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1. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕКЗАМЕНУ
Фундаментальну роль у якісній підготовці майбутніх працівників
слідчих підрозділів відіграють знання отримані курсантами під час вивчення
навчальних дисциплін «Кваліфікація кримінальних правопорушень,
підслідних Національній поліції України», «Досудового розслідування»,
«Організації розслідування кримінальних правопорушень». Екзамен з цих
дисциплін має на меті визначити якість знань курсантів отриманих під час
навчання в університеті, а саме навичок практичного застосування правових
норм кримінального, кримінального процесуального права України. Знань
щодо методики, тактики здійснення досудового розслідування з урахуванням
специфіки того чи іншого кримінального правопорушення.
Комплексний екзамен з вказаних дисциплін є тим відповідальним
етапом, що завершує підготовку кадрів органів досудового розслідування
Національної поліції України, подальша професійна та службова діяльність,
яких спрямована на виконання завдань, поставлених перед органами
досудового розслідування в Законі України «Про Національну поліцію»,
державних
та
регіональних
програмах
протидії
кримінальним
правопорушенням.
Складання комплексного екзамену з дисципліни «Кваліфікація
кримінальних правопорушень, підслідних Національній поліції України»,
«Досудового розслідування», «Організації розслідування кримінальних
правопорушень», як провідних дисциплін кримінально-правового циклу, що
викладаються в Дніпропетровському державному університеті внутрішніх
справ, є останньою, найбільш складною та відповідальною стадією
навчального процесу. Зазначені дисципліни належать до нормативних
професійно-орієнтованих юридичних дисциплін, ґрунтовне вивчення яких є
необхідним у професійній підготовці майбутніх співробітників органів
досудового розслідування Національної поліції України.
Підготовка до комплексного екзамену передбачає вивчення змісту
кожної із зазначених навчальних дисципліни, повторення лекційного
матеріалу, а також матеріалу для підготовки до семінарських та практичних
занять, опрацювання основної та додаткової літератури з усіх тем курсу і тих
питань, що виносяться на державний іспит.
Завдання
комплексного екзамену з дисциплін «Кваліфікація
кримінальних правопорушень, підслідних Національній поліції України»
«Досудового розслідування», «Організації розслідування кримінальних
правопорушень», полягає в тому, щоб забезпечити перевірку:
- ступеня глибини вивчення основних положень наук кримінальноправового циклу щодо кваліфікації кримінальних правопорушень,
особливостей організації їх розкриття та розслідування;
- якості придбаних навичок правильного, глибокого аналізу суспільно
небезпечних діянь;
- опанування необхідною науково-методологічною підготовкою, що
забезпечує знання існуючих шляхів розв'язання спірних положень,
самовдосконалення фахового рівня;
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- якості правової культури фахівця української держави у сфері
правоохоронної діяльності, почуття відповідальності перед людиною,
суспільством та державою.
Програма комплексного екзамену з навчальних дисциплін створена для
допомоги курсантам у підготовці до відповіді на екзамені та структурована
таким чином, що кожна тема, питання якої винесені на іспит, має стислу
характеристику, список рекомендованих джерел та нормативні акти, які є
базовими для вивчення цього курсу. У разі, коли знання курсанта є
фрагментарними, стисле викладення матеріалу у програмі допоможе
здобувачу вищої освіти вірно побудувати відповіді на запитання іспиту.
Екзамени проводяться за білетами, складеними у відповідності до
навчальних програм за методикою, визначеною Дніпропетровським державним
університетом внутрішніх справ. Білет складається з двох основних частин.
Перша частина містить у собі теоретичні питання з дисциплін «Кваліфікація
кримінальних правопорушень, підслідних Національній поліції України»,
«Організація розслідування кримінальних правопорушень». Курсант повинен
логічно і послідовно надати письмові відповіді на зазначені питання. Друга
частина білету містить практичне завдання яке полягає у розв’язанні
курсантом задачі, що передбачає проведення певних процесуальних дій з
дисципліни «Досудове розслідування».
Практичне завдання виконується у три етапи: 1) ознайомлення курсанта з
умовами завдання в білеті; 2) вихід курсантів до місця, де імітовано наслідки
вчинення кримінального правопорушення та детальне його вивчення;
3) надання курсантом обґрунтованої відповіді щодо наявності підстав
проведення певної процесуальної дії, роз’яснення порядку її проведення,
складення необхідного процесуального документу.
1. Ознайомлення з умовами завдання в білеті.
Практичне завдання сформульовано в білеті у вигляді викладення
обставин вчиненого кримінального правопорушення. Зазначені обставини
імітовані на певній території (далі – локація), де буде створено умовне місце
події, що відображатиме у собі особливості місцевості, сліди, речі, речовини
та інші обставини вчинення кримінального правопорушення. Номер локації
буде вказано у завданні.
В білеті детально описано події, що відбувалися на певній локації, а саме
зазначено час та місце вчинення кримінального правопорушення, вказані
особи, які були його учасниками, а також інші обставини, що повинні бути
враховані для правильного розв’язання завдання.
Курсанту необхідно розв’язати практичне завдання надавши розгорнуту
відповідь та склавши необхідний процесуальний документ. Завдання
сформульоване таким чином, щоб курсант посилаючись на знання норм КПК
України та враховуючи обставини імітованого місця події зміг чітко
визначити яку саме процесуальну дію йому необхідно провести, пояснити
процесуальний порядок її проведення та скласти відповідний процесуальний
документ.
Розглядаючи практичне завдання, курсант повинен уважно прочитати
його умови, оскільки у процесуальних діях, що ним будуть проводитимуться
на імітованому місці події кримінального правопорушення, вони повинні бути
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обов’язково враховані. А саме, курсант повинен врахувати час та місце
вчинення кримінального правопорушення, обставини за яких його було
вчинено, прізвища учасників вчинення кримінального правопорушення та
інші обставини, що вказані в умовах завдання.
2. Вихід курсантів до місця, де імітовано наслідки вчинення
кримінального правопорушення та детальне його вивчення.
Ознайомившись з умовами завдання та запитанням до нього, курсант
виходить на місце локації, що вказана у білеті. Знаходячись на імітованому
місці події кримінального правопорушення курсант зобов’язаний проявити
уважність. Йому необхідно уважно вивчити обстановку місця події, оскільки
останнє може мати незазначені в умовах завдання обставини (наприклад
загублений квиток на електричку чи то відірвані ґудзики, або загублені ключі).
Зазначені об’єкти в подальшому матимуть значення для розслідування та
викриття винних. Курсант повинен обов’язково виявити та врахувати такі
об’єкти у підготовці відповіді на питання, що поставлено у білеті.
Детально вивчивши імітоване місце події, курсант обґрунтовує, яку саме
процесуальну дію йому необхідно провести. Свою відповідь курсант
обґрунтовує посилаючись на норми КПК України. Окрім того, курсанту
можуть бути поставлені додаткові питання, що стосуються розв’язання
практичного завдання.
3. Надання курсантом обґрунтованої відповіді щодо наявності підстав
проведення певної процесуальної дії, роз’яснення порядку її проведення,
складення необхідного процесуального документу.
Визначившись із процесуальною дією, яку необхідно провести, курсант
моделює її проведення у повному обсязі та складає відповідний
процесуальний документ. Враховуючи умови завдання, а також обстановку
локації, курсанту необхідно змоделювати усі дії, які необхідно виконати під
час проведення процесуальної дії. А саме визначити коло її учасників,
ознайомити їх з правами та обов’язками, провести певні дії щодо фіксації
обставин вчиненого кримінального провадження та інше.
Процесуальну дію необхідно провести в повному обсязі використовуючи
інформацію, що надана в умовах завдання та з урахуванням обставин локації.
Курсанту заборонено під час моделювання проведення процесуальної дії
уникати можливості презентувати свої навички, зокрема наприклад, не
проводити допит посилаючись на те, що потерпілий (підозрюваний)
відмовився надавати будь-які свідчення.
Факт проведення процесуальної дії курсант фіксує у процесуальному
документі. Такий документ повинен бути складений з дотриманням вимог
КПК України. Також курсанту слід врахувати можливість застосування
додаткових форм фіксування процесуальної дії, фото та відео фіксації, тощо.
Складаючи процесуальний документ, курсанту слід приділити увагу щодо
повноти фіксації у ньому доказів, які в подальшому будуть враховані під час
прийняття процесуальних рішень. Курсант повинен бути готовий доповісти,
який саме доказ він зафіксував та як його можна буде використати в
доказуванні на стадії досудового розслідування.
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2. ВИМОГИ ЩОДО РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ЗНАНЬ,
УМІНЬ ТА НАВИЧОК КУРСАНТА
Курсант має продемонструвати. Складання комплексного екзамену
дисциплін
«Кваліфікація
кримінальних
правопорушень,
підслідних
Національній поліції України» «Досудове розслідування», «Організація
розслідування кримінальних правопорушень» проходить у письмовій та
усній формі та передбачає перевірку досягнення кваліфікаційного рівня
підготовки випускника, при якому він повинен продемонструвати:
знання:
- 1) на понятійному рівні: основних положень наук кримінальноправового циклу щодо кваліфікації кримінальних правопорушень,
особливостей організації їх розкриття та розслідування, процесуального
порядку здійснення досудового розслідування;
2) на фундаментальному рівні: здійснення правової оцінки вчиненого
суспільно-небезпечного діяння; основні проблеми, які є актуальними для
Національної поліції України щодо запобігання та розслідування
кримінальних правопорушень; тенденції подальшого розвитку суспільних
відносин у галузі вдосконалення діючого законодавства;
3) на практично-творчому рівні: особливості кваліфікації окремих
складів кримінальних правопорушень, методики і тактики розслідування
окремих кримінальних правопорушень, процесуального порядку проведення
процесуальних дій та складання процесуальних документів.
вміння:
- 1) на репродуктивному рівні: відтворювати основні поняття та
категорії, що відображають сутність наук кримінально-правового циклу щодо
кваліфікації кримінальних правопорушень, особливостей організації їх
розкриття та розслідування, здійснення процесуальних дій та прийняття
процесуальних рішень на стадії досудового розслідування;
2) алгоритмічному рівні: довільно використовувати засвоєні знання для
розв’язання типових слідчих ситуацій, що виникають під час розкриття та
розслідування кримінальних правопорушень, а також організовувати свою
діяльність на основі певного алгоритму дій;
3) на евристичному рівні: орієнтуватися у процесі зміни професійних
завдань та ускладнення оперативно-слідчої обстановки, знаходити шляхи
розв’язку нетипових задач, що виникають під час розслідування кримінальних
правопорушень;
4) на творчому рівні: переосмислювати наявні знання стосовно нових
змін, що відбуваються у законодавстві держави; варіативно розв’язувати
професійні завдання; у вмінні самостійно вести експериментальну, науководослідницьку діяльність.
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3. НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
«КВАЛІФІКАЦІЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ,
ПІДСЛІДНИХ НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ»
3.1. Перелік теоретичних питань до екзамену
1. Добровільна відмова від доведення кримінального правопорушення до
кінця при співучасті.
2. Загальні
правила
кваліфікації
множинності
кримінальних
правопорушень.
3. Кваліфікація вчиненого при провокації кримінального правопорушення.
4. Кваліфікація готування до кримінального правопорушення та замаху на
кримінальне правопорушення при альтернативному й неконкретизованому
умислі.
5. Кваліфікація деяких видів готування до кримінального правопорушення.
6. Кваліфікація дій виконавця.
7. Кваліфікація дій організатора, пособника та підбурювача.
8. Кваліфікація дій співучасників при ексцесі виконавця.
9. Кваліфікація дій учасників організованої групи та злочинної організації.
10.
Кваліфікація замаху з непридатними засобами.
11.
Кваліфікація
кримінальних
правопорушень,
підслідних
Національній поліції України при конкуренції загальної та спеціальної норми.
12.
Кваліфікація
кримінальних
правопорушень,
підслідних
Національній поліції України при конкуренції частини і цілого.
13.
Кваліфікація
кримінальних
правопорушень,
підслідних
Національній поліції України при конкуренції кваліфікуючих або
пом’якшуючих ознак складу кримінального правопорушення.
14.
Кваліфікація кримінального правопорушення вчиненого у
співучасті.
15.
Кваліфікація повторності кримінальних правопорушень.
16.
Кваліфікація посереднього виконавства.
17.
Кваліфікація посткримінальної поведінки особи (дійове каяття).
Відмежування від добровільної відмови.
18.
Кваліфікація посягання при «відхиленні в дії».
19.
Кваліфікація при помилці в об’єкті та предметі.
20.
Кваліфікація при помилці в потерпілому.
21.
Кваліфікація при помилці в розвитку причинного зв’язку.
22.
Кваліфікація при помилці в суспільно-небезпечних наслідках.
23.
Кваліфікація при юридичній помилці.
24.
Кваліфікація причетності до кримінального правопорушення., її
відмінність від співучасті.
25.
Кваліфікація рецидиву кримінальних правопорушень.
26.
Кваліфікація співучасті зі спеціальним суб’єктом.
27.
Кваліфікація сукупності кримінальних правопорушень.
28.
Кваліфікація
триваючих,
продовжуваних
і
складених
кримінальних правопорушень, їх відмінність від множинності кримінальних
правопорушень.
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29.
Поняття добровільної відмови від вчинення кримінального
правопорушення та її ознаки.
30.
Поняття закінченого кримінального правопорушення.
31.
Поняття та види конкуренції кримінально-правових норм.
Відмінність конкуренції від колізії.
32.
Поняття та види попередньої злочинної діяльності.
33.
Принципи кваліфікації кримінальних правопорушень.
34.
Стадії та етапи кваліфікації кримінальних правопорушень.
35.
Кваліфікація вбивств (ст.ст.115-119 КК).
36.
Кваліфікація кримінальних правопорушень проти здоров’я особи
(ст.ст.121-129 КК).
37.
Кваліфікація зґвалтування.
38.
Кваліфікація сексуального насильства.
39.
Кваліфікація розбещення неповнолітніх.
40.
Кваліфікація корисливих кримінальних правопорушень проти
власності (ст.ст.185-191 КК).
41.
Кваліфікація залишення в небезпеці.
42.
Кваліфікація домашнього насильства.
43.
Кваліфікація катування.
44.
Кримінально-правова
кваліфікація
створення,
керівництва
злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній.
45.
Кримінально-правова кваліфікація бандитизму.
46.
Кримінально-правова кваліфікація терористичного акту.
47.
Кримінально-правова
кваліфікація
завідомо
неправдивого
повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження
об’єктів власності.
48.
Кримінально-правова кваліфікація хуліганства.
49.
Кваліфікація масових заворушень.
50.
Кваліфікація жорстокого поводження з тваринами.
3.2. Перелік практичних завдань до екзамену.
Практичне завдання №1
Косолапов і Волченко знали, що бухгалтер підприємства поїхав у банк
за грошима, і, коли він повертався, на перехресті доріг зупинили автомашину і
погрожуючи пістолетом поставили вимогу віддати гроші. Бухгалтер відповів,
що грошей не одержав. Тоді Косолапов і Волченко обшукали потерпілого і, не
знайшовши грошей, зняли з нього піджак і наручний годинник.
Кваліфікуйте дії винних.
Практичне завдання №2
Умнова підробила 2 білета державної лотереї на виграшну суму 1040
грн. Вона вирізала цифри із одних лотерейних білетів і наклеїла їх на цифрові
позначення інших, фальсифікуючи номери, на які випали виграш. Підроблені
білети вона пред’явила в ощадбанк. Однак касир помітила підробку, і Умнова
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була затримана. Під час обшуку в квартирі Умнової були знайдені ще 3
підроблених білета, на які випали виграші на суму 3700 грн.
Кваліфікуйте дії Умнової.
Практичне завдання №3
