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Методичні рекомендації  

щодо організації самостійної роботи з навчальної дисципліни  

«Організація розслідування злочинів» 

 

Самостійна робота студента - основний засіб оволодіння навчальним 

матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Окремі 

питання навчальної дисципліни студенти опрацьовують без викладача із 

наступним контролем.  

Самостійне опрацювання програмного матеріалу (як обов’язкова форма 

навчання у вищому навчальному закладі 3-4 рівня акредитації) завершує 

повне вивчення теоретичного змісту програми навчальної дисципліни.  

Підготовка самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни 

«Організація розслідування злочинів» є важливим етапом вивчення курсу та 

обов
’
язковим компонентом навчального процесу в університеті. Самостійні 

та індивідуальні роботи виконуються студентами в межах навчального 

процесу з метою закріплення і поглиблення знань з цієї дисципліни, 

одержаних ними протягом аудиторного та самостійного навчання, а також їх 

застосування до комплексного вирішення конкретних фахових завдань. 

Метою підготовки самостійної та індивідуальної роботи є закріплення 

знань з відповідної теми навчальної дисципліни, що передбачає оволодіння 

методів наукового аналізу, самостійного вивчення законодавчих і 

літературних джерел, оформлення результатів науково-дослідної роботи. 

Являючи собою одну з творчих форм самостійної роботи студентів, 

самостійна та індивідуальна робота передбачає більш розгорнуте і докладне 

опанування ними знань з окремих тем курсу, закріплення раніше вивченого 

матеріалу, формування навичок роботи з літературними джерелами, 

законодавством, теоретичного і професійного мислення.  

Сутність самостійної роботи з навчальної дисципліни «Організація 

розслідування злочинів» полягає у відпрацюванні визначених викладачем по 

кожній темі питань, основні положення яких студент законспектовує у 

зошиті. Виконана робота пред’являється викладачеві для перевірки та оцінки, 

а також врахування під час проведення підсумкового контролю. У процесі 

підготовки самостійної роботи студенти повинні провести старанний аналіз, 

систематизацію та узагальнення відповідного матеріалу, порівняти погляди 

різних авторів на обрану проблематику дослідження, висловити й 

обґрунтувати власну позицію щодо розглянутих питань.  

Студент повинен зосередити увагу передусім на об’єктивному 

висвітленні питань теми на підставі самостійної роботи з правовими актами. 

В контексті вказаного, особливого значення набуває власний аналіз змісту 

нормативно-правових актів, їх тлумачення та застосування. Водночас слід 

досконало вивчити монографічні дослідження, журнальні статті та 

підручники, переважно видані за останні роки. У разі, коли з досліджуваної 

теми відсутня єдина точка зору, студент повинен відмітити основні з них, 

висловити критичні зауваження щодо них та додаткові аргументи на користь 

тієї чи іншої позиції. 



Матеріал, винесений на самостійне опрацювання, включається в 

залікові та екзаменаційні завдання. 

 

Завдання для самостійної роботи 

 

ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 

РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ. 

1. Поняття криміналістичної методики як розділу науки, його 

структура, завдання та місце в системі криміналістики. 

2. Структура окремої методики розслідування злочину та загальна 

характеристика її елементів. 

3. Проблема розмежування початкового та подальшого етапів 

розслідування. 

4. Взаємозв’язок і взаємозалежність початкових слідчих 

(розшукових) дій і оперативних заходів. 

5. Діяльність слідчого в умовах тактичного ризику. 

Рекомендована література до Теми 1 (2.1–2.15, 3.2, 3.8, 3.9, 3.10, 3.15, 

3.17, 3.19, 3.40, 3.41.) 

 

         ТЕМА 2. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЖИТТЯ, 

ЗДОРОВ’Я ТА СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ОСОБИ. 

Під час самостійної підготовки за наведеною далі фабулою студенти, 

слухачі в зошитах для практичних занять повинні виконати наступне 

письмове завдання: 

– проаналізувати наведену у фабулі ситуацію та визначитись в складі 

злочину; 

– за наведеною фабулою скласти план розслідування кримінального 

провадження. 

 

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; 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 скромна дівчина, середніх здібностей та 

успішності, життєрадісна, товариська. 

