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1. Пояснювальна записка 

 

Самостійна робота - основний засіб оволодіння навчальним матеріалом у 

час, вільний від обов'язкових навчальних занять.  

Самостійне опрацювання програмного матеріалу є обов’язкова форма 

навчання у вищому навчальному закладі 3-4 рівня акредитації, яка завершує 

повне вивчення програми навчальної дисципліни. Окремі питання здобувачі 

вищої освіти опрацьовують без викладача із обов’язковим контролем. 

Матеріал, винесений на самостійне опрацювання, включається в екзаменаційні, 

залікові чи модульні завдання. 

Виконання самостійних завдань є обов’язковою умовою допуску до 

модульної роботи.  

Здобувачам вищої освіти для отримання максимальної кількості балів за 

самостійну та індивідуальну роботу пропонується виконати наступні завдання:  

- ведення термінологічного словника з дисципліни; 

- опрацювання та конспектування питань, які виносяться на самостійне 

вивчення ( параграф 5 методичних рекомендацій); 

- написання реферату з дисципліни (параграф 6 методичних 

рекомендацій); 

- підготовка та виступ з доповіддю на семінарському занятті (параграф 6 

методичних рекомендацій). 

Перелік запропонованих завдань не є вичерпним. Здобувачі вищої освіти 

можуть виконувати будь-які інші завдання, але з обов’язковим погодженням з 

викладачем. 

1.2 Вимоги до самостійної та індивідуальної роботи 

1. Термінологічний словник з дисципліни заповнюється здобувачем 

вищої освіти власноручно в окремо заведений зошит чи на аркуші паперу 

формату А4. Для повного вивчення дисципліни здобувачу необхідно записати 

та запам’ятати не менше 10 термінів з кожної теми дисципліни. 

2. Конспектування опрацьованих питань для самостійного вивчення 

здійснюється у конспект семінарських занять чи в окремо заведений зошит 

(термінологічний словник). При конспектуванні опрацьованих питань для 

самостійного вивчення у конспект семінарських занять обов’язково робиться 

помітка «питання для самостійного вивчення». 

3. Реферат має бути набраний у текстовому редакторі Microsoft Word та 

відповідати таким вимогам: шрифт Times NewRoman, розмір (кегль) – 14, 

міжрядковий інтервал – 1,5, вирівнювання - “За шириною”, абзацний відступ – 

п’ять знаків (1,25 см); верхнє і нижнє поле – 2 см., ліве – 3 см, праве – 1 см; 

сторінки нумеруються у верхньому правому куті. Обсяг реферату від 15 до 25 

сторінок. Список використаних джерел повинен складати не менше 8 посилань  

Структура реферату включає: 

- титульний аркуш;  

- зміст;  

- вступ;  
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- два-три розділи (до трьох), що розкривають теорію питання та 

практичний досвід з досліджуваної проблематики;  

- висновки;  

- список використаних джерел.  

Здобувач вищої освіти за погодженням з викладачем може написати 

реферат на актуальну тему, не зазначену в параграфі 6 методичних 

рекомендацій.   

4. Доповідь має бути набрана у текстовому редакторі Microsoft Word та 

відповідати таким вимогам: шрифт Times NewRoman, розмір (кегль) – 14, 

міжрядковий інтервал – 1,5, вирівнювання - “За шириною”, абзацний відступ – 

п’ять знаків (1,25 см); верхнє і нижнє поле – 2 см., ліве – 3 см, праве – 1 см; 

сторінки нумеруються у верхньому правому куті. Обсяг доповіді від 3 до 5 

сторінок.  

Здобувач вищої освіти за погодженням з викладачем може підготувати 

доповідь на тему, не зазначену в параграфі 6 методичних рекомендацій.   
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ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА СУБ’ЄКТИ ДОКАЗУВАННЯ 

 

1. Порівняйте особливості доказування кримінальних проступків та злочинів. 

2. Поняття і зміст процесу доказування. 

3. З`ясуйте спеціфіку суб’єктів доказування у кримінальному провадженні.  

