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Метою вивчення навчальної дисципліни «Організація розслідування 

злочинів» є: набуття спеціальних практичних навичок і вмінь ефективного 

застосування криміналістичних знань, техніко-криміналістичних засобів і 

методів у практичній діяльності по розкриттю, розслідуванню та 

попередженню злочинів; опанування необхідною науково-методологічною 

підготовкою, яка забезпечує їм бачення виникаючих проблем, шляхів їх 

розв’язання, використовуючи навички творчого мислення та 

самовдосконалення свого професійного рівня; формування навичок прийняття 

рішень у складних слідчих ситуаціях, опанування логікою доказування при 

встановленні об’єктивної істини у кримінальному провадженні; підвищення 

юридичної культури та ерудиції фахівців, оволодіння позитивним досвідом 

інших держав щодо застосування криміналістичних знань; формування 

відданості ідеям істини, добра, справедливості і законності, почуття 

відповідальності перед суспільством, державою та людиною. 

 

Передумови для вивчення навчальної дисципліни є набуті знання з 

дисциплін «Кримінальне право» (Загальна та Особлива частини), 

«Кримінальний процес». 

 

Результати вивчення навчальної дисципліни «Організація розслідування 

злочинів». 

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі повинні знати:  

на понятійному рівні: 

– основні концептуальні положення загальної теорії криміналістики; 

– систему окремих криміналістичних теорій і вчень; 

– криміналістичні поняття та категорії, закони і тенденції розвитку науки; 

на фундаментальному рівні: 

– положення та рекомендації науки щодо застосування техніко-

криміналістичних засобів; 

– положення та рекомендації криміналістики щодо тактики побудови і 

перевірки версій, планування розслідування злочинів; 

– криміналістичні характеристики та особливості розслідування перелічених 

в програмі видів злочинів; 

на практично-творчому рівні: 

– рекомендації науки щодо прийомів і методів під час роботи зі слідами 

злочину та іншою доказовою інформацією щодо обставин його вчинення; 

– рекомендації криміналістики щодо тактичних прийомів провадження 

слідчих (розшукових) дій, тактичних операцій, використання спеціальних знань 

і взаємодії слідчого з оперативними органами, державними установами, 

підприємствами, громадськістю та засобами масової інформації; 

наукові рекомендації щодо методики розкриття, розслідування та 

попередження перелічених в програмі видів злочинів. 

вміти: 

на репродуктивному рівні: 
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– застосовувати техніко-криміналістичні засоби, прийоми і методи 

виявлення, фіксації та вилучення слідів злочину й злочинця, а також 

здійснювати їх попереднє дослідження; 

– аналізувати первісну інформацію про злочин, правильно оцінювати слідчу 

ситуацію та визначати напрямки розслідування конкретного злочину шляхом 

висунення й перевірки версій; 

на алгоритмічному рівні: 

– використовувати техніко-криміналістичні засоби у певній послідовності 

залежно від особливостей різновиду виявлених слідів, конкретних об’єктів 

дослідження; 

– фіксувати у певній послідовності ознаки та якості різних видів об’єктів; 

– планувати процес розслідування різних видів злочинів, висуваючи слідчі 

версії та визначаючи алгоритм процесуальних дій та розшукових заходів, 

спрямованих на їх перевірку; 

на евристичному рівні: 

– організовувати розкриття та розслідування окремих видів злочинів, 

проводити тактичні прийоми в межах слідчої (розшукової) дії та поєднувати їх 

з оперативно-розшуковими заходами, в тому числі у межах тактичних операцій; 

– формувати під час підготовки до проведення слідчих (розшукових) дій моделі власної 

поведінки на противагу прогнозованій поведінці окремих учасників цих дій відповідно до 

різних слідчих ситуацій; 

на творчому рівні: 

– аналізувати та об’єктивно оцінювати отриману під час дослідження 

матеріальних та ідеальних джерел відображувану в них інформацію та 

найбільш раціонально використовувати її в розкритті, розслідуванні та 

попередженні злочинів; 

– об’єктивно оцінювати відомості, що надходять за результатами 

провадження вербальних та невербальних процесуальних дій та на цій базі 

планувати процеси розслідування конкретних злочинів окремого виду. 