Рекомендована література до Теми 2 (2.1–2.15, 3.1, 3.2, 3.4, 3.6, 3.11, 

3.13, 3.30, 3.39, 3.41.) 

 

ТЕМА 3. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ. 

1. Джерела первісної інформації про  злочини проти довкілля, її оцінка 

та прийняття рішення щодо початку кримінального провадження. 

2. Обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування 

злочинів проти довкілля. 

3. Використання допомоги громадськості та засобів масової інформації 

для розшуку і затримання браконьєрів і встановлення інших порушників 

природоохоронного законодавства. 

4. Призначення експертиз. Використання висновків експертів у 

встановленні факту і обставин порушення законів про охорону природи і 

викритті винуватих осіб. 

5. Встановлення обставин, що сприяли порушенню законодавства про 

охорону довкілля, та вживання необхідних заходів щодо попередження цих 

злочинів. 

Рекомендована література до Теми 3 (2.1–2.15.) 

 

ТЕМА 4. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ОБІГУ 

НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І 

ПРЕКУРСОРІВ. 

Під час самостійної підготовки, за наведеною фабулою студенти, 

слухачі повинні виконати наступне письмове завдання: 

– проаналізувати наведену у фабулі ситуацію та визначитись в складі 

злочину; 

– за наведеною фабулою сформулювати відповідні версії та скласти 

письмовий план розслідування кримінального провадження. 

 

Фабула: 9 травня в північному тунелі залізничного вокзалу ст. 

«Дніпропетровськ-пасажирський» працівниками поліції 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. 

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. 

Рекомендована література до Теми 4 (2.1–2.15, 3.7, 3.8, 3.13, 3.14, 

3.19, 3.25, 3.26, 3.36, 3.40, 3.41. .) 

 

ТЕМА 5. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ АВТОРИТЕТУ 

ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ. 

1. Джерела первісної інформації про факти одержання незаконної 

винагороди працівником державного підприємства; підроблення документів, 

печаток, штампів та бланків, їх збування або використання підроблених 

документів, її оцінка, засоби перевірки для прийняття рішення щодо початку 

кримінального провадження. 

2. Особливості тактики затримання і допиту підозрюваного, 

встановлення і допиту свідків, одночасного допиту двох чи більше осіб, 

призначення криміналістичних та інших експертиз. 

3. Особливості взаємодії слідчого з оперуповноваженим під час 

розслідування одержання незаконної винагороди; підроблення документів, 

печаток, штампів та бланків, їх збування або використання підроблених 

документів. 

4. Використання спеціальних пізнань при розслідуванні одержання 

незаконної винагороди; підроблення документів, печаток, штампів та 

бланків, їх збування або використання підроблених документів. 

5. Особливості завершального етапу розслідування одержання 

незаконної винагороди; підроблення документів, печаток, штампів та 

бланків, їх збування або злочинного використання. 

Рекомендована література до Теми 5 (2.1–2.15.) 

 

 



ТЕМА 6. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ 

ЕОМ , СИСТЕМ ТА КОМПЮТЕРНИХ МЕРЕЖ. 

1. Джерела первісної інформації про ці злочини, її оцінка та прийняття 

рішення щодо початку кримінального провадження. Обставини, що 

підлягають доказуванню під час розслідування злочинів у сфері руху 

комп’ютерної інформації. 

2. Особливості тактики огляду комп’ютерної техніки і речових доказів, 

допиту потерпілого і свідків, призначення комп’ютерно-технічної, техніко-

криміналістичної та інших експертиз. 

3. Особливості організації розкриття злочину у сфері руху 

комп’ютерної інформації, розшуку злочинця «по гарячих слідах». 

4. Подальші слідчі (розшукові) дії та їх поєднання з оперативно-

розшуковими заходами. 

5. Запобігання комп’ютерним злочинам за матеріалами розслідування. 

Рекомендована література до Теми 6 (2.1–2.15, 3.19, 3.28, 3.32, 3.35.) 

 

ТЕМА 7. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ. 