 

Теми рефератів: 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Процесуальні способи збирання і перевірки доказів 

2. Принцип вільної оцінки доказів. 

3. Відмінність вільної оцінки доказів від формальної оцінки доказів.  

4. Використання доказів для обґрунтування висновків у кримінальному 

провадженні. 

5. Поняття предмету доказування та його структура. 

 

Рекомендована література до теми 1: 7.5;7.5.1; 7.6; 7.6.1; 7.7; 7.8; 7.35; 

9.67. 

 

 

ТЕМА 2. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ, 

ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ТА ВІДЕОКОНФЕРЕНЦ ЗВ’ЯЗКУ У ДОКАЗУВАННІ 

 

1. Закордонний досвід застосування відеоконференцзв`язку: короткий огляд.   

2. Порядок призначення судових експертиз.   

3. Використання у дистанційному досудовому розслідуванні технічних засобів і 

технологій. 

4. Особливості фіксування кримінального процесу на електронних носіях.  

 

Теми рефератів: 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 
1. Використання поліграфу в доказуванні.  

2. Використання службових собак у доказуванні.. 

3. Нетрадиційні джерела отримання відомостей, що можуть бути використані в 

доказуванні. 

4. Спеціальна техніка ОВС і межі її гласного застосування в доказуванні. 

5. Застосування в доказуванні технічних пристроїв, яких немає на озброєнні в 

ОВС. 

 

Рекомендована література до теми 2: 2.4; 6.4; 7.28; 7.32; 7.33; 9.18. 

 

 

ТЕМА 3. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПЕРАТИВНО-

РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) 

ДІЙ У ДОКАЗУВАННІ 
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1. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні. 

2. Втручання у приватне спілкування як негласна слідча (розшукова) дія.  

3. Використання матеріалів аудіо-, відеоконтролю за особою.  

 

Теми рефератів: 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Негласні слідчі (розшукові) дії та їх співвідношення з оперативно-

розшуковими заходами. 

2. Компетенція слідчого ОВС щодо використання результатів оперативно-

розшукової діяльності. 

3. Залучення третіх осіб для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у 

доказуванні. 

4. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності 

організованої групи чи злочинної організації. 

5. Негласне отримання зразків для порівняльного дослідження. 

. 

Рекомендована література до теми 3: 2.15; 2.16; 6.8; 7.13; 8.16; 8.21; 

9.49; 9.60. 

 

 

ТЕМА 4. ОСОБЛИВОСТІ ДОКАЗУВАННЯ ЗЛОЧИНУ, ВЧИНЕНОГО У 

СПІВУЧАСТІ  (ГРУПОЮ ОСІБ,  ОРГАНІЗОВАНОЮ ГРУПОЮ ТА 

ЗЛОЧИННОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ) 

 

1. Особливості доказування злочинів, учинених організованою групою.  

2. Процесуальні джерела доказів щодо вчинення злочинів у співучасті.  

3. Оцінка належності доказів щодо вчинення злочинів у співучасті.  

 

Теми рефератів: 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні про 

розслідування злочину вчиненого у співучасті. 

2. Доказування вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою 

змовою, організованою групою або злочинною організацією. 

3. Доказування пов’язаних із співучастю обставини, які обтяжують покарання. 

4. Об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування.  

5. Прогалини кримінальної процесуальної регламентації доказування злочину 

вчиненого у співучасті. 

 

Рекомендована література до теми 4: 7.2; 7.2.1; 8.20. 

 

 



7 

 

  

ТЕМА 5. ОСОБЛИВОСТІ ДОКАЗУВАННЯ ЗЛОЧИНУ ВЧИНЕНОГО 

НЕПОВНОЛІТНІМИ, НЕОСУДНОЮ ТА ОБМЕЖЕНО ОСУДНОЮ ОСОБОЮ 
 

1. Оцінка належності доказів щодо неповнолітнього підозрюваного. 

2. Особливості доказування неосудності у кримінальному процесі України. 

3. Відповідальність обмежено осудних осіб та особливості доказування їх 

винуватості. 