 

Обсяг навчальної дисципліни: 90 годин; 2,5 кредити ECTS.  

 

 

Програма навчальної дисципліни 
 

ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 

РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ.  

Поняття криміналістичної методики, її значення і завдання.  

Структура криміналістичної методики. 

Криміналістична характеристика злочину та її структура.  

Поняття типової слідчої ситуації. Її місце на різних етапах розслідування 

злочину. 

Значення та напрямки профілактичної діяльності слідчого при 

розслідування злочинів 
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ТЕМА 2 РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЖИТТЯ, 

ЗДОРОВ`Я ТА СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ОСОБИ. 

Криміналістичні характеристики злочинів проти життя, здоров`я та 

статевої свободи особи: вбивства, заподіяння тілесних ушкоджень, захоплення 

заручників, торгівлі людьми, зґвалтування. 

Особливості початку кримінального провадження, організація 

початкового етапу розслідування вбивств відповідно до типових слідчих 

ситуацій.  

Розслідування вбивств відповідно до типових слідчих ситуацій на 

подальшому етапі. 

Викриття фактів інсценування самогубства, нещасних випадків і т.ін. 

Особливості розслідування на подальшому етапі, відповідно до типових слідчих 

ситуацій умисних вбивств, заподіяння тілесних ушкоджень, зґвалтування. 

Планування розслідування на початковому етапі розслідування за наявності 

заяви про зникнення людини при обставинах, що вказують на вбивство. 

 

ТЕМА 3. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ. 

Криміналістична характеристика злочинів проти довкілля: забруднення або 

псування земель, атмосферного повітря або моря; незаконної порубки лісу, 

незаконного полювання, незаконного зайняття рибним, звіриним або іншим 

водним добувним промислом. 

Особливості початку кримінального провадження, організація 

початкового етапу розслідування зазначеної категорії злочинів відповідно до 

типових слідчих ситуацій. 

Обставини, які підлягають встановленню, дослідженню та доказуванню 

при розслідуванні злочинів проти довкілля. 

Встановлення причин та умов, що сприяли вчиненню злочинів проти 

довкілля, та характеристика основних профілактичних заходів. 

 

ТЕМА 4. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ОБІГУ 

НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І 

ПРЕКУРСОРІВ. 

Криміналістична характеристика злочинів у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів: контрабанди наркотичних засобів, 

психотропних речовин або прекурсорів; незаконного виробництва, виготовлення, 

придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збування наркотичних 

засобів або психотропних речовин, отруйних і сильнодіючих речовин; 

незаконного введення в організм наркотичних засобів або психотропних речовин. 

Особливості початку кримінального провадження про незаконне 

виготовлення, придбання, збереження, перевезення та збут наркотичних засобів. 

Обставини, що підлягають доказуванню в справах про ці злочини. 

Висування версій і планування розслідування.  

Особливості тактики початкових слідчих (розшукових) дій та їх поєднання 

з оперативними заходами у справах про незаконний обіг наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів. 
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ТЕМА 5. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ АВТОРИТЕТУ 

ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ. 

Криміналістична характеристика злочинів проти авторитету органів 

державної влади: підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збування, 

використання підроблених документів. 

Особливості початку кримінального провадження злочину проти 

авторитету органів державної влади. 

Початкові (невідкладні) слідчі (розшукові) дії та розшукові заходи у 

найбільш розповсюджених типових слідчих ситуаціях у справах проти авторитету 

органів державної влади. 

Особливості розслідування злочинів проти авторитету органів державної 

влади на подальшому етапі відповідно до типових слідчих ситуацій. 

 

ТЕМА 6. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ 

ВИКОРИСТАННЯ ЄОМ, СИСТЕМ ТА КОМП`ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ. 

Криміналістична характеристика злочинів, вчинених з використанням ЕОМ. 

Способи вчинення та класифікація комп'ютерних злочинів. 

Тактика слідчих (розшукових) дій при розкритті та розслідуванні злочинів у 

сфері використання ЕОМ, систем та комп'ютерних мереж. 

Загальні положення пошуку, вилучення та зберігання доказової 

інформації, отриманої при розслідуванні вказаної категорії злочинів. 