Під час самостійної підготовки, за наведеною фабулою студенти, 

слухачі повинні виконати наступне письмове завдання: 

– проаналізувати наведену у фабулі ситуацію та визначитись в складі 

злочину; 

– за наведеною фабулою сформулювати відповідні версії та скласти 

письмовий план розслідування кримінального провадження. 

 

Фабула: 8 жовтня до міської прокуратури з заявою про вимагання в нього 

неправомірної вигоди (хабара) звернувся приватний підприємець 

Колосенко М.І., який повідомив, що з метою узгодження питання 

про виділення йому місця для встановлення торговельної палатки 

мав розмову з директором міського ринку Фоменко П.П., під час 

якої останній недвозначно дав зрозуміти, що справу буде вирішено 

лише за відповідну винагороду та назвав надто значну суму - 1000$. 

З метою викриття злочинця (хабарника) пакунок з грошима 

обробили відповідним хімічним складом. 10 жовтня, в процесі 

проведення операції Колосенко М.І. передав Фоменко П.П. гроші 

(хабар) в службовому кабінеті директора ринку. Розмову між 

вказаними особами в момент передачі грошей було оперативним 

шляхом зафіксовано за допомогою засобів аудіозапису. Пакунок з 

грошима оперативні працівники в присутності понятих виявили 

проміж паперів на столі Фоменко П.П. та вилучили. Як пояснив 

останній, він не має відношення до пакунку та йому не відомо, 

звідки той з’явився в його кабінеті. Колосенко М.І. повідомив, що 

гроші (хабар) поклав на стіл перед Фоменко П.П. В процесі огляду 

на столі було виявлено перекидний календар, відкритий на аркуші за 



10 жовтня, який містив запис у вигляді: “Колосенко-шт.” 

Календар вилучили. 

Рекомендована література до Теми 7 (2.1–2.15, 3.8, 3.9, 3.10, 3.13, 3.19.) 

 

ТЕМА 8. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ. 

1. Джерела первісної інформації про факт учинення злочину проти 

правосуддя, її оцінка, засоби перевірки для прийняття рішення щодо початку 

кримінального провадження. 

2. Обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування злочинів 

проти правосуддя. 

3. Особливості діяльності адміністрації установи виконання покарань 

(ізолятора тимчасового ув’язнення) по виявленню і розкриттю втечі з місця 

позбавлення волі або з-під варти та інших злочинів засуджених 

(заарештованих). 

4. Особливості початку кримінального провадження при втечі з місця 

позбавлення волі або з-під варти. 

5. Взаємодія слідчого з адміністрацією УВП (слідчого ізолятору), 

територіальними і транспортними органами внутрішніх справ, пошуковими 

групами під час розслідування втечі з місця позбавлення волі або з-під варти 

«по гарячих слідах». 

Рекомендована література до Теми 8 (2.1–2.15.) 

 

ТЕМА 9. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ. 

Під час самостійної підготовки, за наведеною фабулою студенти, 

слухачі повинні виконати наступне письмове завдання: 

– проаналізувати наведену у фабулі ситуацію та визначитись в складі 

злочину; 

– за наведеною фабулою сформулювати відповідні версії та скласти 

письмовий план розслідування кримінального провадження. 

 

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. 



Рекомендована література до Теми 9 (2.1–2.15, 3.12, 3.13, 3.16, 3.23, 

3.24, 3.27, 3.28, 3.29.) 

 

ТЕМА 10. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ В СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ. 

Під час самостійної підготовки, за наведеною фабулою студенти, 

слухачі повинні виконати наступне письмове завдання: 

– проаналізувати наведену у фабулі ситуацію та визначитись в складі 

злочину; 

– за наведеною фабулою сформулювати відповідні версії та скласти 

письмовий план розслідування кримінального провадження. 

 

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 дослідженням 

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

банкнот номіналом 20 грн. кожна, виготовленими за допомогою 

копіювальної техніки. 

Рекомендована література до Теми 10 (2.1–2.15, 3.27, 3.28, 3.29, 3.33, 3.41.) 

 

ТЕМА 11. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ 

БЕЗПЕКИ, ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА МОРАЛЬНОСТІ. 

Під час самостійної підготовки, за наведеною фабулою студенти, 

слухачі повинні виконати наступне письмове завдання: 

– проаналізувати наведену у фабулі ситуацію та визначитись в складі 

злочину; 

– за наведеною фабулою сформулювати відповідні версії та скласти 

письмовий план розслідування кримінального провадження. 

