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1. Теми практичних занять 

 

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 
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сторінки, 2004. – 164 с. 

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 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); 

 - 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. 

 
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: 
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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. 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. 
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2. Теми семінарських занять 

 

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. 

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. 

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

использование в следственной практике.— Волгоград, 1987. 
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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 

 


