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1. Теми практичних занять 

 

ТЕМА 2. Розслідування злочинів проти життя, здоров’я  та статевої 

свободи особи 

Практичне заняття № 1– 2 год. 

План: 

1. Криміналістичні характеристики умисних вбивств. 

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. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: визначення елементів криміналістичної 

характеристики вбивств; встановлення обставини, що підлягають доказуванню 

по кримінальних провадженнях про злочини проти особи; визначення типових 

слідчих ситуацій у справах про злочини проти особи; планування і 

провадження подальших слідчих (розшукових) дій. 

 

ТЕМА 2. Розслідування злочинів проти життя, здоров’я  та статевої 

свободи особи 

Практичне заняття № 2 – 2 год. 

План: 

1. Криміналістичні характеристики заподіяння тілесних ушкоджень, 

згвалтування. 

2. Організація початкового етапу розслідування заподіяння тілесних 

ушкоджень, згвалтування відповідно до типових слідчих ситуацій. 

3. Особливості розслідування на подальшому етапі відповідно до типових 

слідчих ситуацій умисних вбивств, заподіяння тілесних ушкоджень, 

зґвалтування 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: 

- поняття криміналістичні характеристики окремих злочинів проти волі, 

честі та гідності особи (захоплення заручників – ст. 147, торгівля людьми – ст. 

149; злочинів проти статевої свободи особи  (зґвалтування – ст. 152, 

розбещення неповнолітніх – ст. 156 та ін.). 

- встановлення обставини, що підлягають встановленню і доказуванню по 

кримінальних провадженнях про злочини проти особи; 

- визначення типових слідчих ситуацій у справах про злочини проти 

особи; 

- планування і провадження подальших слідчих дій. 

Рекомендована література до теми  2: 3.1-3.3,5.1-5.4 

 

 

 



ТЕМА 3. Розслідування злочинів проти власності 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План: 

1. Криміналістична характеристика крадіжок. 

2. Характеристика типових слідчих ситуацій, що складаються при 

розслідуванні крадіжок. Їх значення для визначенні комплексу слідчих 

(розшукових) дій при плануванні розслідування на початковому етапі. 

3. Особливості проведення окремих слідчих дій при розслідуванні крадіжок. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: визначення типових слідчих ситуацій у 

злочинах проти власності; планування і провадження слідчих (розшукових) дій. 
 

ТЕМА 3.  Розслідування злочинів проти власності 

Практичне заняття № 2 – 2 год. 

План: 

1. Криміналістична характеристика грабежів та розбоїв. 

2. Способи вчинення шахрайства. 

3. Слідова картина та обстановка вчинення вимагання.  

4. Характеристика типових слідчих ситуацій, що складаються при 

розслідуванні грабежів та розбоїв. Їх значення для визначенні комплексу 

слідчих (розшукових) дій на початковому етапі розслідування. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: 

-  поняття криміналістичної характеристики окремих злочинів проти 

власності:  грабежів, розбоїв, вимагання, шахрайства, привласнення  або розтрати 

чужого майна; 

- встановлення обставини, що підлягають встановленню і доказуванню; 

- визначення типових слідчих ситуацій у злочинах проти власності; 

- планування і провадження слідчих дій. 

Рекомендована література до теми 3: 2.8, 2. 2, 2.14-2.25. 

 

ТЕМА 4. Розслідування злочинів у сфері господарської діяльності. 

Практичне заняття  – 2 год. 

План: 

5. Криміналістична характеристика грабежів та розбоїв. 

6. Способи вчинення шахрайства. 

7. Слідова картина та обстановка вчинення вимагання.  

8. Характеристика типових слідчих ситуацій, що складаються при 

розслідуванні грабежів та розбоїв. Їх значення для визначенні комплексу 

слідчих (розшукових) дій на початковому етапі розслідування. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: встановлення обставини, що підлягають 

доказуванню; визначення типових слідчих ситуацій; планування і провадження 

слідчих (розшукових) дій. 
Рекомендована література до теми 4: 2.1-2.6,2.6-2.17 



ТЕМА 6. Розслідування злочинів проти громадської безпеки, громадського 

порядку та моральності 

Практичне заняття – 2 год. 

План: 

1. Криміналістична характеристика хуліганства.  