 

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. 

Рекомендована література до Теми 11 (2.1–2.15, 3.3,  3.7, 3.13, 3.19,  

3.20, 3.36, 3.37.) 

 

ТЕМА 12. ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, 

УЧИНЕНИХ НЕПОВНОЛІТНІМИ. 

1. Типові обставини, що підлягають встановленню в процесі 

розслідування злочинів неповнолітніх 

2. Особливості планування і тактики проведення окремих слідчих 

(розшукових) дій за участю неповнолітніх: затримання, допиту, одночасного 

допиту двох чи більше осіб, пред’явлення для впізнання, обшуку, слідчого 

експерименту, призначення експертизи. 

3. Взаємодія слідчого зі співробітниками оперативних апаратів, інспекцій 

і комісій з справ неповнолітніх, сім’єю, школою, громадськістю. 

4. Методика встановлення під час розслідування фактів залучення 

неповнолітніх до злочинної діяльності, антигромадського, аморального 

поводження дорослих. 

5. Профілактичні заходи за результатами розслідування злочинів 

неповнолітніх. 

Рекомендована література до Теми 12 (2.1–2.15, 3.18 .) 

 

ТЕМА 13. ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, 

УЧИНЕНИХ ІНОЗЯМЦЯМИ АБО ПРОТИ ІНОЗЕМЦІВ. 

1. Особливості злочинів, вчинюваних іноземцями та особами без 

громадянства або проти іноземців. 

2. Специфічні питання, що вирішуються згідно до вимог КПК та 

міжнародного законодавства. 

3. Особливості тактики проведення початкових слідчих (розшукових) 

дій за участю іноземців. 

4. Особливості організації взаємодії між слідчим і оперативним органом, 

Генеральною прокуратурою, Міністерством закордонних справ України та 

консульськими установами держав близького і дальнього зарубіжжя. 



5. Можливості використання під час розслідування цих злочинів 

спеціальних обліків МВС, СБУ, інших правоохоронних відомств України та 

Інтерполу. 

Рекомендована література до Теми 13 (2.1–2.15, 3.3, 3.5, 3.42) 

 

ТЕМА 14. ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, 

УЧИНЕНИХ УВ`ЯЗНЕНИМИ. 

1. Загальна характеристика організаційно-тактичних особливостей 

розслідування злочинів в умовах УВП і чинники, що визначають її 

специфіку. 

2. Особливості діяльності по виявленню і розкриттю злочинів 

засуджених, взаємодії слідчого з адміністрацією колонії при проведенні 

досудового слідства. 

3. Форми і межі використання непроцесуальних повноважень 

адміністрації в розслідуванні. 

4. Методика попередньої перевірки заяв і повідомлень про злочини. 

Особливості застосування запобіжних заходів. 

5. Невідкладні початкові слідчі (розшукові) дії та їх поєднання з 

режимними й оперативно-розшуковими заходами. 

Рекомендована література до Теми 14 (2.1–2.15.) 

 

ТЕМА 15. ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, 

УЧИНЕНИХ ОРГАНІЗОВАНИМ ЗЛОЧИННИМ УГРУПУВАННЯМ. 

1. Виникнення, розвиток і зміст групової злочинної діяльності. 

2. Особливості законодавчої регламентації притягнення до кримінальної 

відповідальності членів організованих кримінальних угруповань 

3. Криміналістичні типи і характеристика злочинних угруповань 

4. Джерела первісної інформації щодо групового способу вчинення 

злочину, її оцінка та прийняття рішення щодо початку кримінального 

провадження. 

5. Тактичні особливості провадження окремих слідчих (розшукових) дій: 

затримання співучасників злочину; особистого обшуку та обшуку за місцем 

проживання; огляду місця події і речових доказів; допиту підозрюваних і 

свідків; одночасного допиту між двох чи більше підозрюваних; пред’явлення 

їх для впізнання; слідчого експерименту. Можливості використання протиріч 

та інтересів співучасників організованої групи для її викриття.  