Викулов зберігав у себе вдома алебарду. Під час розпиття спиртних
напоїв із своїм сусідом Качаном між ними виникла сварка. Викулов схопив
алебарду, що висіла на стіні і вдарив Качана лезом алебарди по голові сусіда,
але останній закрив голову рукою і удар прийшовся по ній. При повторній
спробі нанести удар Качан відхилив голову і удар прийшовся по правому
передпліччю. Тоді Викулов зупинився, надав першу медичну допомогу та
визвав швидку допомогу.
Кваліфікуйте дії Викулова.
Практичне завдання №4
Абабій, Ботя і Павличенко на цілий день підводою поїхали до сусіднього
села, вживати спиртні напої. Повертались додому пізно у ночі. Павличенко
був сильно п’яним і лежав на підводі. Абабій, згадавши про те, що той раніше
звинувачував його в крадіжці винограду, декілька разів вдарив Павличенка по
обличчю, а потім направив підводу до колодязя. Побачивши це, Ботя
здогадався про наміри Абабія, зіскочив з підводи і відбіг в бік, а Абабій
під’їхав до колодця, стягнув з підводи Павличенка і кинув його в колодязь.
Після цього Абабій запропонував Боті нікому про це не казати. З метою
приховати сліди злочину вони поїхали до дому своїх знайомих, і, стривожено
сказали, що Павличенко втік від них. Далі вони організували уявний пошук
Павличенко. Через день труп Павличенка було вилучено із колодязя
місцевими жителями.
Кваліфікуйте дії Абабія та Боті.
Практичне завдання №5
Між подружжям Петренків склалися надзвичайно неприязні стосунки.
Особливо вони загострилися після приїзду Рибальченко, матері дружини
Петренка, яка також сварилася із зятем з приводу його пияцтва. Крім того,
зять неодноразово бив її. У зв’язку з цим Рибальченко вирішила позбавитися
Петренка. З цією метою вона купила у неустановленої особи пістолет і
домовилась з Сидоровим про вбивство зятя. Про це вона повідомила свою
дочку, але та не побажала втручатися в цю справу і пообіцяла матері не
повідомляти нікому про її наміри та знаючи про час вчинення злочину, виїхала
за межі міста. Невдовзі після її від’їзду до квартири прийшов Сидоров.
Рибальченко разом з ним зайшла до кімнати, де спав Петренко і коли Сидоров
підійшов до ліжка, на якому той спав, вона передала Сидорову пістолет, з
якого він вбив Петренка.
Кваліфікуйте дії Рибальченко, дружини Петренка та Сидорова.
Практичне завдання №6
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Шершньов після звільнення з місць позбавлення волі, де відбував
покарання за виготовлення та збут підроблених грошей, організував групу, до
якої залучив Яцину і неповнолітнього Гризлова. Група на цвинтарях у селах
Калинівка та Річище вночі розкопувала могили, де шукала цінні речі, виривала
у мерців золоті коронки тощо. Усього було розрито п'ять могил. Здобуті в
такий спосіб два мости із золотими коронками Шершньов продав зубному
техніку Губерману. Взятими з гробів цінними речами поділилися між собою
Яцина й Гризлов.
Кваліфікуйте дії винних осіб.
Практичне завдання №7
Ревнуючи дружину, Корнієнко вирішив з нею розправитись. У себе на
квартирі він облив дружину окропом, що спричинило їй опіки 1-2 ступеня,
після чого завдав численних ударів гайковим ключем по голові. Від крику
потерпілої прокинулись діти. Коли 15-річний старший син Олег намагався
умовити батька, той завдав йому кілька ударів тим самим ключем по голові,
заподівши поранення від яких Олег помер у лікарні. Не бажаючи мати свідка,
Корнієнко ключем завдав також кілька ударів по голові й молодшому сину
Миколі, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження, небезпечні для життя в
момент заподіяння. Побачивши, що дружина ворухнулася, Корнієнко завдав їй
ще три удари гайковим ключем. Потерпілій були спричиненні середньої
тяжкості тілесні ушкодження. Вважаючи всіх трьох убитими, Корнієнко
викликав швидку допомогу, порізавши собі вену і стимулюючи психічне
захворювання.
Кваліфікуйте дії Корнієнко.
Практичне завдання №8
А. з метою вбивства дав отруту Г. Отрута повинна була почати діяти
через 6 годин. Г. внаслідок власної неуважності потрапив у ДТП і загинув.
Кваліфікуйте дії А.
Практичне завдання №9
Романенко після дискотеки вирішив зґвалтувати незнайому йому 19річну Давидюк. В парку він наздогнав дівчину в темному безлюдному місці за
фігурою схожою на Давидюк та зґвалтував її. Як з’ясувалося це була17-літня
Новикіна.
Кваліфікуйте дії Романенко.
Практичне завдання №10
К. і Ж. перебуваючи в нетверезому стані з хуліганських спонукань
побили незнайомих їм раніше Ч. і Г. При цьому Ч були заподіяні середньої
тяжкості тілесні пошкодження, а Г. – тяжкі тілесні ушкодження, внаслідок
яких через тиждень останній помер у лікарні.
Кваліфікуйте дії К. і Ж. Визначте вид конкуренції.
Практичне завдання №11
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Абдурухманов, що був членом Ісламської армії звільнення вирішив
вчинити вибух на залізничному вокзалі з метою ослаблення держави та
залякування населення. Він найняв невідомих, які виготовили вибуховий
пристрій та особисто встановив його на залізничному вокзалі. Внаслідок
вибуху випадково (проводилось тренування по боротьбі з тероризмом і всіх
людей вивели з приміщення вокзалу) ніхто не постраждав.
Варінт. Внаслідок вибуху загинуло 5 осіб.
Кваліфікуйте дії Абдурухмана.
Практичне завдання №12
20 річний Овідієв вирішив зайнятися «бізнесом» по наданню
сексуальних послуг. З цією метою він розказуючи про переваги життя повій
втягнув у цей «бізнес» 5 неповнолітніх дівчат.
Кваліфікуйте дії Овідієва.
Практичне завдання №13
Приблизно о 23.00 годин цього дня, Горбенко В.В. знаходячись на
вул. Погрібняка м. Дніпро вирішив викрасти гроші або інші цінні речі у когось
з громадян, що проходили повз. Біля будинку № 13 по вул. Погрібняка він
побачив невідомого йому громадянина, який у руках ніс сумку. Підбігши до
невідомого чоловіка зі спини, Горбенко В.В. схватив руками його сумку, щоб
вирвати її та втекти. Однак невідомий чоловік утримав сумку в руках та почав
чинити опір, намагаючись нанести удар кулаком в обличчя Горбенку В.В.
Продовжуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим
майном Горбенко В.В. з карману дістав металевий кастет і ним завдав декілька
ударів в голову невідомому чоловікові, від яких останній впав, а Горбенко
В.В. ще декілька раз вдарив його кастетом по голові. В цей час з під’їзду
будинку № 13 по вул. Погрібняка виходили Парафінов В.В. та Токарчук П.П.,
які побачили факт вчинення злочину. З вигуками про припинення вчинення
злочину вони побігли до Горбенка В.В., який в цей час виривав сумку з рук
незнайомого чоловіка та випустив з рук металевий кастет, який в темряві не
змог знайти. Вирвавши сумку, Горбенко В.В. втік через двори
багатоповерхових будинків в сторону балки. Парафінов В.В. та Токарчук П.П.
не змогли його наздогнати.
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Кваліфікуйте дії Горбенко В.В.
Практичне завдання №14
Жаченко протягом 2-х років здійснював вибухи в містах Суми,
Тернопіль, Запоріжжя. Внаслідок таких дій державі було заподіяно значної
майнової шкоди, загинуло 3 особи, а 5 отримали тяжкі тілесні ушкодження.
Під час обшуку у Жаченка були вилучені 10 кг вибухівки, 11 метрів
бікфордового шнура, 17 капсул-детонаторів, а також листівки із закликами до
збройної боротьби проти існуючого державного устрою, які він неодноразово
нелегально розповсюджував у вказаних містах.
У минулому Жаченко був неодноразово судимий за хуліганство.
Під час розслідування було встановлено, що Жаченко є членом
нелегальної організації, яка метою своєї діяльності визначала повалення
конституційної влади в державі.
Кваліфікуйте дії Жаченка.
Практичне завдання №15
Каратаєв з метою помсти адміністрації залізниці вирішив вчинити вибух
у швидкому поїзді, для чого виготовив вибуховий пристрій, який замаскував
під вигляд посилки, після чого звернувся до своєї знайомої Сафарової з
проханням передати “посилку” у Москву через провідників поїзду
сполученням Дніпро-Москва, на що та дала згоду. На станції Дніпро
Сафарова, не знаючи про зміст посилки, умовила провідника вагону Іванченка
взяти посилку і дала йому у якості винагороди 100 грн.
На перегоні між станціями Орел та Курськ Російської Федерації
спрацював таймер. Під час вибуху загинув провідник вагону та двоє
пасажирів, декілька отримали різного ступеня тяжкості тілесні ушкодження,
значних пошкоджень зазнав вагон поїзду і на 10 годин було перервано
сполучення.
Кваліфікуйте дії Каратаєва та Сафарової.
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3.3. Зміст екзамену
ТЕМА 1. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА КВАЛІФІКАЦІЇ КРИМІНАЛЬНИХ
ПРАВОПОРУШЕНЬ
Предмет, загальна характеристика та завдання навчального курсу. Роль
та значення курсу для підготовки фахівців-юристів. Система курсу. Задачі
курсу. Зміст застосування кримінального законодавства. Визначення поняття
кваліфікації
кримінальних
правопорушень.
Підстави
кваліфікації
кримінальних правопорушень. Юридичне закріплення результатів кваліфікації
кримінальних правопорушень. Принципи кваліфікації кримінальних
правопорушень.
Значення
правильної
кваліфікації
кримінальних
правопорушень. Особливості кваліфікації кримінального правопорушення в
процесі
застосування
кримінально-правової
норми.
Відмежування
кримінальних правопорушень у ході кримінально-правової кваліфікації.
Взаємозв’язок курсу з іншими навчальними дисциплінами:
кримінальним правом та процесом, криміналістикою, адміністративним
правом, цивільним правом, кримінально-виконавчим правом тощо.
ТЕМА 2. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ КРИМІНАЛЬНО
ПРОТИПРАВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Поняття та види стадій вчинення кримінального правопорушення за
чинним кримінальним законодавством України.
Готування до кримінального правопорушення, його поняття, об’єктивні
та суб’єктивні ознаки. Види підготовчих дій. Підшукування або
пристосування засобів чи знарядь, підшукування співучасників або змова на
вчинення кримінального правопорушення, усунення перешкод, а також інше
умисне створення умов для вчинення кримінального правопорушення.
Відмежування готування до кримінального правопорушення від виявлення
наміру. «Голий умисел» та його правові наслідки. Відповідальність за
готування до кримінального правопорушення за КК України.
Правові наслідки готування до кримінального проступку або злочину, за
який статтею Особливої частини КК передбачене покарання у виді
позбавлення волі на строк до двох років або інше, більш м’яке покарання.
Значення готування до вчинення кримінальних правопорушень.
Кваліфікація деяких видів готування.
Замах на кримінальне правопорушення, його поняття, об’єктивні та
суб’єктивні ознаки. Види замаху на кримінальне правопорушення: закінчений
та незакінчений; замах на непридатний об’єкт та замах з непридатними
засобами. Значення такого розподілу для кваліфікації кримінальних
правопорушень Національною поліцією. Відмежування замаху від готування
до кримінального правопорушення.
Значення замаху на вчинення кримінальних правопорушень .
Кваліфікація готування до кримінального правопорушення та замаху на
кримінальне правопорушення при альтернативному й неконкретизованому
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умислі.
Закінчене та незакінчене кримінальне правопорушення. Поняття
закінченого
кримінального
правопорушення.
Момент
закінчення
кримінального правопорушення у складах з матеріальним, формальним та
усіченим складом. Значення встановлення конструкції складу кримінального
правопорушення при кваліфікації кримінальних правопорушень ..
Добровільна відмова при незакінченому кримінальному правопорушенні
та добровільна відмова від доведення кримінального правопорушення до
кінця, її поняття та ознаки. Стадії вчинення кримінального правопорушення,
на яких можлива добровільна відмова. Підстави усунення кримінальної
відповідальності за добровільну відмову від доведення кримінального
правопорушення до кінця. Наслідки добровільної відмови від доведення
кримінального правопорушення до кінця та їх значення для вирішення
органами поліції питання про притягнення особи до кримінальної
відповідальності.
ТЕМА 3. КВАЛІФІКАЦІЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
ВЧИНЕНИХ У СПІВУЧАСТІ
Поняття і значення співучасті у кримінальному правопорушенні та її
об’єктивні і суб’єктивні ознаки.
Умисна
спільна
участь
декількох
суб’єктів
кримінального
правопорушення у вчиненні умисного кримінального правопорушення. 3міст
цієї ознаки та значення при притягненні особи до кримінальної
відповідальності в діяльності органів досудового розслідування.
Суб’єктивні ознаки співучасті. Спільність умислу співучасників.
Особливості інтелектуального моменту умислу співучасників. Питання
про можливість одностороннього суб’єктивного зв’язку між співучасниками.
Вольовий момент умислу співучасників. Питання про можливість співучасті в
кримінальних правопорушеннях, які вчинені з необережності. Відокремлення
співучасті від «необережного заподіяння шкоди».
Значення мотиву та мети при вчиненні кримінального правопорушення у
співучасті.
Види співучасників та їх визначення в Кримінальному кодексі України.
Виконавець та співвиконавець кримінального правопорушення. Організатор
кримінального
правопорушення.
Підбурювач
до
кримінального
правопорушення. Способи підбурювання. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки
підбурювання. Пособник кримінального правопорушення. Види пособництва.
Об’єктивні та суб’єктивні ознаки пособництва. Відмежування пособництва від
підбурювання.
Кваліфікація дій виконавця. Кваліфікація дій організатора, пособника,
підбурювача.
Форми співучасті. Питання про форми співучасті в науці кримінального
права. Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за
попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією.
Кваліфікація дій учасників організованої групи чи злочинної організації.
Призначення
покарання
співучасникам.
Спеціальні
питання
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відповідальності співучасників. Кваліфікація опосередкованого виконавства.
Кваліфікація кримінальних правопорушень зі спеціальним суб’єктом.
Провокація кримінального правопорушення.
Ексцес виконавця. Види ексцесу виконавця: кількісний та якісний.
Кваліфікація кримінальних правопорушень при ексцесі виконавця. Невдале
підбурювання та пособництво.
Добровільна відмова співучасників. Добровільна відмова виконавця.
Кваліфікація дій інших співучасників при добровільній відмові виконавця.
Особливості добровільної відмови підбурювача та пособника.
Поняття причетності до кримінального правопорушення. Види
причетності: переховування, неповідомлення, потурання. Кваліфікація
причетності до кримінального правопорушення.
ТЕМА 4. ПОМИЛКИ В КВАЛІФІКАЦІЇ КРИМІНАЛЬНИХ
ПРАВОПОРУШЕНЬ
Поняття та види помилок в кримінальному праві.
Юридична помилка, її види і вплив на кримінальну відповідальність.
Кваліфікація при юридичній помилці.
Фактична помилка, її види і вплив на вирішення питання про
кримінальну відповідальність. Помилка в: об’єкті кримінального
правопорушення; предметі кримінального правопорушення; потерпілому;
кримінальній протиправності чи непротиправності діяння; причинному зв`язку
та у наслідках кримінального правопорушення. Значення помилок в діяльності
органів досудового розслідування.
Кваліфікація кримінальних правопорушень при помилці в об’єкті та
предметі. Кваліфікація при помилці в особі потерпілого.
Кваліфікація при помилці причинного зв’язку. Кваліфікація
кримінальних правопорушень при помилці в суспільно-небезпечних
наслідках.
Випадки, які приєднуються до помилок і помилка щодо особи;
відхилення дії чи удару. Кваліфікація посягання при «відхиленні дії».
ТЕМА 5. КВАЛІФІКАЦІЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
ПРИ КОНКУРЕНЦІЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ
Поняття конкуренції кримінально-правових норм. Види конкуренції.
Розмежування конкуренції та колізії.
Поняття загальної та спеціальної норми. Кваліфікація кримінальних
правопорушень при конкуренції загальної та спеціальної норм.
Кваліфікація кримінальних правопорушень при конкуренції частини та
цілого.
Кваліфікація
кримінальних
правопорушень
при
конкуренції
кваліфікуючих
або
пом’якшуючих
ознак
складів
кримінальних
правопорушень. Конкуренція між кваліфікованим і особливо кваліфікованим
складами кримінального правопорушення. Конкуренція між привілейованим і
кваліфікованим складами кримінального правопорушення. Конкуренція між
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привілейованим та
правопорушення.