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

заходів на початковому та подальшому етапах розслідування хуліганства. 

3. Криміналістична характеристика завідомо неправдивих повідомлень про 

загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності  

4. Типові слідчі ситуації та відповідні ним комплекси слідчих дій і 

розшукових заходів на початковому етапу розслідування завідомо 

неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищення чи 

пошкодження об’єктів власності. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: 

- поняття криміналістичної характеристики  хуліганства. 

- визначення типових слідчих ситуацій у справах про вчинення 

хуліганства; 

- планування і провадження подальших слідчих дій щодо хуліганства; 

– планування початкового та подальшого етапу розслідування неправдивих 

повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів 

власності. 
Рекомендована література до теми 6: 2.1-2.6,2.15-2.26. 

 

 

ТЕМА 7. Розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів.  

       Практичне заняття  – 2 год. 

План: 

1. Криміналістична характеристика злочинів у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів. 

2. Особливості відкриття кримінальних проваджень про незаконне 

виготовлення, придбання, збереження, перевезення та збут наркотичних 

засобів. Обставини, що підлягають доказуванню в справах про ці злочини. 

3. Висування версій і планування розслідування. Особливості тактики 

початкових слідчих (розшукових) дій щодо незаконного обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: 

- поняття криміналістичної характеристики  злочинів у сфері незаконного 

обігу наркотиків; 

 - встановлення обставини, що підлягають доказуванню за матеріалами 

кримінальних проваджень про злочини  у сфері незаконного обігу наркотиків; 

- визначення типових слідчих ситуацій у справах про злочини у сфері 

незаконного обігу наркотиків;  

- планування і провадження подальших слідчих дій. 



Рекомендована література до теми 7: 2.1-2.6,2.6-2.17. 
 
 

ТЕМА 9. Розслідування злочинів у сфері використання ЕОМ, систем та 

комп’ютерних мереж. 

 Практичне заняття – 2 год. 

План: 

1. Криміналістичні характеристики злочинів у сфері руху комп’ютерної 

інформації:  

2. Способи вчинення та класифікація комп’ютерних злочинів. 

3. Загальні  положення  пошуку,  вилучення та зберігання  доказової 

інформації, отриманої при розслідуванні вказаної категорії злочинів. 

4. Типові слідчі ситуації у справах про злочини у сфері використання ЕОМ, 

систем та комп’ютерних мереж.  

5. Встановлення свідків, їх допит.  

6. Затримання підозрюваного. Допит підозрюваного. 

7.  Можливості судових експертиз при дослідженні носіїв електронної 

інформації. 

8.  Планування і провадження подальших слідчих дій: обшуку, призначення 

судових експертиз, слідчого експерименту та ін. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: 

- поняття криміналістичної характеристики  злочинів у сфері 

використання ЕОМ, систем та комп’ютерних мереж ; 

 - встановлення обставини, що підлягають встановленню і доказуванню 

по кримінальних справах про злочини  у сфері використання ЕОМ, систем та 

комп’ютерних мереж ; 

- взначення типових слідчих ситуацій у справах про злочини у сфері 

використання ЕОМ, систем та комп’ютерних мереж ;  

- планування і провадження подальших слідчих дій. 
Рекомендована література до теми 9: 2.1-2.6,2.6-2.17. 

 
 

ТЕМА 10. Розслідування злочинів у сфері службової діяльності. 

Практичне заняття – 2 год. 

План: 

1. Криміналістична характеристика злочинів у сфері службової діяльності: 

одержання хабара (ст. 368), давання хабара (ст. 369), провокація хабара (ст. 

370).  

2. Обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування злочинів у 

сфері службової діяльності.  

3. Типові слідчі ситуації у справах про злочини  у сфері службової 

діяльності.  

4. Призначення кримналістичних та інших експертиз.  

5. Встановлення свідків. Допит свідків. Затримання підозрюваного. 



6. Планування і провадження подальших слідчих дій: обшуку, допиту 

підозрюваного призначення судових експертиз, слідчого експерименту та ін. 