 

Теми рефератів: 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 
1. Особливості кримінально-правового елемента предмету доказування в 

кримінальному провадженні про злочини, вчинені неповнолітніми. 

2. Комплексна психолого-психіатрична експертиза. 

3. Законний представник підозрюваного, обвинуваченого і його правовий 

статус. 

4. Особливості кримінально-правового елемента предмету доказування в 

кримінальному провадженні про злочини, вчинені неосудною та обмежено 

осудною особою.  

5. Запобіжні заходи, що можуть бути застосовані до особи, стосовно якої 

передбачається застосування примусових заходів медичного характеру. 

 

Рекомендована література до теми 5: 1.10; 1.14; 1.15; 2.1; 2.2; 2.19; 2.20; 

6.1; 6.2; 7.11; 7.16; 7.23; 7.24; 7.25; 8.3; 8.4; 8.5; 8.6; 8.20; 8.25; 9.20; 9.24. 

 

 

ТЕМА 6. ОСОБЛИВОСТІ ДОКАЗУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ  ПРОТИ ОСОБИ (ЇЇ 

ЖИТТЯ, ЗДОРОВ`Я,  ВОЛІ, ЧЕСТІ, ГІДНОСТІ,  СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА 

СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАННОСТІ) 

 

1. Призначення експертизи для з`ясування ступеню тяжкості тілесних 

ушкоджень. 

2. Освідування як засіб доказування.  

3. Особливості доказування злочинів проти життя. 

 

Теми рефератів: 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 
1. Загальні особливості кримінально-правового елемента предмета доказування 

при розслідуванні злочинів проти особи. 

2. Необхідність проведення експертизи і її значення при доказуванні різних 

категорій злочинів проти особи.  

3. Доказування обставин, пов’язаних із правилами судово-медичного 

визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень. 

4. Врахування в доказуванні обставин, що пом’якшують (обтяжують) 

покарання і зумовлені специфікою зазначеної категорії злочинів. 
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5. Планування слідчих дій при доказуванні злочинів проти життя особи. 

 

Рекомендована література до теми 6: 1.12; 6.3; 6.5; 8.24. 

 

 

ТЕМА 7. ОСОБЛИВОСТІ ДОКАЗУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ 

 

1. Джерела доказів щодо вчинення злочинів проти власності.  

2. Доказування злочинів проти власності, вчинених неповнолітніми. 

3. Оцінка належності та допустимості доказів щодо злочинів проти власності.  

 

Теми рефератів: 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Кримінально-правовий елемент предмету доказування при розслідуванні 

злочинів проти власності. 

2. Правила та компетенція оцінки розміру шкоди, завданої злочином проти 

власності. 

3. Особливості доказування, що стосуються забезпечення відшкодування 

шкоди, завданої злочином проти власності. 

4. Планування слідчих дій при доказуванні вини особи у вчиненні злочину 

проти власності  

5. Висунення версій при доказуванні злочинів проти власності. 

 

Рекомендована література до теми 7: 7.39; 9.3; 9.7; 9.12; 9.18; 9.26; 9.42; 

10.2. 

 

 

ТЕМА 8. ОСОБЛИВОСТІ ДОКАЗУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ У СФЕРІ 

ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ 

АНАЛОГІВ АБО ПРЕКУРСОРІВ 

 

1.  Зазначте зв'язок законодавчих актів, що регулюють обіг наркотичних засобів 

в Україні із відповідними положеннями Кримінального процесуального 

кодексу.  

2. Особливості доказування незаконного обігу прекурсорів. 

3. Основні положення щодо фіксації процесу доказування злочинів у сфері 

обігу психотропних речовин.  

 

Теми рефератів: 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 
1. Доказування факту наявності наркотичного засобу, психотропної речовини, 

їх аналогів або прекурсорів. 

2. Доказування законності (незаконності) обігу наркотичних  засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. 
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3. Особливості доказування за допомогою оперативної закупки наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. 

4. Заходи безпеки, обов’язкові при проведенні слідчих дій, пов’язаних з 

доказуванням злочинів вчинених у сфері обігу наркотичних  засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.  