особливо привілейованим

складами кримінального

ТЕМА 6. КВАЛІФІКАЦІЯ МНОЖИННОСТІ КРИМІНАЛЬНИХ
ПРАВОПОРУШЕНЬ.
Поняття множинності кримінальних правопорушень. Соціальна та
юридична характеристика множинності кримінальних правопорушень та її
значення в діяльності органів досудового розслідування.
Види множинності кримінальних правопорушень. Загальні правила
кваліфікації множинності кримінальних правопорушень.
Одиничне кримінальне правопорушення як структурний елемент
множинності кримінальних правопорушень. Види одиничних кримінальних
правопорушень: прості та ускладнені одиничні кримінальні правопорушення
(триваючі, продовжувані та складні кримінальні правопорушення).
Кваліфікація триваючих, продовжуваних і складених кримінальних
правопорушень.
Сукупність кримінальних правопорушень та її ознаки. Види сукупності
кримінальних правопорушень: ідеальна та реальна сукупність. Відмежування
ідеальної сукупності від одиничного кримінального правопорушення.
Відмежування сукупності кримінальних правопорушень від конкуренції норм.
Кваліфікація сукупності кримінальних правопорушень.
Повторність кримінальних правопорушень та її ознаки. Види
повторності: повторність, не пов’язана із засудженням (фактична повторність)
та повторність, пов’язана із засудженням (рецидив). Види фактичної
повторності: повторність тотожних, однорідних та різнорідних кримінальних
правопорушень. Кваліфікація повторності.
Рецидив кримінального правопорушення: поняття та ознаки. Види
рецидиву: загальний, спеціальний, простий, складний (багаторазовий),
пенітенціарний, особливо небезпечний. Значення рецидиву в діяльності
органів досудового розслідування. Кваліфікація рецидиву кримінальних
правопорушень.
ТЕМА 7. КВАЛІФІКАЦІЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ОСОБИ
Аналіз достатності фактичних обставин скоєння діянь, які підпадають
під юридичні ознаки кримінальних правопорушень проти життя та здоров’я
особи.
Кваліфікація кримінальних правопорушень проти життя та здоров’я
особи. Вибір конкретної норми Особливої частини КК (статтю та її частину
або пункт) та дослідження її чинності в часі, просторі, за колом осіб.
Відмежування кримінальних правопорушень проти життя, здоров’я особи від
інших кримінальних правопорушень, пов’язаних із заподіянням смерті,
тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, створення загрози для життя,
здоров’я чи безпеки особи і т.п.
Визначення норм Загальної частини КК, що мають бути застосовані в
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певних випадках: давність притягнення до кримінальної відповідальності;
обставини,
що
обтяжують
або
пом’якшують
відповідальність;
відповідальність неповнолітніх; переховування кримінальних правопорушень;
необхідна оборона дії по затриманню кримінального правопорушника,
фізичний або психічний примус, виконання наказу або розпорядження;
відповідальність за кримінальні правопорушення, вчинені в стані сп’яніння
(алкогольного, наркотичного, токсичного).
Вивчення практики розслідування та судового розгляду кримінальних
правопорушень проти життя, здоров’я особи. Тлумачення судової практики по
даній категорії кримінальних правопорушень у постановах Пленуму
Верховного Суду України та у наукових коментарях до Кримінального
кодексу України.
Помилки, що допускаються у судовій практиці при кваліфікації
кримінальних правопорушень проти життя та здоров’я особи.
Умови звільнення від кримінальної відповідальності, заміна її іншими
заходами державного примусу.
ТЕМА 8. КВАЛІФІКАЦІЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ
ОСОБИ
Аналіз достатності фактичних обставин скоєння діянь, які підпадають
під юридичні ознаки кримінальних правопорушень проти статевої свободи та
статевої недоторканості особи.
Кваліфікація кримінальних правопорушень проти статевої свободи та
статевої недоторканості особи. Вибір конкретної норми Особливої частини КК
(статтю та її частину або пункт) та дослідження її чинності в часі, просторі, за
колом осіб. Відмежування кримінальних правопорушень проти статевої
свободи та статевої недоторканості особи від інших кримінальних
правопорушень.
Вивчення практики розслідування та судового розгляду кримінальних
правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.
Тлумачення судової практики по даній категорії кримінальних правопорушень
у постановах Пленуму Верховного Суду України та у наукових коментарях до
Кримінального кодексу України.
Помилки, що допускаються у судовій практиці при кваліфікації
кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої
недоторканості особи.
ТЕМА 9. КВАЛІФІКАЦІЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
ПРОТИ ВЛАСНОСТІ
Аналіз достатності фактичних обставин скоєння діянь, які підпадають
під юридичні ознаки кримінальних правопорушень проти чужої (приватної,
комунальної та державної) власності.
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Кваліфікація кримінальних правопорушень проти чужої (приватної,
комунальної та державної) власності. Вибір конкретної норми Особливої
частини КК (статтю та її частину) та дослідження її чинності в часі, просторі,
за колом осіб. Особливості відмежування відповідних складів кримінальних
правопорушень та відмежування кримінальних правопорушень проти
власності від інших кримінальних правопорушень, пов’язаних із заподіянням
майнової шкоди.
Визначення норм Загальної частини КК, що мають бути застосовані в
певних випадках: давність притягнення до кримінальної відповідальності;
обставини,
що
обтяжують
або
пом’якшують
відповідальність;
відповідальність неповнолітніх; переховування кримінальних правопорушень;
необхідна оборона дії по затриманню кримінального правопорушника,
фізичний або психічний примус, виконання наказу або розпорядження;
відповідальність за кримінальні правопорушення, вчинені в стані сп’яніння
(алкогольного, наркотичного, токсичного).
Вивчення практики розслідування та судового розгляду кримінальних
правопорушень проти власності – джерело удосконалення застосування норм
кримінального права. Тлумачення судової практики по даній категорії
кримінальних правопорушень у постановах Пленуму Верховного Суду
України. Помилки, що допускаються у судовій практиці при кваліфікації
кримінальних правопорушень проти власності.
Умови звільнення від кримінальної відповідальності, заміна її іншими
заходами примусового впливу.
ТЕМА 10. КВАЛІФІКАЦІЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
ПРОТИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА МОРАЛЬНОСТІ
Аналіз достатності фактичних обставин скоєння діянь, які підпадають
під юридичні ознаки кримінальних правопорушень проти громадського
порядку та моральності.
Кваліфікація кримінальних правопорушень проти громадського порядку
та моральності. Вибір конкретної норми Особливої частини КК (статтю та її
частину) та дослідження її чинності в часі, просторі, за колом осіб.
Особливості відмежування складів кримінальних правопорушень проти
громадського порядку та моральності і їх відмежування від інших
кримінальних правопорушень.
Кваліфікація попередніх видів кримінально протиправної діяльності;
кримінальних правопорушень, вчинених у співучасті та вплив різних форм
співучасті на кваліфікацію; при конкуренції кримінально-правових норм; при
наявності множинності кримінальних правопорушень.
Визначення норм Загальної частини КК, що мають бути застосовані в
певних випадках: давність притягнення до кримінальної відповідальності;
обставини,
що
обтяжують
або
пом’якшують
відповідальність;
відповідальність неповнолітніх; переховування кримінальних правопорушень;
необхідна оборона дії по затриманню кримінального правопорушника,
фізичний або психічний примус, виконання наказу або розпорядження;
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відповідальність за кримінальні правопорушення, вчинені в стані сп’яніння
(алкогольного, наркотичного, токсичного).
Вивчення практики розслідування та судового розгляду кримінальних
правопорушень проти громадського порядку та моральності – джерело
удосконалення застосування норм кримінального права. Тлумачення судової
практики по даній категорії кримінальних правопорушень у постановах
Пленуму Верховного Суду України. Помилки, що допускаються у судовій
практиці при кваліфікації кримінальних правопорушень проти громадського
порядку.
Умови звільнення від кримінальної відповідальності, заміна її іншими
заходами примусового характеру.
ТЕМА 11. КВАЛІФІКАЦІЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ
Аналіз достатності фактичних обставин скоєння діянь, які підпадають
під юридичні ознаки кримінальних правопорушень проти громадської
безпеки.
Кваліфікація кримінальних правопорушень проти громадської безпеки.
Вибір конкретної норми Особливої частини КК (статтю та її частину) та
дослідження її чинності в часі, просторі, за колом осіб. Особливості
відмежування складів кримінальних правопорушень та їх відмежування від
інших кримінальних правопорушень.
Визначення норм Загальної частини КК, що мають бути застосовані в
певних випадках: давність притягнення до кримінальної відповідальності;
обставини,
що
обтяжують
або
пом’якшують
відповідальність;
відповідальність неповнолітніх; переховування кримінальних правопорушень;
необхідна оборона дії по затриманню кримінального правопорушника,
фізичний або психічний примус, виконання наказу або розпорядження;
відповідальність за кримінальні правопорушення, вчинені в стані сп’яніння
(алкогольного, наркотичного, токсичного).
Вивчення практики розслідування та судового розгляду кримінальних
правопорушень проти громадської безпеки – джерело удосконалення
застосування норм кримінального права. Тлумачення судової практики по
даній категорії кримінальних правопорушень у постановах Пленуму
Верховного Суду України. Помилки, що допускаються у судовій практиці при
кваліфікації кримінальних правопорушень проти громадської безпеки.
Умови звільнення від кримінальної відповідальності, заміна її іншими
заходами примусового характеру.
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4. НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
«ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ
ПРАВОПОРУШЕНЬ»
4.1. Перелік теоретичних питань до екзамену
1. Поняття криміналістичної методики, її значення і завдання. Структура
криміналістичної методики.
2. Поняття криміналістичної характеристики та її структура.
3. Етапи розслідування кримінальних правопорушень та їх зміст.
4. Виявлення слідчим причин та умов, які сприяли вчиненню кримінального
правопорушення, та основні заходи його профілактичної діяльності.
5. Криміналістична характеристика вбивств.
6. Початкові слідчі (розшукові) дії та оперативно-розшукові заходи при
розслідуванні вбивств.
7. Планування розслідування вбивства на подальшому етапі.
8. Особливості розслідування спричинення тілесних ушкоджень.
9. Типові слідчі ситуації в справах про вбивства.
10. Криміналістична характеристика зґвалтувань та інших статевих злочинів.
11. Особливості початку провадження по зґвалтуванням та інші статеві
злочини. Обставини, які підлягають встановленню, дослідженню та доказуванню
при розслідуванні зґвалтувань.
12. Початкові (невідкладні) слідчі (розшукові) дії і оперативно-розшукові
заходи у найбільш розповсюджених типових слідчих ситуаціях при розслідуванні
зґвалтувань.
13. Порядок призначення та приведення судово-медичної та інших експертиз в
справах про зґвалтування.
14. Криміналістична характеристика крадіжок.
15. Типові слідчі ситуації у справах про крадіжки і обумовлені ними початкові
(невідкладні) слідчі (розшукові) дії і оперативно-розшукові заходи.
16. Обставини, які підлягають встановленню, дослідженню та доказуванню в
справах про крадіжки.
17. Подальші слідчі (розшукові) дії в найбільш розповсюджених типових
слідчих ситуаціях в справах про крадіжки.
18. Криміналістична характеристика грабежів і розбоїв.
19. Джерела інформації про грабежі або розбої.
20. Найбільш розповсюджені типові слідчі ситуації в справах про грабежі і
розбої.
21. Планування початкових (невідкладних) слідчих (розшукових) дії і
оперативно-розшукових заходів відносно до типових слідчих ситуацій в справах
про грабежі і розбої.
22. Особливості проведення подальших слідчих (розшукових) дії в справах
про грабежі і розбої.
23. Різновиди вчинення шахрайства.
24. Криміналістична характеристика шахрайства.
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25. Початкові (невідкладні) слідчі (розшукові) дії і оперативно-розшукові
заходи у найбільш розповсюджених типових слідчих ситуаціях в справах про
шахрайство.
26. Планування подальших слідчих (розшукових) дії при розслідуванні
шахрайства. Встановлення причин та умов, які сприяли вчиненню злочинів даної
категорії.
27. Криміналістична характеристика вимагання.
28. Типові слідчі ситуації у справах про вимагання і обумовлені ними
початкові (невідкладні) слідчі (розшукові) дії і оперативно-розшукові заходи.
29. Характеристика основних видів експертиз, що призначаються у справах
про вимагання. Значення таких досліджень у ході розслідування.
30. Криміналістична характеристика контрабанди.
31. Типові слідчі ситуації та відповідні ним комплекси слідчих (розшукових)
дії і оперативно-розшукових заходів, що провадяться на початковому етапу
розслідування контрабанди.
32. Планування подальшого етапу розслідування контрабанди.
33. Криміналістична характеристика ухилень від сплати податків.
34. Характеристика основних видів експертиз, що призначаються у справах
про ухилення від сплати податків.
35. Криміналістична характеристика злочинів проти довкілля.
36. Обставини, які підлягають встановленню, дослідженню і доказуванню при
розслідуванні злочинів проти довкілля.
37. Планування та організація розслідування злочинів проти довкілля на
початковому етапі.
38. Встановлення причин та умов, які сприяли вчиненню злочинів проти
довкілля, та характеристика основних профілактичних заходів.
39. Криміналістична характеристика тероризму.
40. Криміналістична характеристика бандитизму.
41. Планування розслідування бандитизму відповідно до типових слідчих
ситуацій.
42. Криміналістична характеристика хуліганства.
43. Початкові (невідкладні) слідчі (розшукові) дії і оперативно-розшукові
заходи у найбільш розповсюджених типових слідчих ситуаціях в справах про
хуліганство.
44. Криміналістична характеристика завідомо неправдивого повідомлення про
загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності.
45. Особливості початку провадження про завідомо неправдиве повідомлення
про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності та
обставини, які підлягають доказуванню під час розслідування цих кримінальних
правопорушень.
46. Типові слідчі ситуації та відповідні ним комплекси слідчих (розшукових)
дії і оперативно-розшукових заходів, що провадяться на початковому етапу
розслідування завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян,
знищення чи пошкодження об’єктів власності.
47. Криміналістична характеристика дорожньо-транспортних пригод (ДТП).
48. Особливості початку провадження по ДТП. Огляд місця ДТП,
транспортного засобу, інших речей на місці події.
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49. Планування розслідування у справі: висування слідчих версій, визначення
комплексу початкових слідчих (розшукових) дії та оперативних заходів для
розшуку транспортних засобів, що зникли з місця ДТП.
50. Криміналістична характеристика підпалів та злочинів, пов`язаних з
порушенням протипожежних правил безпеки.
51. Обставини, які підлягають встановленню, дослідженню і доказуванню при
розслідуванні підпалів та злочинів, пов`язаних з порушенням протипожежних
правил безпеки.
52. Особливості огляду місця пожежі. Використання результатів огляду місця
пожежі для висунення слідчих версій.
53. Планування слідчих (розшукових) дії і оперативно-розшукових заходів
відносно до типових слідчих ситуацій в справах про підпали.
54. Криміналістична характеристика злочинів у сфері обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
55. Обставини, що підлягають встановленню, дослідженню і доказуванню в
справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів.
56. Типові слідчі ситуації у справах про злочини в сфері обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів та обумовлені ними початкові
(невідкладні) слідчі (розшукові) дії і оперативно-розшукові заходи.
57. Криміналістична характеристика злочинів, вчинених з використанням
ЕОМ.
58. Способи вчинення та класифікація комп’ютерних злочинів.
59. Тактика слідчих (розшукових) дії при розкритті та розслідуванні злочинів у
сфері використання ЕОМ, систем та комп’ютерних мереж.
60. Загальні положення пошуку, вилучення та зберігання доказової інформації,
отриманої при розслідуванні злочинів у сфері використання ЕОМ. Можливості
судових експертиз при дослідженні носіїв електронної інформації.
61. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень у сфері
службової діяльності.
62. Проведення тактичних операцій при розслідуванні кримінальних
правопорушень у сфері службової діяльності.
63. Висування версій і планування розслідування на початковому етапі
розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності
відповідно до типових слідчих ситуацій.
64. Виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню злочинів у сфері
службової діяльності. Характеристика основних профілактичних заходів.
65. Криміналістична характеристика злочинів неповнолітніх, ознаки, які
вказують на вчинення злочину неповнолітніми.
66. Обставини, які підлягають встановленню, дослідженню та доказуванню
при розслідуванні злочинів, вчинених неповнолітніми.
67. Особливості тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дії за
участю неповнолітніх осіб.
68. Поняття групової і організованої злочинності
69. Криміналістична характеристика злочинів, вчинених організованою
злочинною групою.
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70. Особливості виявлення складу групи, ролі кожного з учасників і характеру
злочинної діяльності.
71. Особливості планування та проведення окремих слідчих (розшукових) дії і
оперативно-розшукових заходів при розслідуванні кримінальних проваджень про
злочини, вчинені організованою злочинною групою.
72. Причини, внаслідок дії яких злочини залишаються нерозкритими.
73. Фактори, які впливають на розслідування нерозкритих злочинів минулих
років.
74. Планування і методика подальшої роботи по провадженню по
нерозкритому кримінальному правопорушенню.
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4.2. Перелік практичних завдань до екзамену
Практичне завдання № 1
Горбенко, вночі на вулиці, напав на Маланчика і, вимагаючи у нього
гроші, два рази вдарив його кастетом по голові, а потім зняв хутряну шапку,
шкіряне пальто та годинник. Від отриманих ушкоджень голови Маланчик
помер на місці.
Які експертизи мають бути призначеними в даному кримінальному
провадженні?
Практичне завдання № 2
15-річний Бурцій із застосуванням фізичного насильства завів до
лісосмуги однолітку Івашину, задовольнив з нею статеву пристрасть
неприродним способом, після чого зґвалтував її. Боячись, що Івашина
повідомить про вчинене з нею органам поліції, Бурцій відразу після
зґвалтування, задушив її.
Які експертизи мають бути призначеними в даному кримінальному
провадженні?
Практичне завдання № 3
Малько та Усов домовились між собою для того, щоб заволодіти
коштовностями та грошима знайомої Макарової. Виготовивши макет
пістолета та одягнувши маски на обличчя, вони вночі, за допомогою підбору
ключів, проникли до Макарової у квартиру і не включаючи світла,
погрожуючи цією зброєю забрали у неї золоті прикраси та гроші на загальну
суму 10 тис. грн.
Які слідчі (розшукові) дії та організаційні заходи мають бути проведені
в даному кримінальному провадженні?
Практичне завдання № 4
Будіна знала, що хвора на гонорею, про що повідомила Граненка, який
бажав вступити з нею в статеві стосунки. Граненко, незважаючи на це вступив
з нею в статеві стосунки, після яких він також захворів на гонорею. Окрім
Граненка, Будіна також заразила гонореєю гр-на Карпенка.
Які експертизи мають бути призначеними в даному кримінальному
провадженні?
Практичне завдання № 5
Раніше судимий за крадіжку Ігнатенко запропонував Рябченку придбати
крадений приватний автомобіль, який він збирався викрасти в с.Піщанка та
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перегнати до м. Дніпро. Рябченко на це погодився, але дати аванс відмовився,
заявивши, що розрахується повністю тоді, коли отримає машину. Після того,
як Ігнатенко пригнав автомобіль, Рябченко віддав тому обумовлену суму
грошей (48000 грн).
Які слідчі (розшукові) дії та організаційні заходи мають бути проведені
в даному кримінальному провадженні?
Практичне завдання № 6
Іванов, Нікітін та Хурцилава, маючи газові пістолети, під виглядом
працівників поліції затримували потерпілих, вивозили їх за межі населених
пунктів і забирали в них цінності та гроші. Потерпілі пояснювали, що
злочинці демонстрували пістолети, клацали затворами, вимагали гроші, клали
на землю обличчям донизу. В одних випадках потерпілі самі віддавали
цінності, в інших – винні їх обшукували і забирали гроші, цінності. Таким
чином за період з вересня по грудень 2018 р. Іванов, Нікітін, Хурцилава
вчинили 10 епізодів.
Які слідчі (розшукові) дії та організаційні заходи мають бути проведені
в даному кримінальному провадженні?
Практичне завдання № 7
Останенко і Кудрін ввечері прийшли додому до Сидоренка і почали
вимагати, щоб останній повернув борг у сумі 1500 гривень, строк сплати якого
закінчився 3 місяці тому. Сидоренко пообіцяв за тиждень повернути борг, але
обіцянки не виконав. Останенко і Кудрін знову прийшли до Сидоренка та
побили його вимагаючи гроші. Сидоренку були заподіяно середньої тяжкості
тілесні ушкодження.
Які слідчі (розшукові) дії та організаційні заходи мають бути проведені
в даному кримінальному провадженні?
Практичне завдання № 8
Колосков побив із ревнощів дружину, а потім почав душити її. Щоб
покласти край неправомірним діям, батько дружини (Мазур) застосував до
Колоскова фізичну силу і вигнав з будинку. Вночі Колосков в стані
алкогольного сп'яніння повернувся до місця події з метою вбивства дружини і
її батька, заблокував вхідні двері трубою, та підпалив будинок. Колосков
перешкоджав потерпілим залишити будинок, розмахуючи металевим прутом
біля вікон. Завдяки сусідам, потерпілих евакуювали з палаючого будинку.
Які експертизи мають бути призначеними в даному кримінальному
провадженні?
Практичне завдання № 9
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Водій Лазаренко на підставі товарно-транспортної накладної перевозив
сільськогосподарську продукцію з оптової бази у сховище підприємства. За
тиждень він рівними частинами завіз собі додому продукції на суму 19588 грн.
Які слідчі (розшукові) дії та організаційні заходи мають бути проведені
в даному кримінальному провадженні?
Практичне завдання № 10
Дільничний офіцер поліції, вважаючи, що квартирну крадіжку скоїв
раніше судимий Петров, прийшов до його батьків. Посилаючись на пізній час,
останні відмовились відчинити двері. Тоді дільничний інспектор з допомогою
понятих виламав двері, вчинив обшук, але передбачуваного винуватця
крадіжки та викрадених речей не виявив. За скаргою Петрових, дільничний
інспектор був притягнутий до кримінальної відповідальності і засуджений за
перевищення влади (ст. 365 КК).
Які слідчі (розшукові) дії та організаційні заходи мають бути проведені
в даному кримінальному провадженні?
Практичне завдання № 11
Під час митного огляду в залі митного догляду аеропорту в м. Дніпро
працівниками митниці у пасажира Абашидзе при виїзді з України було
знайдено та вилучено 2 пістолети “ТТ” та 20 набоїв до них, на які він не мав
відповідного дозволу, а також підроблений паспорт з його прізвищем та фото.
Які експертизи мають бути призначеними в даному кримінальному
провадженні?
Практичне завдання № 12
Проходячи вулицею селища, Довгань і Шурина, які знаходилися у стані
алкогольного сп’яніння зустріли Гринчука, який також був на підпитку і
почав нацьковувати на них собаку. Захищаючись, Довгань і Шурина
штахетинами, які виламали з паркана, вбили собаку, а потім почали бити
Гринчука по голові, внаслідок чого Гринчук втратив свідомість. Не
змовляючись, Шурина зняв з Гринчука золотий ланцюжок з кулоном
загальною вартістю 19300 грн., а Довгань – годинник вартістю 7350 грн. У
лікарні Гринчук від отриманих тілесних ушкоджень помер.
Які слідчі (розшукові) дії та організаційні заходи мають бути проведені
в даному кримінальному провадженні?
Практичне завдання № 13
Самойленко, раніше судимий за крадіжку (в 2014 р. судом був
засуджений до 3-х років позбавлення волі), прийшов до гуртожитку, де
мешкала його знайома Сизова. Однак останньої в кімнаті не було.
Сподіваючись, що вона зайшла до когось із дівчат, Самойленко став відчиняти
двері інших кімнат, але там нікого не було. Виходячи із однієї з кімнат,
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Самойленко побачив на шафі планшет ASUS вартістю 4000 грн., який забрав і
відніс до себе додому.
Які слідчі (розшукові) дії та організаційні заходи мають бути проведені
в даному кримінальному провадженні?
Практичне завдання № 14
Захаренко, працюючи бухгалтером приватного підприємства, за
вказівкою директора підприємства Томенка, протягом року шляхом внесення
неправдивих відомостей до документів бухгалтерського обліку та звітності
знижував розмір отриманого прибутку. Внаслідок цього не було сплачено
податок на загальну суму 150 тис. грн.
Які слідчі (розшукові) дії та організаційні заходи мають бути проведені
в даному кримінальному провадженні?
Практичне завдання № 15
Знаходячись у стані сп'яніння, Кургут чіплявся до незнайомих йому
