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ВСТУП 

 

Методичні рекомендації щодо організації самостійної та індивідуальної 

роботи для заочної форми навчання з навчальної дисципліни «Організація 

розслідування злочинів» для здобувачів вищої освіти 5 курсу факультету 

заочного навчання працівників поліції ННІ ПОЗН підготовлені відповідно до 

навчальної програми та тематичного плану. 

Самостійна робота полягає у вирішенні типових ситуацій, які найчастіше 

виникають під час досудового розслідування та самостійного виконання 

слухачами завдань, що передбачені тематикою навчальної дисципліни. 

Індивідуальна робота полягає у виконанні наступних видів робіт за 

вибором курсанта: 

- написанні реферату за запропонованими темами;  

- доповіді-анотації на основі наукової статті; 

- підготовці кросворду, словника, презентації тощо; 

- підготовці наукової конкурсної роботи; 

- підготовці наукової статті для публікації у фаховому юридичному 

виданні;  

- підготовці тез доповіді на науково-практичний захід; 

- підготовці виступу на засіданні наукового гуртка (письмово). 

Для творчої участі та успішного виконання завдань самостійної та 

індивідуальної роботи перед кожним заняттям курсант повинен вивчити 

рекомендовану літературу, матеріали лекцій, ознайомитись з відповідними 

нормативно-правовими актами, відпрацювати відповідні контрольні запитання 

та виконати запропоновані підготовчі дії. 

Методичні рекомендації щодо написання реферату.  

Реферат (лат. referre - доповідати, повідомляти) підводить підсумок 

вивчення студентами як окремої теми, так і дисципліни в цілому.  

Обсяг реферату визначається специфікою досліджуваного питання і 

змістом матеріалів (документів), їх науковою цінністю та практичним 

значенням. Оптимальний обсяг реферату складає 10-15 сторінок. Реферат має 

відповідати вимогам до оформлення рукопису кваліфікаційної роботи: вступ і 

висновки в сумі не повинні перевищувати 20% від її загального обсягу; текст 

друкується через 1,5 інтервали на одній сторінці стандартного аркуша з такими 

полями: ліве - 30 мм, праве - 15 мм, верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм; всі сторінки 

нумеруються: загальна нумерація починається з титульного листа, проте 

порядковий номер на ньому не ставиться.  

На титульному листі реферату вказуються: офіційна назва навчального 

закладу, інститут і кафедра; прізвище та ініціали автора реферату (абревіатура 

навчальної групи); повна назва теми; прізвище та ініціали наукового керівника, 

його науковий ступінь і вчене звання; місто, де знаходиться навчальний заклад 

та рік написання реферату. Після титульного листа подається зміст реферату з 

точною назвою кожного розділу (параграфу) і вказуванням його сторінок.  

Список використаних джерел складається з дотриманням 

загальновизнаних вимог до робіт, що готуються до друку. До списку 

використаних джерел мають бути включені лише безпосередньо використані в 
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рефераті праці в алфавітному порядку авторів. Монографії і збірники, що не 

мають на титульному аркуші прізвища автора (авторів), включаються до 

загального списку за алфавітним розміщенням заголовку.  

Структура реферату: титульний аркуш; зміст (план); вступ; розділи (вони 

часто поділяються на параграфи); висновки; список використаних джерел; 

додатки (у яких наводяться таблиці, схеми, діаграми тощо); перелік умовних 

позначень. 

У вступі реферату обґрунтовується актуальність теми, її особливості, 

значущість з огляду на розвиток науки та практики або науково-методичної 

діяльності у сфері освіти. У вступі необхідно подати аналіз використаних 

джерел, назвавши при цьому авторів, які вивчали дану тематику, визначити 

сутність основних чинників, що вплинули та розвиток явища або процесу, що 

досліджується, на недостатньо досліджені питання, з’ясувавши причини їх 

слабкої аргументації. 

Основну частину реферату складають кілька розділів (що можуть бути 

розбиті на параграфи), логічно поєднані між собою.  

Виклад матеріалу в рефераті має бути логічним, послідовним, без 

повторень. Слід використовувати синтаксичні конструкції, характерні для 

стилю наукових документів, уникати складних граматичних зворотів, 

незвичних термінів і символів або пояснювати їх відразу, при першому 

згадуванні в тексті реферату. Терміни, окремі слова і словосполучення можна 

замінювати абревіатурами і сприйнятливими текстовими скороченнями, 

значення яких зрозуміле з контексту реферату. 

Неприпустимо використовувати цитати без посилання на автора. При 

цитуванні будь-якого фрагменту джерела недопустимі неточності. Взагалі, 

цитатами не слід зловживати. Якщо якийсь важливий документ потребує 

наведення його в тексті реферату в повному обсязі, то краще винести його в 

додатки. 

У рефераті необхідно визначити і викласти основні тенденції 

дослідження, підтвердити їх найтиповішими прикладами, відобразити сучасні 

ідеї та гіпотези, методики та методичні підходи до вивчення проблеми. 

Доцільно зупинитися на якомусь дискусійному моменті і спробувати 

проаналізувати позиції сторін, приєднавшись до однієї з них, чи висловити 

власну думку на певну проблему та визначити перспективи її вирішення. 

Кожен розділ реферату повинен завершуватись короткими висновками, 

чіткими і лаконічними, де узагальнено оцінки та практичні рекомендації. 

Можна стисло вказати на перспективи подальшого дослідження даної 

проблеми.  

Реферат оцінюється за такими критеріями: актуальність; наукова та 

практична цінність; глибина розкриття теми, вирішення поставлених завдань; 

повнота використання рекомендованої літератури; обґрунтування висновків; 

грамотність; стиль викладу; оформлення реферату; обсяг виконаної роботи; 

завершеність дослідження. 

 Залік результатів виконання курсантами завдань для самостійної та 

індивідуальної роботи систематично проводиться в табелі обліку  викладачами 

кафедри, які ведуть в групі семінарські заняття. При цьому враховується 

активність слухача в ході занять, в тому числі підготовка реферату (навіть, 
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якщо він не був прочитаний на занятті) та відпрацювання пропущених з різних 

причин занять, а також результати тестування. 
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Завдання для самостійної роботи 

 

Тема 1. Теоретичні положення організації розкриття та розслідування 

злочинів. 

Теми рефератів: 

1. Потреби слідчої практики – умова розвитку криміналістичної методики.  

2. Розшукова діяльність у системі розкриття злочинів. 

 

Методичні рекомендації з підготовки до заняття. 

В процесі самостійної роботи над літературою рекомендованою до 

теми, курсанти повинні з'ясовувати, що «криміналістична методика» або 

«методика розслідування окремих видів і груп злочинів», будучи 

самостійним( завершальним) розділом науки криміналістика, вивчає 

закономірності механізму вчинення злочинів окремих видів, організації та 

здійснення їх запобігання, розкриття і розслідування з метою розробки в 

суворій відповідності до вимог законності науково обґрунтованих 

рекомендацій щодо найбільш ефективного проведення досудового слідства. 

Можливість створення методики розслідування окремих видів і груп 

злочинів ґрунтується на тому, що кожне кримінальне діяння має 

індивідуальні. Тільки йому властиві риси і водночас має такі ознаки, які є 

загальними для всіх злочинів( насамперед для злочинів одного виду або 

однієї групи). Так, незважаючи на розходження в часі, місці, способі та інших 

обставинах, усі крадіжки мають загальні риси, які відрізняють їх від убивств та 

інших видів злочинів. Наявність цих загальних ознак дозволяє виявити типові 

ситуації, а так само версії, що виникають при розслідуванні цих злочинів, 

визначити характер і завдання початкових і подальших слідчих дій, прийоми 

найбільш ефективного їх проведення, заходи попередження конкретних 

кримінальних проявів, тощо. Інакше кажучи, загальні ознаки різноманітних 

видів або груп злочинів складають той фундамент, на якому базується 

методика їх розслідування. Але спільність ознак злочинів кожного виду не 

виключає, а припускає індивідуальність окремих із них. Тому в методиці 

розслідування немає і не може бути рекомендацій щодо особливостей 

розслідування кожного конкретного діяння. Базуючись на спільності ознак 

окремих видів і груп злочинів, методика визначає те типове, що є характерним 

для розслідування всіх кримінальних проявів даного виду або групи, і дає 

відповідні рекомендації. 

Отже, розділ «криміналістична методика» містить дві частини: 

загальні положення і методики розслідування злочинів окремих видів. 

Загальні положення - це теорія криміналістичної методики ( найбільш 

важливі поняття, система, завдання, зв'язок з іншими частинами 

криміналістики), а також є наукові положення і рекомендації, що є 

загальними для розслідування всіх видів злочинів. 

Методики розслідування окремих видів злочинів — це наукові 

положення і рекомендації щодо найбільш ефективного розслідування і 
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попередження окремих видів злочинів ( алгоритми розслідування конкретних 

видів злочинів) 

Варто з'ясувати, що криміналістична методика тісно пов'язана з 

криміналістичною технікою і тактикою як «загальне» і «окреме», 

акумулюючи в собі дані криміналістичної техніки і криміналістичної тактики 

стосовно до окремих видів і груп кримінальних проявів, містить рекомендації 

щодо методики їх адресного, цільового використання слідчим. 

При з'ясуванні другого питання теми необхідно мати на увазі, що 

структуру криміналістичної методики можна розглядати з двох боків. По -

перше, це побудова розділу криміналістики ( 2 частини) , про що вже йшлося 

вище, а по - другу окремої методики. У навчальній і монографічній 

літературі рекомендації щодо методики розслідування того або іншого 

злочину подаються за загальноприйнятою структурою, що забезпечує 

повноту і послідовність викладення матеріалу. В структурі типових методик 

розслідування окремих видів злочинів використовують характерну більшості з 

них конструкцію, котра містить в собі такі елементи криміналістичної 

характеристики злочинів конкретного виду; програми (алгоритми) 

розслідування злочинів конкретного виду, тобто типові комплекси слідчих 

дій, організаційних і оперативно - розшукових заходів, особливості тактики їх 

планування і проведення. Залежно від слідчих ситуації, що виникають на 

початковому і подальшому етапах розслідування, враховуючи також 

особливості взаємодії слідчого з органами дізнання, використання допомоги 

спеціалістів і громадськості під час розслідування злочинів; встановлення 

причин і умов, що сприяють учиненню злочинів даного виду, та вжиття 

відповідних профілактичних заходів. 

Питання щодо криміналістичної характеристики злочинів окремого 

виду як структурної частини методики розслідування заслуговує окремої 

уваги внаслідок його проблемного характеру. Хоча з названої проблеми 

останнім часом опубліковано чимало наукових праць, деякі її аспекти й до 

тепер є спірними і трактуються неоднозначно. Згідно кафедральної концепції 

під криміналістичною методикою розуміється сукупність відомостей про 

злочини окремого виду, що мають значення для їх розкриття і розслідування, в 

яких відображаються закономірні зв'язки між елементами механізму 

вчинення злочину, предметом злочинного посягання, особистістю 

потерпілого, особистістю злочинця). При з'ясуванні цього питання 

курсантами доцільно детально розглянути кожний елемент криміналістичної 

характеристики, а також обґрунтувати напрямки її практичного використання 

під час розслідування злочинів. 

Питання щодо типових слідчих ситуацій та їх ролі в побудові методик 

розслідування злочинів окремих видів також заслуговує окремої уваги 

внаслідок його відносної складності, неоднозначності тлумачення в 

літературі та важливості для засвоєння подальшого навчального матеріалу. 

Згідно кафедральної концепції, поняття слідчої ситуації використовується в 

широкому і вузькому розумінні. В широкому розумінні слідча ситуація - це 

фактична обстановка в розслідуванні злочину на певний момент. Яка 

складається з інформаційного, процесуального, тактичного, психологічного, 
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організаційного і матеріально - технічного факторів. При з'ясуванні цього 

аспекту поняття слідчої ситуації, необхідно охарактеризувати кожен із 

названих факторів. 

У вузькому розумінні слідча ситуація - це сукупність інформації ( 

доказової, оперативно - розшукової) щодо обставин скоєного злочину та 

особливостей його розслідування на певний момент, котра обумовлює вибір 

способі встановлення істини у даному кримінальному провадженні. 
  Використання поняття слідчої ситуації тільки в інформаційному 

аспекті( як сукупність інформації) дозволяє типізувати різноманітні ситуації, 

що складаються при розслідуванні злочинів різних видів і використовувати 

для побудови програм розслідування злочинів окремих видів ( визначити 

послідовність слідчих дій та оперативно - розшукових заходів, особливості їх 

проведення).  

  

Завдання для самостійної роботи: 

 

1. Підібрати та законспектувати літературу до теми. 

