних питань.
2. Відпрацювання
ситуаційних задач

Max – 5

2. Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування торгівлі людьми.
3. Типові слідчі ситуації та
слідчі версії під час розслідування торгівлі людьми.
4. Порядок
проведення
огляду місця події та інших
невідкладних слідчих (розшукових) дій.
5. Використання спеціальних знань під час розслідування торгівлі людьми.
Тема 4. Особливості кваліфікації та розслідування
кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості особи
(2 год)
План:
1. Кваліфікація
зґвалтування.
2. Кваліфікація
сексуального насильства. Відмінність
зґвалтування від сексуального насильства.
3. Кваліфікація примушування до вступу в статевий
зв’язок.
(4 год.)
План:
1. Криміналістична характеристика зґвалтування.
2. Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування зґвалтування.
3. Типові слідчі ситуації та
слідчі версії під час розслідування зґвалтування.
4. Порядок
проведення
огляду місця події та інших

5. Основи кваліфікації злочинів :
навч. посіб. / М. І. Панов, І. О. Зінченко, О. О. Володіна та ін. ; за заг ред.
М. І. Панова. Х. : Право, 2019. 378 с.
6. Зінченко І. О. Кваліфікація злочинів при їх множинності та конкуренції
кримінально-правових норм : навч.
посіб. Х. : Право, 2017. 114 с.

Семінар

Практичне заняття

Навчальні
полігони

1. Кримінальне право України: Особлива частина : підруч. / Ю.В. Баулін,
В.І. Борисов, В.І. Тютюгін та ін.; за
ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. 6-те
вид., перероб. і допов. Х.: Право, 2020.
768 с.
2. Криміналістика:
підручник
/
В.В. Пясковський,
Ю.М. Чорноус,
А.В. Самодін та ін. / за заг.ред.
В.В. Пясковського. 2-ге вид., перероб.
і допов.. Київ: Право, 2020. 752 с.
3. Науково-практичний
коментар
Кримінального кодексу України / за
ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка.
11-те вид., переробл. та допов. Київ:
ВД «Дакор», 2019. 1384 с.
4. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / за заг.
ред. О. М. Джужі, А. В. Савченка, В.
В. Чернєя. К. : Юрінком Інтер, 2019.
1104 с.
5. Основи кваліфікації злочинів :
навч. посіб. / М. І. Панов, І. О. Зінченко, О. О. Володіна та ін. ; за заг ред.
М. І. Панова. Х. : Право, 2019. 378 с.
6. Зінченко І. О. Кваліфікація злочинів при їх множинності та конкуренції
кримінально-правових норм : навч.
посіб. Х. : Право, 2017. 114 с.

відповідно до
плану проведення
практичного заняття.
3. Вирішення тестових завдань.

Опитування з навчальних питань.

Max – 5

1.Опитування з
навчальних питань.
2. Відпрацювання
ситуаційних задач
відповідно до
плану проведення
практичного заняття.
3. Вирішення тестових завдань.

Max – 5

невідкладних слідчих (розшукових)дій.
5. Використання спеціальних знань під час розслідування зґвалтування.
Тема 5. Особливості кваліфікації та розслідування
кримінальних правопорушень проти власності
(2 год)
План:
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.
(2 год)
План:
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.
(4 год.)
План:
1. Криміналістична характеристика грабежів та розбоїв.

