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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. 
Завдання по виконанню практичних робіт: 

За проглянутим відеосюжетом необхідно виконати наступні завдання:  

1. Складіть криміналістичну характеристику таких елементів: 

 - особа злочинця (особливості поведінки та характерні ознаки); 

 - спосіб вчинення та приховання злочину. 

2. Вкажіть типові версії щодо мотиву вчинення злочину. 

3. Вкажіть процесуальні дії та оперативні заходи щодо перевірки висунутих 

версій у справах про вбивства. 

 

Практичне заняття № 2. – 2 год. 
Завдання по виконанню практичних робіт: 

– проаналізувати наведену у фабулі ситуацію та визначитись в складі 

злочину; 

– за наведеною фабулою скласти план розслідування кримінального 

провадження. 

Свою відповідь обґрунтувати. 

Фабула: «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; 
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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 

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 
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скромна дівчина, середніх здібностей та успішності, життєрадісна, 

товариська». 

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

напрацьовані під час заняття:  
– поняття криміналістичні характеристики окремих злочинів проти 

особи: а) злочинів проти життя (умисне вбивство, доведення до самогубства); 

б) злочинів проти здоров’я (заподіяння тілесних ушкоджень, побої, 

катування); в) злочинів проти волі, честі та гідності особи (захоплення 

заручників, торгівля людьми); г) злочинів проти статевої свободи особи 

(зґвалтування, розбещення неповнолітніх та ін.). 

– встановлення обставини, що підлягають доказуванню у кримінальних 

провадженнях проти особи; 

– визначення типових слідчих ситуацій у справах про злочини проти 

особи; 

– планування і провадження подальших слідчих (розшукових) дій. 

Рекомендована література до Теми 2: 

1. Кримінальний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної 

Ради.— 2012.— № 4651-VI. 

2. Закон України "Про оперативно–розшукову діяльність" № 2135–12 від 

18.02.1992 р. 

3. Закон України "Про організаційно–правові основи боротьби з 

організованою злочинністю" № 3341–12 від 30.06.1993 р. 

4. Закон України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 

кримінальному судочинстві" № 3782–12 від 23.12.1993 р. 

5. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному 

провадженні // Наказ Генеральної прокуратури України, МВС України, 

Служби безпеки України… № 114/1042/516 від 16.11.2012 року. 

6. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про судову практику у 

справах про злочини проти життя та здоров’я особи" від 07.02.2003 р. №2. 

7. Криминалистическая характеристика преступления. Сборник научных 

трудов.— М., 1984. 

8. Криміналістика: Підручник для студентів юрид. спец. вищих закладів 

освіти. Кол. авторів: Глибко В.М., Дудніков А.Л., Журавель В.А. та ін. / 

За ред. В.Ю. Шепітька.— К.: Видавничий Дім ―Ін Юре‖, 2010. 

9. Ларин А.М. Расследование по уголовному делу: процессуальные 

функции.— М., 1986. 

10. Ледащев В.А. Общие положения криминалистической методики.— 

Волгоград, 1987. 

11. Настільна книга слідчого: Наук. – практ. видання для слідчих і дізнавачів 

/ Панов М.І., Шепітько В.Ю., Коновалова В.О. та ін. — К.: Видавничий 

дім „Ін Юре‖, 2003. 

12. Радаев В.В. Криминалистическая характеристика преступления и ее 

использование в следственной практике.— Волгоград, 1987. 
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ТЕМА 4. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ОБІГУ 

НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І 

ПРЕКУРСОРІВ. 

Практичне заняття № 1. – 2 год. 
Завдання по виконанню практичних робіт: 

За проглянутим відеосюжетом необхідно виконати наступні завдання:  

1. Проаналізувати ситуацію та визначитись в складі злочину. 

2. Складіть криміналістичну характеристику таких елементів: 

 - особа злочинця (особливості поведінки та соціального статусу); 

 - спосіб вчинення та приховання злочину 

 - слідова картина злочину. 

3. Вкажіть процесуальні дії та оперативні заходи щодо перевірки висунутих 

версій у справах про злочини у сфері незаконного обігу наркотиків. 