Рекомендована література до Теми 15 (2.1–2.15, 3.4, 3.6, 3.7, 3.31, 

3.34, 3.38, 3.42.) 

 

ТЕМА 16. ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ НЕРОЗКРИТИХ 

ЗЛОЧИНІВ МИНУЛИХ РОКІВ. 

1. Поняття нерозкритого злочину і сучасний стан проблеми: її соціальний, 

процесуальний і криміналістичний аспекти. 

2. Специфіка роботи слідчого по зупиненому кримінальному 

провадженню. 



3. Планування розшукової роботи слідчого по зупиненій справі. Тактичні 

особливості окремих розшукових дій слідчого, проведених без поновлення 

провадження у справі. 

4. Визначення моменту відновлення провадження у кримінальній справі. 

5. Планування розслідування по відновленій справі і тактичні особливості 

провадження окремих слідчих (розшукових) дій. 

Рекомендована література до Теми 16 (2.1-2.15, 3.16, 3.22.) 

 

ТЕМА 17. ПРОФІЛАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СЛІДЧОГО НА СТАДІЇ 

ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ. 

1. Засоби і методи виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню 

розслідуваного злочину. 

2. Заходи щодо усунення обставин (криміногенних факторів), що 

сприяють учиненню окремих видів злочинів. 

3. Особливості визначення об’єкта профілактичного впливу, характеру і 

змісту профілактичних заходів та конкретних виконавців вироблених заходів 

залежно від виду злочину 

4. Форми реагування та методи контролю з боку слідчого за втіленням 

заходів щодо усунення причин та умов, що сприяли вчиненню 

розслідуваного злочину. 

Рекомендована література до Теми 17 (2.1-2.15. ) 

 

Критерії оцінювання самостійної роботи  

 

Виконана студентами самостійна робота надається викладачеві для 

перевірки. За результатами перевірки робота може бути оцінена від 1 до 15 

балів. Під час оцінки самостійної роботи викладач враховує ступінь і повноту 

відпрацювання законспектованих питань теми, обсяг використаних джерел, 

встановлені студентом проблемні питання захисної діяльності та пропоновані 

шляхи їх вирішення.  

Невиконання студентом самостійної роботи є підставою для його 

недопуску до перевірки підсумкового контролю знань. 

 

Методичні рекомендації  

щодо організації індивідуальної роботи з навчальної дисципліни  

«Організація розслідування злочинів»  

Індивідуальна робота є невід’ємною складовою навчального процесу в 

умовах кредитно-модульної системи навчання. Індивідуальні завдання 

покликані передусім активізувати творчу роботу студента. Індивідуально-

дослідні завдання присвячуються складним питанням, які потребують 

самостійної, творчої та цілеспрямованої роботи щодо опанування 

нормативно-правових актів, навчальних та наукових джерел.  

Виконання індивідуальної роботи здобувачами вищої освіти заочної 

форми навчання з навчальної дисципліни ««Організація розслідування 



злочинів»» передбачає написання реферату за темами, винесеними на 

самостійне опрацювання.  

Вимоги до оформлення реферату: 

1. Текст реферату оформлюється в редакторах Microsoft Word на 

сторінках формату А4. 

2. Поля: ліве - 2,5 см, праве - 1 см, верхнє і нижнє - 2 см. 

3. Шрифт - Times New Roman, 12 або 14 пунктів. 

4. Відступ абзацу (перший рядок від лівого краю) - 1,25см. 

5. Міжрядковий інтервал - одинарний. 

6. Вирівнювання тексту - по ширині. 

7. Всі сторінки реферату (крім титульного аркуша) повинні бути 

пронумеровані. 

8. Реферат повинен містити наступні елементи: 

8.1. Титульна сторінка. 

8.2. Зміст (із зазначенням розділів реферату та номерів сторінок), або 

план (розділи реферату без зазначення номерів сторінок). 

8.3. Вступ (короткий огляд проблеми, що розглядається в рефераті) - 1 

стор. 

8.4. Основна частина (розділи реферату та їх текст) 10-12 стор. 

8.5. Висновки - 1 стор. 

8.6. Список літературних джерел.  

Визначені для індивідуальної роботи питання включаються в залікові 

та екзаменаційнні завдання. 