Лекція

Комп’ютер,
проектор

Семінар

Практичне заняття

Навчальні
полігони

1. Кримінальне право України: Особлива частина : підруч. / Ю.В. Баулін,
В.І. Борисов, В.І. Тютюгін та ін.; за
ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. 6-те
вид., перероб. і допов. Х.: Право, 2020.
768 с.
2. Криміналістика:
підручник
/
В.В. Пясковський,
Ю.М. Чорноус,
А.В. Самодін та ін. / за заг.ред.
В.В. Пясковського. 2-ге вид., перероб.
і допов.. Київ: Право, 2020. 752 с.
3. Науково-практичний
коментар
Кримінального кодексу України / за
ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка.
11-те вид., переробл. та допов. Київ:
ВД «Дакор», 2019. 1384 с.
4. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / за заг.
ред. О. М. Джужі, А. В. Савченка, В.
В. Чернєя. К. : Юрінком Інтер, 2019.
1104 с.
5. Кузнецов В. В., Савченко А. В. Теорія кваліфікації злочинів : підруч.; за
заг. ред. В. І. Шакуна. – [5-те вид., переробл.]. К. : Алерта, 2013. 320 с.
6. Основи кваліфікації злочинів :
навч. посіб. / М. І. Панов, І. О. Зінченко, О. О. Володіна та ін. ; за заг ред.
М. І. Панова. Х. : Право, 2019. 378 с.
7. Криміналістика: підручник: у 2 т.
Т. 2 / Ю.В. Шепітько, В.А. Журавель,
В.О. Коновалова та ін. / за ред. В.Ю.
Шепітька. Харків : Право, 2019. 328 с.
8. Кузнецов В. В. Кримінальна відповідальність за крадіждки / В.В. Кузнецов // Монографія. К. – Вид. Паливода
А.В., 2005.– 160 с.

Законспектувати
основні положення теми

Опитування з навчальних питань

Мax – 5

1.Опитування з
навчальних питань.
2.Відпрацювання
ситуаційних задач

Мax – 5

2. Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування грабежів та розбоїв.
3. Типові слідчі ситуації та
слідчі версії під час розслідування грабежів та розбоїв.
4. Порядок
проведення
огляду місця події та інших
невідкладних слідчих (розшукових) дій.
5. Використання спеціальних знань під час розслідування грабежів та розбоїв.
Тема 6. Особливості кваліфікації та розслідування
кримінальних правопорушень проти безпеки руху та
експлуатації транспорту
(2 год)
Семінар
План:
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 за-

9. Зінченко І. О. Кваліфікація злочинів при їх множинності та конкуренції
кримінально-правових норм : навч.
посіб. Х. : Право, 2017. 114 с.
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Лук’янчиков, С.Ю. Петряєв. Київ:
Нац. тех. ун-т України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського. 2017. 474 с.
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В.І. Борисов, В.І. Тютюгін та ін.; за
ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. 6-те
вид., перероб. і допов. Х.: Право, 2020.
768 с.
2. Криміналістика:
підручник
/
В.В. Пясковський,
Ю.М. Чорноус,
А.В. Самодін та ін. / за заг.ред.
В.В. Пясковського. 2-ге вид., перероб.
і допов.. Київ: Право, 2020. 752 с.
3. Науково-практичний
коментар
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4. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / за заг.
ред. О. М. Джужі, А. В. Савченка, В.
В. Чернєя. К. : Юрінком Інтер, 2019.
1104 с.
5. Кузнецов В. В., Савченко А. В. Теорія кваліфікації злочинів : підруч.; за
заг. ред. В. І. Шакуна. – [5-те вид., переробл.]. К. : Алерта, 2013. 320 с.

відповідно до
плану проведення
практичного заняття.
3.Вирішення тестових завдань.

Опитування з навчальних питань

Max – 5

міна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу.
(4 год.)
План:
1. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень проти безпеки руху
ї експлуатації транспорту.
2. Обставини, що підлягають
встановленню під час розслідування кримінальних правопорушень проти безпеки руху
ї експлуатації транспорту.
3. Типові слідчі ситуації та
слідчі версії під час розслідування кримінальних правопорушень проти безпеки руху ї
експлуатації транспорту.
4. Порядок проведення огляду
місця події та інших невідкладних слідчих (розшукових)
дій.
5. Використання спеціальних
знань під час розслідування
кримінальних правопорушень
проти безпеки руху ї експлуатації транспорту.
Тема 7. Особливості кваліфікації та розслідування
кримінальних правопорушень проти громадського
порядку та моральності
(2 год)
План:
1. Поняття, загальна характеристика й види кримінальних
правопорушень проти громадського порядку та моральності.
2. Групове порушення громадського порядку.
3. Хуліганство.