5. Планування проведення слідчих дій, спрямованих на доказування вини особи 

у вчиненні злочину у сфері обігу наркотичних  засобів, психотропних речовин, 

їх аналогів або прекурсорів. 

 

Рекомендована література до теми 8: 2.14; 6.6; 7.39; 8.16; 9.10; 9.65. 

 

 

 
 

 



10 

 

  

2. Індивідуальні завдання 

 

В освоєнні вузівських навчально-програмних матеріалів циклу правових 

дисциплін, у тому числі і курсу «Доказування у кримінальному судочинстві», 

надзвичайно важливу роль відіграє не тільки активна участь слухачів на 

лекційних, семінарських і практичних заняттях, а й їх самостійна робота з 

виконання індивідуально-дослідних завдань. 

Індивідуально-дослідні завдання є невід’ємною складовою навчального 

процесу. Ці завдання покликані передусім активізувати творчу самостійну 

роботу слухача, який може обирати з тих видів і форм які були рекомендовані 

викладачем. 

Індивідуальна навчально-дослідна робота слухача має метою забезпечити 

розширення й поглиблення теоретичних і практичних знань у сфері 

кримінального процесу; набути уміння застосувати теоретичні знання при 

вирішенні конкретних завдань із судової практики; шукати сучасні наукові 

досягнення і застосовувати їх при складанні процесуальних документів та 

вирішенні практичних завдань. 

Слід також наголосити, що список рекомендованих індивідуально-

дослідних завдань не є вичерпним. Навпаки, він є відкритим, орієнтовним і 

приблизним. Тобто, враховуючи те, що слухач може зацікавитись окремими 

проблеми у межах певної тематики з курсу кримінального процесу, або 

проблематикою на збігу різних предметів (зокрема господарського процесу, а 

також зважаючи на різноманітність і динаміку кримінально-процесуальних 

відносин та враховуючи інші фактори, упорядники даного навчально-

методичного видання спрямовують слухачів на виявлення власної ініціативи 

стосовно підготовки різних видів, форм і змісту індивідуально-дослідних 

занять, але із попереднім узгодженням із викладачем, який не тільки буде 

оцінювати проведену роботу, а й у разі необхідності надавати консультації. 

 

Пропоновані види й форми індивідуально-дослідних завдань: 

 

Підготовка процесуальних та службових документів, що складаються 

фахівцями при здійснені кримінального судочинства. 

Розв’язування практичних задач за проблематикою теми.  

Складання таблиць (порівняльних таблиць) за проблематикою теми. 

Складання схем (схем-характеристик) за проблематикою теми. 

Підготовка наукових, навчальних та інших матеріалів, не передбачених у 

списку рекомендованих індивідуально-дослідних завдань, але узгоджених і 

схвалених викладачем. 
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Теми індивідуальних завдань: 

 
ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА СУБ’ЄКТИ ДОКАЗУВАННЯ 

 

1. Особливості доказування кримінальних проступків та злочинів. 

2. Поняття і зміст процесу доказування. 

3. Спеціфіка суб’єктів доказування у кримінальному провадженні.  

4. Процесуальні способи збирання і перевірки доказів 

5. Принцип вільної оцінки доказів. 

6. Відмінність вільної оцінки доказів від формальної оцінки доказів.  

7. Використання доказів для обґрунтування висновків у кримінальному 

провадженні. 

8. Поняття предмету доказування та його структура. 

 

Рекомендована література до теми 1: 1.2; 1.4; 1.6; 1.7; 2.7; 2.8. 

 

 

ТЕМА 2. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ, 

ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ТА ВІДЕОКОНФЕРЕНЦ ЗВ’ЯЗКУ У ДОКАЗУВАННІ 

 

1. Використання поліграфу в доказуванні.  

2. Використання службових собак у доказуванні.. 

3. Нетрадиційні джерела отримання відомостей, що можуть бути використані в 

доказуванні. 

4. Спеціальна техніка ОВС і межі її гласного застосування в доказуванні. 

5. Застосування в доказуванні технічних пристроїв, яких немає на озброєнні в 

ОВС. 