 

Індивідуальні завдання: 

 

ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 

РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ. 

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

1. Потреби слідчої практики – умова розвитку криміналістичної 

методики. 

2. Розшукова діяльність у системі розкриття злочинів. 

 

ТЕМА 2. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЖИТТЯ, ЗДОРОВ’Я 

ТА СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ОСОБИ. 

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

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. 

 

ТЕМА 3. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ. 

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 



1. Особливості розслідування кримінальних справ про злочини проти 

довкілля. 

2. Призначення криміналістичних та інших експертиз в кримінальних 

справах про злочини проти довкілля. 

 

ТЕМА 4. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ОБІГУ  

НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І 

ПРЕКУРСОРІВ. 

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

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. 

 

ТЕМА 5. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ АВТОРИТЕТУ 

ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ. 

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

1. Криміналістична характеристика злочинів, що чиняться проти 

авторитету державної влади: підроблення документів, печаток, штампів та 

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

 

ТЕМА 6. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ 

ЕОМ , СИСТЕМ ТА КОМПЮТЕРНИХ МЕРЕЖ. 

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

1. Комп’ютерні злочини : способи скоєння та розкриття. 

2. Проблеми боротьби зі злочинами у сфері використання 

комп'ютерних технологій. 

 

ТЕМА 7. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ. 

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

1. Проведення тактичних операцій по викриттю хабарництва. 

Особливості початку кримінального провадження у сфері службової 

діяльності. 

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

службової діяльності. Характеристика основних профілактичних заходів. 

 

ТЕМА 8. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ. 

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

1. Завідомо незаконне затримання або незаконний привід. 

2. Злочини проти правосуддя як фактор дестабілізації суспільних 

відносин. 

 



ТЕМА 9. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ. 

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

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. Особливості 

проведення дослідчої перевірки та початку кримінального провадження за 

фактом вимагання. 

 

ТЕМА 10. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ В СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ. 

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

1. Фальшивомонетництво в Україні: причини й умови поширення. 

2. Особливості розслідування кримінальних справ про контрабанду. 

 

ТЕМА 11. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ 

БЕЗПЕКИ, ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА МОРАЛЬНОСТІ. 

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

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. 

 

ТЕМА 12. ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, 

УЧИНЕНИХ НЕПОВНОЛІТНІМИ. 

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

1. Проблемні аспекти розслідування кримінальних справ про злочини 

неповнолітніх та шляхи їх вирішення. 

2. Виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню злочинів  

неповнолітніх. Характеристика основних профілактичних заходів. 

3. Особливості розслідування злочинів неповнолітніх. 

 

ТЕМА 13. ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, 

УЧИНЕНИХ ІНОЗЯМЦЯМИ АБО ПРОТИ ІНОЗЕМЦІВ. 

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

1. Особливостями розслідування кримінальних справ за участю 

іноземних громадян, які володіють дипломатичним імунітетом 

(дипломатичною недоторканністю). 

2. Проблеми боротьби зі злочинами, що скоєні проти іноземних 

громадян. 



 

ТЕМА 14. ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, 

УЧИНЕНИХ УВ`ЯЗНЕНИМИ. 

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

1. Особливості розслідування кримінальних справ за участю 

ув’язнених. 

2. Характеристика насильницьких злочинів, скоєних засудженими у 

виправних колоніях. 

 

ТЕМА 15. ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, 

УЧИНЕНИХ ОРГАНІЗОВАНИМ ЗЛОЧИННИМ УГРУПУВАННЯМ. 

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

1. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією. 

2. Боротьба з організованою злочинністю: напрями, проблеми та 

потреби нормативного визначення. 

 

ТЕМА 16. ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ НЕРОЗКРИТИХ 

ЗЛОЧИНІВ МИНУЛИХ РОКІВ. 

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

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. 

 

 

ТЕМА 17. ПРОФІЛАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СЛІДЧОГО НА СТАДІЇ 

ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ. 

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

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. 

 

 

 

Критерії оцінювання індивідуальної роботи 

 

Підготовлені студентами реферати можуть заслуховуватися та 

обговорюватися в ході відповідних занять або без доповіді перевіряються 

викладачем. Вони обов’язково оцінюються і можуть бути основою для 

подальшої наукової роботи.  