Можливості судових експертиз при дослідженні носіїв електронної 

інформації. 

 

ТЕМА 7. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ. 

Криміналістична характеристика злочинів у сфері службової діяльності: 

одержання хабара, давання хабара, провокація хабара. 

Планування та проведення тактичних операцій по викриттю хабарництва. 

Особливості початку кримінального провадження злочину у сфері 

службової діяльності. 

Висування версій і планування розслідування на початковому етапі 

відповідно до типових слідчих ситуацій. 

Виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню злочинів вказаної 

категорії. 

Характеристика основних профілактичних заходів. 

 

ТЕМА 8. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ. 

Криміналістична характеристика злочинів проти правосуддя: завідомо 

незаконне затримання, привід або арешт; примушування давати показання; 

порушення права на захист; втручання в діяльність судових органі; відмова свідка 

від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання 

покладених на них обов`язків; втеча з місця позбавлення волі або з під варти. 



 

 

7 

 

Особливості початку кримінального провадження злочину проти 

правосуддя. 

Типові слідчі ситуації та відповідні ним комплекси слідчих 

(розшукових) дій і розшукових заходів на початковому етапу розслідування 

злочинів проти правосуддя. 

 

ТЕМА 9 РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ. 

Криміналістичні характеристики злочинів проти власності: крадіжок, 

грабежів, розбоїв, вимагання, шахрайства, привласнення або розтрати чужого 

майна. 

Типові слідчі ситуації, версії та відповідний ним комплекс слідчих 

(розшукових) дій і оперативних заходів початкового етапу розслідування 

крадіжок, грабежів та розбоїв. 

Розслідування крадіжок, грабежів та розбоїв на подальшому етапі 

розслідування відповідно до типових слідчих ситуацій. Можливості слідчого по 

отриманню криміналістично-вагомої для розслідування крадіжок, грабежів та 

розбоїв інформації в процесі взаємодії з іншими правоохоронними органами та 

громадськістю. 

Особистості злочинця та жертви (як елементи криміналістичної 

характеристики крадіжок, грабежів та розбоїв). 

Способи вчинення шахрайства. 

Слідова картина та обстановка вчинення вимагання. Особливості початку 

кримінального провадження за фактом вимагання. 

Характеристика типових слідчих ситуацій, що складаються при 

розслідуванні вимагань. Їх значення під час визначення комплексу слідчих 

(розшукових) дій та розшукових заходів при плануванні розслідування на 

початковому етапі. 

Джерела інформації про корисливі та корисливо-насильницькі злочини. 

Характеристика основних профілактичних заходів, спрямованих на їх 

усунення. 

 

ТЕМА 10. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ 

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 

Криміналістичні характеристики злочинів у сфері господарської 

діяльності: фальшивомонетництва, контрабанди, відмивання "брудних" коштів, 

фіктивного підприємництва, ухилення від сплати податків. 

Криміналістична характеристика фальшивомонетництва. 

Особливості початку кримінального провадження при розслідуванні 

фальшивомонетництва. 

Типові слідчі ситуації та відповідні ним комплекси слідчих (розшукових) 

дій і розшукових заходів на початковому етапі фальшивомонетництва. 

Планування подальшого етапу розслідування фальшивомонетництва. 

 

ТЕМА 11 РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ 

БЕЗПЕКИ, ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА МОРАЛЬНОСТІ. 
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Криміналістичні характеристики злочинів проти громадської безпеки, 

громадського порядку та моральності: бандитизму, завідомо неправдивих 

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

власності, незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або 

вибуховими речовинами, порушення встановлених законодавством вимог 

пожежної безпеки, злочинних порушень правил безпеки руху та експлуатації 

транспорту, хуліганства, ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що 

пропагують культ насильства і жорстокості, або порнографічних предметів, 

заняття проституцією. 

Обставини, які підлягають доказуванню під час розслідування зазначених 

злочинів. 

Особливості тактики провадження огляду місця події (інших невідкладних 

слідчих (розшукових) дій) у справах щодо зазначеної категорії злочинів. 

Типові слідчі ситуації та відповідні ним комплекси слідчих 

(розшукових) дій і розшукових заходів на початковому етапу розслідування 

зазначених злочинів. 