2. Підготувати реферативні доповіді за проблемними питаннями теми. 

3. Вивчити загальні положення організації розкриття та розслідування 

злочинів.  

4. Вивчити основи взаємодії слідчого з органами дізнання та іншими 

учасниками розслідування злочинів.  

5. Вивчити загальні положення криміналістичної профілактики злочинів, 

попередження та подолання протидії розслідуванню злочинів.  

6. Вивчити загальні положення організації розшукової та пошукової 

діяльності слідчого, основи організації затримання злочинця в складних умовах 

розслідування.  

 

Тема 2.  Розслідування злочинів проти життя, здоровя та статевої свободи 

особи 

Теми рефератів: 

 
1. Специфіка розслідування вбивств на замовлення залежно від способів їх 
вчинення. 
2. Вбивства, що маскуються під нещасний випадок чи самогубство. 

3.Вбивства за відсутністю трупа потерпілого. 

4. Використання спеціальних знань у розкритті і розслідуванні злочинів проти 

статевої свободи та статевої недоторканості.  

 
 

План: 
 
1. Криміналістичні характеристики 

а) умисних вбивств, 

б) заподіяння тілесних ушкоджень, 

в) згвалтування. 
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2. Організація початкового етапу розслідування вбивств відповідно до типових 

слідчих ситуацій. 

3. Викриття інсценування фактів самогубства, нещасних випадків і т. ін. 

4. Особливості розслідування на подальшому етапі, відповідно до типових 

слідчих ситуацій умисних вбивств, заподіяння тілесних ушкоджень, 

зґвалтування. 

 

Методичні рекомендації з підготовки до заняття. 

До першого питання: Слід запам’ятати, що ефективному розслідуванню 

злочинів зазначеної категорії  сприяє з’ясування даних, що складають 

криміналістичну характеристику вбивств, заподіяння тілесних ушкоджень, 

зґвалтування,  які допомагають найбільш швидкому їх розслідуванню. До 

елементів криміналістичної характеристики даних злочинів належать: 1) спосіб 

вчинення злочинів; 2) спосіб приховання; 3) місце, час та обстановка; 4) 

―слідова картина‖; 5) особа злочинця; 6) особа потерпілого. 

До другого питання: В даному питанні слід запам’ятати, що типовий 

перелік обставин, який необхідно встановлювати слідчому по справах про 

вбивства,  може бути такий: 1) що сталося – вбивство, самогубство, нещасний 

випадок чи насильницька смерть? 2)коли вчинено злочин? 3) чи є місце події 

місцем вчинення злочину? 4) скільки злочинців було на місці події; 5) яким 

способом вчинено вбивство? 6) які мотиви вбивства; 7) хто вбитий? 8) хто 

вчинив вбивство?  

До третього питання: Найважливішою слідчою дією при розслідуванні 

таких вбивств є огляд місця події і трупа. При огляді особливу увагу звертають 

на обставини виявлення трупа, його положення, стан одягу, сліди боротьби чи 

опору. В ході огляду можуть бути виявлені певні невідповідності (негативні 

обставини), характер яких дозволяє висунути версію про те, що мало місце 

інсценування події. До таких належать сліди, що суперечать загальній картині 

події або явно вказують на те, що подія відбувалася в іншому місці чи мала 

інший характер.   При розслідуванні самогубства важливо зібрати дані про 

спосіб життя загиблого, встановити його психологічний стан, з'ясувати, чи не 

було заяв про прагнення піти із життя. У необхідних випадках можна 

призначити судово-психіатричну або судово-психологічну експертизу за 

матеріалами. 

До четвертого питання: Слід запам’ятати, що наступні дії слідчого 

пов’язані з перевіркою інформації та складанням розгорнутого плану 

розслідування. Особливості наступного етапу розслідування вбивства багато в 

чому залежать від того, наскільки повно досліджені на початковому етапі версії 

про обставини події, стосунки та поведінку потерпілих і підозрюваних, позицію 

підозрюваного при допиті. 
 

Завдання для самостійної роботи: 

 

Під час самостійної підготовки за наведеною далі фабулою (етап № 1) 

курсанти в зошитах для практичних занять повинні виконати наступне 

письмове завдання: 
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–проаналізувати наведену у фабулі ситуацію скласти план розслідування 

кримінального провадження. 

 

Фабула: (етап № 1) «19 травня мешканці будинку №92 по вул. Радянській у 

м. Марганці Дніпропетровської області звернули увагу на дивне поводження 

родини Князєвих з квартири №53. Сусіди знали, що Клавдія Андріївна Князєва, 

яка завідувала клубом глухих, 13 травня виїхала у відрядження. У квартирі 

залишилися стара мати – Князєва Надія Никитична та дочка Рогова 

Світлана, учениця 10 класу 1-й школи м. Марганцю, котрих кілька днів ніхто не 

бачив. 

Заглянувши у вікно, сусіди побачили закритий постілкою труп Світлани. Про 

те, що трапилося, повідомили в Марганцевський РВ. Прибула на місце події 

оперативна група встановила, що квартира №53 розташована на першому 

поверсі 5-ти поверхового будинку; на площадку виходять двері ще трьох 

квартир - 51, 52, 54. На вхідних дверях квартири №53 наявна поштова 

скринька, у ній виявили газету за 15 травня. Двері в квартиру були закриті на 

накладний замок; ушкодження на замку і дверях відсутні. Відкривши двері та 

ввійшовши в квартиру, учасники огляду відчули гнильний запах. 

Квартира складалася з коридору, ванної, кухні, вітальні та спальні. Посередині 

вітальні на підлозі знаходився труп Рогової Світлани, накритий постілкою. 

Труп лежав на животі, обличчя звернене вліво, права щока знаходилася на 

підлозі; руки зв'язані за спиною електричним шнуром; пальці і кисті рук 

забруднені засохлою речовиною бурого кольору, схожою на кров; ноги розведені 

в сторони на відстань 45 см; плаття в області спини розірвано, його нижня 

частина піднята до рівня попереку, стегна і сідниці оголені; труси відсутні; на 

передпліччях були одягнені рукави плаща, сам він знаходився під трупом і був 

просочений кров'ю; у тім'яно-потиличній частині голови ліворуч була рвана 

рана, проникаюча до кісток черепа, розміром 6х3,5 см; голова роздута 

гнильними процесами; на спідниці засохлі плями бурого кольору. 

Праворуч від входу у вітальню на тумбочці малася дамська сумочка, у якій 

виявлені три конверти з листами на ім'я Князєвої К.А. від Суздальцева К.І., 

конверт без листа на ім'я Князєвої зі зворотною адресою: «Солонянский р-н, 

с. Наталіївка, Охрименко». На тумбочці знаходилася фотографія чоловіка у 

формі залізничника, тут же лежала газета за 12 травня. На стіні висів 

відривний календар, перший листок - за 15 травня, п'ятниця. 

Біля вікна знаходився стіл, покритий скатертиною, на якій чорною тушшю 

намальована свастика; там же стояв відкритий флакон чорної туші з 

олівцем, до нижнього кінця якого у вигляді тампона намотана вата. На столі 

лежав альбом з фотографіями, на якому намальована свастика й зроблені 

написи з погрозами членам родини Князєвої. Двері з вітальні до спальні 

відкриті. На ліжку в головах знаходилася подушка в наволочці білого кольору, 

на якій виявили написи, виконані тушшю чорного кольору: «Мати, фашизм, 

стріл, убити, дит ж 90 голів». Слово «голів» підкреслено. 

У спальні під ліжком, на підлозі, обличчям догори та ногами убік входу в 

спальню лежав труп Князєвої Надії Никитічни. Для огляду ліжко відставили 

убік. Обличчя трупа було покрито зім'ятою косинкою; кістки голови 

напомацки цілі; волосся на голові довге, сиве, забруднене кров'ю (патьоки з 
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роту); язик різко збільшений в розмірах та виступав з рота; на обличчі в 

області вилиці малися садна невизначеної форми; садна напівмісячної форми 

були на передній поверхні шиї. 

У кухні на столі знайшли електричну праску, шнур якої був відсутній, а в місці 

його кріплення наявні обривки проводу. На гладильній та бічній поверхнях 

праски виявили частки засохлої мозкової речовини. При обробці поверхні ручки 

праски папілярних візерунків, придатних для ідентифікації, не виявили. 

Родина Князєвої К.А., крім її, складалася з дочки – Світлани, матері – Князєвої 

Н.Н. і сина Князєва Владислава. Перший чоловік Князєвої загинув, другий 

чоловік Рогов Іван Костянтинович, що є батьком Світлани, живе в 

м. Норильську, маючи іншу родину. Князєв Владислав служить у Збройних 

Силах і 6 травня повинен звільнитися в запас. 

Оперативні працівники встановили, що Рогова Світлана останній раз була у 

школі 14 травня до 13 год. 40 хв. Додому вона пішла після занять разом з 

ученицею її класу Мотріченко Валею. Світлана характеризувалася як скромна 

дівчина, середніх здібностей та успішності, життєрадісна, товариська». 
 

 

Тема 3. Розслідування злочинів проти власності. 

Теми рефератів: 

1. Актуальність й особливості боротьби зі злочинами проти власності у 

сучасних умовах. 

2. Використання спеціальних знань у розкритті і розслідуванні грабежів і 

розбійних нападів.  
 

План: 

1. Криміналістична характеристика крадіжок. 

2. Особистості злочинця та жертви (як елементи криміналістичної 

характеристики грабежів та розбоїв). 

3. Способи вчинення шахрайства. 

4. Слідова картина та обстановка вчинення вимагання.  

 

Методичні рекомендації з підготовки до заняття. 

До першого питання. Слід відзначити, що загальну криміналістичну 

характеристику складають такі положення: 1) крадіжки – один із самих 

розповсюджених злочинів; 2) крадіжки вчиняються таємно; 3) характерною 

рисою даного злочину є наявність прямого умислу – крадіжки вчиняються 

навмисно, іноді після попередньої змови осіб; 4) способи крадіжок – 

різноманітні; 5) предметом злочинного посягання може бути будь-яке майно. 

Особа злочинця характерна тим, що це людина, яка не працює, веде 

аморальний спосіб життя, систематично зловживає алкоголем, вживає 

наркотики, значний процент серед даної категорії осіб раніше судимі.  

До другого питання. Основними способами вчинення грабежів та розбійних 

нападів є: 1) напад на відкритій місцевості, який вчиняється з використанням 

фактора раптовості (ривок валізи, шапки і т. ін.) без застосування насильства; 2) 

напад на громадян в житлових приміщеннях з проникненням в них під яким-
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небудь виглядом або насильницьким шляхом; 3) напад на відкритій місцевості, із 

застосуванням або погрозою застосування насильства; 4) напад на працівників 

державних або громадських організацій у приміщеннях цих організацій; 5) напад 

на громадян в рухомому складі залізничного або іншого виду транспорту; 6) напад 

на водіїв автомашин з метою заволодіння автомашиною, грішми або цінним 

вантажем.  

Слідова картина характеризується тим, що на місці злочину залишається мало 

слідів злочину і інших речових доказів. Очевидці, як правило, не можуть 

споглядати всю картину злочину; в своїх показах вони розповідають тільки про 

окремі елементи події. Нерідко свідків-очевидців по даній категорії справ зовсім 

немає. Потерпілі в силу свого нервового потрясіння викликаного злочином, 

сприймають картину події у перекрученому вигляді. Потерпілим іноді здається, 

що злочинців було більше, ніж насправді, що це були люди ―великого зросту‖, ―із 

звірячим обличчям‖ і т.п.  

Особа злочинця характерна тим, що це людина, яка не працює, веде 

аморальний спосіб життя, систематично зловживає алкоголем, вживає наркотики, 

значний процент серед даної категорії осіб раніше судимі. Жертва розбійного 

нападу попередньо намічається з врахуванням посади, роду занять та матеріальної 

забезпеченості, при пограбуваннях часто підбирається жертва, яка не в змозі дати 

активну відсіч в силу вікових та інших факторів. Частіше нападам піддаються 

люди, які зловживають спиртними напоями, а також схильні до зв’язків з жінками 

легкої поведінки. 

До третього питання:  Необхідно запам’ятати, що до обставин які 

підлягають встановленню відносяться: 1) чи мав місце злочин; 2) спосіб 

вчинення злочину; 3) час, місце та інші обставини злочину; 4) що викрадено, 

кому воно належало, розмір матеріальних збитків; 5) особа злочинця 

(злочинців); 6) особа потерпілого та ушкодження, які нанесені йому; 7) 

наявність пособників, підмовників, збутників майна та ін.; 8) обставини, які 

сприяли злочину. 