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

напрацьовані під час заняття:  
– поняття криміналістичної характеристики  злочинів у сфері 

незаконного обігу наркотиків: контрабанда наркотичних засобів, 

психотропних речовин або прекурсорів, незаконного виробництва, 

виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збування 

наркотичних засобів або психотропних речовин, отруйних і сильнодіючих 

речовин . 

– встановлення обставини, що підлягають доказуванню у кримінальних 

провадженнях у сфері незаконного обігу наркотиків; 

– визначення типових слідчих ситуацій у справах про злочини у сфері 

незаконного обігу наркотиків;  

– планування і провадження подальших слідчих (розшукових) дій. 

Рекомендована література до Теми 4: 

1. Кримінальний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної 

Ради.— 2012.— № 4651-VI. 

2. Закон України "Про оперативно–розшукову діяльність" № 2135–12 від 

18.02.1992 р. 

3. Закон України "Про організаційно–правові основи боротьби з 

організованою злочинністю" № 3341–12 від 30.06.1993 р. 

4. Закон України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 

кримінальному судочинстві" № 3782–12 від 23.12.1993 р. 

5. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному 

провадженні // Наказ Генеральної прокуратури України, МВС України, 

Служби безпеки України… № 114/1042/516 від 16.11.2012 року. 

6. Одерій О.В., Лисенко В.М. Розслідування злочинів щодо незаконного 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та 

прекурсорів: Наук.-практ. посіб. / О.В. Одерій, В.М. Лисенко. – Х.: Золоті 

сторінки, 2004. – 164 с. 
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7. Одерій О.В. Особливості у порушенні  кримінальних справ про 

незаконний обіг наркотичних засобів//  Вісн. Ун-ту внутр. справ.- Х.:  Ун-

т внутр.  справ,  1997.- Вип. № 2 – с.53-61. 

8. Щербаковский М.Г., Гаенко В.И., Космина Н.Н., Лысенко В.М. Участие 

специалиста и эксперта в раскрытии и расследовании преступлений о 

незаконном обороте наркотиков: Учебно-методическое пособие. – 

Харьков.: Діа-плюс, 2002.  – 67 c. 

9. Перелiк наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i 

прекурсорiв, що пiдлягають спецiальному контролю у вiдповiдностi з  

чинним законодавством України за станом на 18 квiтня 1995 р.- К.,1995.- 

37 с. 

10. Момотенко А.Б. Питання боротьби з контрабандою наркотичних засобів, 

психотропних речовин та прекурсорів // Боротьба з контрабандою: 

проблеми та шляхи їх вирішення: Аналіт. розробки, пропозиції наук. і 

практ. працівників. - К., 1998. - Т. 10. -   с.407. 

11. Ковалкин А.А., Хруппа Н.С., Чубарев В.Л. Деятельность органов 

внутренних дел по выявлению и предупреждению группового сбыта 

наркотических средств: Учеб. пособие. Укр. акад. внутр. дел.- Киев:  

1993.- 112 с. 

 

ТЕМА 7. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ. 

Практичне заняття № 1. – 2 год. 
Завдання по виконанню практичних робіт: 

За проглянутим відеосюжетом необхідно виконати наступні завдання:  

1. Проаналізувати ситуацію та визначитись в складі злочину. 

2. Складіть криміналістичну характеристику таких елементів: 

 - особа злочинця (особливості поведінки та характерні ознаки); 

 - обстановка вчинення злочину; 

 - спосіб вчинення та приховання злочину. 

3. Вкажіть процесуальні дії та оперативні заходи щодо перевірки висунутих 

версій у справах про хабарництво. 

 
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 у кримінальних 

провадженнях у сфері службової діяльності ; 

– визначення типових слідчих ситуацій у справах про злочини у сфері 

службової діяльності ;  

– планування і провадження подальших слідчих (розшукових) дій. 

Рекомендована література до Теми 7: 

1. Кримінальний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної 

Ради.— 2012.— № 4651-VI. 
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2. Закон України "Про оперативно–розшукову діяльність" № 2135–12 від 

18.02.1992 р. 

3. Закон України "Про організаційно–правові основи боротьби з 

організованою злочинністю" № 3341–12 від 30.06.1993 р. 

4. Закон України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 

кримінальному судочинстві" № 3782–12 від 23.12.1993 р. 

5. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному 

провадженні // Наказ Генеральної прокуратури України, МВС України, 

Служби безпеки України… № 114/1042/516 від 16.11.2012 року. 