людей на майдані, брутально лаявся, на чисельні зауваження Хоренко, який
проходив повз, Кургут не реагував, а потім підібрав пусту скляну пляшку,
розбив її та «розочкою» наніс Хоренку ушкодження живота, з проникненням
в черевну порожнину, без ушкодження внутрішніх органів.
Які експертизи мають бути призначеними в даному кримінальному
провадженні?
Практичне завдання № 16
Протягом двох років Морозова перебувала у неприязних стосунках з 64річною Богдановою. Під час чергової сварки Морозова ударила Богданову
рукою, а потім ногою. Богданова впала і головою вдарилася об асфальт,
отримавши при падінні тілесне ушкодження середньої тяжкості. Вході
досудового розслідування у показаннях свідка Євдокименко та потерпілої
Богданової виникли розбіжності щодо механізму нанесення тілесних
ушкоджень.
Які експертизи мають бути призначеними в даному кримінальному
провадженні?
Практичне завдання № 17
Червонюк перевищив швидкість і виїхав на тротуар, де збив пішохода
Скибіна, завдавши йому тяжких тілесних ушкоджень. Маючи намір уникнути
відповідальності та зникнути з місця події, Червонюк порушив правила
дорожнього руху і зіткнувся на перехресті з вантажним автомобілем,
внаслідок чого пасажирам Аверченку і Цвигуну було заподіяно тяжкі тілесні
ушкодження. Наступного дня потерпілі Аверченко та Цвигун померли.
Які експертизи мають бути призначеними в даному кримінальному
провадженні?
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Практичне завдання № 18
З Одеського музею західного і східного мистецтва було викрадено
картину Караваджо “Взяття Христа під варту”. Через деякий час у результаті
співпраці Національної поліції України з німецькими колегами були затримані
члени транснаціонального організованого злочинного угрупування, у яких
вказана картина була вилучена і повернута на Україну. Директор музею
Островський заявив, що він зможе впізнати викрадену картину.
Які експертизи мають бути призначеними в даному кримінальному
провадженні?
Практичне завдання № 19
В ході досудового розслідування було встановлено, що підозрюваний
Шмиглов, застосовуючи насильство, відкрито заволодів магнітофоном, який
належить Чайкіну. Даний магнітофон він продав Соколову.
Які слідчі (розшукові) дії та організаційні заходи мають бути проведені
в даному кримінальному провадженні?
Практичне завдання № 20
У квартирі Іванютиної, яка підозрювалась в отруєнні громадян талієм,
слідчий проводив обшук, під час якого Іванютина непомітно викинула в
кишеню одного з понятих пакунок, у якому була пляшечка з рідиною, що
містить талій.
Які експертизи мають бути призначеними в даному кримінальному
провадженні?
Практичне завдання № 21
Адвокат Сафонов, викликаний слідчим для допиту як свідок у
кримінальному провадженні Колосова, підозрюваного в нанесенні тілесних
ушкоджень своїй жінці, заявив слідчому, що не може давати показань у
даному провадженні, оскільки він є єдиним адвокатом в районі і вже обіцяв
Колосову взяти участь у провадженні в якості його захисника під час
досудового розслідування і при розгляді справи в суді.
Які організаційні заходи повинен провести слідчий у даній ситуації?
Практичне завдання № 22
20 листопада 2018 року Пояркова звернулася до поліції з заявою про те,
що коли вона поверталася з роботи до дому, незнайомі чоловіки вирвали у неї
з рук сумочку з грошима та мобільним телефоном і зникли. 21 листопада 2018
року відомості про це кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного
реєстру досудових розслідувань та розпочато розслідування. Під час
досудового розслідування було встановлено, що кримінальне правопорушення
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вчинено Пінчуком, якому 15 грудня 2018 року було оголошено про підозру,
але місцезнаходження останнього невідоме.
Які слідчі (розшукові) дії та організаційні заходи мають бути проведені
в даному кримінальному провадженні?
Практичне завдання № 23
Лаврук, який працює водієм таксі, керуючи власним автомобілем,
порушив правила дорожнього руху, внаслідок чого здійснив наїзд на пішохода
та завдав йому тяжкі тілесні ушкодження. Лаврука було повідомлено про
підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України. Слідчий,
враховуючи обставини вчиненого та особу підозрюваного, за погодженням з
прокурором, звернувся до суду з клопотанням про відсторонення Лаврука від
посади.
Які слідчі (розшукові) дії та організаційні заходи мають бути проведені
в даному кримінальному провадженні?
Практичне завдання № 24
13 жовтня близько 23.00 в парку відпочинку ім. Шевченко м. Дніпро
невідомий напав на Воліну С.П., силоміць затягнув її в кущі і із застосуванням
насильства вступив з нею в статевий зв’язок. Допитана в якості потерпілої
Воліна С.П. показала, що обличчя ґвалтівника вона не бачила через темряву,
однак запам’ятала, що у нього на передпліччі лівої руки було татуювання у
вигляді русалки. 16 жовтня за підозрою у вчиненні вказаного злочину був
затриманий Авдєєв В.С., на передпліччі лівої руки якого було виявлено
татуювання у вигляді русалки.
Які експертизи мають бути призначеними в даному кримінальному
провадженні?
Практичне завдання № 25
Допитана під час досудового розслідування про грабіж потерпіла Бузина
повідомила, що одного із злочинців може легко впізнати. Пізніше у вчинені
зазначеного злочину було викрито Ісанди, який ніде не прописаний, місце
його знаходження невідомо.
Які слідчі (розшукові) дії та організаційні заходи мають бути проведені
в даному кримінальному провадженні?
Практичне завдання № 26
При проведенні досудового розслідування слідчий виявив підстави для
зміни раніше повідомленої підозри яка була складена прокурором. У зв’язку із
цим слідчий особисто склав та вручив підозрюваному нове повідомлення про
підозру та у добовий строк повідомив про прийняте рішення прокурора.
Які слідчі (розшукові) дії та організаційні заходи мають бути проведені
в даному кримінальному провадженні?
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Практичне завдання № 27
Петренко побив із ревнощів дружину, а потім почав душити її. Щоб
покласти край неправомірним діям, батько дружини Мазур застосував до
Петренка фізичну силу. На наступний день Петренко, вже в стані
алкогольного сп’яніння, з метою помститися здійснив наїзд на Мазура своїм
автомобілем LEXUS RX 450 H, чим спричинив останньому тяжкі тілесні
ушкодження, після чого утік.
Які експертизи мають бути призначеними в даному кримінальному
провадженні?
Практичне завдання № 28
Приблизно об 20.30 год. в парку ім. Богдана Хмельницького по
пр. Б.Хмельницького м. Дніпро, Кургут К.Г. сидячи на лавці вживав
алкогольні напої. Знаходячись у стані алкогольного сп’яніння біля будівлі
гуртожитку медичного коледжу, приблизно об 21.45 год. Кургут К.Г. почав
чіплятися до незнайомих громадян з проханням позичити грошей. На відмову
громадянок Іванової П.І. та Пархоменко О.А. позичити гроші, Кургут К.Г.
буйно реагував і нецензурно лаявся.
Хоренко В.В., що проходив повз Кургута К.Г., відповів останньому щоб
той йшов працювати вантажником, а не жебракував. У відповідь Кургут К.Г.
почав нецензурно лаятися і взявши порожню скляну пляшку підбіг до
Хоренка В.В. і пляшкою ударив останнього по голові від чого він впав на
землю. Продовжуючи свої дії, Кургут К.Г. розбитою пляшкою почав наносити
удари у тулуб Хоренка В.В. спричинивши тілесні ушкодження у вигляді забоїв
м’яких тканин голови, а також ушкодження живота з проникненням в черевну
порожнину, без ушкодження внутрішніх органів.
Громадяни Діденко К.К. та Пащенко П.П. в цей час були неподалік від
місця події, а тому силою припинили дії Кургута К.Г. затримавши його та
зв’язавши йому руки.
Які слідчі (розшукові) дії та організаційні заходи мають бути проведені
в даному кримінальному провадженні?
Практичне завдання № 29
Трубніков, в квартирі якого була приписана і проживала Степова,
дружина його померлого сина, з метою запобігти розподілу житлової площі
вирішив її вбити. Вночі, коли Степова спала, він підкрався до неї, почав
наносити удари молотком по голові і грудях, але Степова прокинулась і
почала кричати. Зрозумівши, що вбити Степову зненацька йому не вдалося,
Трубніков відкинувши молоток, задушив Степову руками.
Які експертизи мають бути призначеними в даному кримінальному
провадженні?
Практичне завдання № 30
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Раніше неодноразово судима за крадіжки Демченко з метою вчинення
злочину подзвонила в одну з квартир. Двері їй відчинила 5-річна Оксана
Чурай, яка знаходилась одна дома. Довідавшись, що крім дитини нікого вдома
немає, Демченко збрехала, що вона працює разом з матір’ю Оксани і що
остання попросила передати їй золоті прикраси для фотографування. Дівчинка
винесла золоті прикраси та передала їх Демченко.
Які слідчі (розшукові) дії та організаційні заходи мають бути проведені
в даному кримінальному провадженні?
Практичне завдання № 31
13 серпня близько 23.00 в парку Глоби м. Дніпра невідомий напав на
Воліну С.П. і з погрозою застосування ножа намагався відібрати в неї
мобільний телефон «Meizu Pro 7 Plus», але вона вирвалася, отримавши під час
цього ножове поранення правої руки, і втекла від нього. Допитана в якості
потерпілої, Воліна С.П. показала, що обличчя правопорушника вона не бачила
через темряву, однак запам’ятала, що у нього на передпліччі лівої руки було
татуювання у вигляді русалки. 14 серпня за підозрою у вчиненні вказаного
злочину був затриманий Кузін, на передпліччі лівої руки якого було виявлено
татуювання у вигляді русалки. Під час затримання в результаті особистого
обшуку в нього був вилучений предмет, схожий на мисливський ніж.
Які експертизи мають бути призначеними в даному кримінальному
провадженні?
Практичне завдання № 32
В період часу з 19 годин 00 хвилин 26 квітня до 09 години 30 хвилин
02 травня невстановлена особа, пошкодивши навісний замок воріт, проникла
до гаража, розташованого на території Криничанської сільської ради за
адресою: Дніпропетровська область, Криничанський район, с. Кринички,
вул. Букіна, буд. 2, звідки таємно викрала близько 200 метрів телефонного
кабелю.
Які слідчі (розшукові) дії та організаційні заходи мають бути проведені
в даному кримінальному провадженні?
Практичне завдання № 33
На допиті в якості свідка гр-н Биков С.С. повідомив слідчому Соборного
ВП Дніпровського відділу поліції, що за адресою м. Дніпро вул. Коблєва б.14
його колишній товариш Короп П.Р. систематично займається виготовленням і
збутом особливо небезпечного наркотичного засобу „опій”. Даючи ці
показання свідок Биков С.С. попрохав слідчого застосувати до нього необхідні
заходи безпеки задля того, щоб Короп П.Р. ніколи в житті не дізнався про факт
надання Биковим С.С. слідчому зазначених показань.
Які слідчі (розшукові) дії та організаційні заходи мають бути проведені
в даному кримінальному провадженні?
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4.3. Зміст екзамену
ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЯ
РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
(КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ).
Поняття криміналістичної методики як розділу науки, його структура,
завдання та місце в системі криміналістики. Науково-практичні джерела,
принципи формування окремих криміналістичних методик та їх класифікація.
Структура
окремої
методики
розслідування
кримінального
правопорушення та загальна характеристика її елементів.
Криміналістична характеристика кримінального правопорушення:
поняття, зміст і характеристика її структурних елементів. Значення
криміналістичної характеристики кримінального правопорушення для
розробки прийомів і рекомендацій криміналістичної методики.
Періодизація (етапи) розслідування кримінальних правопорушень.
Проблема розмежування початкового та подальшого етапів розслідування.
Значення і завдання початкового етапу розслідування кримінальних
правопорушень. Поняття початкових і невідкладних слідчих (розшукових) дій.
Взаємозв’язок і взаємозалежність початкових слідчих (розшукових) дії і
оперативно-розшукових заходів. Завдання подальшого етапу розслідування
кримінальних правопорушень. Проблеми і можливості програмування
(алгоритмізації) та автоматизації слідчої діяльності.
Слідча ситуація: поняття, різновиди, зміст її складових елементів.
Значення слідчих ситуацій для планування і прийняття правильних тактичних
рішень у ході розслідування кримінальних правопорушень. Діяльність
слідчого в умовах тактичного ризику. Тенденції і перспективи розвитку
криміналістичної методики.
ТЕМА 2. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЖИТТЯ, ЗДОРОВ’Я ТА
СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ОСОБИ
Криміналістичні характеристики окремих злочинів проти особи: а)
злочинів проти життя (умисне вбивство – ст. 115, доведення до самогубства –
ст. 120); б) злочинів проти здоров’я (заподіяння тілесних ушкоджень – ст. 121125, 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.).
Розслідування вбивств. Джерела первісної інформації про вбивство, її
оцінка. Обставини, що підлягають встановленню і доказуванню при
розслідуванні вбивств. Типові слідчі ситуації у справах про вбивства та
алгоритми розслідування відповідно до кожної з них (рекомендовані початкові
та подальші слідчі (розшукові) дії, організаційні та оперативно-розшукові
заходи). Особливості тактики провадження огляду місця події, трупа й інших
об’єктів, що можуть набути статус речових доказів. Призначення судовомедичної та інших експертиз. Встановлення і допит свідків у справах про
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вбивство. Затримання і допит підозрюваного. Планування і провадження
подальших слідчих (розшукових) дій: обшуку, призначення судових
експертиз, слідчого експерименту та ін. Специфіка взаємодії слідчого з
оперуповноваженими, спеціалістами, громадськістю та засобами масової
інформації у встановленні і розшуку злочинця. Встановлення обставин, що
сприяли вчиненню убивства, і вживання заходів щодо їхнього попередження.
Розслідування заподіяння тілесних ушкоджень. Обставини, що
підлягають доказуванню у провадженнях про заподіяння тілесних ушкоджень.
Типові слідчі ситуації у провадженях про заподіяння тілесних ушкоджень й
відповідно до них алгоритм початкових слідчих (розшукових) дії,
організаційних і оперативно-розшукових заходів. Особливості тактики
проведення допиту потерпілого і свідків. Огляд потерпілого і призначення
судово-медичної експертизи. Огляд місця події та інших об’єктів. Затримання
і допит підозрюваного. Планування і провадження подальших слідчих
(розшукових) дій: обшуку, слідчих експериментів, одночасних допитів раніше
допитаних осіб, призначення судових експертиз. Встановлення обставин, що
сприяли заподіянню тілесних ушкоджень, і вживання заходів по їх
попередженню.
Розслідування захоплення заручників. Джерела первісної інформації про
захоплення заручників та її оцінка. Обставини, що підлягають встановленню і
доказуванню під час провадження. Типові слідчі ситуації у провадженнях про
захоплення заручників й відповідно до них алгоритм початкових слідчих
(розшукових) дій, організаційних і оперативно-розшукових заходів.
Особливості тактики провадження огляду місця події та інших об’єктів.
Освідування особи, призначення судово-медичної та інших експертиз.
Встановлення і допит свідків у справах про захоплення заручників.
Затримання і допит підозрюваних. Планування і провадження подальших
слідчих (розшукових) дій: обшуку, призначення судових експертиз,
одночасних допитів раніше допитаних осіб, слідчого експерименту та ін.
Специфіка взаємодії слідчого з оперуповноваженими, спеціалістами,
громадськістю та засобами масової інформації у встановленні і розшуку
злочинця. Встановлення обставин, що сприяли вчиненню захоплення
заручників, і вживання заходів щодо їх попередження.
Розслідування зґвалтувань. Джерела первісної інформації з цих справ та
її оцінка. Обставини, що підлягають доказуванню під час провадження. Типові
слідчі ситуації у провадженнях про зґвалтування й відповідно до них алгоритм
початкових слідчих (розшукових) дій, організаційних і оперативнорозшукових заходів. Особливості тактики допиту, освідування і призначення
судово-медичної експертизи потерпілої особи. Огляд місця події. Допит
свідків. Затримання, освідування і допит підозрюваного. Планування і
провадження подальших слідчих (розшукових) дій. Особливості тактики
обшуку, слідчого експерименту, одночасного допиту раніше допитаних осіб,
призначення судових експертиз. Взаємодія слідчого з оперуповноваженими та
спеціалістами у встановленні і розшуку злочинця. Попередження статевих
злочинів за матеріалами провадження.
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ТЕМА 3. РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ
ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ
Розслідування крадіжок. Видова криміналістична характеристика
крадіжок. Джерела первісної інформації про крадіжку та її оцінка.
Типові слідчі ситуації у справах про крадіжки й відповідно до них
алгоритм початкових слідчих (розшукових) дій, організаційних і оперативнорозшукових заходів. Особливості тактики огляду місця події, допиту
потерпілого і свідків. Організація діяльності слідчо-оперативної групи з
розкриття квартирних крадіжок «по гарячих слідах».
Типові версії і планування подальшого розслідування крадіжок на основі
результатів початкових слідчих (розшукових) дій і оперативно-розшукових
заходів. Методи встановлення злочинця: за слідами, у т.ч. мікрооб’єктами,
залишеними на місці події; за способом учинення злочину; за прикметами
(суб’єктивним портретом) його зовнішності. Специфіка взаємодії слідчого з
підрозділами кримінальної поліції у встановленні і розшуку викраденого
майна. Особливості використання криміналістичних обліків, банків даних й
автоматизованих інформаційно-пошукових систем у встановленні та розшуку
злочинця й викраденого майна. Використання в тих же цілях допомоги
громадськості та засобів масової інформації. Інсценування крадіжки та методи
його викриття.
Подальші слідчі (розшукові) дії: освідування і допит підозрюваного,
обшук, слідчий експеримент, призначення криміналістичних експертиз та їх
роль у встановленні і доведенні обставин крадіжки. Забезпечення при
розслідуванні відшкодування матеріального шкоди, заподіяної крадіжкою.
Попередження крадіжок за матеріалами провадження.
Особливості розслідування кишенькових крадіжок, фактів незаконного
заволодіння автомототранспортними засобами (ст. 289), а також незаконного
відтворення, розповсюдження чужих творів, комп’ютерних програм і баз
даних без дозволу осіб, які мають авторське право (ст. 176). Заходи захисту
прав інтелектуальної власності з метою запобігання незаконному
виготовленню, переміщенню та введенню в господарський обіг контрафактної
продукції.
Розслідування грабежів і розбоїв. Криміналістична характеристика
грабежів і розбійних нападів. Джерела первісної інформації про ці злочини, її
оцінка та прийняття рішення щодо внесення відомостей до ЄРДР.
Типові слідчі ситуації у справах про грабежі і розбої й відповідно до них
алгоритм початкових слідчих (розшукових) дій, організаційних і оперативнорозшукових заходів. Особливості тактики допиту потерпілого і свідків, огляду
місця події і речових доказів, освідування і призначення судово-медичної,
криміналістичної та інших експертиз.
Побудова версій щодо особи злочинця й обставин пограбування або
розбійного нападу. Планування роботи по провадженню. Особливості
організації розкриття грабежів і розбоїв, розшуку злочинця і викраденого
майна «по гарячих слідах». Специфіка взаємодії слідчого з підрозділами
кримінальної поліції у встановленні і розшуку викраденого майна.
Використання в цих цілях даних криміналістичних обліків та АІПС,
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суб’єктивних портретів, допомоги громадськості та засобів масової інформації
у встановленні і розшуку грабіжника та викраденого майна. Ознаки і методика
викриття інсценувань грабежів і розбоїв.
Подальші слідчі (розшукові) дії та їх поєднання з оперативнорозшуковими заходами. Затримання і допит підозрюваного. Обшук.
Пред’явлення для впізнання. Одночасний допит раніше допитаних осіб.
Слідчий експеримент. Призначення експертиз та їх використання у доведенні
обставин пограбування та розбою. Вживання заходів щодо відшкодування
матеріальної шкоди.
Особливості розслідування грабежів і розбійних нападів на банки, каси
підприємств і установ, касирів та інкасаторів. Специфіка розслідування
грабежів і розбійних нападів, що чиняться на водіїв автотранспорту.
Попередження грабежів і розбоїв за матеріалами розслідування.
Розслідування вимагання. Криміналістична характеристика вимагання
(рекету). Джерела первісної інформації про факт вимагання, її оцінка та
прийняття рішення щодо внесення відомостей до ЄРДР.
Типові слідчі ситуації у справах про вимагання й відповідно до них
алгоритм початкових слідчих (розшукових) дій, організаційних і оперативнорозшукових заходів. Особливості тактики допиту потерпілого і свідків,
прослуховування телефонних та інших переговорів, огляду місця події і
речових доказів. Організація і методи діяльності слідчо-оперативної групи по
розкриттю вимагання «по гарячих слідах». Використання в цих цілях даних
криміналістичних обліків й АІПС, суб’єктивних портретів, допомоги
громадськості і засобів масової інформації.
Висування версій і планування розслідування. Загальна характеристика
подальших слідчих (розшукових) дій (затримання та допиту підозрюваного,
обшуку, пред’явлення для впізнання, одночасного допиту раніше допитаних
осіб, призначення криміналістичних та інших експертиз) та їх поєднання з
оперативно-розшуковими заходами.
Особливості розслідування фактів вимагання коштів або інших вигод,
пов’язаних із попереднім викраденням дітей або автотранспорту потерпілого.
Попередження вимагання за матеріалами провадження.
Розслідування
шахрайства.
Криміналістична
характеристика
шахрайства. Джерела первісної інформації про шахрайство та її оцінка.
Типові слідчі ситуації у справах про шахрайство й відповідно до них
алгоритм початкових слідчих (розшукових) дій, організаційних і оперативнорозшукових заходів. Допит потерпілого і свідків, огляд речових доказів,
призначення криміналістичних та інших експертиз. Використання
криміналістичної інформації для розшуку злочинця і викраденого «по гарячих
слідах». Складання суб’єктивного портрета та його використання у
встановленні і розшуку шахрая. Взаємодія слідчого з оперуповноваженим
карного розшуку на початковому етапі розкриття і розслідування цих
кримінальних правопорушень. Використання в тих же цілях допомоги
громадськості та засобів масової інформації.
Висування версій і планування розслідування. Подальші слідчі
(розшукові) дії та їх поєднання з оперативно-розшуковими заходами.
Затримання і допит підозрюваного. Пред’явлення для впізнання. Одночасний
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допит раніше допитаних осіб. Обшук. Слідчий експеримент. Призначення
судових експертиз.
Встановлення під час провадження причин і умов, що сприяли
шахрайству, і вживання заходів щодо їх попередження.
Розслідування заволодіння чужим майном шляхом привласнення,
розтрати або зловживання службовим становищем. Криміналістична
характеристика розкрадань з урахуванням особливостей конкретної галузі
народного господарства (промисловість, сільське господарство, будівництво,
торгівля, кооперативний сектор, спільні підприємства та ін.). Джерела
первісної інформації щодо факту розкрадання (розтрати, присвоєння,
зловживання службовим становищем) та її оцінка. Проведення перевірки
матеріалів про розкрадання та прийняття рішення щодо внесення відомостей
до ЄРДР. Вивчення структури і фінансово-господарської діяльності
підприємства (установи, організації, кооперативу та ін.), де вчинено
розкрадання. Вживання заходів до цілісності обліково-звітних документів.
Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування розкрадань й
відповідно до них алгоритм початкових слідчих (розшукових) дій,
організаційних і оперативно-розшукових заходів. Висування версій і
планування розслідування. Особливості тактики допиту свідків і
підозрюваних, обшуку, огляду виробничих помешкань, складів продукції й
обліково-звітних документів. Призначення і проведення інвентаризації і
документальної ревізії. Судово-бухгалтерська, товарознавча та інші види
експертиз.
Загальна характеристика подальших слідчих (розшукових) дії (допитів,
одночасних допитів раніше допитаних осіб, слідчих експериментів, експертиз
і т. ін.) та їх поєднання з оперативно-розшуковими заходами. Специфіка
взаємодії слідчого з апаратами боротьби з економічними злочинами у
встановленні і розшуку викраденого майна. Забезпечення при провадженні
відшкодування
матеріального
збитку,
заподіяного
розкраданням.
Використання допомоги громадськості при розслідуванні.
Особливості розслідування розкрадань, що чиняться на спільних
підприємствах, у кооперативному секторі та за допомогою комп’ютерної
техніки. Попередження розкрадань за матеріалами розслідування.
ТЕМА 4. РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ
ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Криміналістичні характеристики кримінальних правопорушень у сфері
господарської діяльності: фальшивомонетництва (ст. 199), контрабанди (ст.
201), відмивання «брудних» коштів (ст. 209), ухилень від сплати податків (ст.
212). Роль правоохоронних органів України у боротьбі з господарськими
кримінальними правопорушеннями.
Розслідування виготовлення або збуту підроблених грошей та цінних
паперів (фальшивомонетництва). Джерела первісної інформації про
фальшивомонетництво та її оцінка. Обставини, що підлягають доказуванню
під час розслідування фальшивомонетництва.