7.  Характеристика основних профілактичних заходів. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: 

- поняття криміналістичної характеристики  злочинів у сфері службової 

діяльності ; 

 - встановлення обставини, що підлягають доказуванню при розслідуванні 

злочинів у сфері службової діяльності ; 

- визначення типових слідчих ситуацій у кримінальних провадженнях про 

злочини у сфері службової діяльності;  

- планування і провадження подальших слідчих дій. 
Рекомендована література до теми 10: 2.1-2.6,2.6-2.17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. Теми семінарських занять  

 

ТЕМА 1. Теоретичні положення організації розкриття та розслідування 

злочинів (криміналістичної методики) 

       Семінарське заняття –  2 год. 

План: 

1. Поняття криміналістичної методики, її значення і завдання. 

2. Структура криміналістичної методики. 

3. Криміналістична характеристика та її структура. 

4. Поняття типової слідчої ситуації. ЇЇ місце на різних етапах розслідування 

злочину. 

5. Значення та напрямки профілактичної діяльності слідчого при розслідуванні 

злочинів. 

Рекомендована література до теми 1: 2.1-2.15. 

 

 ТЕМА 2. Розслідування злочинів проти життя, здоров’я  та статевої 

свободи особи 

Семінарське заняття – 2 год. 

План: 

1. Криміналістичні характеристики 

а) умисних вбивств, 

б) заподіяння тілесних ушкоджень, 

в) згвалтування. 

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 

Рекомендована література до теми 2: 2.1-2.25. 

 

ТЕМА 3.  Розслідування злочинів проти власності 

Семінарське заняття – 2 год. 

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.  

5. Характеристика типових слідчих ситуацій, що складаються при 

розслідуванні вимагань. Їх значення для визначенні комплексу слідчих дій 

та розшукових заходів при плануванні розслідування на початковому етапі. 

6. Джерела інформації про корисливі та корисливо-насильницькі злочини. 

Рекомендована література до теми 3: 2.8, 2.12, 2.14-2.18. 



 

  

ТЕМА 12. Особливості розслідування злочинів вчинених неповнолітніми. 

Семінарське заняття – 2 год. 

План: 

 

1. Криміналістична характеристика злочинів, учинених неповнолітніми та за їх 

участю. 

2. Організація початкового етапу розслідування злочинів неповнолітніх у 

типових слідчих ситуаціях. Висування версій та планування розслідування. 

Особливості тактики проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів 

у справах про злочини неповнолітніх. 

Рекомендована література до теми 2.8, 2.12, 2.14-2.18. 

 

 

ТЕМА 15. Особливості розслідування злочинів, учинених кримінальними 

угрупуваннями. 

Семінарське заняття – 2 год. 

План: 

 

1. Поняття групової та організованої злочинності. 

2. Криміналістична характеристика злочинів, учинених організованими 

кримінальними угрупуваннями. 

3. Організаційно-тактичні прийоми злочинної діяльності та її приховування 

членами угрупувань. 

Рекомендована література до теми 12: 2.1-2.8, 2.12, 2.14-2.18. 



3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

курсантів (студентів, слухачів) на практичних (семінарських) заняттях 

Б
А

Л
И

 
ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на 
високому рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; а саме  
визначення елементів криміналістичної характеристики злочинів; 
встановлення обставини, що підлягають доказуванню по кримінальних 
провадженнях; визначення типових слідчих ситуацій; планування і 
провадження подальших слідчих (розшукових) дій тощо. Всі навчальні 
завдання, передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час 
заняття продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді 
на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення 
власної думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на глибокому 
знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в 
основному сформовані необхідні практичні навички та вміння, а саме  
визначення елементів криміналістичної характеристики злочинів; 
встановлення обставини, що підлягають доказуванню по кримінальних 
провадженнях; визначення типових слідчих ситуацій; планування і 
провадження подальших слідчих (розшукових) дій тощо. Всі передбачені 
планом заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі з 
неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована 
ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних 
завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
переважно ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та 
правозастосовної практики. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні 
навички та вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 
напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом 
заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у 
знаннях не носять істотного характеру; практичні навички та вміння 
сформовані недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі 
з виконаних завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого 
усунення. 

1 

Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини 
програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено 
відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає 
змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, 
необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

 

Начальник  

навчально-методичного відділу    Ю.І. Тюря 

 
 

 