6. Джига М.В. Розслідування посадових злочинів і вимагання / Джига М.В., 

Подшибякин О.С., Ухаль А.М. – Київ, МВС України та Ужгородський 

Державний інститут інформатики, економіки і права, 1998. – 179 с. 

7. Дубенко С.Д. Державна служба в Україні: [навчальний посібник] / 

Дубенко С.Д. – К.: вид-во УАДУ, 1998. – 168 с. 

8. Дулов А.В. Основы расследования преступлений, совершенных 

должностными лицами / Дулов А.В. – Мн.: изд-во «Университетское», 

1985. – 168 с. 

9. Душейко Г.О. Організаційно-тактичні основи реалізації оперативних 

матеріалів на стадії порушення кримінальної справи: [збірник 

методичних рекомендацій] / Душейко Г.О. – Запоріжжя: Юридичний ін-т 

МВС України, 2001. – 42 с. 

10. Корж В.П. Теоретические основы методики расследования преступлений, 

совершаемых организованными преступными образованиями в сфере 

экономической деятельности: [Монография] / Корж В.П. – Харьков: изд-

во Нац. ун-та внутр. дел, 2002. – 412 с. 

11. Малиновський В.Я. Державна служба: Теорія і практика: [навчальний 

посібник] / Малиновський В.Я. – К.: Атака, 2003. – 160 с. 

12. Мельник М.І. Корупція: сутність, поняття, заходи протидії: [монографія] / 

Мельнік М.І. – К.: Атака, 2001. – 304 с. 

13. Мельник М. Розмежування складів злочинів «зловживання владою або 

посадовим становищем» та «перевищення влади або посадових 

повноважень» / М. Мельник, М. Хавронюк // Право України. 1997. - №2. – 

С.33-37. 

14. Організація розслідування окремих видів злочинів : навч. посіб. / [А. Ф. 

Волобуєв, О. Є. Користін, Р. Л. Степанюк та ін.] ; за заг. ред. проф., д-ра 

юрид. наук А. Ф. Волобуєва ; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. 

справ. – Х. : ХНУВС, 2010. – 568 с.  

 

ТЕМА 9. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ. 

Практичне заняття № 1. – 2 год. 

Завдання по виконанню практичних робіт: 
За проглянутим відеосюжетом необхідно виконати наступні завдання:  

1. Складіть криміналістичну характеристику таких елементів: 

 - особа злочинця (особливості поведінки та соціальний статус); 
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 - спосіб вчинення злочину; 

 - слідова картина злочину. 

2. Вкажіть типові версії щодо слідчих ситуацій розслідування. 

3. Вкажіть процесуальні дії та оперативні заходи щодо перевірки висунутих 

версій у справах про крадіжки. 

 

Практичне заняття № 2. – 2 год. 

Завдання по виконанню практичних робіт: 
– проаналізувати наведену у фабулі ситуацію та визначитись в складі 

злочину; 

– за наведеною фабулою сформулювати відповідні версії та скласти 

письмовий план розслідування кримінального провадження. 

Свою відповідь обґрунтувати. 

Фабула: 13 березня 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. 

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

напрацьовані під час заняття:  
– поняття криміналістичної характеристики окремих злочинів проти 

власності: крадіжок, грабежів, розбоїв, вимагання, шахрайства, привласнення  

або розтрати чужого майна 

– встановлення обставини, що підлягають доказуванню у кримінальних 

провадженнях проти власності; 

– визначення типових слідчих ситуацій у справах про злочини проти 

власності; 

– планування і провадження подальших слідчих (розшукових) дій. 

Рекомендована література до Теми 9: 

1. Кримінальний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної 

Ради.— 2012.— № 4651-VI. 

2. Закон України "Про оперативно–розшукову діяльність" № 2135–12 від 

18.02.1992 р. 

3. Закон України "Про організаційно–правові основи боротьби з 

організованою злочинністю" № 3341–12 від 30.06.1993 р. 
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4. Закон України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 

кримінальному судочинстві" № 3782–12 від 23.12.1993 р. 

5. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному 

провадженні // Наказ Генеральної прокуратури України, МВС України, 

Служби безпеки України… № 114/1042/516 від 16.11.2012 року. 

6. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про судову практику у 

справах про злочини проти власності" від 06.11.2009 р. №10. 