Увесь комплекс індивідуальної роботи студентів може бути оцінений 

максимально до 15 балів. Критерії оцінювання індивідуальної роботи 

визначаються рівнем виконання всіх вимог до написання й захисту реферату: 



визначенням проблеми й обгрунтовання її актуальності, повноти розкриття 

теми, сформульованих висновків, аналізом різних точок на проблему й 

логічності викладеної власної позиції, дотримання обсягу та зовнішнього 

оформлення тощо.  

Невиконання студентом індивідуальної роботи є підставою для його 

недопуску до перевірки підсумкового контролю знань. 

 

 

 

Рекомендована література 

 

1. Основні нормативні акти 

1.1. Конституція України. Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. 

1.3. Закони: 

1.3.1. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради.— 

2001.— № 2341-3. 

1.3.2. Кримінальний процесуальний кодекс України // Відомості 

Верховної Ради.— 2012.— № 4651-6. 
1.3.3. Закон України "Про національну поліцію" № 580–8 від 02.07.2015 р. 

1.3.4. Закон України "Про прокуратуру" № 1697-VII від 14.10.2014 р. 

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

від 18.02.1992 р. 

1.3.6. Закон України "Про службу безпеки України" № 2229–12 від 

25.03.1992 р. 

1.3.7. Закон України "Про організаційно-правові основи боротьби з 

організованою злочинністю" № 3341–12 від 30.06.1993 р. 

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

кримінальному судочинстві" № 3782–12 від 23.12.1993 р. 

1.3.9. Закон України "Про державний захист працівників суду і 

правоохоронних органів" № 3781–12 від 23.12.1993 р. 

1.3.10. Закон України "Про судоустрій та статус суддів" № 2453–6 від 

07.07.2010 р. 

1.3.11. Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" № 5076–6 

від 05.07.2012 р. 

1.3.12. Закон України "Про судову експертизу" № 4038–12 від 25.02.1994 р. 

1.4. Підзаконні акти: 

1.4.1. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення 

судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки 

та призначення судових експертиз та експертних досліджень // Наказ 

Міністерства юстиції України № 53/5 від 8.10.1998 року; зміни накази 

Міністерства юстиції України від 30.12.2004 р. № 144/5; від 10.10.2005 р. № 



59/5; від 29.12.2006 р. № 26/5; від 15.07.2008 р. № 1198/5; від 01.06.2009 р. № 
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6.2. Сайт нормативно-правових документів Кабінету Міністрів 
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6.6. Офіційний сайт Вищої ради юстиції України: www.vru.gov.ua 

6.7. Газета "Урядовий кур'єр": www.ukcc.com.ua 

6.8. Газета "Юридична практика": www.practix.com 

6.9. Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ: 

www.dduvs.dp.ua 

6.10. Академія правових наук України: www.aprnu.kharkiv.org 

6.11. Юридичний факультет Львівського національного університету 
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6.12. Юридичний факультет Академії управління та інформаційних 

технологій: www.ariu.berdyansk.net 

6.13. Юридичний факультет Київського національного економічного 

університету: www.uf-kneu.kiev.ua 

6.14. Юридичний сайт Київського національного університету 

внутрішніх справ: www.naiau.kiev.ua 

6.15. Освітній портал Харківського національного університету 
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6.19. Вiсник державної служби України: www.guds.gov.ua 

6.20. Обговорення правових питань "LIGA ONLINE": www.liga.kiev.ua 

6.21. Юридичний сайт "ЮРИСТ": www.urist.com.ua 

6.22. Національна  бібліотека України ім. В.І. Вернадського: 

www.nbuv.gov.ua 

6.23. Національна Парламентська бібліотека України: www.nplu.kiev.ua  

6.24. Бібліотека ім. Лесі Українки: www.lucl.lucl.kiev.ua 

6.25. Бібліотека Верховної Ради України: www.rada.kiev.ua/library 

6.26. Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка: 
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6.27. Електронний каталог Рівненської державної обласної бібліотеки: 

www.libr.rv.ua 

6.28. Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека 

ім. К.А. Тімірязєва: www.library.vinnitsa.com 
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