Практичне заняття

Семінар

Навчальні
полігони

6. Основи кваліфікації злочинів :
навч. посіб. / М. І. Панов, І. О. Зінченко, О. О. Володіна та ін. ; за заг ред.
М. І. Панова. Х. : Право, 2019. 378 с.
7. Криміналістика: підручник: у 2 т.
Т. 2 / Ю.В. Шепітько, В.А. Журавель,
В.О. Коновалова та ін. / за ред. В.Ю.
Шепітька. Харків : Право, 2019. 328 с.
8. Зінченко І. О. Кваліфікація злочинів при їх множинності та конкуренції
кримінально-правових норм : навч.
посіб. Х. : Право, 2017. 114 с.
9. Криміналістика: навчальний посібник для студ. юрид. спец. вищ. навч.
закл. в двох частинах. Частина ІІ: Криміналістична тактика. Методика розслідування / Б.Є. Лук’янчиков, Є.Д.
Лук’янчиков, С.Ю. Петряєв. Київ:
Нац. тех. ун-т України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського. 2017. 474 с.
10.Дячук В.І., Климчук М.П., Губська
О.А. Використання спеціальних знань
при розслідуванні дорожньо-транспортних подій: навч. посібн. Київ, 2012.
217 с.
1. Кримінальне право України: Особлива частина : підруч. / Ю.В. Баулін,
В.І. Борисов, В.І. Тютюгін та ін.; за
ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. 6-те
вид., перероб. і допов. Х.: Право, 2020.
768 с.
2. Криміналістика:
підручник
/
В.В. Пясковський,
Ю.М. Чорноус,
А.В. Самодін та ін. / за заг.ред.
В.В. Пясковського. 2-ге вид., перероб.
і допов.. Київ: Право, 2020. 752 с.
3. Науково-практичний
коментар
Кримінального кодексу України / за
ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка.

1. Опитування з
навчальних питань.
2. Відпрацювання
ситуаційних задач
відповідно до
плану проведення
практичного заняття.
3. Вирішення тестових завдань.

Max – 5

Опитування з навчальних питань

Max – 5

(4 год.)
ПрактиПлан:
чне за1. Криміналістична характе- няття
ристика хуліганства.
2. Обставини, що підлягають
встановленню під час розслідування.
3. Типові слідчі ситуації початого етапу розслідування
хуліганства та дії слідчого
щодо їх вирішення.
4. Особливості тактики окремих слідчих (розшукових) дій
під час розслідування окремих видів хуліганства.
5. Використання спеціальних знань під час розслідування хуліганства.
Тема 8. Особливості кваліфікації та розслідування
кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів
(2 год)
Семінар
План
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.

Навчальні
полігони

11-те вид., переробл. та допов. Київ:
ВД «Дакор», 2019. 1384 с.
4. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / за заг.
ред. О. М. Джужі, А. В. Савченка, В.
В. Чернєя. К. : Юрінком Інтер, 2019.
1104 с.
5. Кузнецов В. В., Савченко А. В. Теорія кваліфікації злочинів : підруч.; за
заг. ред. В. І. Шакуна. – [5-те вид., переробл.]. К. : Алерта, 2013. 320 с.
6. Основи кваліфікації злочинів :
навч. посіб. / М. І. Панов, І. О. Зінченко, О. О. Володіна та ін. ; за заг ред.
М. І. Панова. Х. : Право, 2019. 378 с.
7. Криміналістика: підручник: у 2 т.
Т. 2 / Ю.В. Шепітько, В.А. Журавель,
В.О. Коновалова та ін. / за ред. В.Ю.
Шепітька. Харків : Право, 2019. 328 с.
1. Кримінальне право України: Особлива частина : підруч. / Ю.В. Баулін,
В.І. Борисов, В.І. Тютюгін та ін.; за
ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. 6-те
вид., перероб. і допов. Х.: Право, 2020.
768 с.
2. Криміналістика:
підручник
/
В.В. Пясковський,
Ю.М. Чорноус,
А.В. Самодін та ін. / за заг.ред.
В.В. Пясковського. 2-ге вид., перероб.
і допов.. Київ: Право, 2020. 752 с.
3. Науково-практичний
коментар
Кримінального кодексу України / за
ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка.
11-те вид., переробл. та допов. Київ:
ВД «Дакор», 2019. 1384 с.
4. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / за заг.
ред. О. М. Джужі, А. В. Савченка, В.
В. Чернєя. К. : Юрінком Інтер, 2019.
1104 с.
5. Кузнецов В. В., Савченко А. В. Теорія кваліфікації злочинів : підруч.; за

1. Опитування з
навчальних питань.
2. Відпрацювання
ситуаційних задач
відповідно до
плану проведення
практичного заняття.
3. Вирішення тестових завдань.