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

и средства разрешения следственных ситуаций. - Киев, 1991.  

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

характеристика преступлений. - Харьков, 1985.  

9. Криміналістика: Підручник для студентів юрид. спец. вищих закладів 

освіти. – Кол. авторів: Глібко В.М., Дудніков А.Л., Журавель В.А. та ін./ 

За ред. В.Ю. Шепітька. – К.: Видавничий Дім ―Ін Юре‖, 2001. – 684 с.  

10. Кузьмічов В.С., Прокопенко Г.І. Криміналістика: Навчальний посібник / 

За заг. ред. В.Г. Гончаренка та Є.М. Моісеєва. – К.: Юрінком Інтер, 2001. 

11. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник. – К.: 

Кондор, 2005. – 588 с.  

12. Чаплинський К. О. Тактичне забезпечення проведення слідчих дій : 

монограф. / Чаплинський К.О. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т 

внутр. справ; Ліра ЛТД, 2011. – 496 с. 

 

ТЕМА 10. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ В СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ. 

Практичне заняття № 1. – 2 год. 

Завдання по виконанню практичних робіт: 
– проаналізувати наведену у фабулі ситуацію та визначитись в складі 

злочину; 

– за наведеною фабулою сформулювати відповідні версії та скласти 

письмовий план розслідування кримінального провадження. 

Свою відповідь обґрунтувати. 

Фабула: 11 квітня 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 отримав 26 банкнот номіналом 20 грн. Частину з цих грошей 

він вже витратив 10 та 11 квітня, а залишок в нього вилучили. Попереднім 
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дослідженням вилучених у Чурко І.І. об’єктів було встановлено, що вони є 

копіями банкнот номіналом 20 грн. кожна, виготовленими за допомогою 

копіювальної техніки. 

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

напрацьовані під час заняття:  
– поняття криміналістичної характеристики  злочинів у сфері 

господарської діяльності: фальшивомонетництва, контрабанди, фіктивного 

підприємництва, відмивання «брудних» коштів, ухилень від сплати податків. 

– встановлення обставини, що підлягають доказуванню у кримінальних 

провадженнях у сфері господарської діяльності; 

– визначення типових слідчих ситуацій у справах про злочини у сфері 

господарської діяльності ; 

– планування і провадження подальших слідчих (розшукових) дій. 

Рекомендована література до Теми 10: 

1. Кримінальний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної 

Ради.— 2012.— № 4651-VI. 

2. Закон України "Про оперативно–розшукову діяльність" № 2135–12 від 

18.02.1992 р. 

3. Закон України "Про організаційно–правові основи боротьби з 

організованою злочинністю" № 3341–12 від 30.06.1993 р. 

4. Закон України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 

кримінальному судочинстві" № 3782–12 від 23.12.1993 р. 

5. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному 

провадженні // Наказ Генеральної прокуратури України, МВС України, 

Служби безпеки України… № 114/1042/516 від 16.11.2012 року. 

6. Гайдамака В. Контрабанда та шляхи її виявлення // Вісник Академії 

митної служби України.- 2000. - №2. – С.59 – 61. 

7. Омельчук О. Загальна характеристика об’єкта контрабанди // Вісник 

Львівського університету. Серія юридична. Випуск 35. – Львів: 

Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка. – 2000. – С. 435-438. 

8. Бахин В.П. Криминалистика: проблемы и мнения (1962-2002). – К., 2002. 

– 286 с. 

9. Костін М. І. Контрабанда. Доказування обставин вчинення злочину на 

досудовому слідстві: Монографія. – К.: ―ДІЯ‖, 2003. – 185 с. 

10. Шевчук В.М. Методика розслідування контрабанди: проблеми теорії та 

практики. – Х.:Гриф, 2003. – 280 с. 

 

ТЕМА 15. ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, 

УЧИНЕНИХ ОРГАНІЗОВАНИМ ЗЛОЧИННИМ УГРУПУВАННЯМ. 

Практичне заняття № 1. – 2 год. 

Завдання по виконанню практичних робіт: 
За проглянутим відеосюжетом необхідно виконати наступні завдання:  

1. Складіть криміналістичну характеристику таких елементів: 
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 - особа злочинця (особливості поведінки та характер злочинного 

угрупування); 

 - спосіб вчинення та приховання злочину. 