45

Типові слідчі ситуації у справах про фальшивомонетництво й відповідно
до них алгоритм початкових слідчих (розшукових) дій, організаційних і
оперативно-розшукових заходів. Особливості тактики огляду предметів
(грошей, цінних паперів і засобів їх виготовлення), призначення
криміналістичної та інших експертиз, допиту свідків. Роль цих слідчих
(розшукових) дії у установленні винуватих і обставин злочину. Взаємодія
підрозділів МВС під час розслідування фальшивомонетництва. Використання
в цих цілях криміналістичних обліків і АІПС, допомоги громадськості та
засобів масової інформації.
Типові
версії
і
планування
розслідування
справ
про
фальшивомонетництво. Подальші слідчі (розшукові) дії: затримання і допит
підозрюваного; обшук; пред’явлення для впізнання; призначення експертиз;
слідчий експеримент.
Виявлення під час розслідування причин і умов, що сприяли
фальшивомонетництву, та вживання заходів щодо запобігання йому.
Розслідування
контрабанди.
Криміналістична
характеристика
контрабанди. Джерела первісної інформації про контрабанду та її оцінка.
Обставини, що підлягають встановленню і доказуванню у справах про
контрабанду.
Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування контрабанди й
відповідно до них алгоритм початкових слідчих (розшукових) дій,
організаційних і оперативно-розшукових заходів. Особливості тактики
проведення початкових слідчих (розшукових) дій: огляду місця події,
контрабандного товару та документів, освідування, допиту підозрюваного і
свідків, обшуку, призначення експертизи та ін.
Слідчі версії та планування подальшого розслідування контрабанди.
Особливості розслідування контрабанди, учиненої у торговому обігу, з
обманним використанням документів або засобів митної ідентифікації,
кольорових, рідкоземельних і радіоактивних металів; нафти і нафтопродуктів;
наркотичних засобів, психотропних, отруйних і сильнодіючих речовин;
вогнепальної зброї, боєприпасів і вибухових речовин, стратегічно важливих
сировинних товарів, історичних та культурних цінностей; дорогоцінного
каміння, автомашин і т. ін.
Відомчий контроль та прокурорський нагляд за діяльністю митних
органів і СБУ по обліку і розгляду матеріалів із ознаками контрабанди.
Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих
злочинним шляхом. Криміналістична характеристика відмивання «брудних»
коштів. Обставини, що підлягають встановленню і доказуванню у справах про
відмивання «брудних» коштів.
Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування і програма дій
щодо їхнього розв’язання. Слідчі версії та планування розслідування.
Особливості тактики проведення початкових слідчих (розшукових) дій: огляду
місця події, огляду предметів і документів, обшуку і виїмки, допиту
підозрюваного та свідків, призначення експертизи та ін.
Особливості організації взаємодії слідчого з правоохоронними органами
України і закордонних країн під час дізнання у справах про відмивання
«брудних» коштів. Можливості використання під час розслідування
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відмивання «брудних» коштів криміналістичних обліків ДПА, МВС, СБУ та
Інтерполу.
Подальші слідчі (розшукові) дії у справах про відмивання «брудних»
коштів.
Розслідування ухилень від сплати податків. Криміналістична
характеристика ухилень від сплати податків та інших обов’язкових платежів.
Джерела первісної інформації, їх аналіз, оцінка і прийняття рішення щодо
внесення відомостей до ЄРДР. Обставини, що підлягають доказуванню у цих
справах.
Початковий етап розслідування. Слідчі версії і планування
розслідування в типових ситуаціях. Комплекс слідчих (розшукових) дій та
оперативно-розшукових заходів, характерних для типової ситуації умисного
приховування чи заниження об’єктів оподаткування посадовою особою
суб’єкта підприємницької діяльності. Комплекс слідчих та оперативнорозшукових заходів, характерних для типової ситуації умисного неподання
податкової декларації та розрахунків.
Особливості тактики огляду фінансово-господарських документів,
накладення арешту на фінансові рахунки, майно та грошові внески посадових
осіб, допиту підозрюваних і свідків (співробітників податкової інспекції,
ревізора та ін.), призначення судово-бухгалтерської та інших експертиз.
Подальші слідчі (розшукові) дії у справах про ухилення від сплати
податків. Виявлення під час розслідування причин і умов, що сприяли
ухиленню від сплати податків, та вживання заходів щодо запобігання йому.
ТЕМА 5. РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ
Криміналістичні характеристики злочинів проти довкілля: забруднення
або псування земель (ст. 239), атмосферного повітря (ст. 241), морських чи
територіальних вод (ст. 243); незаконної порубки лісу (ст. 246), незаконного
полювання (ст. 248), незаконного зайняття рибним, звіриним або іншим
водним добувним промислом (ст. 249). Джерела первісної інформації про ці
злочини та її оцінка. Обставини, що підлягають доказуванню під час
розслідування кримінальних правопорушень проти довкілля.
Слідчі ситуації, типові для розслідування забруднення або псування
земель чи атмосферного повітря, морських чи територіальних вод,
незаконного полювання, незаконного заняття рибним або іншим водним
добувним промислом. Взаємодія з охотінспекцією та іншими відомчими
органами під час розслідування цих злочинів. Використання допомоги
громадськості та засобів масової інформації для розшуку і затримання
браконьєрів і встановлення інших порушників природоохоронного
законодавства.
Типові версії і планування провадження. Огляд місця події, речових
доказів. Вивчення технологічних процесів підприємств. Використання
допомоги спеціалістів у вирішенні виникаючих питань. Призначення
експертиз. Використання висновків експертів у встановленні факту і обставин
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порушення законів про охорону природи і викритті винуватих осіб. Допит
свідків. Проведення слідчих експериментів.
Допит підозрюваного. Перевірка версій підозрюваного.
Встановлення обставин, що сприяли порушенню законодавства про
охорону довкілля, та вживання необхідних заходів щодо попередження цих
злочинів.
ТЕМА 6. РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ, ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
ТА МОРАЛЬНОСТІ
Криміналістичні характеристики злочинів проти суспільної безпеки,
громадського порядку та моральності: бандитизму (ст. 257); завідомо
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).
Особливості оцінки і використання заяв громадян і повідомлень
громадських організацій про ці злочини. Обставини, що підлягають
доказуванню у справах про ці злочини.
Розслідування бандитизму. Джерела первісної інформації про ці
злочини, її оцінка та прийняття рішення щодо внесення відомостей до ЄРДР.
Типові слідчі ситуації у справах про бандитизм й відповідно до них
алгоритм початкових слідчих (розшукових) дії, організаційних і оперативнорозшукових заходів. Особливості тактики допиту потерпілого і свідків, огляду
місця події і речових доказів, освідування і призначення судово-медичної,
криміналістичної та інших експертиз.
Побудова версій щодо осіб – членів бандитського угруповання та
обставин бандитизму. Планування роботи у кримінальному провадженні.
Особливості організації розкриття бандитизму, розшуку злочинця і
викраденого майна «по гарячих слідах». Використання в цих цілях даних
криміналістичних обліків та АІПС, суб’єктивних портретів, допомоги
громадськості та засобів масової інформації.
Подальші слідчі (розшукові) дії та їх поєднання з оперативнорозшуковими заходами. Затримання і допит підозрюваних. Обшук.
Пред’явлення для впізнання. Одночасний допит двох або більше осіб. Слідчий
експеримент. Призначення експертиз та їх використання у доведенні обставин
бандитизму. Вживання заходів щодо відшкодування матеріального збитку.
Особливості розслідування бандитських нападів на банки, пункти
обміну валюти, каси підприємств і установ, касирів та інкасаторів. Специфіка
розслідування бандитських нападів, вчинюваних на водіїв автотранспорту.
Попередження бандитизму за матеріалами розслідування.
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Розслідування завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці
громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності. Джерела первісної
інформації, її оцінка та прийняття рішення щодо внесення відомостей до ЄРДР
про завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян,
знищення чи пошкодження об’єктів власності. Обставини, що підлягають
доказуванню.
Слідчі ситуації, типові для розслідування завідомо неправдивого
повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження
об’єктів власності. Особливості тактики затримання, особистого обшуку,
огляду речових доказів, допиту підозрюваного і свідків. Призначення
фоноскопічної та інших експертиз.
Типові версії і планування розслідування.
Подальші слідчі (розшукові) дії та їх поєднання з оперативнорозшуковими заходами. Використання даних криміналістичних обліків і
висновків експертів у встановленні факту й обставин завідомо неправдивого
повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження
об’єктів власності.
Встановлення обставин, що сприяли завідомо неправдивому
повідомленню про загрозу безпеці громадян, знищенню чи пошкодженню
об’єктів власності.
Розслідування незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами
або вибуховими речовинами. Обставини, що підлягають доказуванню.
Слідчі ситуації, типові для розслідування незаконного носіння,
зберігання, придбання, виготовлення та збуту зброї, бойових припасів і
вибухівок. Особливості тактики затримання, особистого обшуку, огляду
речових доказів, допиту підозрюваного і свідків. Призначення
криміналістичної та інших експертиз.
Типові версії і планування розслідування.
Подальші слідчі (розшукові) дії та їх поєднання з оперативнорозшуковими заходами. Використання даних криміналістичних обліків і
висновків експертів у встановленні факту й обставин порушення
встановленого законом порядку носіння, зберігання, придбання, виготовлення
та збуту зброї, бойових припасів і вибухівок.
Встановлення обставин, що сприяли незаконному носінню, зберіганню,
придбанню, виготовленню і збуту зброї, бойових припасів і вибухівок.
Розслідування порушень встановлених законодавством вимог пожежної
безпеки. Обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування
підпалів і порушень протипожежних правил.
Типові слідчі ситуації у справах про пожежі та відповідно до них
алгоритм початкових слідчих (розшукових) дії, організаційних і оперативнорозшукових заходів. Особливості тактики огляду місця пожежі, речових
доказів та їхнє первинне дослідження на місці події. Освідування і допит
підозрюваного. Взаємодія слідчого зі співробітниками пожежної охорони й
оперуповноваженими карного розшуку і відділу боротьби з економічними
злочинами.
Типові версії щодо причини пожежі і планування розслідування.
Встановлення і допит свідків, матеріально відповідальних осіб або потерпілих.
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Призначення пожежно-технічної та інших експертиз та їхня роль у
встановленні причин пожежі.
Подальші слідчі (розшукові) дії: допит підозрюваного; обшук; слідчий
експеримент та ін.
Визначення матеріального збитку і вживання заходів щодо його
відшкодування. Встановлення обставин, що сприяли підпалу або злочинному
порушенню протипожежних правил, і вживання заходів щодо попередження
цих кримінальних правопорушень.
Розслідування злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху
або експлуатації транспорту. Типові слідчі ситуації у справах про дорожньотранспортні події та відповідно до них алгоритм початкових слідчих
(розшукових) дій, організаційних і оперативно-розшукових заходів.
Невідкладні слідчі (розшукові) дії: огляд місця події, слідів і транспортного
засобу; допит потерпілого і свідків; освідування; призначення експертиз.
Типові версії і планування розслідування.
Використання результатів невідкладних слідчих (розшукових) дії для
встановлення і розшуку водія, що зник, і транспортного засобу. Організація
взаємодії слідчого зі співробітниками патрульної поліції та інших служб
Національної поліції під час розслідування дорожньо-транспортних подій.
Використання в тих же цілях допомоги громадськості і засобів масової
інформації.
Подальші слідчі (розшукові) дії: затримання і допит підозрюваного,
проведення одночасних допитів раніше допитаних осіб; слідчих
експериментів; призначення автотехнічної та інших експертиз; т. ін.
Встановлення під час розслідування причин і умов, що сприяли
злочинним та іншим порушенням правил безпеки руху та експлуатації
транспортних засобів.
Розслідування хуліганства. Обставини, що підлягають доказуванню під
час розслідування цих злочинів. Типові слідчі ситуації у справах про
хуліганство та відповідний їм алгоритм початкових слідчих (розшукових) дій,
організаційних і оперативно-розшукових заходів. Особливості тактики допиту
потерпілих і свідків. Освідування і призначення судово-медичної експертизи.
Огляд місця події і речових доказів. Особливості взаємодії слідчого з
оперуповноваженим, використання результатів невідкладних слідчих
(розшукових) дій у встановленні і розшуку злочинців.
Версії у справах про хуліганство, підстави їх побудови. Планування
розслідування. Подальші слідчі (розшукові) дії: затримання, освідування і
допит підозрюваних. Обшук. Одночасний допит раніше допитаних осіб.
Слідчий експеримент. Пред’явлення для впізнання. Експертизи у справах про
хуліганство.
Встановлення при розслідуванні причин і умов, що сприяли хуліганству,
та вживання заходів щодо їхнього усунення.
Розслідування ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що
пропагують культ насильства і жорстокості, або порнографічних предметів.
Джерела первісної інформації про ці кримінальні правопорушення, її оцінка та
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прийняття рішення щодо внесення відомостей до ЄРДР. Обставини, що
підлягають встановленню і доказуванню.
Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування ввезення,
виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і
жорстокості, або порнографічних предметів, та відповідний ним алгоритм
початкових слідчих (розшукових) дії, організаційних і оперативно-розшукових
заходів.
Особливості тактики проведення початкових слідчих (розшукових) дій:
огляду місця події, заборонених творів та предметів, освідування, допиту
підозрюваного і свідків, обшуку, призначення експертизи та ін.
Слідчі версії та планування подальшого розслідування ввезення,
виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і
жорстокості, або порнографічних предметів. Використання даних оперативнорозшукової діяльності СБУ. Можливості використання під час розслідування
криміналістичних обліків МВС, СБУ, інших правоохоронних відомств
України та Інтерполу.
Встановлення при розслідуванні причин і умов, що сприяли ввезенню,
виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і
жорстокості, або порнографічних предметів, та запобігання ним.
Розслідування заняття проституцією. Обставини, що підлягають
доказуванню під час розслідування цих злочинів. Джерела інформації про
факти проституції, її оцінка, засоби перевірки для прийняття рішення щодо
внесення відомостей до ЄРДР.
Типові слідчі ситуації у справах про проституцію та відповідний їм
алгоритм початкових слідчих (розшукових) дій, організаційних і оперативнорозшукових заходів. Особливості тактики затримання і допиту особи,
підозрюваної в проституції, встановлення і допиту свідків, призначення
криміналістичних та інших експертиз. Особливості взаємодії слідчого з
оперуповноваженим карного розшуку під час розслідування проституції.
Планування розслідування проституції. Типові версії.
Подальші слідчі (розшукові) дії. Використання спеціальних пізнань при
розслідуванні проституції. Встановлення обставин, що сприяли проституції, і
вживання заходів щодо попередження.
ТЕМА 7. РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ
ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ,
ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ
Криміналістичні характеристики злочинів у сфері обігу наркотиків:
контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів (ст.
305), незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання,
перевезення, пересилання чи збування наркотичних засобів або психотропних
речовин (ст. 307-314), отруйних і сильнодіючих речовин (ст. 321); незаконного
введення в організм наркотичних засобів або психотропних речовин та ін.
Обставини, що підлягають встановленню і доказуванню при розслідуванні
злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів.
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Розслідування контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин
або прекурсорів. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування
контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів та
відповідний ним алгоритм початкових слідчих (розшукових) дій,
організаційних і оперативно-розшукових заходів. Особливості тактики
проведення початкових слідчих (розшукових) дій: огляду місця події,
контрабандного товару (наркотиків) та супровідних документів, освідування,
допиту підозрюваного і свідків, обшуку, призначення експертизи та ін.
Слідчі версії та планування подальшого розслідування контрабанди
наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів. Можливості
використання під час розслідування контрабанди криміналістичних обліків
МВС, СБУ, інших правоохоронних відомств України та Інтерполу.
Встановлення під час розслідування причин і умов, що сприяли
учиненню контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів, та вживання заходів щодо їх попередження.
Відомчий контроль та прокурорський нагляд за діяльністю митних
органів по обліку і розгляду матеріалів з ознаками контрабанди наркотиків.
Розслідування незаконного виробництва, виготовлення, придбання,
зберігання, перевезення, пересилання чи збування наркотичних засобів або
психотропних речовин. Організовані злочинні групи наркобізнесменів.
Джерела інформації про ці злочини, її оцінка та прийняття рішення щодо
порушення внесення відомостей до ЄРДР.
Обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування
незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення,
пересилання чи збування наркотичних засобів їх аналогів або психотропних
речовин.
Типові слідчі ситуації при розслідуванні незаконного виготовлення,
придбання, зберігання, перевезення, пересилки або незаконного збуту
наркотичних засобів, їх збереження, посіву або вирощування заборонених до
оброблення культур, що містять наркотичні речовини. Невідкладні слідчі
(розшукові) дії у справах цієї категорії: огляд місця події та речових доказів;
призначення експертиз; освідування та допит підозрюваного; обшук;
встановлення і допит свідків. Особливості взаємодії слідчого з
оперуповноваженим у встановленні винуватих і обставин злочину.
Планування розслідування і подальші слідчі (розшукові) дії.
Встановлення під час розслідування причин і умов, що сприяли учиненню