До четвертого питання: Типові слідчі ситуації початкового етапу 

розслідування та відповідні їм дії: 1) особу, яка підозрюється у вчиненні злочину 

затримано на місці злочину або безпосередньо після його вчинення (затримання і 

особистий обшук підозрюваного, освідування потерпілого і підозрюваного та 

огляд їх одягу, огляд місця події, допит потерпілого, допит підозрюваного, допит 

свідків-очевидців, обшук за місцем мешкання або роботи підозрюваного, 

призначення судових експертиз, доручення органам дізнання проведення ОРЗ); 2) 

особа, підозрювана у вчиненні злочину, відома, але не затримана (допит 

потерпілого, огляд місця події, допит свідків-очевидців, призначення судових 

експертиз, освідування потерпілого та огляд його одягу, доручення органам 

дізнання проведення ОРЗ) ; 3) відомостей про особу, яка вчинила злочин, немає 

або майже немає (дії слідчого такі ж як і по слідчій ситуації № 2). Послідуючі 

слідчі дії: допит свідків, пред’явлення для впізнання, відтворення обстановки та 

обставин події (перевірка показів на місці), очні ставки, допит підозрюваних 

(обвинувачуваних), призначення експертиз. 
  

Під час самостійної підготовки за наведеною далі фабулою (етап № 1) 

курсанти в зошитах для практичних занять повинні виконати наступне 



 13 

письмове завдання: 

–проаналізувати наведену у фабулу скласти план розслідування 

кримінального провадження. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Фабула 1: 10 травня 2001 року, о 18 год. 30 хв. до Бабушкінського РВ 

звернулась гр-ка Петренко Н.Б., що мешкає за адресою: м. Дніпропетровськ, 

вул. Героїв Сталінграда, буд.5, кв.3, яка повідомила про вчинення у її квартирі 

крадіжки. Згідно заяви Петренко Н.Б., того ж дня о 8 год., коли вона уходила 

на роботу, то закрила двері квартири, а після повернення о 18 год. побачила, 

що хоч її житло і було запертим, всередині очевидні зміни в обстановці, а 

саме: з шухляд меблевої стінки на підлогу викинуті всі речі; двері шафи для 

одягу відкриті та частина його знаходиться на підлозі; відсутній 

відеомагнітофон “Sony”, що знаходився на нижній полиці підставки для 

телевізора. 

Як повідомила Петренко, щоб не гаяти час, всю квартиру вона не оглядала, а 

одразу звернулась у райвідділ. Згідно її пояснень, коли вона уходила на роботу, 

закрила двері тільки на накладний замок, а ключ сховала всередині 

електричного щитка, що знаходиться на площадці перед квартирою. Вона так 

зробила тому, бо напередодні їй з міста Харкова подзвонив чоловік – 

Петренко В.П., який перебуває там у відрядженні, та повідомив, що забув 

вдома ключі, а повернутись, якщо нічого не завадить, планує вдень 10 травня. 

Раніше у надзвичайних випадках вона також залишала найменший з дверних 

ключів у щитку і чоловіку це місце відомо. О 18 годині ключ вона знайшла на 

тому ж місці. Петренко В.П. мабуть з відрядження ще не повернувся, бо 

вдома його немає. 

На місце події виїхала слідчо-оперативна група у складі ст.слідчого 

Васько Н.Н., оперуповноважених Тіщенко П.Я. та Кліменко В.П., експерта-

криміналіста Бурова І.І., кінолога Шевченко Б.С. зі службовою собакою Марс. 

Оглядом встановлено, що однокімнатна квартира №3 розташована на 

першому поверсі п’ятиповерхового будинку №5, вхід до під’їзду №1 якого 

обладнано кодовим замком. На сходинковій площадці ще знаходяться квартири 

№1, №2, та №4. Вхід до квартири Петренко перекритий одностворчастими 

дверима, обладнаними накладним циліндровим та врізним сувальдним замками. 

У квартирі наявні три вікна; всі вони з зовнішньої сторони мають металеву 

решітку та на момент огляду закриті. Зовнішньо видимі пошкодження на 

дверях, замках та вікнах відсутні. В процесі огляду з вхідних дверей до 

квартири №3 було вилучено замок, який відкривається найменшим із ключів, та 

сам ключ, який Петренко Н.Б. раніше залишала всередині електричного щитка. 

В прихожій на підлозі виявлені три поверхневих пилових сліди взуття 

довжиною 28 см кожний, що ведуть у напрямку до вітальні, які вилучені на 

три світлих дактоплівки. Шухляди меблевої стінки, що знаходиться у 

вітальні, викинуті на підлогу разом з їх змістом, всі дверці стінки відкриті та 

речі з верхніх поличок також знаходяться на підлозі кімнати. На верхній 

дверці лівої секції меблевої стінки виявлені два поверхневих потожирових сліди 

пальців рук, які вилучені на дві липких стрічки. На столі у попільниці знайдено 
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недопалок сигарети “Ватра” з фільтром, який вилучено та запаковано у 

поштовий конверт, бо зі слів Петренко Н.Б. її чоловік палить лише трубку. 

Застосування службової собаки не дозволило розшукати злочинця по “гарячих 

слідах”, оскільки Марс, почавши зі слідів взуття на підлозі в прихожій, вибіг з 

квартири №3 на площадку, понюхав коврик біля квартири №4, потім вибіг з 

під’їзду у двір дому, трохи покрутився там і, мабуть загубивши слід, 

повернувся назад на площадку, де знову обнюхав коврик біля квартири №4, 

після чого залаяв. З-за дверей у відповідь почав лаяти інший пес, тому для 

забезпечення спокою мешканців будинку собаку Марса більше не 

використовували. 

  

Фабула 2: 13 березня 200__ р., о 19.15 год. до чергового Бабушкінського РВ 

м. Дніпропетровська звернулася Сазонова Н.Г. із заявою про те, що кілька 

хвилин тому на вул. Панікахі на неї напав якийсь чоловік, побив її та, коли вона 

була в непритомному стані, викрав гаманець з грошима і зник у невідомому 

напрямку. Згідно до пояснень Сазонової, вона приблизно о 18.30 год. 

поверталася додому від подруги, в якої гостювала. На вул. Панікахі її наздогнав 

чоловік і раптово вдарив чимось по голові. Потім, долаючи опір, він звалив її на 

землю, здавив їй шию шматком кабелю й вона втратила свідомість. Коли вона 

прийшла до тями, нападник вже зник. 

На обличчі та шиї потерпілої малися садни. Під час огляду місця події 

був знайдений шматок телевізійного кабелю з заводським маркуванням «КСМ - 

1970» та об`ємні сліди ніг, які нагадували спортивне взуття. 

 

Тема №4. Розслідування злочинів у сфері господарчої діяльності.   

 

Теми рефератів: 

1.Фальшивомонетництво в Україні: причини й умови поширення. 

2. Особливості розслідування кримінальних проваджень про контрабанду. 

 

План: 

1. Криміналістична характеристика фальшивомонетництва, контрабанди, 

відмивання „брудних‖ коштів, фіктивного підприємництва, ухилення від 

сплати податків.  

2. Типові слідчі ситуації та відповідні ним комплекси слідчих дій і розшукових 

заходів на початковому етапі фальшивомонетництва. 

3. Планування подальшого етапу розслідування фальшивомонетництва. 

 

Методичні рекомендації з підготовки до заняття. 

До першого питання.  Проблема криміналістичної характеристики 

злочинів у сфері господарської діяльності останні тридцять років активно 

досліджуються і обговорюються на сторінках спеціальних юридичних видань. 

Фактично всі вчені-криміналісти, які займаються питаннями методики 

розслідування окремих видів злочинів приділяли у своїх працях увагу 

криміналістичній характеристиці цих злочинів  
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Типовими структурними елементами криміналістичної характеристики 

вказаних злочинів: а) предмет безпосереднього замаху; б) спосіб вчинення 

злочину в його широкому розумінні; в) слідова картина в її широкій 

інтерпретації; г) особа злочинця 

До другого питання. Порядок розслідування кримінальних проваджень 

про фальшивомонетництво має певну специфіку, яка обумовлена обставинами 

та механізмом вчинення фальшивомонетництва, конкретними умовами 

провадження окремих слідчих дій та джерелами отримання криміналістично 

значимої інформації про даний злочин. 

До третього питання: При класифікації типових слідчих ситуацій 

необхідно виходити з таких відомостей, які характеризують більшість слідчих 

ситуацій, які трапляються у практичній діяльності: а) характер вихідної 

інформації, що надійшла до органу внутрішніх справ, про подію, яка відбулася 

та спосіб її отримання; б) джерело надходження тієї чи іншої інформації про 

особу та (або) її діяльність по виготовленню та збуту фальшивих грошових 

знаків або цінних паперів; в) місце (географія місць) збуту фальшивих 

грошових знаків або цінних паперів; г) відносно чого (та) або кого 

(виготовлювача, збувача, посередника, організатора, співучасника) надійшла 

інформація в органи внутрішніх справ, у зв’язку з фактом 

фальшивомонетництва; д) на якому етапі оперативно-слідчої діяльності 

надійшла в органи внутрішніх справ інформація про фальшивомонетництво; е) 

наявність або відсутність зізнання затриманої особи у вчиненні 

фальшивомонетництва тощо. 

До четвертого питання:  Слід запам’ятати, що наступні дії слідчого 

пов’язані з перевіркою інформації та складанням розгорнутого плану 

розслідування. Особливості наступного етапу розслідування 

фальшивомонетничества багато в чому залежать від того, наскільки повно 

досліджені на початковому етапі версії про обставини події, стосунки та 

поведінку підозрюваних та встановлення співучасників злочину, позицію 

підозрюваного при допиті та інше. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

 

Під час самостійної підготовки, за наведеною фабулою курсанти повинні 

виконати наступне письмове завдання: 

– за наведеною фабулою сформулювати відповідні версії та скласти 

письмовий план розслідування кримінального провадження. 

 

Фабула: 11 квітня 200__ р., о 10.30 год. під час проведення операції „Трал” на 

Центральному ринку м. Дніпропетровська співробітниками Кіровського РВ 

затримано гр-на Чурко І.І., який намагався розрахуватись за придбаний товар 

підробленою банкнотою номіналом 20 грн. зразка 2005 року. В ході особистого 

огляду у Чурко І.І. виявлено та вилучено ще 23 аналогічних банкноти з 

однаковими серією та номером, а саме ДП 7407172. Згідно до пояснень 

Чурко І.І., він напередодні, 10 квітня біля обмінного пункту банку „Земельний 

капітал”, розташованого в житловому будинку на пр. Пушкіна, за досить 

вигідним курсом поміняв у невідомого чоловіка 100 $ США, замість яких 
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отримав 26 банкнот номіналом 20 грн. Частину з цих грошей він вже витратив 

10 та 11 квітня, а залишок в нього вилучили. Попереднім дослідженням 

вилучених у Чурко І.І. об’єктів було встановлено, що вони є копіями банкнот 

номіналом 20 грн. кожна, виготовленими за допомогою копіювальної техніки. 

 

Тема №5. Розслідування злочинів проти довкілля. 

Тема рефератів: 

1. Особливості розслідування кримінальних проваджень про злочини проти 

довкілля. 

2. Призначення кримналістичних та інших експертиз в кримінальних 

провадженнях про злочини проти довкілля. 

. 

План: 

1. Криміналістична характеристика злочинів проти довкілля. 

2. Обставини, які підлягають встановленню, дослідженню та доказуванню при 

розслідуванні злочинів проти довкілля. 

3. Встановлення причин та умов, що сприяли вчиненню злочинів проти 

довкілля, та характеристика основних профілактичних заходів. 

 

Методичні рекомендації з підготовки до заняття. 

До першого питання.   Незважаючи на те, що вищевказані злочини досить 

різнопланові (по характеру діянь, суб’єкту, об’єкту посягання та його 

наслідках, тощо) криміналістичні характеристики їх окремих видів в основному 

типові, тому можливо розглядати загальну криміналістичну характеристику 

групи діянь – злочинів проти довкілля. Разом з тим, враховуючи саме 

різноплановість злочинів, варто будувати видові криміналістичні 

характеристики тих діянь, де окремі елементи зазначеної категорії суттєво 

відрізняються. 

Структуру загальної криміналістичної характеристики злочинів проти 

довкілля складають елементи: 1)предмет (об’єкт) злочинного посягання; 

2)способи вчинення злочинів; 3)сліди; 4)обстановка вчинення злочинів; 

5)особистість злочинця. 

До другого питання. При розслідуванні справ про злочини проти довкілля 

з’ясування всіх обставин їх вчинення починається з встановлення наявності 

шкідливих наслідків, що наступили в результаті протиправного діяння, а через 

них – самого факту події, джерела забруднення та винної особи. 