6. Закордонний досвід застосування відеоконференцзв`язку: короткий огляд.   

7. Порядок призначення судових експертиз.   

8. Використання у дистанційному досудовому розслідуванні технічних засобів і 

технологій. 

9. Особливості фіксування кримінального процесу на електронних носіях.  

 

Рекомендована література до теми 2: 1.4; 1.8; 2.2; 2.3; 2.18. 

 

 

ТЕМА 3. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПЕРАТИВНО-

РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) 

ДІЙ У ДОКАЗУВАННІ 

 

1. Негласні слідчі (розшукові) дії та їх співвідношення з оперативно-

розшуковими заходами. 

2. Компетенція слідчого ОВС щодо використання результатів оперативно-

розшукової діяльності. 
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3. Залучення третіх осіб для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у 

доказуванні. 

4. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності 

організованої групи чи злочинної організації. 

5. Негласне отримання зразків для порівняльного дослідження. 

6. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні. 

7. Втручання у приватне спілкування як негласна слідча (розшукова) дія.  

8. Використання матеріалів аудіо-, відеоконтролю за особою.  

 

. 

Рекомендована література до теми 3: 1.5; 1.6; 1.8; 1.13; 2.6; 2.8; 2.9. 

 

 

ТЕМА 4. ОСОБЛИВОСТІ ДОКАЗУВАННЯ ЗЛОЧИНУ, ВЧИНЕНОГО У 

СПІВУЧАСТІ  (ГРУПОЮ ОСІБ,  ОРГАНІЗОВАНОЮ ГРУПОЮ ТА 

ЗЛОЧИННОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ) 

 

1. Обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні про 

розслідування злочину вчиненого у співучасті. 

2. Доказування вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою 

змовою, організованою групою або злочинною організацією. 

3. Доказування пов’язаних із співучастю обставини, які обтяжують покарання. 

4. Об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування.  

5. Прогалини кримінальної процесуальної регламентації доказування злочину 

вчиненого у співучасті. 

6. Особливості доказування злочинів, учинених організованою групою.  

7. Процесуальні джерела доказів щодо вчинення злочинів у співучасті.  

8. Оцінка належності доказів щодо вчинення злочинів у співучасті.  

 

Рекомендована література до теми 4: 1.2; 1.3; 2.20. 

 

 

ТЕМА 5. ОСОБЛИВОСТІ ДОКАЗУВАННЯ ЗЛОЧИНУ ВЧИНЕНОГО 

НЕПОВНОЛІТНІМИ, НЕОСУДНОЮ ТА ОБМЕЖЕНО ОСУДНОЮ ОСОБОЮ 
 

1. Особливості кримінально-правового елемента предмету доказування в 

кримінальному провадженні про злочини, вчинені неповнолітніми. 

2. Комплексна психолого-психіатрична експертиза. 

3. Законний представник підозрюваного, обвинуваченого і його правовий 

статус. 

4. Особливості кримінально-правового елемента предмету доказування в 

кримінальному провадженні про злочини, вчинені неосудною та обмежено 

осудною особою.  
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5. Запобіжні заходи, що можуть бути застосовані до особи, стосовно якої 

передбачається застосування примусових заходів медичного характеру. 

6. Оцінка належності доказів щодо неповнолітнього підозрюваного. 

7. Особливості доказування неосудності у кримінальному процесі України. 

8. Відповідальність обмежено осудних осіб та особливості доказування їх 

винуватості. 

 

Рекомендована література до теми 5: 1.10; 1.14; 1.15; 2.1; 2.2; 2.19; 2.20. 

 

 

ТЕМА 6. ОСОБЛИВОСТІ ДОКАЗУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ  ПРОТИ ОСОБИ (ЇЇ 

ЖИТТЯ, ЗДОРОВ`Я,  ВОЛІ, ЧЕСТІ, ГІДНОСТІ,  СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА 

СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАННОСТІ) 

 

1. Загальні особливості кримінально-правового елемента предмета доказування 

при розслідуванні злочинів проти особи. 

2. Необхідність проведення експертизи і її значення при доказуванні різних 

категорій злочинів проти особи.  