злочинів, пов’язаних з наркотичними засобами, та вживання заходів щодо їх
попередження.
ТЕМА 8. РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ
ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ АВТОРИТЕТУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
Криміналістичні характеристики злочинів, що чиняться проти
авторитету державної влади: одержання незаконної винагороди працівником
державного підприємства (ст. 354); підроблення документів, печаток, штампів
та бланків, їх збування, або використання підроблених документів (ст. 358) та
ін. Криміналістична характеристика і обставини, що підлягають доказуванню
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під час розслідування цих злочинів. 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 та засоби перевірки.
Типові слідчі ситуації у справах про одержання незаконної винагороди;
підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збування або
використання підроблених документів та відповідний ним алгоритм
початкових слідчих (розшукових) дії, організаційних і оперативно-розшукових
заходів. Особливості тактики затримання і допиту підозрюваного,
встановлення і допиту свідків, призначення криміналістичних та інших
експертиз. Особливості взаємодії слідчого з оперуповноваженим під час
розслідування одержання незаконної винагороди; підроблення документів,
печаток, штампів та бланків, їх збування або використання підроблених
документів.
Планування розслідування. Типові версії.
Подальші слідчі (розшукові) дії. Використання спеціальних пізнань при
розслідуванні одержання незаконної винагороди; підроблення документів,
печаток, штампів та бланків, їх збування або використання підроблених
документів. Встановлення обставин, що сприяли цим кримінальним
правопорушенням, і вживання заходів щодо запобігання ним.
ТЕМА 9. РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У
СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ЕОМ, СИСТЕМ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ
МЕРЕЖ
Криміналістичні характеристики злочинів у сфері руху комп’ютерної
інформації: незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин
(комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж (ст. 361), викрадення,
привласнення, вимагання комп`ютерної інформації або заволодіння нею
шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем (ст. 362),
порушення правил експлуатації автоматизованих електронно-обчислювальних
машин, їх систем чи комп'ютерних мереж (ст. 363). Джерела первісної
інформації про ці злочини, її оцінка та прийняття рішення щодо внесення
відомостей в ЄРДР. Обставини, що підлягають доказуванню під час
розслідування кримінальних правопорушень у сфері руху комп’ютерної
інформації.
Типові слідчі ситуації у справах про злочини у сфері руху комп’ютерної
інформації та відповідний їм алгоритм початкових слідчих (розшукових) дії,
організаційних і оперативно-розшукових заходів. Затримання і допит
підозрюваних. Обшук. Особливості тактики огляду комп’ютерної техніки і
речових доказів, допиту потерпілого і свідків, призначення комп’ютернотехнічної, техніко-криміналістичної та інших експертиз.
Побудова версій та планування роботи по кримінальному провадженню.
Особливості організації розкриття кримінальних правопорушень у сфері руху
комп’ютерної інформації, розшуку злочинця «по гарячих слідах».
Використання з цією метою даних криміналістичних обліків та АІПС,
допомоги громадськості та засобів масової інформації.
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Подальші слідчі (розшукові) дії та їх поєднання з оперативнорозшуковими заходами. Одночасний допит раніше допитаних осіб. Слідчий
експеримент. Призначення експертиз та їх використання у доведенні обставин
злочину у сфері руху комп’ютерної інформації. Вживання заходів щодо
відшкодування матеріального збитку.
Запобігання комп’ютерним злочинам за матеріалами розслідування.
ТЕМА 10.
РОЗСЛІДУВАННЯ
КРИМІНАЛЬНИХ
ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Криміналістична характеристика злочинів у сфері службової діяльності:
Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди
службовою особою (ст. 368), Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної
вигоди службовій особі (ст. 369), провокація підкупу (ст. 370). Джерела
інформації про факти хабарництва, її оцінка, засоби перевірки для прийняття
рішення щодо внесення відомостей в ЄРДР. Обставини, що підлягають
доказуванню під час розслідування кримінальних правопорушень у сфері
службової діяльності.
Типові слідчі ситуації у справах про хабарництво і відповідний ним
алгоритм початкових слідчих (розшукових) дій, організаційних і оперативнорозшукових заходів. Особливості тактики затримання і допиту отримувача
хабара та хабародавця, встановлення і допиту свідків, очних ставок,
призначення криміналістичних та інших експертиз. Особливості взаємодії
слідчого з оперуповноваженим відділу боротьби з економічними
кримінальними правопорушеннями під час розслідування хабарництва.
Планування розслідування. Типові версії.
Подальші слідчі (розшукові) дії. Використання спеціальних пізнань при
розслідуванні хабарництва. Встановлення обставин, що сприяли хабарництву, і
вживання заходів щодо попередження цих кримінальних правопорушень.
ТЕМА 11. РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ
Криміналістичні характеристики кримінальних правопорушень проти
правосуддя: завідомо незаконне затримання, привід або арешт (ст. 371),
примушування давати показання (ст. 373), завідомо неправдиве показання (ст.
384), відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача
від виконання покладених на них обов'язків (ст. 385), втеча з місця позбавлення
волі або з-під варти (ст. 393).
Обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування
кримінальних правопорушень проти правосуддя.
Розслідування втечі з місця позбавлення волі або з-під варти. 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). Загальна характеристика
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організаційно-тактичних особливостей розслідування цих кримінальних
правопорушень та чинників, що визначають його специфіку.
Типові слідчі ситуації у справах про втечу з місця позбавлення волі або зпід варти та відповідні ним невідкладні початкові слідчі (розшукові) дії та
режимні й оперативно-розшукові заходи адміністрації установ виконання
покарань (УВП), здійснювані на початковому етапі розслідування цих
кримінальних правопорушень. Форми і межі використання в процесі
розслідування непроцесуальних повноважень адміністрації УВП (слідчого
ізолятора).
Типові версії і планування розслідування у справах про втечу з місця
позбавлення волі або з-під варти, в тому числі методика встановлення місця
проживання осіб, що втекли з місця позбавлення волі або з-під варти, та
виявлення співучасників втечі. Особливості тактики затримання і допиту особи,
яка вчинила втечу з місця позбавлення волі або з-під варти, встановлення і
допиту свідків, призначення криміналістичних та інших експертиз.
Особливості подальшого етапу розслідування цих кримінальних
правопорушень. Планування розслідування. Типові версії. Прийоми і методи
подолання протидії засуджених проведенню розслідування в установах
виконання покарань (слідчих ізоляторах). Особливості застосування запобіжних
заходів.
Встановлення під час розслідування причин і умов, що сприяли втечі з
місця позбавлення волі або з-під варти, та вживання заходів щодо їх
попередження.
ТЕМА 12. ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ
ПРАВОПОРУШЕНЬ, УЧИНЕНИХ НЕПОВНОЛІТНІМИ
Особливості
криміналістичної
характеристики
кримінальних
правопорушень, вчинюваних неповнолітніми особами. Оцінка первісної
інформації та прийняття рішення щодо внесення відомостей в ЄРДР за фактом
кримінальних правопорушень неповнолітніми. Типові обставини, що
підлягають
встановленню
в
процесі
розслідування
кримінальних
правопорушень, учинених неповнолітніми.
Психологічні й інші чинники, що визначають специфіку розслідування
кримінальних правопорушень, учинених неповнолітніми.
Особливості планування і тактики проведення окремих слідчих
(розшукових) дій за участю неповнолітніх: допиту, одночасних допитів раніше
допитаних осіб, пред’явлення для впізнання, обшуку, слідчого експерименту,
призначення експертизи. Виховна роль слідчого у справах цієї категорії.
Взаємодія слідчого зі співробітниками оперативних апаратів, інспекцій і комісій
з справ неповнолітніх, сім’єю, школою, громадськістю. Методика встановлення
під час розслідування фактів залучення неповнолітніх до злочинної діяльності,
антигромадського, аморального поводження дорослих. Вирішення питання
щодо
притягнення
батьків
неповнолітнього
обвинуваченого
до
відповідальності.
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Профілактичні заходи за результатами розслідування кримінальних
правопорушень, учинених неповнолітніми.
ТЕМА 13. ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ
ПРАВОПОРУШЕНЬ, УЧИНЕНИХ ІНОЗЕМЦЯМИ АБО ПРОТИ
ІНОЗЕМЦІВ
Особливості кримінальних правопорушень, вчинюваних іноземцями та
особами без громадянства або проти іноземців. Обставини, що підлягають
доказуванню у справах про ці кримінальні правопорушення. Специфічні
питання, що вирішуються згідно до вимог КПК та міжнародного законодавства.
Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування кримінальних
правопорушень, вчинюваних іноземцями або проти іноземців, і програма дій
щодо їх розв’язання. Особливості тактики проведення початкових слідчих
(розшукових) дій за участю іноземців.
Подальші слідчі (розшукові) дії у справах про кримінальні
правопорушення, учинені іноземцями або проти іноземців. Особливості
організації взаємодії між органами досудового розслідування, Генеральною
прокуратурою, Міністерством закордонних справ України та консульськими
установами держав близького і дальнього зарубіжжя.
Можливості використання під час розслідування цих кримінальних
правопорушень спеціальних обліків МВС, СБУ, інших правоохоронних
відомств України та Інтерполу.
ТЕМА 14. ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ
ПРАВОПОРУШЕНЬ, УЧИНЕНИХ УВ’ЯЗНЕНИМИ
Характеристика
кримінальних
правопорушень,
що
чиняться
засудженими, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі.
Загальна
характеристика
організаційно-тактичних
особливостей
розслідування кримінальних правопорушень в умовах УВП і чинники, що
визначають її специфіку. Особливості діяльності по виявленню і розкриттю
кримінальних правопорушень засуджених, взаємодії слідчого з адміністрацією
колонії при проведенні досудового розслідування. Форми і межі використання
непроцесуальних повноважень адміністрації в розслідуванні. Прийоми і методи
подолання протидії засуджених проведенню розслідування в умовах УВП.
Слідчі ситуації, типові для розслідування насильницьких злочинів,
учинених в умовах УВП (убивств, заподіяння тілесних ушкоджень, дій,
дезорганізуючих. роботу УВП). Невідкладні початкові слідчі (розшукові) дії та
їх поєднання з режимними й оперативно-розшуковими заходами. Типові версії і
планування розслідування по справах про насильницькі злочини, учинені в
умовах УВП. Особливості наступного етапу розслідування цих злочинів.
Типові слідчі ситуації, що виникають при розслідуванні втечі, і початкові
слідчі (розшукові) дії по їх розв’язанню. Пошукові версії, планування і
методика встановлення місця проживання особи, що втекла, виявлення
співучасників втечі. Взаємодія слідчого з адміністрацією УВП,
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територіальними і транспортними органами Національної поліції, пошуковими
групами при розслідуванні втечі «по гарячих слідах».
Типові слідчі ситуації, що виникають у зв'язку з виявленням фактів
придбання і зберігання наркотичних засобів. Слідчі (розшукові) дії і режимні
заходи, здійснювані на початковому етапі розслідування. Особливості
використання науково-технічних засобів для попереднього дослідження
(експрес-аналізу) наркотичних засобів. Призначення судових експертиз.
Прийоми використання оперативної інформації для встановлення джерел
придбання наркотичних засобів і засобів проникнення їх до місця позбавлення
волі.
ТЕМА 15. ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ,
УЧИНЕНИХ ОРГАНІЗОВАНИМ КРИМІНАЛЬНИМ УГРУПОВАННЯМ
Виникнення, розвиток і зміст групової злочинної діяльності. Значення та
напрямки боротьби з організованою та груповою злочинністю на сучасному
етапі розвитку держави. Види та особливості криміналістичної характеристики
злочинів, вчинюваних організованими угрупованнями, в тому числі способів
розвідки, конспірації, «рекрутування» членів організації, створення фондів для
підкупу держслужбовців і допомоги засудженим.
Особливості законодавчої регламентації притягнення до кримінальної
відповідальності членів організованих кримінальних угруповань. Координація
взаємодії підрозділів правоохоронних органів України між собою та
відповідними органами суміжних держав у боротьбі з організованою
злочинністю.
Криміналістичні типи і характеристика злочинних угруповань.
Організована злочинна група як найбільш небезпечний різновид співучасті у
злочині. Мафіозні клани та їхні корумповані зв’язки. Сучасні засоби і методи
діяльності злочинних угруповань. Чинники, що впливають на кількісно-якісний
склад злочинної групи, вибір нею способів підготовки, вчинення і
приховування злочинів.
Закономірності розслідування злочинів, вчинених організованою групою.
Обставини, що підлягають встановленню при розслідуванні злочинів, вчинених
організованою групою.
Слідчі ситуації, типові для розслідування групових злочинів й відповідно
до них алгоритми початкових слідчих (розшукових) дій, організаційних і
оперативно-розшукових заходів. Типові версії та планування розслідування у
справах про групові злочини. Взаємодія слідчого з оперуповноваженим в
процесі розслідування. Тактичні особливості провадження окремих слідчих
(розшукових) дій: особистого обшуку та обшуку за місцем проживання; огляду
місця події і речових доказів; допиту підозрюваних і свідків; одночасних
допитів раніше допитаних осіб між підозрюваними; пред’явлення для
впізнання; перевірки й уточнення показань на місці; слідчого експерименту.
Можливості використання протиріч та інтересів співучасників організованої
групи для її викриття.
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Типові слідчі ситуації подальшого етапу розслідування та відповідний їм
алгоритм слідчих (розшукових) дій, їхнє поєднання з оперативно-розшуковими
заходами. Тактичні особливості виявлення організатора злочинної групи і
вчиненого злочину, диференціація ролі і ступеня відповідальності
співучасників в інкримінованому злочині. Особливості тактики виявлення всіх
членів організованої групи та їхньої злочинної діяльності в повному обсязі.
Особливості завершального етапу розслідування злочинів, вчинених
організованою групою осіб. Встановлення в процесі розслідування обставин,
що сприяли формуванню організованої злочинної групи і вчиненню нею
злочинів.
Профілактика групових злочинів. Форми і методи протидії організованим
злочинним угрупованням.
ТЕМА 16. ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ НЕРОЗКРИТИХ
КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ МИНУЛИХ РОКІВ
Поняття нерозкритого кримінального правопорушення і сучасний стан
проблеми: її соціальний, процесуальний і криміналістичний аспекти.
Принципова можливість і необхідність розкриття кожного злочину – важлива
умова забезпечення принципу невідворотності відповідальності за вчинений
злочин. Причини нерозкриття кримінальних правопорушень, та фактори, що
впливають на розслідування нерозкритих кримінальних правопорушень
минулих років.
Специфіка роботи слідчого по зупиненому кримінальному провадженню.
Особливості аналізу матеріалів зупиненої справи про нерозкрите кримінальне
правопорушення. Форми фіксації результатів такого аналізу. Вивчення підстав
для висунення наявних у справі версій, шляхів їх перевірки. Конструювання
нових версій.
Планування розшукової роботи слідчого по зупиненому провадженню.
Тактичні особливості окремих розшукових дій слідчого, проведених без
поновлення провадження у справі. Особливості взаємодії слідчого й
оперативного співробітника.
ТЕМА 17. ПРОФІЛАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СЛІДЧОГО НА СТАДІЇ
РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
Поняття і зміст профілактичної діяльності слідчого під час розслідування
кримінальних правопорушень. Засоби і методи виявлення причин та умов, що
сприяли вчиненню кримінальних правопорушень.
Заходи щодо усунення обставин (криміногенних факторів), що сприяють
учиненню окремих видів кримінальних правопорушень. Особливості
визначення об’єкта профілактичного впливу, характеру і змісту профілактичних
заходів та конкретних виконавців вироблених заходів залежно від виду
кримінальних правопорушень.
Форми реагування та методи контролю з боку слідчого за втіленням
заходів щодо усунення причин та умов, що сприяли вчиненню розслідуваного
кримінального правопорушення.
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5. НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
«Досудове розслідування»
5.1. Перелік теоретичних питань до комплексного екзамену
1. Поняття, завдання та функціональне призначення досудового
розслідування.
2. Форми досудового розслідування.
3. Особливості здійснення дізнання.
4. Учасники досудового розслідування
5. Суд, суддя в кримінальному процесі.
6. Функції та повноваження суду (судді).
7. Слідчий суддя в досудовому провадженні.
8. Прокурор у кримінальному процесі та його процесуальне
становище у різних стадіях кримінального процесу.
9. Органи досудового розслідування та їх компетенція.
10. Керівник органу досудового розслідування.
11. Процесуальне
становище
слідчого
органу
досудового
розслідування в кримінальному процесі.
12. Процесуальна самостійність і незалежність слідчого.
13. Процесуальний статус дізнавача.
14. Підозрюваний та обвинувачений, їх права та обов’язки.
15. Потерпілий як учасник кримінального процесу.
16. Захисник і його процесуальне становище.
17. Представники та законні представники потерпілого, їх права та
обов’язки.
18. Експерт і спеціаліст у кримінальному провадженні, відмінність в
їхньому процесуальному становищі.
19. Свідок, його права та обов’язки. Особи, які не можуть бути
допитані як свідки.
20. Обставини, що виключають можливість участі в кримінальному
провадженні.
21. Поняття заходів забезпечення кримінального провадження та їх
види.
22. Правила застосування заходів забезпечення кримінального
провадження.
23. Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід.
24. Порядок вирішення питання про накладення грошового стягнення.
25. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом,
порядок та строки тимчасового обмеження у користуванні спеціальним
правом.
26. Відсторонення від посади: порядок застосування та строки.
27. Тимчасовий доступ до речей і документів.
28. Тимчасове вилучення майна: підстави та процесуальний порядок
проведення.
29. Арешт майна. Підстави для арешту майна. Клопотання про арешт
майна та його розгляд.