Оскільки злочини проти довкілля досить несхожі, обставини, що 

підлягають встановленню, дослідженню та доказуванню при розслідуванні 

кожного з них також відрізняються за своєю специфікою, але можна виділити ті 

з них, які необхідно з’ясовувати у більшості випадків по даній категорії 

правопорушень, а саме: 

1. Характер об’єкта, що постраждав внаслідок злочинних дій (ділянка 

місцевості, водоймище, представники флори чи фауни, тощо).   
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2. Місце та час вчинення діяння. Місце розташування джерела шкідливого 

впливу на оточуюче середовище.   

3. Спосіб вчинення та приховування діяння.    

4. Які саме правила (порядок, технологічні норми, стандарти, вимоги 

законодавства тощо) було порушено. 

5. Характеристика шкідливих наслідків, що наступили в результаті 

злочину (вид та обсяги шкоди; її вартість, якщо можна підрахувати).   

6. Хто скоїв злочин (посадові особи або окремі громадяни).   

7. Мотив і мета злочину.   

8. Причини та умови, що сприяли вчиненню злочину проти довкілля.   

9. Наявність обставин, що впливають на ступінь відповідальності винних 

осіб. 

До третього питання:   Від впливу людської діяльності на навколишнє 

природнє середовище для нього стають все більш чутливішими. З одного боку, 

ці факти підтверджуються дослідженнями вчених, їх багатолітніми 

спостереженнями за змінами клімату, стану атмосферного повітря, хімічних 

складів води, грунту. Нас вже не дивують такі висліви, як «озонові дири», 

«глобальне потепління», «таяння гірських шапок та арктичного льоду», «зміна 

напрямків морських течій» тощо, адже нікому не потрібні пояснення, що 

розуміється під тим або іншим з перелічених явищ. З іншого боку, вплив всіх 

цих явищ ми поступово починаємо відчувати на собі. Чи людство вже 

перетнуло критичну межу, після якої «механізм самознищення» вже неможливо 

буде відключити, чи ця межа десь попереду? 

Вплив на довкілля не обмежується кордонами тієї чи іншої держави, а 

впливає на природу в цілому. Тому встановлення причин та умов, що сприяли 

вчиненн. Злочинів проти довкілля є основою для профілактики вказаних 

злочинів.    

 

 

Тема 6.  Розслідування злочинів проти громадської безпеки, громадського 

порядку та моральності. 

 

Теми рефератів: 

1. Особливості огляду місця події та вилучення доказів у справах про 

хуліганство. 

2. Призначення експертиз та місця їх проведення у справах про хуліганство. 

3. Криміналістична характеристика завідомо неправдивих повідомлень про 

загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності. 

4. Криміналістична характеристика незаконного поводження зі зброєю, 

бойовими припасами або вибуховими речовинами 

 

План: 

1. Криміналістичні характеристики: 

а) хуліганства 

б) завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян, 

знищення чи пошкодження обєктів власності. 
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2. Планування розслідування хуліганства відповідно до типових слідчих 

ситуацій 

3. Тактика проведення окремих слідчих дій у справах про  завідомо 

неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищення чи 

пошкодження обєктів власності. 

 

Методичні рекомендації з підготовки до заняття. 

 До першого питання. До найбільш небезпечних злочинів, що впливають 

на стан громадської безпеки, належать хуліганства та завідомо неправдиві 

повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження 

об’єктів власності. Вони не тільки негативно впливають на економічний, 

соціальний та культурний розвиток, ускладнюють криміногенну ситуацію у 

державі, а й можуть поставити під загрозу проведення на території України 

заходів місцевого, загальнодержавного та міжнародного значення. Особливо це 

набуває актуальності у зв’язку з плануванням та проведенням в Україні 

фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року. 

   Ефективному розслідуванню злочинів сприяє з’ясування даних, що 

складають криміналістичну характеристику, тобто сукупності криміналістичне 

значущих елементів, які допомагають найбільш швидкому розслідуванню.  

      До  елементів  криміналістичної  характеристики  хуліганства  

належать: Спосіб приготування, скоєння та приховування злочину; Місце, час, 

обстановка, знаряддя та засоби скоєння злочину;Сліди злочину;Особа 

злочинця;Особа потерпілого. 

До другого питанння. Справи про злочини, передбачені ст.296 КК 

України, при наявності підстав можуть порушуватися по будь-якому вказаному 

в ст. 94 КПК України приводу. При цьому слідчі повинні враховувати дві 

особливості: наявність достатніх даних, які вказують на ознаки кримінально-

караного хуліганства, оскільки хуліганські вчинки, в залежності від характеру, 

ступеня порушення і повторності, можуть тягти за собою як кримінальну, так і 

адміністративну відповідальність; спрощений порядок провадження в справах 

про злочини, передбачені ч.І ст.296 КК України. 

До третього питання. Досудове розслідування за злочинами, 

кваліфікованими у відповідності до ст. 259 КК України здійснюється шляхом 

проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів. У кожному 

конкретному випадку їх кількість та послідовність проведення визначається, 

слідчим з урахуванням ситуації, що склалась на відповідний момент 

розслідування, а також подальших перспектив.  

Серед слідчих дій одне з основних займає огляд місця події. Огляд 

вважається невідкладною, незамінною жодною іншою слідчою дією. Також 

слід вказати на такі слідчі дії як : обшук, виємка, впізнання, допит та інші.  

 

Завдання для самостійної роботи: 

Під час самостійної підготовки, за наведеною фабулою курсанти повинні 

виконати наступне письмове завдання: 

– за наведеною фабулою сформулювати відповідні версії та скласти 

письмовий план розслідування кримінального провадження. 
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Фабула: «23 квітня о 22 годині 45 хвилин до чергової частини Чугуївського 

міськвідділу внутрішніх справ зателефонував директор Новопокрівського 

будинку культури Сазонов і повідомив, що група молодиків на мотоциклах 

увірвалася до приміщення, де відбувалася дискотека. Хулігани брутально 

висловлювались, побили декількох відпочиваючих. В результаті завдано значних 

матеріальних збитків; тілесні пошкодження одержав керівник вокально-

інструментального ансамблю Костянтинов. Його відправлено до лікарні. 

На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група. В ході огляду місця події 

було встановлено: у танцювальному залі будинку культури на підлозі виявили 

сліди протектора коліс мотоцикла, які сфотографували та вилучили; мали 

місце руйнування (розбито віконне скло у холі, зірвано штори); пошкоджено 

електромузичні інструменти (електроорган, підсилювач, дві акустичні 

колонки); в дерев’яному корпусі звукової колонки виявили уламок леза ножа, 

який вилучили; на підлозі, біля естради, знайшли шматок гумового шлангу та 

його також вилучили». 

 

 

Тема №7. Розслідування злочинів в сфері незаконного обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів. 

Тема рефератів: 

1.  Характеристика найбільш розповсюджених видів наркотичних засобів 

та психотропних речовин. 

2. Типова слідова картина злочинів у сфері обігу наркотиків. 

3. Способи вчинення злочинів та особливості особи злочинця як 

елементи криміналістичної характеристики злочинів у сфері обігу наркотиків. 

 

План: 

1.  Криміналістична характеристика злочинів у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів. 

2. Висування версій і планування розслідування. Особливості тактики 

початкових слідчих дій та їх поєднання з оперативно-розшуковими заходами у 

провадженнях про незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин 

і прекурсорів. 

 

Методичні рекомендації з підготовки до заняття. 

 До першого питання. Відповідаючи на перше питання, слід зазначити, що 

криміналістична характеристика – одна із головних категорій в науці 

криміналістиці. Це загальна категорія методики розслідування окремих видів 

злочинів, вона є першим елементом в її структурі, тому й має принципове 

значення. 

 Більшість криміналістів включає в криміналістичну характеристику 

злочинів в сфері незаконного обігу наркотичних засобів такі елементи: 

а) предмет злочинного посягання, б)   спосіб вчинення злочину , в) типова 

слідова “картина”, г)особа злочинця  
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 До другого питання  слід зробити наголос на тому, що оскільки злочини, 

пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів або психотропних речовин, 

різноманітні за своїм характером, коло типових слідчих ситуацій, що 

складаються на початковому етапі розслідування, необхідно визначати для 

кожного конкретного виду злочинів окремо. Узагальнений перелік таких 

ситуацій неминуче буде мати дещо умовний характер. Проте можна виділити 

декілька ситуацій, найбільше характерних для початкового етапу розслідування 

по справах даної категорії, незалежно від конкретного виду злочину: 

1. Особа затримана на «гарячому» за один зі злочинів, пов’язаних із 

незаконним обігом наркотичних засобів або психотропних речовин, і 

признається у вчиненому правопорушенні. 

2. Є очевидні ознаки злочину, пов’язаного з незаконним обігом наркотиків, 

але запідозрена особа сховалася. 

3. Є очевидні ознаки злочину аналізованої категорії, але конкретна особа, 

запідозрена у вчиненні злочину, не встановлена. 

 Необхідно запам’ятати, що виходячи з типових слідчих ситуацій, можна 

типізувати й окремі слідчі версії. В провадженнях даної категорії найбільш 

характерні такі типові версії:  

При виявленні наркотичної речовини в затриманого або в його житлі 

можливі припущення про те, що: 

1) затриманий - наркоман і придбав, викрав, виготовив одержав від третіх 

осіб наркотичну речовину для власного споживання і (або) для продажу 

вроздріб, 

2) затриманий - не наркоман і придбав, викрав, виготовив, одержав від 

третіх осіб наркотичну речовину для продажу вроздріб, 

3) затриманий - (наркоман або не наркоман) придбав, викрав, виготовив, 

одержав від третіх осіб наркотичну речовину для оптового продажу 

спекулянту, 

4) затриманий - (наркоман або не наркоман) чинив злочинні дії поодинці, 

5) затриманий - (наркоман або не наркоман) член злочинного угруповання 

по систематичному збуті викрадених, виготовлених або перекуплених в третіх 

осіб наркотичних речовин, 

6) затриманий - не член злочинного угруповання зберігав, перевозив, 

пересилав наркотичну речовину на прохання інших осіб. 
 

Завдання для самостійної роботи: 

Під час самостійної підготовки, за наведеною фабулою курсанти повинні 

виконати наступне письмове завдання: 

– за наведеною фабулою сформулювати відповідні версії та скласти 

письмовий план розслідування кримінального провадження. 

 

Фабула: 9 травня 200_ р. в північному тунелі залізничного вокзалу ст. 

«Дніпропетровськ-пасажирський» працівниками міліції був затриманий 

гр. Куценко В.Я., в якого були вилучені дві сумки з сухими подрібненими 

рослинами, схожими на макову соломку, загальною вагою 28 кг 600 г. 

До слідчого відділу надійшов зібраний первинний матеріал: 

1. Рапорт оперуповноваженого УБНОН. 
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2. Протокол вилучення у Куценко і огляду двох сумок з речовиною рослинного 

походження коричневого кольору вагою 12 кг 750 г і 15 кг 850 г. 

3. Протокол відібрання зразків для попереднього дослідження рослинної 

речовини з кожної сумки. 

4. Довідка спеціаліста про те, що рослинна речовина, вилучена у Куценко, є 

наркотичним засобом – маковою соломкою. 

5. Письмове пояснення Куценко про те, що макову соломку він купив на ринку м. 

Стрий Львівської обл. для продажу в зв’язку з важким матеріальним 

становищем. 

6. Протокол особистого огляду Куценко. 

7. Довідка про медичне освідування, відповідно до якої Куценко не знаходився в 

стані наркотичного сп’яніння. 

8. Письмові пояснення Корф М.А. і Сдобкової А.В. про те, що вони в якості 

понятих були присутні під час вилучення й огляді сумок у Куценко та 

відібрання зразків рослинної речовини для експертного дослідження.” 

 

 

Тема №8. Розслідування злочинів проти авторитету органів державної 

влади  

Тема рефератів: 

1.Криміналістична характеристика злочинів, що чиняться проти 

авторитету державної влади: підроблення документів, печаток, штампів та 

бланків, їх збування, або використання підроблених документів (ст. 358) . 

 

  

План: 

1.Криміналістична характеристика злочинів проти авторитету органів 

державної влади. 

2. Початкові (невідкладні) слідчі дії та розшукові заходи у найбільш 

розповсюджених типових слідчих ситуаціях у провадженнях проти авторитету 

органів державної влади.  

4. Особливості розслідування злочинів проти авторитету органів державної 

влади на подальшому етапі відповідно до типових слідчих ситуацій 
 

Методичні рекомендації з підготовки до заняття. 