Планування подальшого етапу розслідування зазначених злочинів. 

 

ТЕМА 12. ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, 

УЧИНЕНИХ НЕПОВНОЛІТНІМИ. 

Криміналістична характеристика злочинів учинених неповнолітніми. 

Особливості початку кримінального провадження щодо злочинів 

учиненими неповнолітніми. 

Початкові (невідкладні) слідчі (розшукові) дії та розшукові заходи у 

найбільш розповсюджених типових слідчих ситуаціях за злочинами вчиненими 

неповнолітніми. 

Особливості розслідування злочинів вчинених неповнолітніми на 

подальшому етапі відповідно до типових слідчих ситуацій. 

 

ТЕМА 13. ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, 

УЧИНЕНИХ ІНОЗЕМЦЯМИ АБО ПРОТИ ІНОЗЕМЦІВ. 

Криміналістична характеристика злочинів учинених іноземцями або проти 

іноземців. 

Особливості початку кримінального провадження щодо злочинів 

учиненими іноземцями або проти іноземців. 

Початкові (невідкладні) слідчі (розшукові) дії та розшукові заходи у 

найбільш розповсюджених типових слідчих ситуаціях за злочинами вчиненими 

іноземцями або проти іноземців. 

Особливості розслідування злочинів вчинених іноземцями або проти 

іноземців на подальшому етапі відповідно до типових слідчих ситуацій. 

 

ТЕМА 14. ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, 

УЧИНЕНИХ УВ`ЯЗНЕНИМИ. 

Криміналістична характеристика злочинів учинених ув'язненими. 
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Особливості початку кримінального провадження щодо злочинів 

учиненими ув'язненими. 

Початкові (невідкладні) слідчі (розшукові) дії та розшукові заходи у 

типових слідчих ситуаціях за злочинами вчиненими ув'язненими. 

Особливості розслідування злочинів вчинених ув'язненими на подальшому 

етапі відповідно до типових слідчих ситуацій. 

 

ТЕМА 15 ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, 

УЧИНЕНИХ ОРГАНІЗОВАНИМ КРИМІНАЛЬНИМ УГРУПОВАННЯМ. 

Криміналістична характеристика злочинів учинених організованими 

кримінальними угрупованнями. 

Особливості початку кримінального провадження щодо злочинів 

учиненими організованими кримінальними угрупованнями. 

Початкові (невідкладні) слідчі (розшукові) дії та розшукові заходи у 

найбільш розповсюджених типових слідчих ситуаціях за злочинами вчиненими 

організованими кримінальними угрупованнями. 

Особливості розслідування злочинів вчинених організованими 

кримінальними угрупованнями на подальшому етапі відповідно до типових 

слідчих ситуацій. 

 

ТЕМА 16 ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ НЕРОЗКРИТИХ 

ЗЛОЧИНІВ МИНУЛИХ РОКІВ. 

Поняття нерозкритого злочину в криміналістиці та причини 

невстановлення осіб, що в установлений законом термін підлягають 

притягненню як обвинувачені в учиненні злочину. 

Методика аналізу слідчим матеріалів кримінального провадження, 

зупиненого за невстановленням винуватої особи. 

Планування слідчим розшукової роботи щодо відновлення слідства. 

Фактори, що впливають на розслідування нерозкритих злочинів минулих 

років. 

 

ТЕМА 17 ПРОФІЛАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СЛІДЧОГО НА СТАДІЇ 

ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ. 

Поняття та зміст слідчої профілактики. 

Засоби виявлення та доказування обставин, що сприяють вчиненню злочину. 

Попереджувальні заходи, що приймаються слідчим на етапах розслідування. 

 

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, 

вмінь та інших компетентностей за певний період навчання (навчальний 

семестр, навчальний рік). 

З навчальної дисципліни «Організація розслідування злочинів» 

передбачено: 
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- для заочної форми навчання – залік. 

 

Критерії та засоби оцінювання успішності навчання 
 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

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 

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 питання, розв’язання практичних 
завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно 
ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

3 

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 

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 

 

Для навчальної дисципліни «Організація розслідування злочинів» 

засобами діагностики знань (успішності навчання) виступають:  завдання (для 

проміжного (по окремих темах) і підсумкового контролю знань);  аудиторні 

контрольні роботи; перевірка наявності та якості виконаних індивідуальних 

завдань та самостійної роботи; екзамен, залік. 
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Додаток 1.1. 