2. Вкажіть типові версії щодо слідчих ситуацій розслідування. 

3. Вкажіть процесуальні дії та оперативні заходи щодо перевірки висунутих 

версій у справах про злочини, учинених організованими кримінальними 

угрупуваннями. 

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

напрацьовані під час заняття:  
– поняття криміналістичної характеристики злочинів учинених 

організованими кримінальними угрупуваннями; 

– встановлення обставини, що підлягають доказуванню у кримінальних 

провадженнях щодо злочинів, учинених організованими кримінальними 

угрупуваннями; 

– визначення типових слідчих ситуацій у справах про злочини учинених  

організованими кримінальними угрупуваннями;  

– планування і провадження подальших слідчих (розшукових) дій. 

Рекомендована література до Теми 15: 

1. Кримінальний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної 

Ради.— 2012.— № 4651-VI. 

2. Закон України "Про оперативно–розшукову діяльність" № 2135–12 від 

18.02.1992 р. 

3. Закон України "Про організаційно–правові основи боротьби з 

організованою злочинністю" № 3341–12 від 30.06.1993 р. 

4. Закон України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 

кримінальному судочинстві" № 3782–12 від 23.12.1993 р. 

5. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному 

провадженні // Наказ Генеральної прокуратури України, МВС України, 

Служби безпеки України… № 114/1042/516 від 16.11.2012 року. 

6. Корж В.П. Теоретические основы методики расследования преступлений, 

совершаемых организованными преступными образованиями в сфере 

экономической деятельности: Монография. – Х.: Изд-во Нац. ун-та внутр. 

дел, 2002. 

7. Организованные преступные группы в Украине: традиционное и 

типичное (социологический очерк): Монография /Под общ. ред. А.Н. 

Ярмыша. – Х.: Нац. ун-т внутр. дел, 2002. 

8. Куликов В.И. Основы методики расследования преступлений, 

совершаемых организованными преступными группами 

//Криминалистика: Учебник /Отв. ред. Н.П. Яблоков. – М.: БЕК, 1995. 

9. Яблоков Н.П. Расследование организованной преступной деятельности: 

Практ. пособие. – М.: Юристъ, 2002. 

10. Голик Ю.В. Глобализация: организованная и коррупционная 

преступность // Предупреждение организованной и коррупционной 
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преступности средствами различных отраслей права: Сб. матер. 

междунар. науч.-практ. конф., круглого стола / Под ред. В.В. Лунеева. – 

М.: Юристъ, 2002. 

11. Куликов В.И. Основы криминалистической теории организованной 

преступной деятельности. – Ульяновск: Филиал МГУ, 1994. 

12. Шепитько В.Ю. Тактика расследования преступлений, совершаемых 

организованными группами и преступными организациями. – Х., 2000. 
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2. Теми семінарських занять 

 

ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 

РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ. 

Семінарське заняття № 1. – 2 год. 

План: 

1. Поняття, система і задачі криміналістичної методики розслідування 

окремих видів злочинів. Її зв'язок з іншими розділами криміналістики і 

науками. 

2. Принципи формування криміналістичних методик. Структура і зміст 

окремих криміналістичних методик. 

3. Етапи розслідування злочинів – їх задачі та типові слідчі дії. 

4. Поняття, зміст і структура криміналістичної характеристики злочинів. 

Значення криміналістичної характеристики для розслідування злочинів. 

 

Семінарське заняття № 2. – 2 год. 

План: 

1. Поняття, основні засоби та об'єкти розшукової діяльності слідчого. 

2. Тактика розшукової діяльності слідчого на початковому етапі 

розслідування. 

3. Тактика розшукової діяльності слідчого на подальшому етапі 

розслідування. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

Криміналістична методика. Структура криміналістичної методики. Завдання 

криміналістичної методики. Криміналістична методика розслідування 

окремих видів злочинів. Роль криміналістичних знань у розкритті, 

розслідуванні та попередженні злочинів.  

Рекомендована література до Теми 1 : 

1. Кримінальний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної 

Ради.— 2012.— № 4651-VI. 

2. Закон України "Про оперативно–розшукову діяльність" № 2135–12 від 

18.02.1992 р. 