 

 До першого питання. Відповідаючи на перше питання, слід зазначити, 

що для правоохоронних органів діяльність з підтримання правопорядку, 

запобігання правопорушенням є основною і полягає у невідкладному й 

адекватному реагуванні на факти невиконання або неналежного виконання 

вимог і приписів правових норм з боку юридичних і фізичних осіб. Працівники 

правоохоронних органів повинні діяти на основі закону і не мають права 

виходити за межі наданих повноважень.Вплив у будь-якій формі на працівника 

правоохоронного органу з метою перешкодити виконанню ним службових 

обов'язків або добитися прийняття незаконних рішень є втручання в діяльність   
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правоохоронних органів.За це передбачена кримінальна відповідальністю за ст. 

343 КК України. 

  Втручання може виявлятися в умовлянні, шантажуванні потерпілого, 

погрозі відмовити у наданні законних благ, а також у будь-якій іншій формі 

впливу (абз. 1 п. 11 постанови ПВСУ «Про застосування судами законодавства, 

що передбачає відповідальність за посягання на життя, здоров'я, гідність та 

власність суддів і працівників правоохоронних органів» від 26 червня 1992 р. № 

8). Вплив може здійснюватися усно, письмово (у тому числі й анонімно), за 

допомогою засобів масової інформації (публікацій у газетах, виступах по радіо, 

телебаченню тощо), як особисто, так і за допомогою інших осіб. 

Умовляння —це прохання, переконання, поради, обіцянка надати будь-

які послуги, схиляння потерпілого до вчинення чи невчинення будь-яких дій, 

що перешкоджають виконанню ним службових обов'язків, прийняттю 

законного рішення. 

 Шантажування —це погроза розголосити відомості, що ганьблять 

потерпілого чи близьких йому осіб, або інші відомості, які потерпілий хотів би 

зберегти в таємниці тощо. 

Інші форми впливу —незаконна відмова у наданні певних благ, 

протиправне позбавлення пільг, переваг, втручання в особисте життя, погроза 

насильством тощо. 

         До  елементів  криміналістичної  характеристики  вказаних видів злочинів  

належать: Спосіб приготування, скоєння та приховування злочину; Місце, час, 

обстановка, знаряддя та засоби скоєння злочину;Сліди злочину;Особа 

злочинця;Особа потерпілого 

Відповідаючи на інші питання слід зазначити, що досудове 

розслідування за злочинами, кваліфікованими у відповідності до ст. 343 КК 

України здійснюється шляхом проведення слідчих дій та оперативно-

розшукових заходів. У кожному конкретному випадку їх кількість та 

послідовність проведення визначається, слідчим з урахуванням ситуації, що 

склалась на відповідний момент розслідування, а також подальших перспектив.  

Серед слідчих дій одне з основних займає огляд місця події. Огляд вважається 

невідкладною, незамінною жодною іншою слідчою дією. Також слід вказати на 

такі слідчі дії як : обшук, виємка, впізнання, допит та інші.  

 

 

Тема № 9 

Розслідування злочинів у сфері використання ЕОМ, систем та 

комп’ютерних мереж  

Тема рефератів: 

1. Компютерні  злочини : способи скоєння та розкриття. 

2. Проблеми боротьби зі злочинами у сфері використання комп'ютерних 

технологій. 

  

План: 
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1.  Криміналістична характеристика злочинів, вчинених з використанням 

ЕОМ. 

2. Способи вчинення та класифікація комп’ютерних злочинів. 

3. Тактика слідчих дій при розкритті та розслідуванні злочинів у сфері 

використання ЕОМ, систем та комп’ютерних мереж. 

4. Загальні положення пошуку, вилучення та зберігання доказової інформації, 

отриманої при розслідуванні вказаної категорії злочинів. 

5. Можливості судових експертиз при дослідженні носіїв електронної 

інформації 

 

Методичні рекомендації з підготовки до заняття. 

  До першого питання. До основних структурних елементів 

криміналістичної характеристики зазначеного виду злочинів необхідно 

віднести відомості про: - вихідну інформацію, в яку входять: поняття злочинів у 

сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем 

та комп’ютерних мереж; характеристика машинної інформації; характеристика 

носіїв машинної інформації та інших засобів комп’ютерної техніки; - способи 

кримінального впливу на комп'ютерну інформацію і їхні типові сліди (система 

матеріальних та ідеальних слідів „комп'ютерних‖ злочинів); - слідова картина; - 

особу можливого злочинця, ймовірні мотиви і цілі його дій; - ймовірну жертву 

злочину.  

До другого питання. На сьогоднішній день відсутній єдиний підхід до 

описання способів вчинення „комп'ютерних‖ злочинів Так,  виявлено, що лише 

34% практичних працівників орієнтуються на яку-небудь класифікацію. 

Вітчизняний і закордонний досвід розслідування „комп’ютерних‖ злочинів 

показує, що практичне застосування працівниками правоохоронних органів 

теоретичних знань про способи їх вчинення поєднано зі складністю розуміння 

системи дій злочинців і необхідністю використання для цього спеціальних 

знань у сфері інформаційних технологій. При подоланні цих труднощів 

необхідно враховувати те, що будь-який „комп’ютерний‖ злочин є 

неправомірним впливом на машинну інформацію.  

Першим способом злочинного впливу на комп’ютерну інформацію є її 

копіювання, тобто незаконне перенесення комп’ютерної інформації з одного 

носія на інший зі збереженням вихідних даних без змін.   

До третього питання. На основі вихідних слідчих ситуацій на 

початковому етапі розслідування злочинів у сфері використання електронно-

обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп’ютерних мереж можна 

виявити типові версії, що найбільш загально пояснюють подію, коли 

інформації про неї дуже мало, вона суперечлива і не цілком достовірна.  

Основою виділення типових версій можна визнати мету вчинення 

„комп'ютерного‖ злочину. Аналіз емпіричного матеріалу, чисельних наукових 

джерел за темою (вітчизняних і зарубіжних) дозволяє виділити такі основні цілі 

вчинення „комп’ютерних‖ злочинів: а) прагнення отримання матеріальної 

вигоди від заволодіння чужою власністю у вигляді: грошових коштів, інших 

матеріальних цінностей, конфіденційної інформації; б) порушення авторських 

прав; в) порушення алгоритму проходження інформації, знищення або 

пошкодження комп'ютерних програм і баз даних, а також їх носіїв.  
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На основі типових вихідних ситуацій на початковому етапі розслідування 

злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин 

(комп'ютерів), систем та комп’ютерних мереж можна виявити типові версії, що 

найбільш загально пояснюють подію, коли інформації про неї дуже мало, вона 

суперечлива і не цілком достовірна. . „Комп'ютерний‖ злочин вчинений з 

метою отримання матеріальної вигоди. 1.1. „Комп'ютерний‖ злочин є 

посяганням на розкрадання грошових коштів. Версія 1.1.1. Комп'ютерний 

злочин вчинено з метою розкрадання грошових коштів групою осіб за 

попередньою змовою або організованою групою за участю співробітника даної 

установи; один з суб'єктів добре володіє навичками роботи з комп'ютерною 

технікою. Версія 1.1.2. Комп'ютерний злочин вчинено з метою розкрадання 

грошових коштів співробітником даної установи, що володіє навичками роботи 

з комп'ютерною технікою. Версія 1.1.3. Комп'ютерний злочин з метою 

розкрадання грошових коштів вчинено без участі співробітників даної установи 

злочинцями, один з яких володіє навичками роботи з комп'ютерною технікою.  

До четвертого питання. Особливості проведення окремих слідчих дій та 

взаємодії їх учасників при розслідуванні „комп’ютерних‖ злочинів 

Найважливішими інструментами встановлення обставин розслідуваної події у 

справах даної категорії на початковому етапі розслідування є слідчий огляд, 

обшук і виїмка, допит свідків і підозрюваного.  

Особливості провадження названих слідчих дій визначаються самою 

специфікою використання, накопичення і зберігання комп’ютерної інформації 

на різних носіях. Варто наголосити і зупинитися на тих із них, які містять 

максимальну інформативність, з точки зору отримання найбільшого обсягу 

доказової інформації.  

До п’ятого питання. У справах даного виду в більшості випадків 

призначають криміналістичні (трасологічну, почеркознавчу), судово-

бухгалтерську, судову експертизу комп’ютерної техніки і програмних 

продуктів і деякі інші види експертиз, техніко-криміналістичне дослідження 

документів.  

 

 

Тема № 10. Розслідування злочинів у сфері службової діяльності 

Тема рефератів: 

1.Проведення тактичних операцій по викриттю хабарництва.   

2.Виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню злочинів у сфері 

службової діяльності. Характеристика основних профілактичних заходів. 

 

  План: 

1. Криміналістична характеристика злочинів у сфері службової діяльності 

(одержання хабара, давання хабара, провокація хабара). 

2. Планування та проведення тактичних операцій по викриттю хабарництва.  

3. Висування версій і планування розслідування на початковому етапі 

відповідно до типових слідчих ситуацій. 
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4. Виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню злочинів вказаної 

категорії. Характеристика основних профілактичних заходів. 

 

 

Методичні рекомендації з підготовки до заняття. 
  До першого питання.  До групи злочинів у сфері службової 

діяльності віднесені такі види суспільно небезпечних діянь, що порушують 

функції державних органів або органів самоврядування, підприємств, установ 

або організацій, незалежно від форми власності та галузей діяльності 

службових осіб (статті 364—370 КК). 

Серед основних елементів загальної криміналістичної характеристики 

службових злочинів варто виділити способи їх вчинення і приховування та 

типові матеріальні сліди.  

Особливості способів службових злочинів полягають у тому, що вони 

застосовуються не як одиничні дії, а найчастіше у вигляді продуманої системи 

злочинної діяльності, яка здійснюється протягом тривалого періоду. Для 

службових злочинів (за винятком службової недбалості) характерною є 

загальна особливість — основою їх способу є навмисне виконання (або 

невиконання) певних службових дій у вигляді розпоряджень, наказів, доручень, 

дозволів, заборон, що заподіяли фізичну, матеріальну або моральну шкоду. 

Спосіб приховування службових злочинів нерідко є складовим елементом 

злочинної діяльності, здійснюваної відповідно до єдиного задуму. Це 

характерно в основному для хабарництва і службових зловживань, оскільки 

спосіб приховування їх передбачається заздалегідь. 

До другого питання. На відміну від багатьох інших видів злочинів, 

кримiнальний механізм хабарництва має свої особливості, основна з яких 

полягає в тому, що суб’єктна система хабарництва складається з двох 

обов’язкових елементів — хабародавця і хабарника (службової особи), 

відносини між якими мають обопільно прихований, погоджувальний характер. 

Дана обставина значно звужує можливості виявлення хабарництва та його 

розслідування.  

Злочинний механізм хабарництва та взаємодія елементів його 

криміналістичної характеристики — це дві загальні кримінальні ситуації. 

Перша з них охоплює механізм злочинної змови співучасників і передачу 

предмета хабара-підкупу. Друга ситуація — це механізм службових дій 

(бездіяльності) службової особи, яка вступила у змову з хабародавцем 

(безпосередньо або через посередника) у розрахунку на одержання хабара-

винагороди. 

До третього питання та четвертого питання. Кримінальні 

провадження данної категорії пов’язані з заявами, що надійшли до органів 

прокуратури про майбутнє давання хабара у зв’язку з вимаганням та іншими 

обставинами.  

Програма першочергових слідчих дій складається з:  

а) допиту заявника з метою одержання відомостей щодо предмета хабара, 
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його особливостй, характеру дій, які повинна здійснити службова особа, 

встановлення осіб, які можуть підтвердити показання заявника;  

б) затримання хабародавця (посередника) як підозрюваної особи з 

отриманим хабаром;  

в) обшуку місця передачі хабара, особи, яка одержала хабар, хабародавця 

(посередника), за наявності даних про передачу хабара з метою виявлення 

предмета хабара, упаковки тощо;  

г) допит зазначених осіб як підозрюваних;  

ґ) огляд предмета хабара для встановлення його особливостей, 

приналежності раніше певній особі. Наприклад, при виявленні в підозрюваного 

грошових купюр у протоколі огляду має бути зазначено номінал кожної 

купюри, зовнішній вигляд, написи, забруднення та інші індивiдуальні ознаки, 

упаковка;  

д) огляд місця передачі хабара, місця зустрічі учасників злочину з метою 

виявлення матеріальних слідів, що вказують на перебування в даному місці 

певних осіб (слідів рук, особистих предметів та ін.);  

е) пред’явлення для впізнання предмета хабара особам, які раніше бачили 

цей предмет, у тому числі хабародавцю. 

 

 

Тема № 11. Розслідування злочинів проти правосуддя 
  

 Тема рефератів: 

1. Завідомо незаконне затримання або незаконний привід. 