3. Доказування обставин, пов’язаних із правилами судово-медичного 

визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень. 

4. Врахування в доказуванні обставин, що пом’якшують (обтяжують) 

покарання і зумовлені специфікою зазначеної категорії злочинів. 

5. Планування слідчих дій при доказуванні злочинів проти життя особи. 

6. Призначення експертизи для з`ясування ступеню тяжкості тілесних 

ушкоджень. 

7. Освідування як засіб доказування.  

8. Особливості доказування злочинів проти життя. 

 

Рекомендована література до теми 6: 1.12; 2.3; 2.5; 2.14. 

 

 

ТЕМА 7. ОСОБЛИВОСТІ ДОКАЗУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ 

 

1. Кримінально-правовий елемент предмету доказування при розслідуванні 

злочинів проти власності. 

2. Правила та компетенція оцінки розміру шкоди, завданої злочином проти 

власності. 

3. Особливості доказування, що стосуються забезпечення відшкодування 

шкоди, завданої злочином проти власності. 

4. Планування слідчих дій при доказуванні вини особи у вчиненні злочину 

проти власності  

5. Висунення версій при доказуванні злочинів проти власності. 

6. Джерела доказів щодо вчинення злочинів проти власності.  

7. Доказування злочинів проти власності, вчинених неповнолітніми. 
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8. Оцінка належності та допустимості доказів щодо злочинів проти власності.  

 

Рекомендована література до теми 7: 1.2; 1.3; 2.5; 2.14. 

 

 

ТЕМА 8. ОСОБЛИВОСТІ ДОКАЗУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ У СФЕРІ 

ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ 

АНАЛОГІВ АБО ПРЕКУРСОРІВ 

 

1. Доказування факту наявності наркотичного засобу, психотропної речовини, 

їх аналогів або прекурсорів. 

2. Доказування законності (незаконності) обігу наркотичних  засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. 

3. Особливості доказування за допомогою оперативної закупки наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. 

4. Заходи безпеки, обов’язкові при проведенні слідчих дій, пов’язаних з 

доказуванням злочинів вчинених у сфері обігу наркотичних  засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.  

5. Планування проведення слідчих дій, спрямованих на доказування вини особи 

у вчиненні злочину у сфері обігу наркотичних  засобів, психотропних речовин, 

їх аналогів або прекурсорів. 

6.  Зазначте зв'язок законодавчих актів, що регулюють обіг наркотичних засобів 

в Україні із відповідними положеннями Кримінального процесуального 

кодексу.  

7. Особливості доказування незаконного обігу прекурсорів. 

8. Основні положення щодо фіксації процесу доказування злочинів у сфері 

обігу психотропних речовин.  

 

Рекомендована література до теми 8: 1.2; 1.3; 1.7; 2.2; 2.4; 2.6; 2.12. 

 

 

 

 

 

3. Критерії оцінювання самостійної роботи 

 

 

бал  за зміст реферату 

 

0 
не виконано 

3 

порушено вимоги щодо його обсягу або оформлення, слухач доповідає 

безпосередньо з реферату, відповідей на питання аудиторії за темою 

реферату дати не може. 
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6 
вимоги щодо його обсягу і оформлення в цілому додержані, слухач 

підготовив тези для доповіді, намагається відповідати на питання аудиторії. 

9 

вимоги щодо його обсягу і оформлення виконані, доповідь здійснюється за 

планом без використання тексту реферату, слухач відповідає на запитання 

за рефератом, але не впевнено 

12 
вимоги щодо його обсягу і оформлення виконані, слухач вільно доповідає і 

відповідає на запитання за рефератом 

15 

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. 

 

Додаткові вимоги 

1. Кількість законспектованих питань, призначених для підготовки до 

заняття відповідає кількості присвоюваних балів. 

2. Слухач протягом модулю має  підготувати 1 реферат. 

3. Підготовка доповіді на основі наукової статті оцінюється до 5 балів. 

4. Відповіді на питання для самостійного вивчення – до 7 балів. 