до Робочої програми з навчальної 

дисципліни «Організація розслідування 

злочинів» 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ 

 

Лариса Наливайко 

___.___._______ 
 

 

 

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

«ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ» 
 

 

Освітній ступінь другий (магістерський)   Спеціальність 081 «Право» 

 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

Форма навчання  ЗАОЧНА     Обсяг   2,5  кредитів ЄКТС (90 годин). 

   

Навчально-науковий інститут заочного навчання та підвищення кваліфікації   

 

Курс 2   Групи   М-ЮЗ-821, М-ЮЗ-822, М-ЮЗ-823, М-ЮЗ-824 

 

№
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м
и

 
зг

ід
н

о
 
з 

Р
П

Н
Д

 

Назва теми  

(згідно з РПНД) 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 
о
б

ся
г 

го
д

и
н

 

Аудиторна робота 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
а 

р
о
б

о
та

 

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

т.
за

н
я
тт

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Теоретичні положення організації 

розслідування злочинів. 

8 4 2 2  4 

2 Розслідування злочинів проти 

життя, здоров`я та статевої 

свободи особи. 

8 4 2 2  4 

3 Розслідування злочинів проти 

довкілля. 

4     4 



 

 

12 

 

№
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м
и

 
зг

ід
н

о
 
з 

Р
П

Н
Д

 
Назва теми  

(згідно з РПНД) 

З
аг
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ь
н

и
й

 
о
б

ся
г 

го
д

и
н

 

Аудиторна робота 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
а 

р
о
б

о
та

 

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

т.
за

н
я
тт

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Розслідування злочинів у сфері 

обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин і 

прекурсорів. 

8 4 2  2 4 

5 Розслідування злочинів проти 

авторитету органів державної 

влади. 

4     4 

6 Розслідування злочинів у сфері 

використання ЄОМ, систем та 

комп`ютерних мереж. 

6     6 

7 Розслідування злочинів у сфері 

службової діяльності. 

6     6 

8 Розслідування злочинів проти 

правосуддя. 

6     6 

9 Розслідування злочинів проти 

власності. 

8 4 2  2 4 

10 Розслідування злочинів у сфері 

господарської діяльності. 

4     4 

11 Розслідування злочинів проти 

громадської безпеки, 

громадського порядку та 

моральності. 

4     4 

12 Особливості розслідування 

злочинів, учинених 

неповнолітніми. 

4     4 

13 Особливості розслідування 

злочинів, учинених іноземцями 

або проти іноземців. 

4     4 

14 Особливості розслідування 

злочинів, учинених ув`язненими. 

4     4 

15 Особливості розслідування 

злочинів, учинених організованим 

кримінальним угрупуванням. 

4     4 

16 Особливості розслідування 

нерозкритих злочинів минулих 

років. 

4     4 
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№
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м
и
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о
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Р
П

Н
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Назва теми  

(згідно з РПНД) 

З
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ь
н

и
й

 
о
б

ся
г 
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д

и
н

 

Аудиторна робота 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
а 

р
о
б

о
та

 

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

т.
за

н
я
тт

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

17 Профілактична діяльність 

слідчого на стадії досудового 

розслідування. 

4     4 

 Разом за семестр 90 16 8 4 4 74 

 Форма підсумкового контролю залік 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри кримінально-правових 

дисциплін, протокол від «28» травня 2019 № 20. 

 

 

Т.в.о. завідувача кафедри                     _____________     Олександра Скок 

 



 

 

14 

 

Додаток 2 

до Робочої програми з навчальної 

дисципліни «Організація розслідування 

злочинів» 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

«ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ» 
 

 

Освітній ступінь другий (магістерський)   Спеціальність 081 «Право» 

 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

Основні нормативні акти: 

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

Закони: 

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

2001.— № 2341-3. 

2. Кримінальний процесуальний кодекс України // Відомості 

Верховної Ради.— 2012.— № 4651-6. 

3. Закон України "Про національну поліцію" № 580–8 від 02.07.2015 р. 

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

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

від 18.02.1992 р. 

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