66

30. Поняття, підстави та мета застосування запобіжних заходів.
31. Особисте зобов’язання.
32. Особиста порука.
33. Домашній арешт.
34. Застава, визначення її розміру та порядок внесення.
35. Застосування електронних засобів контролю.
36. Тримання під вартою як запобіжний захід. Підстави та
процесуальний порядок тримання особи під вартою.
37. Строки тримання під вартою і порядок їх продовження.
38. Затримання з метою приводу.
39. Затримання особи без ухвали слідчого судді, суду. Строки
затримання.
40. Застосування запобіжних заходів щодо неповнолітніх.
41. Підстави і процесуальний порядок скасування чи зміни
запобіжного заходу.
42. Поняття, значення і завдання стадії досудового розслідування.
43. Етапи досудового розслідування.
44. Дізнання і досудове слідство, як форми досудового розслідування.
45. Особливості розслідування кримінальних проступків.
46. Поняття і значення загальних положень досудового розслідування.
47. Підслідність та її види.
48. Початок та місце провадження досудового розслідування.
49. Строки дізнання і досудового слідства, порядок їх продовження.
50. Розгляд клопотань під час досудового розслідування.
51. Недопустимість
розголошення
відомостей
досудового
розслідування.
52. Об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування.
53. Взаємодія слідчого і оперативних підрозділів.
54. Використання науково-технічних засобів при проведенні
досудового розслідування.
55. Здійснення прокурорського нагляду, відомчого і судового
контролю за законністю в діяльності органів розслідування.
56. Поняття, види та система слідчих (розшукових) дій.
57. Класифікація слідчих (розшукових) дій.
58. Загальні процесуальні вимоги до проведення та оформлення
слідчих (розшукових) дій.
59. Допит та його процесуальне оформлення.
60. Пред’явлення для впізнання та його види.
61. Процесуальний порядок пред’явлення для впізнання.
62. Обшук та його види. Підстави і процесуальний порядок
проведення обшуку.
63. Огляд і його види. Процесуальний порядок проведення окремих
видів огляду.
64. Особливості процесуального порядку проведення огляду місця
події.
65. Ексгумація трупа, підстави і процесуальний порядок її проведення.
66. Слідчий експеримент.
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67. Освідування і його види. Порядок проведення і оформлення
окремих видів освідування.
68. Експертиза та підстави її проведення.
69. Негласні слідчі (розшукові) дії: поняття, підстави проведення.
70. Втручання у приватне спілкування.
71. Види негласних слідчих (розшукових) дій. Фіксація ходу і
результатів негласних слідчих (розшукових) дій.
72. Підстави та процесуальний порядок зняття інформації з
транспортних телекомунікаційних мереж.
73. Підстави та процесуальний порядок накладення арешту на
кореспонденцію.
74. Підстави та процесуальний порядок зняття інформації з
електронних інформаційних систем.
75. Підстави та процесуальний порядок контролю за вчиненням
злочину.
76. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у
доказуванні та в інших цілях.
77. Поняття, підстави та значення повідомлення про підозру.
78. Випадки повідомлення про підозру.
79. Складання повідомлення про підозру.
80. Порядок повідомлення про підозру.
81. Вручення письмового повідомлення про підозру.
82. Зміна повідомлення про підозру.
83. Особливості повідомлення про підозру окремій категорії осіб.
84. Поняття, підстави і умови та процесуальний порядок зупинення
досудового розслідування.
85. Підстави, умови та процесуальний порядок відновлення
досудового розслідування.
86. Форми закінчення досудового розслідування.
87. Закриття кримінального провадження: підстави та процесуальний
порядок.
88. Загальні положення кримінального провадження під час звільнення
особи від кримінальної відповідальності.
89. Підстави та порядок звільнення від кримінальної відповідальності.
90. Клопотання прокурора про звільнення від кримінальної
відповідальності.
91. Розгляд питання про звільнення від кримінальної відповідальності
судом.
92. Відкриття матеріалів досудового розслідування іншій стороні.
Обвинувальний акт.
93. Реєстр матеріалів досудового розслідування.
94. Клопотання про застосування примусових заходів медичного або
виховного характеру.
95. Надання копії обвинувального акта, клопотання про застосування
примусових заходів медичного або виховного характеру та реєстру матеріалів
досудового розслідування.
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96. Підстави та процесуальний порядок звільнення особи від
кримінальної відповідальності.
97. Обвинувальний акт та його значення. Структура та зміст
обвинувального акту.
98. Додатки до обвинувального акту.
99. Клопотання про застосування примусових заходів медичного чи
виховного характеру та його зміст.
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5.2. Перелік практичних завдань до екзамену
Практичне завдання №1
Допитана під час досудового розслідування про відкрите заволодіння її
майна двома злочинцями, потерпіла Бузина повідомила, що одного із
злочинців може легко впізнати. Пізніше у вчинені зазначеного злочину було
викрито Ісанди, який ніде не зареєстрований, місце його знаходження
невідомо.
Яку процесуальну дію слід провести з метою встановлення чи саме
Ісанди вчинив злочин?
Практичне завдання №2
При проведенні досудового розслідування слідчий виявив підстави для
зміни раніше повідомленої підозри що була складена прокурором, у зв’язку з
тим, що потерпілому було завдано тілесних ушкоджень у вигляді переламу
нижньої щелепи. У зв’язку із цим слідчий особисто склав та вручив
підозрюваному нове повідомлення про підозру та у добовий строк повідомив
про прийняте рішення прокурора.
Як повинен діяти слідчий у зазначеній ситуації?
Практичне завдання №3
Петренко побив із ревнощів дружину, а потім почав душити її. Щоб
покласти край неправомірним діям, батько дружини Мазур застосував до
Петренка фізичну силу. На наступний день Петренко, вже в стані
алкогольного сп’яніння, з метою помститися здійснив наїзд на Мазура своїм
автомобілем LEXUS RX 450 H, чим спричинив останньому тяжкі тілесні
ушкодження, після чого утік.
Який захід забезпечення необхідно застосувати стосовно майна
Петренка?
Практичне завдання №4
13 вересня близько 23.00 Фурса П.В. та Кондратюк О.О., перебуваючи у
стані алкогольного сп’яніння, підійшли до автомобіля таксі, яке стояло на
узбіччі вул. Перемоги м. Дніпро поблизу магазину „Сонечко”, із
застосуванням насильства витягли з нього водія Потапенка В.В., побили,
завдавши тяжкі тілесні ушкодження, та заволоділи майном останнього:
автомагнітолою, мобільним телефоном та грошима у розмірі 750 гривень. 14
вересня затримані за підозрою у вчиненні злочину та допитані в якості
підозрюваних Фурса П.В. та Кондратюк О.О. пояснили, що мобільний
телефон та автомагнітолу вони здали в ломбард, розташований на
вул. Рекордній поблизу БК ім. В. Стуса, за що отримали гроші у розмірі 600
гривень.
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Яку процесуальну дію доцільно застосувати задля вилучення з ломбарду
мобільного телефону та автомагнітоли?
Практичне завдання №5
Раніше судимий за крадіжку Ігнатенко запропонував Рябченку придбати
крадений приватний автомобіль, який він збирався викрасти в с.Піщанка та
перегнати до м. Дніпро. Рябченко на це погодився, але дати аванс відмовився,
заявивши, що розрахується повністю тоді, коли отримає машину. Після того,
як Ігнатенко пригнав автомобіль, Рябченко віддав тому обумовлену суму
грошей (48000 грн.).
Якими процесуальними засобами слідчий може зберігати викрадений
автомобіль?
Практичне завдання №6
Трубніков, в квартирі якого була зареєстрована і проживала Степова,
дружина його померлого сина, з метою запобігти розподілу житлової площі
вирішив її вбити. Вночі, коли Степова спала, він підкрався до неї, почав
наносити удари молотком по голові і грудях, але Степова прокинулась і
почала кричати. Зрозумівши, що вбити Степову зненацька йому не вдалося,
Трубніков відкинувши молоток, задушив Степову руками.
Які слідчі дії треба провести для встановлення місця знаходження
знаряддя злочину та приєднання його до кримінального провадження як
речового доказу?
Практичне завдання №7
Останенко і Кудрін ввечері прийшли додому до Сидоренка і почали
вимагати, щоб останній повернув борг у сумі 1500 гривень, строк сплати якого
закінчився 3 місяці тому. Сидоренко пообіцяв за тиждень повернути борг, але
обіцянки не виконав. Останенко і Кудрін знову прийшли до Сидоренка та
побили його вимагаючи гроші. Сидоренку були заподіяно середньої тяжкості
тілесні ушкодження.
Назвати підстави застосування запобіжних заходів та обставини, що
враховуються при їх обранні?
Практичне завдання №8
В період часу з 19 годин 00 хвилин 26 квітня до 09 години 30 хвилин
02 травня невстановлена особа, пошкодивши навісний замок воріт, проникла
до гаража, розташованого на території Криничанської сільської ради за
адресою: Дніпропетровська область, Криничанський район, с. Кринички,
вул. Букіна, буд. 2, звідки таємно викрала близько 200 метрів телефонного
кабелю.
Назвати, які процесуальні документи складаються з метою з’ясування
вартості викраденого кабелю?
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Практичне завдання №9
Водій Лазаренко на підставі товарно-транспортної накладної перевозив
сільськогосподарську продукцію з оптової бази у сховище підприємства. За
тиждень він рівними частинами завіз собі додому продукції на суму 19588 грн.
Назвати, процесуальний порядок виконання ухвали про обшук житла чи
іншого володіння особи з урахуванням обставин завдання?
Практичне завдання №10
Дільничний інспектор поліції, вважаючи, що квартирну крадіжку скоїв
раніше судимий Петров, прийшов до його батьків. Посилаючись на пізній час,
останні відмовились відчинити двері. Тоді дільничний інспектор з допомогою
понятих виламав двері, вчинив обшук, але передбачуваного винуватця
крадіжки та викрадених речей не виявив. За скаргою Петрових, дільничний
інспектор був притягнутий до кримінальної відповідальності і засуджений за
перевищення влади (ст.365 КК).
Які норми КПК порушив дільничний інспектор? Які слідчі (розшукові) дії
необхідно виконати, з метою фіксації протиправних дій дільничного
інспектора поліції?
Практичне завдання №11
Фурса П.В. та Кондратюк О.О. перебуваючи у стані алкогольного
сп’яніння, підійшли до автомобіля таксі, магазину „Сонечко”. Знаходячись
біля таксі Фурса П.В. та Кондратюк О.О із застосуванням насильства, витягли
з нього водія Потапенка В.В., та почали вимагати від останнього, щоб він
безоплатно відвіз їх до ж/м Лівобережний-3. Потапенко В.В. відмовився це
робити, внаслідок чого Фурса П.В. та Кондратюк О.О. почали наносити
руками удари по тулубу та голові Потапенка В.В.
Почувши вимоги продавців магазину «Сонечко» припинити бійку,
Фурса П.В. взяв камінь та кинув у їх сторону. Камінь влучив у скло вхідних
дверей від чого останнє розбилося. Після цього Фурса П.В. та Кондратюк О.О.
каменем розбили панель приладів автомобіля Потапенка В.В. та викрали
автомагнітолу «JVC» вартістю 1200 гривен. З викраденим зникли в
невідомому напрямку.
Які процесуальні дії необхідно провести для фіксації відомостей щодо
обставин вчинення кримінального правопорушення?
Практичне завдання №12
Проходячи вулицею селища, Довгань і Шурина, які знаходилися у стані
алкогольного сп’яніння зустріли Гринчука, який також був на підпитку і
почав нацьковувати на них собаку. Захищаючись, Довгань і Шурина
штахетинами, які виламали з паркана, вбили собаку, а потім почали бити
Гринчука по голові, внаслідок чого Гринчук втратив свідомість. Не
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змовляючись, Шурина зняв з Гринчука золотий ланцюжок з кулоном
загальною вартістю 19300 грн., а Довгань – годинник вартістю 7350 грн. У
лікарні Гринчук від отриманих тілесних ушкоджень помер.
Які слідчі (розшукові) дії необхідно виконати з метою встановлення
місцезнаходження викраденого майна Гринчук?
Практичне завдання №13
Самойленко, раніше судимий за крадіжку (в 2014 р. судом був
засуджений до 3-х років позбавлення волі), прийшов до гуртожитку, де
мешкала його знайома Сизова. Однак останньої в кімнаті не було.
Сподіваючись, що вона зайшла до когось із дівчат, Самойленко став відчиняти
двері інших кімнат, але там нікого не було. Виходячи із однієї з кімнат,
Самойленко побачив на шафі планшет ASUS вартістю 4000 грн., який забрав і
відніс до себе додому.
Який порядок проведення огляду місця події, а саме житла чи іншого
володіння особи?
Практичне завдання №14
Захаренко, працюючи бухгалтером приватного підприємства, за
вказівкою директора підприємства Томенка, протягом року шляхом внесення
неправдивих відомостей до документів бухгалтерського обліку та звітності
знижував розмір отриманого прибутку. Внаслідок цього не було сплачено
податок на загальну суму 150 тис. грн.
Які заходи забезпечення можливо застосувати стосовно підозрюваних,
враховуючи посади, які вони займають?
Практичне завдання №15
Знаходячись у стані сп'яніння, Кургут чіплявся до незнайомих йому
людей на майдані, брутально лаявся, на чисельні зауваження Хоренко, який
проходив повз, Кургут не реагував, а потім підібрав пусту скляну пляшку,
розбив її та «розочкою» наніс Хоренку ушкодження живота, з проникненням
в черевну порожнину, без ушкодження внутрішніх органів.
Які підстави та процесуальний порядок проведення впізнання?
Практичне завдання №16
Протягом двох років Морозова перебувала у неприязних стосунках з 64річною Богдановою. Під час чергової сварки Морозова ударила Богданову
рукою, а потім ногою. Богданова впала і головою вдарилася об асфальт,
отримавши при падінні тілесне ушкодження середньої тяжкості. Вході
досудового розслідування у показаннях свідка Євдокименко та потерпілої
Богданової виникли розбіжності щодо механізму нанесення тілесних
ушкоджень.
Який вид допиту необхідно провести за вказаною ситуацією?
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Практичне завдання №17
Червонюк перевищив швидкість і виїхав на тротуар, де збив пішохода
Скибіна, завдавши йому тяжких тілесних ушкоджень. Маючи намір уникнути
відповідальності та зникнути з місця події, Червонюк порушив правила
дорожнього руху і зіткнувся на перехресті з вантажним автомобілем,
внаслідок чого пасажирам Аверченку і Цвигуну було заподіяно тяжкі тілесні
ушкодження. Наступного дня потерпілі Аверченко та Цвигун померли.
Які підстави та процесуальний порядок затримання уповноваженою
службовою особою?
Практичне завдання №18
З Одеського музею західного і східного мистецтва було викрадено
картину Караваджо “Взяття Христа під варту”. Через деякий час у результаті
співпраці Національної поліції України з німецькими колегами були затримані
члени транснаціонального організованого злочинного угрупування, у яких
вказана картина була вилучена і повернута в Україну. Директор музею
Островський заявив, що він зможе впізнати викрадену картину.
Які процесуальні дії необхідно виконати за вказаної ситуації і чому?
Практичне завдання №19
Проходячи вулицею Довгань С.С. і Шурина П.П., які знаходилися у
стані алкогольного сп’яніння, глузували над громадянами, які проходили повз
них. Зокрема Довгань С.С. і Шурина П.П. чіплялися до громадянок Астапової
К.В. та Свірченко Ю.В., Астапова К.В. та Свірченко Ю.В. вирвалися
пошкодивши свій одяг та втекли, заховавшись у сусідньому магазині
«Будівельник», звідкіля спостерігали за діями Довганя С.С. і Шурина П.П.
Пізніше Довгань С.С. і Шурина П.П. зустріли Гринчука Г.Г., який також
був на підпитку та тримав на повідку собаку. Довгань С.С. і Шурина П.П.
почали глузувати з Гринчука Г.Г. та його собаки, кидаючи в його сторону
уламки гілок дерев. В свою чергу Гринчук Г.Г. почав нацьковувати собаку на
Довганя С.С. і Шурина П.П. Захищаючись, останні вдарили собаку
дерев’яними штахетинами, що виламали з паркану, а потім почали бити
Гринчука Г.Г. по голові, внаслідок чого останній втратив свідомість.
Заволодівши майном Гринчука на суму 2000 грн. Довгань С.С. і Шурина П.П.
втекли у невідомому напрямку.
Які процесуальні дії необхідно провести для фіксації відомостей щодо
обставин вчинення кримінального правопорушення?
Практичне завдання №20
У квартирі Іванютиної, яка підозрювалась в отруєнні громадян
миш’яком, слідчий проводив обшук, під час якого Іванютина непомітно
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викинула в кишеню одного з понятих пакунок, у якому була пляшечка з
миш’яком.
Підстави та процесуальний порядок проведення обшуку?
Практичне завдання №21
Адвокат Сафонов, викликаний слідчим для допиту як свідок у
кримінальному провадженні Колосова, підозрюваного в нанесенні тілесних
ушкоджень своїй жінці у вигляді перелому нижньої щелепи, заявив слідчому,
що не може давати показань у даному провадженні, оскільки він є єдиним
адвокатом в районі і вже обіцяв Колосову взяти участь у провадженні в якості
його захисника під час досудового розслідування і при розгляді справи в суді.
Які процесуальні дії слідчий повинен виконати за вказаної ситуації?
Практичне завдання №22
20 листопада 2018 року Пояркова звернулася до поліції з заявою про те,
що коли вона поверталася з роботи до дому, незнайомі чоловіки вирвали у неї
з рук сумочку з грошима та мобільним телефоном і зникли. 21 листопада 2018
року відомості про це кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного
реєстру досудових розслідувань та розпочато розслідування. Під час
досудового розслідування було встановлено, що кримінальне правопорушення
вчинено Пінчуком, якому 15 грудня 2018 року було оголошено про підозру,
але місцезнаходження останнього невідоме.
Яке процесуальне рішення необхідно прийняти за даних обставин??
Практичне завдання №23
Лаврук, який працює водієм таксі, керуючи власним автомобілем,
порушив правила дорожнього руху, внаслідок чого здійснив наїзд на пішохода
та завдав йому тяжкі тілесні ушкодження. Лаврука було повідомлено про
підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України. Слідчий,
враховуючи обставини вчиненого та особу підозрюваного, за погодженням з
прокурором, звернувся до суду з клопотанням про відсторонення Лаврука від
посади.
Які заходи забезпечення можна застосувати до Лаврука за вказаних
обставин?
Практичне завдання №24
13 жовтня близько 23.00 в парку відпочинку ім. Шевченко м. Дніпро
невідомий напав на Воліну С.П., силоміць затягнув її в кущі і із застосуванням
насильства вступив з нею в статевий зв’язок природним способом. Допитана в
якості потерпілої Воліна С.П. показала, що обличчя ґвалтівника вона не
бачила через темряву, однак запам’ятала, що у нього на передпліччі лівої руки
було татуювання у вигляді русалки. 16 жовтня за підозрою у вчиненні
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вказаного злочину був затриманий Авдєєв В.С., на передпліччі лівої руки
якого було виявлено татуювання у вигляді русалки.
Яку процесуальну дію необхідно провести для фіксування татуювання
на тілі людини?
Практичне завдання №25
Горбенко, вночі на вулиці, напав на Маланчика і, вимагаючи у нього
гроші, два рази вдарив його кастетом по голові, а потім зняв хутряну шапку,
шкіряне пальто та годинник. Від отриманих ушкоджень голови Маланчик
помер на місці. Встановлено, що хутряна шапка знаходиться вдома у
Горбенко.
Чи може слідчий вилучити шапку з житла Горбенко? Назвати, які
випадки проникнення до житла чи іншого володіння особи передбачено КПК
України та які процесуальні документи складаються за наслідками такого
проникнення?
Практичне завдання №26
15-річний Бурцій із застосуванням фізичного насильства завів до
лісосмуги однолітку Івашину, задовольнив з нею статеву пристрасть
неприродним способом, після чого зґвалтував її. Боячись, що Івашина
повідомить про вчинене з нею органам поліції, Бурцій відразу після
зґвалтування, задушив її.
Назвати, які процесуальні особливості передбачені КПК України для
проведення слідчих (розшукових) дій з участю неповнолітнього?
Практичне завдання №27
Малько та Усов домовились між собою для того, щоб заволодіти
коштовностями та грошима знайомої Макарової. Виготовивши макет пістолета
та одягнувши маски на обличчя, вони вночі, за допомогою підбору ключів, проникли
до Макарової у квартиру і не включаючи світла, погрожуючи цією зброєю забрали у
неї золоті прикраси та гроші на загальну суму 10 тис. грн.
Які процесуальні дії необхідно провести з метою встановлення місця
знаходження золотих прикрас, а також їх належності потерпілій?
Практичне завдання №28
Будіна знала, що хвора на гонорею, про що повідомила Граненка, який
бажав вступити з нею в статеві стосунки. Граненко, незважаючи на це вступив
з нею в статеві стосунки, після яких він також захворів на гонорею. Окрім
Граненка, Будіна також заразила гонореєю гр-на Карпенка.
Назвати, який порядок отримання зразків для експертизи?
Практичне завдання №29
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Іванов, Нікітін та Хурцилава, маючи газові пістолети, під виглядом
працівників поліції затримували потерпілих, вивозили їх за межі населених
пунктів і забирали в них цінності та гроші. Потерпілі пояснювали, що
злочинці демонстрували пістолети, клацали затворами, вимагали гроші, клали
на землю обличчям донизу. В одних випадках потерпілі самі віддавали
цінності, в інших – винні їх обшукували і забирали гроші, цінності. Таким
чином за період з вересня по грудень 2018 р. Іванов, Нікітін, Хурцилава
вчинили 10 епізодів.
Назвати, який порядок об’єднання і виділення матеріалів досудового
розслідування?
Практичне завдання №30
Колосков побив із ревнощів дружину, а потім почав душити її. Щоб
покласти край неправомірним діям, батько дружини (Мазур) застосував до
Колоскова фізичну силу і вигнав з будинку. Вночі Колосков в стані
алкогольного сп'яніння повернувся до місця події з метою вбивства дружини і
її батька, заблокував вхідні двері трубою, та підпалив будинок. Колосков
перешкоджав потерпілим залишити будинок, розмахуючи металевим прутом
біля вікон. Завдяки сусідам, потерпілих евакуювали з палаючого будинку.
Підстави та порядок проведення огляду місця події за вказаних
обставин?
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5.3. Зміст екзамену
ТЕМА № 1 Сутність, завдання та форми досудового розслідування
Поняття досудового розслідування. Форми досудового розслідування.
Поняття досудового слідства. Поняття дізнання. Завдання досудового
розслідування. Функціональне призначення досудового розслідування.
Суб’єкти (учасники) досудового розслідування. Сторони кримінального
провадження. Сторона обвинувачення. Прокурор та його повноваження під
час досудового розслідування. Органи досудового розслідування. Слідчий
Національної поліції. Слідчий органів безпеки. Слідчий органів, що
здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства. Слідчий
органів державного бюро розслідувань. Повноваження слідчого під час
досудового розслідування. Керівник органу досудового розслідування та його
повноваження під час досудового розслідування. Оперативні підрозділи
Національної поліції, органів безпеки, органів, що здійснюють контроль за
додержанням податкового законодавства, органів Державної пенітенціарної
служби України, органів Державної прикордонної служби України, органів
Державної митної служби України та їх повноваження під час досудового
розслідування. Сторона захисту. Поняття потерпілого та його представника.
ТЕМА №2 Загальні положення досудового розслідування
Поняття загальних положень досудового розслідування. Система
загальних положень досудового розслідування. Початок досудового
розслідування. Єдиний реєстр досудових розслідувань. Відомості, що
вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Досудове
розслідування злочинів і кримінальних проступків. Відмінність дізнання від
досудового слідства. Поняття підслідності. Види підслідності. Предметна або
родова підслідність. Територіальна підслідність. Персональна або спеціальна
підслідність. Підслідність за зв’язком справ. Альтернативна підслідність.
Виключна підслідність. Об’єднання і виділення матеріалів досудового
розслідування. Підстави об’єднання матеріалів досудового розслідування.
Підстави виділення матеріалів досудового розслідування. Місце проведення
досудового розслідування. Строки досудового розслідування. Строки
досудового слідства. Порядок і суб’єкти, які уповноваженні продовжити строк
досудового слідства. Граничні строки досудового слідства. Строки дізнання.
Порядок і суб’єкти, які уповноваженні продовжити строк дізнання. Граничні
строки дізнання. Клопотання про продовження строку досудового
розслідування. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його
завершення.
Недопустимість
розголошення
відомостей
досудового
розслідування.
ТЕМА №3 Процесуальний порядок та умови проведення слідчих
(розшукових) дій
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Поняття слідчих (розшукових) дій. Система слідчих (розшукових) дій.
Допит. Одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб. Пред’явлення
особи для впізнання. Пред’явлення речей для впізнання. Пред’явлення трупа
для впізнання. Проведення допиту, впізнання у режимі відеоконференції під
час досудового розслідування. Обшук. Огляд. Огляд трупа. Огляд трупа,
пов’язаний з ексгумацією. Слідчий експеримент. Освідування особи.
Проведення експертизи. Отримання зразків для експертизи. Загальні правила
провадження слідчих (розшукових) дій.
ТЕМА №4 Процесуальний порядок та умови проведення негласних
слідчих (розшукових) дій
Поняття негласних слідчих (розшукових) дій. Система негласних
слідчих (розшукових) дій. Втручання у приватне спілкування. Аудіо-,
відеоконтроль особи. Арешт, огляд і виїмка кореспонденції. Зняття інформації
з транспортних телекомунікаційних мереж. Зняття інформації з електронних
інформаційних систем. Аудіо-, відеоконтроль особи. Накладення арешту на
кореспонденцію. Огляд і виїмка кореспонденції. Зняття інформації з
транспортних телекомунікаційних мереж. Зняття інформації з електронних
інформаційних систем. Дослідження інформації, отриманої при застосуванні
технічних засобів. Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого
володіння особи. Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу.
Спостереження за особою, річчю або місцем. Аудіо-, відеоконтроль місця.
Контроль за вчиненням злочину. Контрольована поставка. Контрольована та
оперативна закупка. Спеціальний слідчий експеримент. Імітування обстановки
злочину. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності
організованої групи чи злочинної організації. Негласне отримання зразків,
необхідних для порівняльного дослідження. Використання конфіденційного
співробітництва. Випадки, коли проведення негласних слідчих (розшукових)
дій заборонено. Загальні правила провадження негласних слідчих
(розшукових) дій.
ТЕМА №5 Процесуальний
повідомлення особі про підозру