5. Додатково можуть бути оцінені в межах балів виділених на самостійну 

та індивідуальну роботу: участь у роботі наукового гуртка, наукових 

семінарах, конференціях або підготовка конкурсної роботи. 

6. Додатково нараховуються бали за участь слухача в роботі наукового 

гуртка кафедри, в залежності від виду роботи, яку він здійснює до 8 балів 

в межах одного модулю. 

7. Кількість балів нараховується пропорційно кількості правильних 

відповідей. За виконання завдань, винесених на модульний контроль 

виставляється середній бал (сума балів у межах одного модуля поділена 

на два) – максимально 40 балів. 

8. Слухачам, які повністю виконали навчальний план, позитивно атестовані 

з даної дисципліни за результатами модульних контролів (отримали 60 

балів і вище) на останньому тижні теоретичного навчання за їх згодою в 

заліково-екзаменаційній відомості проставляється рейтинговий бал і 

відповідна оцінка за 4-х бальною шкалою. 

9. За бажанням слухач може складати підсумковий залік (екзамен) з метою 

підвищення оцінки, отриманої за результатами модульних контролів. 

Складова залікового (екзаменаційного) контролю має бути не більше 40 

балів. 
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4. Критерії оцінювання індивідуальної роботи 

 

бал вирішення практичних завдань 

0 Задача не вирішена або вирішена неправильно  

3 

Задача вирішена частково, без аналізу ситуації, належної аргументації та 

посилання на відповідні положення нормативних актів, відповідні 

документи не складені 

6 

Задача вирішена, але слухач не може пояснити сутність рішення, 

посилається на не чинні нормативні акти, документи складені але 

неправильно  

9 
Задача вирішена, слухач пояснює рішення з допомогою викладача або 

групи, документи складені правильно  

12 

Задача вирішена, слухач самостійно пояснює прийняте рішення, 

посилається на відповідні положення нормативних актів, документи 

складено правильно 

15 

Задача вирішена, аналіз ситуації проведено правильно, слухач самостійно 

пояснює прийняте рішення, посилається на конкретні норми законодавства, 

документи складено правильно, вільно визначає правильне рішення при 

варіюванні завдання 

бал кількість правильно вирішених тестових завдань 

0 20 % 

3 30 % 

6 40% 

9 50% 

12 70% 

15 85% 
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5. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової 

роботи, практики 

для заліку 

90-100 А Відмінно  

 

Зараховано 
83-89 В 

добре  
75-82 С 

68-74 D 
задовільно  

60-67 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

 

6. Критерії оцінювання самостійної та індивідуальної роботи здобувачів 

вищої освіти 

 

При виконанні вимог зазначених у параграфі 1.2 «Вимоги до самостійної 

та індивідуальної роботи» самостійна та індивідуально робота оцінюється 

наступним чином: 

- ведення термінологічного словника з дисципліни – 5 балів; 

- опрацювання та конспектування питань, які виносяться на самостійне 

вивчення ( параграф 5 методичних рекомендацій) – 10 балів; 

- написання реферату з дисципліни (параграф 6 методичних 

рекомендацій) – 10 балів; 

- підготовка та виступ з доповіддю на семінарському занятті (параграф 6 

методичних рекомендацій) – 5 балів. 

У разі здачі роботи з недотримання вимог зазначених у параграфі 1.2 

«Вимоги до самостійної та індивідуальної роботи», якщо дозоляє час, вионана 

робота повертається для доопрацювання. У випадку здачі роботи, коли часу для 

усунення допущених помилок не має бали за самостійну та індивідуальну 

роботу здобувача вищої освіти знижуються. 
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у кримінальному провадженні”. 

2.31. Інструкція про порядок обробки інформації в НЦБ Інтерполу в 

Україні. Затв. наказом МВС України № 568 від 6 вересня 1993 року // 

rada.gov.ua 

2.32. Інструкція про порядок виконання європейських конвенцій з питань 

кримінального судочинства. Затв. наказом Мінюсту, Ген прокурором, СБУ, 

МВС, Верховного Суду, Державної податкової адміністрації, Державного 
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департаменту з питань виконання покарань № 34/5/22/103/512/326/73 від 29 

червня 1999 року // rada.gov.ua. 