3. Закон України "Про організаційно–правові основи боротьби з 

організованою злочинністю" № 3341–12 від 30.06.1993 р. 

4. Закон України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 

кримінальному судочинстві" № 3782–12 від 23.12.1993 р. 

5. Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" № 5076–VI від 

05.07.2012 р. 

6. Белкин Р.С. Курс криминалистики. Т.2 и Т.3.— М., 1997. 

7. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов 

преступлений.— М., 1978. 

8. Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики 

расследования преступлений.— Минск, 1992. 
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9. Криминалистическая характеристика преступления. Сборник научных 

трудов.— М., 1984. 

10. Криміналістика: Підручник для студентів юрид. спец. вищих закладів 

освіти. Кол. авторів: Глибко В.М., Дудніков А.Л., Журавель В.А. та ін. / 

За ред. В.Ю. Шепітька.— К.: Видавничий Дім ―Ін Юре‖, 2010. 

11. Ларин А.М. Расследование по уголовному делу: процессуальные 

функции.— М., 1986. 

12. Ледащев В.А. Общие положения криминалистической методики.— 

Волгоград, 1987. 

13. Радаев В.В. Криминалистическая характеристика преступления и ее 

использование в следственной практике.— Волгоград, 1987. 

14. Настільна книга слідчого: Наук. – практ. видання для слідчих і дізнавачів 

/ Панов М.І., Шепітько В.Ю., Коновалова В.О. та ін. — К.: Видавничий 

дім „Ін Юре‖, 2003. 

 

ТЕМА 2. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЖИТТЯ, ЗДОРОВ’Я 

ТА СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ОСОБИ. 

Семінарське заняття № 1. – 2 год. 

План: 

1. Криміналістична характеристика вбивств. 

2. Типові способи вчинення та приховування даного виду злочину. 

3. Особливості планування розслідування вбивств на окремих етапах. 

4. Викриття інсценувань при розслідуванні вбивств. 

 

Семінарське заняття № 2. – 2 год. 

План: 

1. Криміналістична характеристика зґвалтувань. 

2. Планування розслідування зґвалтувань на початковому етапі. 

3. Тактика проведення окремих слідчих дій. 

4. Викриття інсценувань при розслідуванні зґвалтувань. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

Криміналістичні характеристики окремих злочинів проти особи: а) злочинів 

проти життя (умисне вбивство (ст.115 КК), доведення до самогубства 

(ст.120); б) злочинів проти здоров’я (заподіяння тілесних ушкоджень 

(ст.ст.121-125), побої (ст.126), катування (ст.127); в) злочинів проти волі, 

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

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

розбещення неповнолітніх (ст.156) та ін.). 

Рекомендована література до Теми 2: 

1. Кримінальний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної 

Ради.— 2012.— № 4651-VI. 

2. Закон України "Про оперативно–розшукову діяльність" № 2135–12 від 

18.02.1992 р. 
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3. Закон України "Про організаційно–правові основи боротьби з 

організованою злочинністю" № 3341–12 від 30.06.1993 р. 

4. Закон України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 

кримінальному судочинстві" № 3782–12 від 23.12.1993 р. 

5. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному 

провадженні // Наказ Генеральної прокуратури України, МВС України, 

Служби безпеки України… № 114/1042/516 від 16.11.2012 року. 

6. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про судову практику у 

справах про злочини проти життя та здоров’я особи" від 07.02.2003 р. №2. 

7. Криминалистическая характеристика преступления. Сборник научных 

трудов.— М., 1984. 

8. Криміналістика: Підручник для студентів юрид. спец. вищих закладів 

освіти. Кол. авторів: Глибко В.М., Дудніков А.Л., Журавель В.А. та ін. / 

За ред. В.Ю. Шепітька.— К.: Видавничий Дім ―Ін Юре‖, 2010. 

9. Ларин А.М. Расследование по уголовному делу: процессуальные 

функции.— М., 1986. 

10. Ледащев В.А. Общие положения криминалистической методики.— 

Волгоград, 1987. 

11. Настільна книга слідчого: Наук. – практ. видання для слідчих і дізнавачів 

/ Панов М.І., Шепітько В.Ю., Коновалова В.О. та ін. — К.: Видавничий 

дім „Ін Юре‖, 2003. 

12. Радаев В.В. Криминалистическая характеристика преступления и ее 

использование в следственной практике.— Волгоград, 1987. 