2. Злочини проти правосуддя як фактор дестабілізації суспільних відносин 

 

План: 

1.Криміналістична характеристика злочинів проти правосуддя 

2. Типові слідчі ситуації та відповідні ним комплекси слідчих дій і розшукових 

заходів на початковому етапу розслідування злочинів проти правосуддя. 

3.Особливості розслідування злочинів проти правосуддя на подальшому етапі 

відповідно до типових слідчих ситуацій. 

 

Методичні рекомендації з підготовки до заняття. 

 До першого питання.  Злочини проти правосуддя можна поділити на 

такі групи: 

злочини, які посягають на встановлений Конституцією і за конами 

України порядок діяльності органів дізнання, досудового слідства, прокуратури 

і суду при здійсненні ними розслідування, судового розгляду та вирішення 

справ. Біль шість цих злочинів вчиняються службовими особами згада них 

органів; 

злочини, які посягають на життя, здоров'я, майно суддів, народних 

засідателів та інших суб'єктів судочинства у зв'я зку зі здійснення ними своїх 

повноважень; 

злочини, що посягають на встановлений законом порядок доказування; 
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злочини, що перешкоджають запобіганню, припиненню та розкриттю 

інших злочинів; 

злочини, що перешкоджають виконанню судових рішень та посягають на 

встановлений законом порядок виконання та відбування покарань. 

До  елементів  криміналістичної  характеристики  належать: Спосіб  

скоєння та приховування злочину; місце, час, обстановка та засоби ссоєння 

злочину; сліди злочину; особа злочинця; особа потерпілого. 

До другого питання: На основі вихідних слідчих ситуацій на 

початковому етапі розслідування вказаних злочинів можна виявити типові 

версії, що найбільш загально пояснюють подію, коли інформації про неї дуже 

мало, вона суперечлива і не цілком достовірна. 

До третього питання. Досудове розслідування за злочинами проти 

правосуддя здійснюється шляхом проведення слідчих дій та оперативно-

розшукових заходів. У кожному конкретному випадку їх кількість та 

послідовність проведення визначається, слідчим з урахуванням ситуації, що 

склалась на відповідний момент розслідування, а також подальших перспектив. 

 

 

Тема № 12. Особливості розслідування злочинів неповнолітніх. 
  

 Тема рефератів: 

1.Проблемні аспекти розслідування кримінальних проваджень про злочини 

неповнолітніх та шляхи їх вирішення 

2.Виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню злочинів  непровнолітніх. 

Характеристика основних профілактичних заходів. 

3. Особливості розслідування злочинів неповнолітніх. 

 

  План: 

1.Криміналістична характеристика злочинів учинених неповнолітніми. 

2. Початкові (невідкладні) слідчі дії та розшукові заходи у найбільш 

розповсюджених типових слідчих ситуаціях за злочинами вчиненими 

неповнолітніми. 

3. Особливості розслідування злочинів вчинених неповнолітніми на 

подальшому етапі відповідно до типових слідчих ситуацій. 

 

Методичні рекомендації з підготовки до заняття. 

 До першого питання. Слiдчий повинен знати психiчнi особливостi тiєї 

вiкової групп, до якої відноситься неповнолiтнiй, а також його особистi якостi, 

що можуть робити iстотний вплив на сприйнятгя i запам’ятовування 

неповнолiтнiм обставин, що цiкавлять слiдство. 

До числа найбільш значущих в криміналістичному відношенні 

особливостей злочинів, скоєних неповнолітніми та за їх участю можуть бути 

віднесені дані:  

- про безпосередній предмет злочинного посягання;  

- про спосіб вчинення злочину і співучасті злочину;  

- про обставини, при яких готувався і відбувається злочин;  
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- про особливості залишення злочинцями слідів;  

- про особистість неповнолітнього злочинця і потерпілого;  

До другого питання. Висування й порядок перевірки загальних версій в 

провадженнях щодо неповнолітніх підкоряються звичайним правилам, тому 

зупинимося на особливостях розробки типових версій. Обґрунтоване виділення 

таких версій можливо на базі криміналістичної характеристики злочинів 

неповнолітніх і з урахуванням своєрідності предмета доказування по даній 

категорії справ. 

 Можуть бути висунуті в ході розслідування злочинів наступні версії: 

1.Злочин скоєно неповнолітнім.2.Підлітком раніше скоювалися аналогічні або 

інші  злочини.3.Злочин скоєно неповнолітнім у співучасті (були 

 дорослі або неповнолітні підбурювачі,організатори або інші 

співучасники).4.Існує інша причетність дорослих осіб до здійснення 

 злочину неповнолітнім (залучення в пияцтво, розпусні дії, притоноутримання та 

інше). 5.Неповнолітній обмовляє себе або інші особи в здійсненні 

 злочину.6.Неповнолітній обвинувачуваний страждає розладом 

 психічної діяльності. 

До третього питання. При провадженні досудового слідства необхідно 

з’ясувати такі обставини: 

          1.Точний вік неповнолітнього (число, місяць, рік народження).   

2.Стан здоров’я і загального розвитку неповнолітнього. При наявності 

даних про розумову відсталість неповнолітнього, не пов’язану з душевним 

захворюванням, має бути також з’ясовано, чи міг він повністю усвідомлювати 

значення своїх дій і в якій мірі міг керувати ними. 

3.  Характеристика особи неповнолітнього.   

4.Умови життя й виховання неповнолітнього.  

          5. Обставини, які негативно впливали на його виховання.   

6. Наявність дорослих підмовників та інших осіб, які втягнули 

неповнолітнього у злочинну діяльність.  

 

 

Тема № 13. Особливості розслідування злочинів вчинених іноземцями або 

проти них. 
  

 Тема рефератів: 

1.  Особливостями розслідування кримінальних проваджень за участю 

іноземних громадян, які володіють дипломатичним імунітетом 

(дипломатичною недоторканністю).  

2.   Проблеми боротьби зі злочинами, що скоєні проти іноземних громадян.  
 

  План: 

1. Криміналістична характеристика злочинів учинених іноземцями або проти 

іноземців. 

2. Початкові (невідкладні) слідчі дії та розшукові заходи у найбільш 

розповсюджених типових слідчих ситуаціях за злочинами вчиненими 

іноземцями або проти іноземців. 



 29 

3. Особливості розслідування злочинів вчинених іноземцями або проти 

іноземців на подальшому етапі відповідно до типових слідчих ситуацій. 

 

Методичні рекомендації з підготовки до заняття. 

  До першого питання.  Розслідування кримінальних проваджень за 

участю іноземних громадян має ряд особливостей, обумовлених, головним 

чином, наявністю чи відсутністю у іноземних громадян дипломатичного чи 

іншого імунітету.  

 При розслідуванні кримінальних проваджень за участю іноземних 

громадян виникає безліч питань і ускладнень. На практиці нерідко виникає 

питання про розмежування компетенції між слідчими різних правоохоронних 

відомств. До елементів криміналістичної характеристики даних злочинів 

належать: 1) спосіб вчинення злочинів; 2) спосіб приховання; 3) місце, час та 

обстановка; 4) ―слідова картина‖; 5) особа злочинця; 6) особа потерпілого. 

До другого питання. Досудове слідство має деякі особливості тоді, коли 

в ньому беруть участь іноземні громадяни, що не користуються дипломатичним 

чи іншим імунітетом. При цьому особливості можуть бути обумовлені як 

процесуальним положенням іноземних громадян, так і місцем їхнього 

перебування під час досудового слідства.  

Іноземні громадяни, що перебувають під час провадження на території 

України, викликаються в органи досудового слідства України за правилами, 

встановленими в КПК України.  

 

Іноземні громадяни, що перебувають під час провадження в кримінальній 

справі на території держав-учасниць Європейської конвенції про взаємну 

допомогу в кримінальних справах від 20 квітня 1959 року, можуть бути 

викликані в органи досудового слідства України як свідки, експерти і 

обвинувачувані у порядку, встановленому ст.ст. 7–12, 14–15 названої 

Конвенції. 

 Громадяни, які перебувають на території інших держав, можуть бути 

викликані в органи досудового слідства України в тому випадку, якщо між 

Україною і відповідною державою укладено договір про надання правової 

допомоги, у тому числі і в кримінальних провадженнях. 

Процесуальною формою виклику іноземних громадян є прохання про 

взаємну допомогу чи доручення про надання правової допомоги, що 

направляються органам кримінальної юстиції відповідних держав.  

До третього питання. Однієї з особливостей провадження в 

кримінальних провадженнях за участю іноземних громадян є те, що у випадку 

взяття під варту іноземного громадянина про це сповіщається дипломатичне чи 

консульське представництво держави, громадянином якого є затриманий чи 

арештований.  

Відповідно до ст. 36 Віденської конвенції про консульські зносини 

консульська установа держави, що представляється, повинна бути невідкладно 

сповіщена про те, що громадянин його держави заарештований, поміщений у 

в’язницю, затриманий у якому-небудь іншому порядку, якщо громадянин цього 

зажадає.  
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Консульські посадові особи, співробітники дипломатичних 

представництв із дозволу прокуратури мають право відвідувати затриманого, 

арештованого чи особу, яка відбуває покарання у вигляді позбавлення волі 

громадянина держави, що представляється ними (якщо інше не передбачено 

міжнародним договором), письмово спілкуватися з ним. 

Якщо ж іноземний громадянин після вчинення злочину залишив 

територію України, то для українських правоохоронних органів він, як 

правило,виявляється недосяжним. Про видачу громадянина питання і не 

ставиться, тому що всі держави, як правило, не видають своїх громадян, що 

вчинили злочини в інших державах. 

 

 

Тема № 14. Особливості розслідування злочинів вчинених  увязненими 
  

 Тема рефератів: 

1.  Особливості розслідування кримінальних проваджень за участю  

ув’язнених. 

2.   Характеристика насильницьких злочинів, скоєних засудженими у виправних 

колоніях  

   

План: 

1.Криміналістична характеристика злочинів учинених ув’язненими. 

2. Початкові (невідкладні) слідчі дії та розшукові заходи у типових слідчих 

ситуаціях за злочинами вчиненими ув’язненими. 

3. Особливості розслідування злочинів вчинених ув’язненими на подальшому 

етапі відповідно до типових слідчих ситуацій. 

 

Методичні рекомендації з підготовки до заняття. 

  До першого питання.  Практика показує, що деякі засуджені в умовах 

виправних установ здійснюють нові злочини, більшість з яких насильницькі. 

Вивчення пенітенціарної злочинності допомагає відповісти на злощасні 

питання: хто такі злочинці, якщо вони не побоюються знову розлучитися з 

найважливішою цінністю, який для людини є свобода? Що змушує їх знову 

переступити кримінальний закон? Які заходи допоможуть запобігти вчиненню 

нових злочинів у виправних установах? Чи може суворе покарання стримати 

зростання злочинності?  

До елементів криміналістичної характеристики даних злочинів належать: 

1) особа злочинця; 1) особа потерпілого; 3) спосіб вчинення злочинів; 4) спосіб 

приховання; 5) місце, час та обстановка; 6) ―слідова картина‖ . 

До другого питання: Найважливішою слідчою дією при розслідуванні 

таких злочинів є огляд місця події і трупа. При огляді особливу увагу 

звертають на обставини їх скоєння. В ході огляду можуть бути виявлені певні 

невідповідності (негативні обставини), характер яких дозволяє висунути версію 

про те, що мало місце інсценування події. До таких належать сліди, що 

суперечать загальній картині події або явно вказують на те, що подія 

відбувалася в іншому місці чи мала інший характер.   При розслідуванні 
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важливо зібрати дані про спосіб життя засудженого, встановити його 

психологічний стан. У необхідних випадках можна призначити судово-

психіатричну або судово-психологічну експертизу за матеріалами 

До третього питання: Слід запам’ятати, що наступні дії слідчого 

пов’язані з перевіркою інформації та складанням розгорнутого плану 

розслідування. Особливості наступного етапу розслідування вказаних злочинів 

багато в чому залежать від того, наскільки повно досліджені на початковому 

етапі версії про обставини події, стосунки та поведінку потерпілих і 

підозрюваних, позицію підозрюваного після пред’явлення йому постанови про 

притягнення як підозрюваного та при допиті. 

 

 

Тема № 15. Особливості розслідування злочинів вчинених  організованими 

злочинними угрупуваннями. 
  

 Тема рефератів: 

1. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією. 

2. Боротьба з організованою злочинністю: напрями, проблеми та потреби 

нормативного визначення. 

   

План: 

 

1.Криміналістична характеристика злочинів учинених організованими 

кримінальними угрупованнями. 

2. Початкові (невідкладні) слідчі дії та розшукові заходи у найбільш 

розповсюджених типових слідчих ситуаціях за злочинами вчиненими 

організованими кримінальними угрупованнями. 