 

3. Інтернет-ресурси: 

 

- Вищі та центральні органи державної влади України: 

 

1. http://www.president.gov.ua/ Офіційне інтернет-представництво 

Президента України 

2. http://portal.rada.gov.ua/ Офіційний веб-сайт Верховної Ради України 

3. http://www.kmu.gov.ua/ Єдиний веб-портал органів виконавчої влади 

України (Урядовий портал) 

4. http://www.ccu.gov.ua/ Офіційний веб-сайт Конституційного Суду 

України 

5. http://www.scourt.gov.ua/ Інформаційний сервер Верховного Суду 

України 

6. http://www.gp.gov.ua/ Офіційний інтернет-портал Генеральної 

прокуратури України 

7. http://www.mvs.gov.ua/ Офіційний веб-сайт Міністерства 

внутрішніх справ України 

 

8. http://www.minjust.gov.ua/ Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції 

України 

9. http://www.mon.gov.ua/ Офіційний веб-сайт Міністерства освіти 

та науки України 

10. http://www.ukrstat.gov.ua/ Офіційний веб-сайт Державного комітету 

статистики України 

  

- Бази нормативно-правових актів України: 

 

11. http://zakon.rada.gov.ua/ Законодавство України на офіційному 

веб-сайті Верховної Ради України 

12. http://search.ligazakon.ua/ Портал ЛІГА:ЗАКОН 

13. http://www.nau.kiev.ua/ Правові системи НаУ 

14. http://uazakon.com/ Інформаційно-правовий портал Закони 

України 

15. http://www.gdo.kiev.ua/ Офіційний вісник України 

16. http://www.reyestr.court.gov.ua/ Єдиний державний реєстр судових 

рішень 

17. http://pravo.levonevsky.org/ Законодавство України, Росії, Республіки 

Білорусь та інших країни 

  

- Вищі навчальні заклади та наукові установи України юридичного профілю: 
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18. http://www.naiau.kiev.ua/ Київський національний університет 

внутрішніх справ 

19. http://www.univd.edu.ua/ Харківський національний університет 

внутрішніх справ 

20. http://www.dduvs.dp.ua/ Дніпропетровський державний 

університет внутрішніх 

21. http://www.lduvs.edu.ua/ Луганський державний університет 

внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка 

22. http://www.livs.lviv.ua/ Львівський державний університет 

внутрішніх справ 

23. http://www.oduvs.edu.ua/ Одеський державний університет 

внутрішніх 

24. http://www.nlau.net/ Національна юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого 

25. http://law.univ.kiev.ua/ Юридичний факультет Київського 

національного університету імені Тараса 

Шевченка 

26. http://www.niipp.rol.net.ua/ Інститут вивчення проблем злочинності 

Академії правових наук України 

  

- Бібліотеки: 

 

27. http://www.nbuv.gov.ua/ Найбільша бібліотека України імені 

В.І. Вернадського 

28. http://www.nplu.org/ Національна Парламентська бібліотека 

України 

29. http://www.library.lviv.ua/ Львівська національна наукова бібліотека 

України імені В.Стефаника 

30. http://www.odnb.odessa.ua/ Одеська державна наукова бібліотека iм. 

М.Горького 

31. http://korolenko.kharkov.com/ Харківська державна наукова бібліотека 

імені В.Г. Короленка 

32. http://www.zounb.zp.ua/ Запорізька обласна універсальна наукова 

бібліотека імені О.М. Горького 

33. http://www.lawlibrary.ru/ Юридическая научная библиотека 

34. http://www.library.yale.edu/ Бібліотека Єльського університету 

  

- Інші ресурси: 

 

35. http://www.yurincom.com/ Видавництво юридичної літератури для 

правоохоронних та судових органів, 

навчальних закладів та наукових установ 

36. http://www.lex-line.com.ua/ Юридична лінія 

37. http://yurist-online.com/ Юридичні  послуги Online 
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38. http://www.yurpractika.com/ Юридическая практика 

 

 