Max – 5

Опитування з навчальних питань

Max – 5

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.
Практи(4 год)
чне заПлан:
няття
1. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів.
2. Обставини, які підлягають встановленню під час розслідування
кримінальних
правопорушень у сфері обігу
наркотичних засобів.
3. Організація початкового
етапу розслідування кримінальних правопорушень у
сфері обігу наркотичних засобів.
4. Особливості тактики окремих слідчих (розшукових)
дій під час розслідування
кримінальних
правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів.
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
(2 год)

Навчальні
полігони

заг. ред. В. І. Шакуна. – [5-те вид., переробл.]. К. : Алерта, 2013. 320 с.
6. Основи кваліфікації злочинів :
навч. посіб. / М. І. Панов, І. О. Зінченко, О. О. Володіна та ін. ; за заг ред.
М. І. Панова. Х. : Право, 2019. 378 с.
7. Криміналістика: підручник: у 2 т.
Т. 2 / Ю.В. Шепітько, В.А. Журавель,
В.О. Коновалова та ін. / за ред. В.Ю.
Шепітька. Харків : Право, 2019. 328 с.
8. Зінченко І. О. Кваліфікація злочинів при їх множинності та конкуренції
кримінально-правових норм : навч.
посіб. Х. : Право, 2017. 114 с.
9. Криміналістика: навчальний посібник для студ. юрид. спец. вищ. навч.
закл. в двох частинах. Частина ІІ: Криміналістична тактика. Методика розслідування / Б.Є. Лук’янчиков, Є.Д.
Лук’янчиков, С.Ю. Петряєв. Київ:
Нац. тех. ун-т України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського. 2017. 474 с.
10. Наркотичні засоби, психотропні
речовини та прекурсори: словник-довідник для працівників правоохоронних органів / укладачі: Ю.В. Шепітько, А.М. Полях, Н.М. Макаренко,
Г.П. Петюнін. Х.: Вид. агенція «Апостіль», 2016. 402 с.

1. Кримінальне право України: Особлива частина : підруч. / Ю.В. Баулін,
В.І. Борисов, В.І. Тютюгін та ін.; за
ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. 6-те
вид., перероб. і допов. Х.: Право, 2020.
768 с.
2. Криміналістика:
підручник
/
В.В. Пясковський,
Ю.М. Чорноус,
А.В. Самодін та ін. / за заг.ред.

1. Відпрацювання
ситуаційних задач
відповідно до
плану проведення
практичного заняття.
2. Вирішення тестових завдань.

Max – 5

План:
Семінар
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 електроннообчислювальних
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.
(4 год.)
План:
Практичне заняття

Навчальні
полігони

В.В. Пясковського. 2-ге вид., перероб.
і допов.. Київ: Право, 2020. 752 с.
3. Науково-практичний
коментар
Кримінального кодексу України / за
ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка.
11-те вид., переробл. та допов. Київ:
ВД «Дакор», 2019. 1384 с.
4. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / за заг.
ред. О. М. Джужі, А. В. Савченка, В.
В. Чернєя. К. : Юрінком Інтер, 2019.
1104 с.
5. Кузнецов В. В., Савченко А. В. Теорія кваліфікації злочинів : підруч.; за
заг. ред. В. І. Шакуна. – [5-те вид., переробл.]. К. : Алерта, 2013. 320 с.
6. Основи кваліфікації злочинів :
навч. посіб. / М. І. Панов, І. О. Зінченко, О. О. Володіна та ін. ; за заг ред.
М. І. Панова. Х. : Право, 2019. 378 с.
7. Криміналістика: підручник: у 2 т.
Т. 2 / Ю.В. Шепітько, В.А. Журавель,
В.О. Коновалова та ін. / за ред. В.Ю.
Шепітька. Харків : Право, 2019. 328 с.
8. Зінченко І. О. Кваліфікація злочинів при їх множинності та конкуренції
кримінально-правових норм : навч.
посіб. Х. : Право, 2017. 114 с.
9. Криміналістика: навчальний посібник для студ. юрид. спец. вищ. навч.
закл. в двох частинах. Частина ІІ: Криміналістична тактика. Методика розслідування / Б.Є. Лук’янчиков, Є.Д.
Лук’янчиков, С.Ю. Петряєв. Київ:
Нац. тех. ун-т України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського. 2017. 474 с.
10. Використання спеціальних знань
під час розслідування несанкціонованого втручання в роботу ЕОМ (
комп’ютерів ), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж

Опитування з навчальних питань

Max – 5

1. Опитування з
навчальних питань.

Max – 5

1. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів),
систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку.
2. Заходи слідчого у ситуації
коли підозрюваний затриманий на місці вчинення кримінального
правопорушення
або відразу ж після його вчинення.
3. Заходи слідчого при відсутності підозрюваної особи.
4. Проведення окремих слідчих (розшукових) дій.
Тема 10. Особливості кваліфікації та розслідування
кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності
(2 год)
Семінар
План:
1. Поняття, загальна характеристика і види кримінальних правопорушень у сфері
службової діяльності. Поняття службової особи.
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.
(4 год)
ПрактиПлан:
чне заняття

електрозв’язку: методичні рек./ О.С.
Тарасенко, С.С.Охріменко, О.М.Стрільців. Київ, 2018. 73[1] с.
11. Виявлення, документування та
розслідування злочинів, передбачених
ст. 315 КК України, вчинених з використанням мережі Інтернет: навч.практ. посіб./ за ред. В.М. Комарницького, В.О. Криволапчука, Б.І. Бараненка. Сєвєродонецьк: РВВ ЛДУВС ім.
Е.О.Дідоренка, 2017. 509 с.

Навчальні
полігони

1. Кримінальне право України: Особлива частина : підруч. / Ю.В. Баулін,
В.І. Борисов, В.І. Тютюгін та ін.; за
ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. 6-те
вид., перероб. і допов. Х.: Право, 2020.
768 с.
2. Криміналістика:
підручник
/
В.В. Пясковський,
Ю.М. Чорноус,
А.В. Самодін та ін. / за заг.ред.
В.В. Пясковського. 2-ге вид., перероб.
і допов.. Київ: Право, 2020. 752 с.
3. Науково-практичний
коментар
Кримінального кодексу України / за
ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка.
11-те вид., переробл. та допов. Київ:
ВД «Дакор», 2019. 1384 с.
4. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / за заг.
ред. О. М. Джужі, А. В. Савченка, В.
В. Чернєя. К. : Юрінком Інтер, 2019.
1104 с.
5. Кузнецов В. В., Савченко А. В. Теорія кваліфікації злочинів : підруч.; за
заг. ред. В. І. Шакуна. – [5-те вид., переробл.]. К. : Алерта, 2013. 320 с.

2. Відпрацювання
ситуаційних задач
відповідно до
плану проведення
практичного заняття.
3. Вирішення тестових завдань.

Опитування з навчальних питань

Max – 5

1.Опитування з
навчальних питань

Max – 5

1. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень у сфері службової
діяльності.
2. Обставини, які підлягають
встановленню під час розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової
діяльності.
3. Організація початкового
етапу розслідування кримінальних правопорушень у сфері
службової діяльності.
4. Особливості тактики проведення слідчих (розшукових) дій на початковому етапі
розслідування кримінальних
правопорушень у сфері службової діяльності.