3. Особливості розслідування злочинів вчинених організованими 

кримінальними угрупованнями на подальшому етапі відповідно до типових 

слідчих ситуацій. 

 

Методичні рекомендації з підготовки до заняття. 
  До першого питання. Слідчою практикою доведено, що 

формування криміналістичної характеристики злочинів, що вчиняються 

організованими злочинними групами, є доцільним. Організованими 

злочинними групами можуть вчинятися найрізноманітніші злочини. Важливим 

елементом криміналістичної характеристики є спосіб злочину. Спосіб злочину 

являє собою характер дії злочинця, що виявляється у певній взаємозалежній 

системі операцій і прийомів підготування, вчинення і приховування злочину, а 

також а результатами узагальнення кримінальних проваджень встановлено, що 

підготовка до вчинення злочину виявилася у розробці плану дій (88%); 

розподілу ролей (94%); пошуку об’єкта посягання (96%); попередній розвідці 

(18%); одержанні інформації про об’єкт посягання з інших джерел (8%); 

підшукуванні транспорту (6%); підшукуванні шляхів реалізації викраденого 

(6%); підготуванні засобів маскування зовнішності (12%); підготуванні 
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фальшивих документів (2%). Причому, необхідно зазначити, що у 78% випадків 

при вчиненні злочину злочинці діяли чітко за попередньо розробленим планом. 

Важливе місце в криміналістичній характеристиці злочинів посідає такий її 

елемент, як особа злочинця 

 До другого питання 

 Слідчий, визнавши отримані матеріали достатніми для порушення 

кримінальної справи, спільно з оперуповноваженим складає план їх реалізації, в 

якому необхідно передбачити: 

- затримання розроблюваних осіб на гарячому; 

- обрання місця та часу затримання; 

- складання протоколів затримання, вилучення речових доказів. 

План затримання повинен враховувати можливі зміни обстановки та порядку 

дій злочинців. Доречно ознайомити учасників затримання із запропонованим 

місцем його проведення та по можливості провести репетицію окремих 

моментів запланованої операції (репетиція проводиться в іншому місці, щоб не 

―злякати” злочинців).
 
 

 У тому випадку, якщо, наприклад, передача грошей або будь-якого майна 

при вимаганні проходитиме на вулиці, необхідно забезпечити перекриття усіх 

можливих шляхів втечі злочинців та прийняти заходи забезпечення безпеки 

потерпілих та пересічних громадян, які можуть потрапити на місце події. За 

наявності відомостей про використання злочинцями автотранспорту – 

необхідно забезпечити групи затримання відповідними транспортними 

засобами. На випадок, якщо злочинцям вдасться скритися з місця передачі 

грошей або іншого майна – передбачити негайне прийняття заходів 

перехоплення злочинців із залученням усіх сил та засобів органів внутрішніх 

справ. 

 До третього питання. На подальшому етапі відповідно до типових 

слідчих ситуацій   слідчий складає план першочергових слідчих дій та 

оперативно-розшукових заходів, в якому передбачає: 

1) особистий обшук затриманих; 

2) обшук за місцем проживання підозрюваних; 

3) допит потерпілих; 

4) допит підозрюваних; 

5) впізнання потерпілими підозрюваних; 

6) проведення очних ставок; 

7) встановлення та розшук співучасників злочину; 

8) огляд речових доказів; 

9) процесуальне оформлення використаних технічних та інших засобів 

документування злочинних дій підозрюваних. 

10) застосування оперативно-розшукових заходів в умовах ІТТ та СІЗО. 

 

 

Тема № 16. Особливості розслідування  нерозкритих злочинів минулих 

років. 
  

 Тема рефератів: 
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1. Теорія та практика розслідування нерозкритих злочинів минулих років 

2. Непроцесуальні дії слідчого по розшуку особи, що скоїла злочин при 

розслідуванні кримінальних справ про злочини минулих років.   

 

План: 

 

 1. Поняття нерозкритого злочину в криміналістиці та причини 

невстановлення осіб, що в установлений законом термін підлягають 

притягненню як підозрюваного в учиненні злочину. 

2. Планування слідчим розшукової роботи до відновлення слідства. 

3. Фактори, що впливають на розслідування нерозкритих злочинів минулих 

років. 

 

Методичні рекомендації з підготовки до заняття. 

  До першого питання.  
 Формально до нерозкритих злочинів минулих років належать ті, 

кримінальні справи про які були порушені та досудове слідство зупинено 

раніше 1 січня поточного року. Тобто в зміст зазначеного поняття не 

включаються злочини поточного року, навіть якщо з моменту зупинення 

слідства у справах пройшло 9–10 місяців, і в той же час ним охоплюються 

діяння, вчинені незадовго до нового року, слідство по котрих уже встигли 

зупинити. 

До другого питання.  
 Однією з найважливіших форм роботи по нерозкритих злочинах є аналіз 

матеріалів зупиненого провадження. 

В процесі повного та глибокого аналізу можливе прийняття двох рішень:  

- по-перше, продовжити роботу по зупиненій справі без її відновлення. 

- по-друге, відновити розслідування для проведення слідчих дій, 

необхідність яких виникла в зв'язку з аналізом матеріалів провадження або в 

силу інших обставин. 

 До третього питання. З проявом об'єктивних і суб'єктивних причин 

процес розкриття злочину сповільнюється адекватно посиленню їх впливу. 

Якщо вплив достатньо активний, злочин залишається нерозкритим. Тобто через 

дію зазначених причин виключено можливість виявлення ідеальної сукупності 

криміналістично вагомих ознак злочину з усіма зв'язками та 

взаємозалежностями між ними. Наприклад, неякісно проведений із вини 

слідчого огляд місця події (суб'єктивна причина) може дати результат у вигляді 

неповно виявлених слідів. Якщо, крім цього, злочинець ще спеціально вжив 

заходів до приховування, мінімізувавши тим самим ризик їх виявлення 

(об'єктивна причина), то обопільна дія названих причин швидше за все 

призведе до невиявлення взагалі яких–небудь слідів. 

Не всі причини об'єктивного та суб'єктивного характеру, що впливають на 

розкриття злочину, діють постійно. Різні з них до зупинення слідства 

виявляються протягом нього або на його окремих стадіях. Деякі, в основному 

об'єктивні, найчастіше діють на самому початку, інші більш тривалий період. 

Але, так чи інакше, їх вплив невідривний від часу в цілому, а конкретніше, від 

часу, що пройшов із моменту вчинення злочину. Тривалість часу може 
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послабляти або зовсім усувати дію одних, і, навпаки, посилювати дію інших 

причин. Окремі з них, по проходженню певного періоду, можуть змінювати 

свою дію з негативної, що заважає розкриттю на початку слідства, на 

позитивну, котра допомагає йому. Таким чином, між причинами, які впливають 

на розкриття злочину, та часом, що минув із моменту його вчинення, існує 

залежність. 

 

 

Тема № 17.  Профілактична діяльність слідчого на стадії розслідування 

злочину. 
  

 Тема рефератів: 

 

1. Теорія та практика розслідування нерозкритих злочинів минулих років 

2. Непроцесуальні дії слідчого по розшуку особи, що скоїла злочин при 

розслідуванні кримінальних справ про злочини минулих років.   

 

План: 

 

1.  Поняття та зміст слідчої профілактики. 

2. Засоби виявлення та доказування обставин, що сприяють вчиненню 

злочину. 

3. Попереджувальні заходи, котрі приймаються слідчим на стадії 

розслідування. 

 

 

Методичні рекомендації з підготовки до заняття. 

 До першого питання Профілактична діяльність — це система заходів 

економічного, соціально-культурного та правового характеру, що їх 

застосовують державні органи та громадські організації з метою боротьби зі 

злочинністю, усунення причин і умов вчинення злочинів, запобігання їм. Тому 

за видом суб'єкта профілактичну діяльність поділяють на слідчу профілактику, 

яку здійснює слідчий, оперативну, яку здійснюють органи дізнання, експертну, 

судову та ін. Форми профілактичної діяльності різняться за етапами 

розслідування злочинів. На етапі порушення кримінальної справи орган 

дізнання і слідчий виконують профілактичну роботу обмеженими 

процесуальними засобами: за допомогою бесід, попереджень, контролю за 

рухом та розподілом матеріальних засобів (якщо у вчиненій події відсутні 

ознаки злочину, вживають адміністративних заходів). 

Основна робота з профілактики здійснюється на наступному етапі 

розслідування, коли зібрано всю інформацію, досліджено механізм злочину і 

встановлено його причини. Наприклад, дотримуючись принципу збереження 

таємниці слідства, на цьому етапі слідчий рідко виступає перед колективом, де 

вчинено крадіжку, і не розкриває способи її вчинення. Він найчастіше вносить 

подання і ще до кінця слідства зобов'язує керівництво організації ліквідувати 

причини та умови вчинення злочину (встановити охоронну сигналізацію, 
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посилити пропускний режим, огородити територію, освітити конкретні ділянки 

території сховища чи складу тощо). 

До другого питання. Засобами та методами виявлення причин є слідчі 

дії, оперативно-розшу-кові заходи, виявлення та узагальнення слідчої та 

судової практики, анкетування та опит різних категорій осіб - слідчих, 

оперативних працівників, осіб засуджених та таких, які відбувають покарання, 

посадових осіб та ін. На основі зібраної інформації формують загальні й 

конкретні причини та умови, які сприяють вчиненню злочину. Узагальнені 

матеріали доводяться до громадськості [через пресу, лекції на підприємствах). 

Один з процесуальних слідчих засобів вппиву-внесення подання у відповідний 

державний орган, громадську організацію або посадовій особі стосовно 

прийняття заходів щодо усунення виявлених причин злочину (ст. 231 КПК 

України). 

До третього питання. Для усунення причин і умов, які сприяли 

вчиненню злочину  слідчий застосувує різні заходи, виконання яких 

забезпечить ліквідацію цих обставин. Однак у різних випадках необхідно 

вибирати та здійснювати попереджувальні заходи такі, котрі: усунули б 

причини і умови, які сприяли вчиненню злочину; були б найбільш 

оптимальними із загального числа попереджувальних заходів. 
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Завдання для індивідуальної роботи. 

 

Тема 1. Теоретичні положення організації розкриття та розслідування 

злочинів. 

 

Завдання 

1. Скласти план розслідування злочину. 

2. Скласти подання про усунення причин і умов, що сприяли вчиненню 

злочину. 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

 

1.Конституція України. – К., 1996. 

2. Кримінальний кодекс України. – К., 2001, 167 с. 

3. Кримінальний процесуальний кодекс України: прийнятий Верховною Радою 

України Законом № 4651-V1від 13.04.2012 р. – Х.: ООО «Право», 2012. – 392 с. 

4.Закон України ―Про оперативно-розшукову діяльність‖ від 18 лютого 1992 

року № 2135-ХІІ зі змінами і доповненнями, внесеними 13 січня 2000 року // 

ВВР. – 2000. – 13 січ. 

5.Криміналістика. Підручник. За загальною редакцією Волобуєва А.Ф.- Х.: 

Харьків юрид.,2011- 666. 

6.  Криминалистика . Т.2 / Под ред. проф. Р.С. Белкина, В.П.Лаврова, И.М. 

Лузгина. – М.: Академия МВД СССР, 1989. Глава 11;  

7. Криміналістика:  Підручник / За ред. В.Ю. Шепітька. – Київ: Видавничий 

Дім «Ін Юре», 2001. Глава 9;  

8. Курс криміналістики:  Навч. посібник / За ред. Є.І. Макаренка. – 

Дніпропетровськ: Юрид. академія МВС., 2002. 

9. Бахин В.П., Биленчук П.Д., Кузьмичев В.С.  Криминалистические приемы 

и средства разрешения следственных ситуаций. – К., 1991;  

10.Бахин В.П., Кириченко А.А. Как раскрываются преступления. 

Криминалистика в вопросах и примерах.– Днепропетровск, 1994;  

11.Біленчук П.Д., Перкін B.I. Тактичні прийоми, тактичні комбінації та 

тактичні операції в розслідуванні злочинів. – К., 1996;  

12. Волобуєв А.Ф. Загальні положення криміналістичної методики. Лекція. – 

Х., Ун-т внутр. справ, 1996; 

13.Колесниченко Н.Н., Коновалова В.Е. Криминалистическая 

характеристика преступлений: Учеб. пособие. – Х., 1985; 

14. Копылов И.А.  Следственная ситуация и тактическое решение. – 

Волгоград, 1988;  

15. Кукушкин Ю.А. Общие вопросы организации следственной работы. – 

Волгоград, 1975; та ін. 

16. Наказ МВС від 24.092010р. №456 „Про затвердження Положення           

про основи організації розкриття злочинів органами внутрішніх справ 

України‖. 