порядок

та

організаційні

умови

Поняття та підстави повідомлення про підозру. Письмове повідомлення
про підозру: структура, зміст, логіка, мова і стиль.
Відомості, що вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань у
разі повідомлення про підозру.
Процесуальний порядок повідомлення про підозру. Особливості
повідомлення про підозру окремій категорії осіб.
Допит підозрюваного.
Зміна і доповнення підозри. Обов’язок слідчого, прокурора або іншої
уповноваженої службової особи детально роз’яснити кожне право, що
зазначене у повідомленні про права.
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ТЕМА №6 Процесуальні умови та порядок застосування заходів
забезпечення кримінального провадження
Поняття, значення та загальні правила застосування заходів
забезпечення кримінального провадження. Підстави та процесуальний
порядок застосування заходів забезпечення кримінального провадження:
виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід; накладення грошового
стягнення; тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом;
відсторонення від посади; тимчасовий доступ до речей і документів;
тимчасове вилучення майна; арешт майна; поняття та система запобіжних
заходів; особисте зобов’язання; особиста порука; застава; домашній арешт;
тримання під вартою; екстрадиційний арешт; тимчасовий арешт; затримання
особи.
ТЕМА №7 Процесуальний порядок зупинення і відновлення
досудового розслідування
Поняття і значення зупинення досудового розслідування. Підстави
зупинення досудового розслідування. Умови і процесуальний порядок
зупинення досудового розслідування. Оголошення розшуку підозрюваного.
Підстави і процесуальний порядок відновлення досудового
розслідування у зупиненому кримінальному провадженні.
ТЕМА №8 Процесуальні та організаційні особливості закінчення
досудового розслідування
Поняття і види закінчення досудового розслідування. Поняття закриття
кримінального провадження. Підстави закриття кримінального провадження.
Підстави та процесуальний порядок закриття кримінального провадження
слідчим. Підстави та процесуальний порядок закриття кримінального
провадження прокурором. Підстави та процесуальний порядок закриття
кримінального провадження судом.
Звільнення особи від кримінальної відповідальності. Загальні
положення кримінального провадження під час звільнення особи від
кримінальної відповідальності. Підстави та порядок звільнення від
кримінальної відповідальності. Клопотання прокурора про звільнення від
кримінальної відповідальності. Розгляд питання про звільнення від
кримінальної відповідальності судом. Відновлення провадження при відмові
від поручительства.
Звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про
застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.
Відкриття матеріалів досудового розслідування іншій стороні. Обвинувальний
акт. Реєстр матеріалів досудового розслідування. Клопотання про
застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.
Надання копії обвинувального акта, клопотання про застосування примусових
заходів медичного або виховного характеру та реєстру матеріалів досудового
розслідування.
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6. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Результати проведення практичної частини комплексного атестаційного
екзамену з дисциплін «Кваліфікація злочинів, підслідних Національній
поліції», «Досудове розслідування», «Організація розслідування злочинів»
оцінюються згідно з Положенням про екзаменаційну комісію з проведення
атестації здобувачів вищої освіти Дніпропетровського державного
університету внутрішніх справ, затвердженим наказом ректора ДДУВС від
22.10.2018 № 894 (зі змінами, внесеними наказом ректора ДДУВС від
07.06.2019 № 450).
При проведенні комплексного атестаційного екзамену з використанням
квест-технологій окремо оцінюються теоретична та практична частини
екзамену, що знаходить своє відображення у протоколі засідання ЕК.
При отриманні незадовільної оцінки хоча б з однієї навчальної
дисципліни або складової комплексного екзамену загальна оцінка за
результатами його складання є незадовільною.
За теоретичну і практичну частину відповіді на питання білету з однієї
навчальної дисципліни виставляється єдина оцінка за 100-бальною шкалою,
яка потім переводиться у національну та шкалу ECTS.
При оцінюванні комплексного атестаційного екзамену підсумкова
оцінка виставляється як середнє арифметичне оцінок за 100-бальною шкалою,
отриманих з кожної навчальної дисципліни, що включені до комплексного
атестаційного екзамену, яка потім переводиться у національну та шкалу ECTS.
На підставі вищевикладеного, результат виконання курсантом
практичної частини комплексного атестаційного екзамену може бути
максимально оціненим з позиції навчальної дисципліни «Досудове
розслідування» у 100 балів залежно від рівня володіння курсантом наступними
нижче викладеними компетентностями з відповідною диференціацією балів:
- рівень підготовки курсанта до виконання практичного завдання на
локації: наявність бланків процесуальних документів, пакетів для вилучення
речових доказів, канцелярського приладдя для роботи та опечатування
вилучених з місця події речових доказів (максимально 6 балів);
- визначення підстави проведення процесуальної дії та кола її учасників
згідно умов локації (максимально 6 балів);
- проявлена на локації уважність, ретельність при виявленні та вилученні
речових доказів (максимально 8 балів);
- результативність розумової діяльності курсанта під час критичного
аналізу виявлених слідів, їх систематизації, співставлення виявлених на
локації доказів із положеннями практичної частини екзаменаційного білету,
своєчасне звернення уваги на нові обставини в умовах динамічного розвитку
ситуації (максимально 8 балів);
- висвітлення курсантом процесуального порядку проведення обраної
ним процесуальної дії (максимально 6 балів);
- роз’яснення учасникам процесуальної дії їх прав та обов’язків
(максимально 6 бали);
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- дотримання процесуального порядку проведення процесуальної дії
згідно КПК та використання можливостей її додаткової фіксації (максимально
15 балів);
- дотримання норм КПК під час збирання доказів, закріплення доказів
(максимально 10 балів);
- відповідність змісту процесуального документа фактичній обстановці
локації (максимально 8 балів);
- відповідність
дій
рекомендаціям
криміналістичної
тактики
(максимально 12 балів);
- відповідність нормам КПК процесуального документу, що складений
по закінченню проведення процесуальної дії (максимально 15 балів).
На підставі вищевикладених положень, отримана курсантом кількість
балів від навчальної дисципліни «Досудове розслідування» додається до
відповідних балів із навчальних дисциплін «Кваліфікація злочинів, підслідних
Національній поліції» та «Організація розслідування злочинів», після чого
виводиться середнє арифметичне оцінок за 100-бальною шкалою.
За 100бально
За
За
ю
національно шкалою
шкало ю шкалою ECTS
ю
90–100

Відмінно

83–89

А

B
Добре

75–82

C

68–74

D
Задовільно

60–67
35–59 Незадовільн
о
1–34

E
FX
F

Пояснення
Теоретичний зміст курсу засвоєний у повному
обсязі; сформовані необхідні практичні
навички
Теоретичний зміст курсу засвоєний у повному
обсязі; в основному сформовані необхідні
практичні навички
Теоретичний
зміст
курсу
переважно
засвоєний;
в
основному
сформовані
практичні навички
Теоретичний зміст курсу засвоєний не
повністю, але прогалини не носять
істотного
характеру;
в
основному
сформовані необхідні практичні навички
Теоретичний зміст курсу засвоєний частково;
не сформовані деякі практичні навички
Теоретичний зміст курсу засвоєний частково
з істотними прогалинами; не сформовані
необхідні практичні навички
Теоретичний зміст курсу не засвоєний; не
сформовані необхідні практичні навички

Екзаменаційна оцінка визначається залежно від оцінок відповідей на
окремі питання.