6. Основи кваліфікації злочинів :
навч. посіб. / М. І. Панов, І. О. Зінченко, О. О. Володіна та ін. ; за заг ред.
М. І. Панова. Х. : Право, 2019. 378 с.
7. Криміналістика: підручник: у 2 т.
Т. 2 / Ю.В. Шепітько, В.А. Журавель,
В.О. Коновалова та ін. / за ред. В.Ю.
Шепітька. Харків : Право, 2019. 328 с.
8. Зінченко І. О. Кваліфікація злочинів при їх множинності та конкуренції
кримінально-правових норм : навч.
посіб. Х. : Право, 2017. 114 с.
9. Криміналістика: навчальний посібник для студ. юрид. спец. вищ. навч.
закл. в двох частинах. Частина ІІ: Криміналістична тактика. Методика розслідування / Б.Є. Лук’янчиков, Є.Д.
Лук’янчиков, С.Ю. Петряєв. Київ:
Нац. тех. ун-т України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського. 2017. 474 с.

2. Відпрацювання
ситуаційних задач
відповідно до
плану проведення
практичного заняття.
3. Вирішення тестових завдань.

Основні інформаційні джерела
1. The basics of criminalistic: educational manual / Antoshchuk A., Myrovska A.,
Sakovskyi A. and others. Kyiv: FOP Maslakov, 2018. 82 p.
2. Криміналістика : підручник / [В. В. Пясковський, Ю. М. Чорноус,
А. В. Самодін та ін.] ; за заг. ред. В. В. Пясковського. 2‑ге вид., перероб. і допов. Київ :
Право, 2020. 752 с.
3. Криміналістика: навчальний посібник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. в
2-х частинах. Частина І: Вступ до курсу криміналістики. Криміналістична техніка / Б.Є.
Лук’янчиков, Є.Д. Лук’янчиков, С.Ю. Петряєв. Київ: Нац. тех. ун-т України «Київський
політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського. 2017. 374 с.
4. Криміналістика: навчальний посібник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. в
двох частинах. Частина ІІ: Криміналістична тактика. Методика розслідування / Б.Є.
Лук’янчиков, Є.Д. Лук’янчиков, С.Ю. Петряєв. Київ: Нац. тех. ун-т України «Київський
політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського. 2017. 474 с.
5. Криміналістика: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / К.О. Чаплинський, О.В. Лускатов, І.В. Пиріг та ін. 2-е вид, перероб. і допов. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр.
справ; Ліра ЛТД, 2017. 480 с.
6. Криміналістика: підручник / В.В. Пясковський, В.К. Весельський, А.В. Іщенко
та ін. Київ: «Центр учбової літератури», 2015. 704 с.
7. Криміналістика: підручник / Р.І. Благута, О.І. Гарасимів, О.М. Дуфенюк та ін. /
за заг. ред. Є.В. Пряхіна. 3-тє вид, переробл. та допов. Львів : ЛьвДУВС, 2016. 948 с.
8. Криміналістика: підручник / Ю.П. Аленін, Л.І. Аркуша, О.О. Подобний, В.В.
Тіщенко та ін. / за ред. В.В. Тіщенка. Одеса : Вид. дім «Гельветика», 2017. 556 с.
9. Криміналістика: підручник: у 2 т. Т. 1 / Ю.В. Шепітько, В.А. Журавель,
В.О. Коновалова та ін. / за ред. В.Ю. Шепітька. Харків: Право, 2019. 456 с.
10. Криміналістика: підручник: у 2 т. Т. 2 / Ю.В. Шепітько, В.А. Журавель,
В.О. Коновалова та ін. / за ред. В.Ю. Шепітька. Харків : Право, 2019. 328 с.
Технічне обладнання та програмне забезпечення навчальної дисципліни
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.
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання
Політика щодо термінів виконання та перескладання здійснюється з дотриманням нормативних документів щодо організації освітнього процесу в Національній академії внутрішніх справ
Політика щодо академічної доброчесності: https://www.naiau.kiev.ua/dobrochesnist/.
Політика щодо відвідування здійснюється з дотриманням нормативних документів щодо
організації освітнього процесу в Національній академії внутрішніх справ

Політика вивчення та викладання навчальної дисципліни здійснюється з дотриманням нормативних документів щодо організації освітнього процесу в Національній академії внутрішніх справ
Оцінювання результатів навчання
Підсумковий контроль:
Підсумкова кількість
Аудиторна робота
екзамен
балів
Max 60%
Max 40%
Max 100%
Т. 1, Т. 2 ... Т. 10

Шкала оцінювання: національна та EСТS
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