17. Збірник методичних рекомендацій з питань розкриття та розслідування 

злочинів слідчими та оперативними працівниками органів внутрішніх справ/ 

під ред. П.В.Коляди, - К. – Друкарня МВС України, -2002. 
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18..Криміналістика. Підручник. За загальною редакцією Волобуєва А.Ф.- Х.: 

Харьків юрид.,2011- 666. 

 

Тема 2.  Розслідування злочинів проти життя, здоровя та статевої свободи 

особи 

Завдання  

1. Скласти подання про усунення причин і умов, що сприяли вчиненню 

злочину. 

2. Скласти план тактичної операції із затримання злочинця.  

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

1.Конституція України. – К., 1996. 

2. Кримінальний кодекс України. – К., 2001, 167 с. 

3. Кримінальний процесуальний кодекс України: прийнятий Верховною Радою 

України Законом № 4651-V1від 13.04.2012 р. – Х.: ООО «Право», 2012. – 392 с. 

4.Закон України ―Про оперативно-розшукову діяльність‖ від 18 лютого 1992 

року № 2135-ХІІ зі змінами і доповненнями, внесеними 13 січня 2000 року // 

ВВР. – 2000. – 13 січ. 

 5.Взаимодействие следователей со специалистами экспертно 

криминалистических подразделений при производстве расследования: учебное 

пособие / Под общей ред. Дозорова Н.Т., Зинина А.М., Статкуса В.Ф. и др. – 

М., 1988. – 67 с. 

 6.Вопросы расследования преступлений / Под ред. Качанова А.Д., 

Щербинского Е.А. – М., 1995. – 529 с. 

7. Методичні рекомендації про особливості розслідування кримінальних справ 

про умисні вбивства, порушені за фактами безвісно зниклих осіб  / під ред. А.К. 

Давидюк, - К. – Друкарня МВС України, -2009; 

8. Методичні рекомендації про можливості експертизи ДНК - аналізу, 

механізму вилучення об'єктів дослідження, зразків біологічного матеріалу / під 

ред. Єрмолаєва Н.О., Д. -- Друкарня МВС України, -2009 

9.  Спільна вказівка ГНУ та МВС від 02.02.2007 р. №65/630 „Про організацію виїздів 

на місце події злочинів про навмисні вбивства та інших злочинів проти особи‖. 

10. Наказ МВС від 27.03.2009р. №137 „Про затвердження Інструкції з 

організації взаємодії органів і підрозділів внутрішніх справ України при 

документуванні, розкритті та розслідуванні злочинів, учинених проти життя та 

здоров’я особи‖ 

11.Наказ МВС від 24.092010р. №456 „Про затвердження Положення           

про основи організації розкриття злочинів органами внутрішніх справ 

України‖ 

12. Бахін В., Гончаренко В. Як розкриваються злочини (Криміналістика у 

питаннях і відповідях). -К.: Хрещатик, 1996. 

13. Быков В.М. Деятельность следователя по приостановленным делам. 

Автореф. дис. канд. юрид. наук. - Свердловск, 1972. 

14. Быков В.М. Расследование нераскрытых преступлений прошлых лет. 

Лекция, Ташкентская высшая школа МВД СССР, НИиРИО, Ташкент, 1984 
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 15. Жбанков В.А. Криминалистические средства и методы раскрытия 

неочевидных преступлений. • М., 1987. 

16. Лавров В.П. Использование материалов архивных уголовных дел при 

расследовании преступлений. - М.. 1971. 

17. Лавров В.П. Особенности расследования нераскрытых преступлений 

прошлых лет. - М.. 1972. 

18. Лускатов О.В. Теорія та практика розслідування нерозкритих злочинів 

минулих років: Монографія. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. 

справ, 2008. – 192 с. 

19. Криминалистика: Учебник / Под ред. проф. Р.С. Белкина и проф. И.М. 

Лузгина, в 2 томах, М.: Академия МВД СССР, ред.изд.отдел, т.2, 1980. 

20. Криминалистика: Учебник / Под ред. Р.С. Белкина. – М.: Юрид.лит., 1986. – 

544 с. 

21. Робозеров В.Ф. Раскрытие преступлений, совершенных в условиях 

неочевидности. - Л., 1990. 

22. Советская криминалистика. Методика расследования отдельных видов 

преступлений /под ред. Лисиченко В.К./ К., 1988. 

23. Осмотр места происшествия при расследовании отдельных вндов 

преступлений: Учебное пособие / Под ред. проф. Н.И. Клименко. — К.: «НВТ 

Правник», 2001.  

 

Тема 3. Розслідування злочинів проти власності. 

 

Завдання  

1. Ознайомитися з особливостями призначення судових експертиз при 

розслідуванні даної категорії злочинів. 

2. Підготувати подання про усунення причин і умов, що сприяли вчиненню 

злочинів (за фабулою, запропонованою викладачем).  

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 
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3. Кримінальний процесуальний кодекс України: прийнятий Верховною Радою 
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392 с. 

4. Закон України ―Про оперативно-розшукову діяльність‖ від 18 лютого 1992 

року № 2135-ХІІ зі змінами і доповненнями, внесеними 13 січня 2000 року // 
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ИНФРА»,- 2002. 

7.  Справочная книга криминалиста. Под редакцией Селиванова Н.А. – М.: 

Издательство НОРМА, - 2002. 
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8. Руководство по расследованию преступлений: Научно-практическое 

пособие/ А.В.Гриненко, Т.В.Каткова, Г.К.Кожевников и др. – Харьков: 

Консум, - 2001. 
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злочинів слідчими та оперативними працівниками органів внутрішніх справ/ 

під ред. П.В.Коляди, - К. – Друкарня МВС України, -2002. 

11. Криминалистическая энциклопедия / Под ред. Белкина Р.С.— М., 1997. 

12.  Біленчук П.Д., Дубовий О.П., Салтевський М.В., Тимошенко П.Ю, 

Криміналістика: Підручник / За ред. Біленчука П.Д. — К., 1998. 

13. Бахин В.П., Кириченко А.А. Как раскрываются преступления. -

Днепропетровск, 1995.  

14.  Быков В.М. Криминалистическая характеристика преступных групп. -

Ташкент, 1986.  

15. Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики 

расследования преступлений. Курс лекций. Часть 1. -Санкт-Петербург, 

1992.  

16. Колесниченко А.Н., Коновалова В.Е. Криминалистическая 

характеристика преступлений. -Харьков, 1985.  

17. Коновалова В.Е. Организация расследования хищений 

государственного и общественного имущества. -Харьков, 1984.  

18. Криминалистическая характеристика преступлений. -М., 1984  

19. Куклин В.И. Методика расследования отдельных видов преступлений. -

Иваново, 1983. 

20.Наказ МВС від 24.092010р. №456 „Про затвердження Положення           

про основи організації розкриття злочинів органами внутрішніх справ 

України‖ 

 

Тема №4. Розслідування злочинів у сфері господарчої діяльності.   

 

Завдання 

1. Ознайомитися з особливостями призначення судових експертиз при 

розслідуванні даної категорії злочинів. 

2. Підготувати подання про усунення причин і умов, що сприяли вчиненню 

злочинів (за фабулою, запропонованою викладачем).  

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 
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5. Александрова И.Л., Волынский А.Ф. Расследование изготовления и збыта 
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поддельных денежных знаков и ценных бумаг // Криминалистика: Учебник для 

вузов / А.Ф. Волынский, Т.В. Аверьянова, И.Л. Александрова и др.; Под ред. 
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7.Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные 
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С. 143-150. 

 12.Мацишин В.С. Особливості огляду місця події у справах про 

фальшивомонетництво, вчинене з використанням комп’ютерної техніки // 

Криміналістичний вісник: Науково-практичний збірник. –К.: ДНД ЕКЦ МВС 

України – НАВСУ. -2000. –Вип. 1. –С. 173-178. 

13. Мацишин В.С. Фальшивомонетництво в Україні: причини й умови 
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15. Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика преступлений как 

составная часть общей криминалистической теории // Вестник Московского 

университета. Серия 11, «Право». –2000. -№ 2. –С. 3-13. 

16. Наказ МВС від 24.092010р. №456 „Про затвердження Положення           

про основи організації розкриття злочинів органами внутрішніх справ 

України». 

Тема №5. Розслідування злочинів проти довкілля. 

Завдання 

1. Ознайомитися з особливостями призначення судових експертиз при 

розслідуванні даної категорії злочинів. 

2. Підготувати подання про усунення причин і умов, що сприяли вчиненню 

злочинів (за фабулою, запропонованою викладачем).  
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Тема 6.  Розслідування злочинів проти громадської безпеки, громадського 

порядку та моральності. 

 

Завдання 

1. Ознайомитися з особливостями призначення судових експертиз при 

розслідуванні даної категорії злочинів. 



 42 

2. Вирішення ситуативних завдань за фабулами, запропонованими 

викладачем 
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Тема №7. Розслідування злочинів в сфері незаконного обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів. 

Завдання 

1. Ознайомитися з особливостями призначення судових експертиз при 

розслідуванні даної категорії злочинів. 

2. Вирішення ситуативних завдань за фабулами, запропонованими 

викладачем 
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Тема № 12. Особливості розслідування злочинів неповнолітніх. 

  Завдання  

1. Ознайомитися з особливостями призначення судових експертиз при 

розслідуванні даної категорії злочинів. 

2. Вирішення ситуативних завдань за фабулами, запропонованими 

викладачем 
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Тема № 13. Особливості розслідування злочинів вчинених іноземцями або 

проти них. 

Завдання  

1. Ознайомитися з особливостями призначення судових експертиз при 

розслідуванні даної категорії злочинів. 

2. Вирішення ситуативних завдань за фабулами, запропонованими 

викладачем 
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Тема № 14. Особливості розслідування злочинів вчинених  увязненими 
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 Завдання  

1. Ознайомитися з особливостями призначення судових експертиз при 
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Тема № 15. Особливості розслідування злочинів вчинених  організованими 

злочинними угрупуваннями. 
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Тема № 16. Особливості розслідування  нерозкритих злочинів минулих 

років. 
  

Завдання 

1. Ознайомитися з особливостями призначення судових експертиз при 

розслідуванні даної категорії злочинів. 

2. Вирішення ситуативних завдань за фабулами, запропонованими 

викладачем 
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Тема № 17.  Профілактична діяльність слідчого на стадії розслідування 

злочину. 
  

 Тема доповіді: 

1. Теорія та практика розслідування нерозкритих злочинів минулих років 

2. Непроцесуальні дії слідчого по розшуку особи, що скоїла злочин при 

розслідуванні кримінальних справ про злочини минулих років.   
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Критерії оцінювання самостійної роботи слухачів 

 

Письмова відповідь на питання самостійної роботи, якісне та повне ведення слухачем 

конспекту лекції, письмова підготовка до семінарського заняття – оцінюється як 1 бал за 

кожне виконане завдання. 

 

Критерії оцінювання індивідуальної роботи слухачів 

 

В
и

д
и

 р
о
б
іт

 

Виконання індивідуальної роботи 

максимум 15 балів за 1 модуль 

Реферат до 5 балів 

Доповідь-анотація на основі наукової статті  до 5 балів 

Виконання інших видів робіт (підготовка кросворду, 

словника, презентації тощо) 
до 5 балів 

Додатково:  

Наукова конкурсна робота 15 балів 

Наукова стаття 10 балів 

Тези доповіді на науково-практичний захід до 8 балів 

Виступ на засіданні наукового гуртка, наданий 

письмово 
до 5 балів 

 

 

бал Зміст реферату 

 

0 
не виконано 

1 

порушено вимоги щодо його обсягу або оформлення, слухач доповідає 

безпосередньо з реферату, відповідей на питання аудиторії за темою реферату 

дати не може. 

2 
вимоги щодо його обсягу і оформлення в цілому додержані, слухач підготовив 

тези для доповіді, намагається відповідати на питання аудиторії. 

3 

вимоги щодо його обсягу і оформлення виконані, доповідь здійснюється за 

планом без використання тексту реферату, слухач відповідає на запитання за 

рефератом, але не впевнено 

4 
вимоги щодо його обсягу і оформлення виконані, слухач вільно доповідає і 

відповідає на запитання за рефератом 

5 

вимоги щодо його обсягу і оформлення виконані, слухач вільно доповідає і 

відповідає на запитання за рефератом, дискутує з аудиторією та викладачем, 

правильно аргументує свою думку. 

 

 

Примітка: несвоєчасність виконання слухачем самостійної та індивідуальної роботи 

без поважних причин оцінюється на 1-3 бали нижче, ніж передбачено критеріями 

оцінювання цих видів робіт. 

 