 

ТЕМА 9. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ. 

Семінарське заняття № 1. – 2 год. 

План: 
1. Криміналістична характеристика крадіжок. 

2. Типові способи вчинення та приховування даного виду злочину. 

3. Тактика проведення окремих слідчих дій. 

4. Застосування техніко-криміналістичних засобів і спеціальних знань при 

розслідуванні крадіжок. 

5. Викриття інсценувань при розслідуванні крадіжок. 

 

Семінарське заняття № 2. – 2 год. 

План: 
1. Криміналістична характеристика грабежів та розбійних нападів. 

2. Типові слідчі ситуації, які виникають при розслідуванні грабежів та 

розбійних нападів. 

3. Організація розкриття злочинів за "гарячими слідами". 

4. Застосування техніко-криміналістичних засобів, криміналістичних 

обліків та спеціальних знань при розслідуванні цих злочинів. 

5. Ознаки інсценувань грабежів та розбійних нападів та шляхи їх викриття. 
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Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

Криміналістичні характеристики окремих злочинів проти власності: крадіжок 

(ст.185), грабежів (ст.186), розбоїв (ст.187), вимагання (ст.189), шахрайства 

(ст.190), привласнення  або розтрати чужого майна (ст.191). 

Рекомендована література до Теми 9: 

1. Кримінальний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної 

Ради.— 2012.— № 4651-VI. 

2. Закон України "Про оперативно–розшукову діяльність" № 2135–12 від 

18.02.1992 р. 

3. Закон України "Про організаційно–правові основи боротьби з 

організованою злочинністю" № 3341–12 від 30.06.1993 р. 

4. Закон України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 

кримінальному судочинстві" № 3782–12 від 23.12.1993 р. 

5. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному 

провадженні // Наказ Генеральної прокуратури України, МВС України, 

Служби безпеки України… № 114/1042/516 від 16.11.2012 року. 

6. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про судову практику у 

справах про злочини проти власності" від 06.11.2009 р. №10. 

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

и средства разрешения следственных ситуаций. - Киев, 1991.  

8. Криміналістика: Підручник для студентів юрид. спец. вищих закладів 

освіти. – Кол. авторів: Глібко В.М., Дудніков А.Л., Журавель В.А. та ін./ 

За ред. В.Ю. Шепітька. – К.: Видавничий Дім ―Ін Юре‖, 2001. – 684 с.  

9. Кузьмічов В.С., Прокопенко Г.І. Криміналістика: Навчальний посібник / 

За заг. ред. В.Г. Гончаренка та Є.М. Моісеєва. – К.: Юрінком Інтер, 2001. 

10. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник. – К.: 

Кондор, 2005. – 588 с.  

11. Чаплинський К. О. Тактичне забезпечення проведення слідчих дій : 

монограф. / Чаплинський К.О. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т 

внутр. справ; Ліра ЛТД, 2011. – 496 с. 

 

ТЕМА 11. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ 

БЕЗПЕКИ, ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА МОРАЛЬНОСТІ. 

Семінарське заняття № 1. – 2 год. 

План: 

1. Криміналістична характеристика злочинів проти безпеки руху та 

експлуатації транспорту. 

2. Типові слідчі ситуації, які виникають при розслідуванні ДТП. 

3. Тактика проведення огляду місця події. 

4. Застосування техніко-криміналістичних засобів і спеціальних знань при 

розслідуванні ДТП. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

Криміналістичні характеристики злочинів проти громадської безпеки, 

громадського порядку та моральності: бандитизму (ст.257); завідомо 
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неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи 

пошкодження об’єктів власності (ст.259); незаконного поводження зі зброєю, 

бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст.263); порушень 

встановлених законодавством вимог пожежної безпеки (ст.270); злочинних 

порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту 

(ст.286); хуліганства (ст.296); ввезення, виготовлення або розповсюдження 

творів, що пропагують культ насильства і жорстокості (ст.300), або 

порнографічних предметів (ст.301); заняття проституцією (ст.303). 

Рекомендована література до Теми 11 : 

1. Кримінальний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної 

Ради.— 2012.— № 4651-VI. 

2. Закон України "Про оперативно–розшукову діяльність" № 2135–12 від 

18.02.1992 р. 

3. Закон України "Про організаційно–правові основи боротьби з 

організованою злочинністю" № 3341–12 від 30.06.1993 р. 

4. Закон України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 

кримінальному судочинстві" № 3782–12 від 23.12.1993 р. 

5. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному 

провадженні // Наказ Генеральної прокуратури України, МВС України, 

Служби безпеки України… № 114/1042/516 від 16.11.2012 року. 

6. Піщенко Г.І. Чи потрібна стаття про хуліганство в КК України? // Право 

України. – 2001. – №2. – с. 91-92. 

7. Піщенко Г.П. Особистість злочинця-хулігана та його основні 

характеристики // Право України, 1999. - №11. - С. 73 

8. Ривман Д.В. К вопросу о личности и поведении потерпевших от 

хулиганства // Д.В. Ривман / Вопросы теории и практики борьбы с 

хулиганством. – Ленинград, 1975. – С. 25-36. 

9. Чаплинський К.О. Тактика проведення окремих слідчих дій: Монографія. 

– Д.: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2006. – 306 с. 

10. Чаплинський К. О. Тактичне забезпечення проведення слідчих дій : 

монограф. / Чаплинський К.О. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т 

внутр. справ; Ліра ЛТД, 2011. – 496 с. 

 

ТЕМА 15. ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, 

УЧИНЕНИХ ОРГАНІЗОВАНИМИ КРИМІНАЛЬНИМИ 

УГРУПУВАННЯМИ. 

Семінарське заняття № 1. – 2 год. 

План: 

1. Основні елементи криміналістичної характеристики злочинів, учинених 

організованими кримінальними угрупуваннями. 

2. Типові слідчі ситуації та версії початкового етапу розслідування злочинів, 

вчинених організованими злочинними групами. 

3. Тактика проведення огляду місця події. 
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4. Тактика проведення допиту на різних етапах розслідування злочинів, 

вчинених організованими злочинними групами. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

Криміналістичні характеристики злочинів учинених організованими 

кримінальними угрупуваннями. Планування і тактика проведення окремих 

слідчих (розшукових) дій: затримання, допиту, одночасного допиту двох чи 

більше осіб, пред’явлення для впізнання, обшуку, призначення експертизи. 

Рекомендована література до Теми 15: 

1. Кримінальний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної 

Ради.— 2012.— № 4651-VI. 

2. Закон України "Про оперативно–розшукову діяльність" № 2135–12 від 

18.02.1992 р. 

3. Закон України "Про організаційно–правові основи боротьби з 

організованою злочинністю" № 3341–12 від 30.06.1993 р. 

4. Закон України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 

кримінальному судочинстві" № 3782–12 від 23.12.1993 р. 

5. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному 

провадженні // Наказ Генеральної прокуратури України, МВС України, 

Служби безпеки України… № 114/1042/516 від 16.11.2012 року. 

6. Корж В.П. Теоретические основы методики расследования преступлений, 

совершаемых организованными преступными образованиями в сфере 

экономической деятельности: Монография. – Х.: Изд-во Нац. ун-та внутр. 

дел, 2002. 

7. Организованные преступные группы в Украине: традиционное и 

типичное (социологический очерк): Монография /Под общ. ред. А.Н. 

Ярмыша. – Х.: Нац. ун-т внутр. дел, 2002. 

8. Куликов В.И. Основы методики расследования преступлений, 

совершаемых организованными преступными группами 

//Криминалистика: Учебник /Отв. ред. Н.П. Яблоков. – М.: БЕК, 1995. 

9. Яблоков Н.П. Расследование организованной преступной деятельности: 

Практ. пособие. – М.: Юристъ, 2002. 

10. Голик Ю.В. Глобализация: организованная и коррупционная 

преступность // Предупреждение организованной и коррупционной 

преступности средствами различных отраслей права: Сб. матер. 

междунар. науч.-практ. конф., круглого стола / Под ред. В.В. Лунеева. – 

М.: Юристъ, 2002. 

11. Куликов В.И. Основы криминалистической теории организованной 

преступной деятельности. – Ульяновск: Филиал МГУ, 1994. 

12. Шепитько В.Ю. Тактика расследования преступлений, совершаемых 

организованными группами и преступными организациями. – Х., 2000. 
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

студентів на практичних та 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; 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; 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 

 


