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ПЕРЕДМОВА 

 

Для самостійного вивчення дисципліни «Актуальні проблеми 

криміналістичного забезпечення розслідування злочинів» необхідно засвоїти 

матеріал відповідно до навчальної програми дисципліни, яка містить загальні 

методичні вказівки, теми для самостійної роботи, контрольні запитання, а 

також перелік рекомендованої літератури. 

 

Самостійна робота – одна з форм самостійного опрацювання матеріалу 

курсу студентом. Вона сприяє поглибленню знань навчальної дисципліни і 

формуванню навичок для практичного застосування. 

 

Метою самостійної роботи є вироблення у студентів вміння самостійно 

вивчати матеріал з навчальної дисципліни «Актуальні проблеми 

криміналістичного забезпечення розслідування злочинів», аналізувати 

законодавчі акти та спеціальну літературу, формулювати і обґрунтовувати 

свої висновки щодо проблемних питань, а також застосовувати набуті 

теоретичні знання в практичній діяльності.  

 

Для підготовки до самостійної роботи студентові пропонується тема, 

перелік питань, тестові завдання та контрольні питання для самостійного 

оцінювання знань, а також рекомендована література. Окрім рекомендованої 

літератури можна використовувати інші доступні джерела. Підсумковою 

формою контролю знань є экзамен, який має на меті перевірити рівень 

засвоєння теоретичних знань, уміння застосовувати ці знання при вирішенні 

конкретних професійних задач. 

 

В результаті вивчення курсу дисципліни «Актуальні проблеми 

криміналістичного забезпечення розслідування злочинів» студенти повинні  

знати:  

- основні проблеми загальної теорії криміналістики;  

- зміст традиційних галузей криміналістичної техніки;  

- загальні положення криміналістичної тактики та її окремих 

елементів;  

- тактичні особливості проведення окремих слідчих дій; 

-  загальні положення криміналістичної методики; 

- специфіку розслідування окремих видів злочинів. 
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1 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ 

 

 

 Тематичний план навчальної «Актуальні проблеми криміналістичного 

забезпечення розслідування злочинів» 

 

Змістовий модуль 1. Наукові основи методики розслідування 

злочинів. 

 

Тема 1. Наукові основи методики розслідування злочинів 

Поняття й сутність криміналістичної методики.Поняття, види та 

структура окремих криміналістичних методик. Принципи криміналістичної 

методики. Етапи розслідування злочину. Криміналістична характеристика 

злочинів. Структура криміналістичної характеристики злочинів. 

 

Змістовий модуль 2. Особливості криміналістичного забезпечення 

розслідування окремих злочинів проти життя та здоров'я особи 

 

Тема 2. Вбивства на замовлення: попередження та розкриття. 

Кримінально-правове поняття вбивства на замовлення. Причини та 

умови, що сприяють розповсюдженню вбивств на замовлення. Основні 

характеристики вбивства на замовлення. Ознаки, організація, способи 

вчинення та приховання фактів вчинення вбивства на замовлення.  

Розкриття, розслідування вбивств на замовлення. Типові слідчі ситуації та 

версії початкового етапу розслідування. Організація й тактика проведення 

окремих слідчих (розшукових) дій в ході розслідування. 

 

Тема 3. Особливості розслідування злочинів, пов’язаних із 

неналежним виконанням професійних обов’язків медичним 

працівником. 

Криміналістична характеристика злочинів, пов’язаних із неналежним 

виконанням професійних обов’язків медичним працівником. Елементи 

криміналістичної характеристики злочинів. Спосіб вчинення злочинів. 

Типова «слідова» картина як елемент криміналістичної характеристики 

злочинів. Типові слідчі ситуації та слідчі версії початкового етапу 

розслідування злочинів, пов’язаних із неналежним виконанням 

професійних обов’язків медичним працівником. 
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Організація й тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій 

в ході розслідування злочинів. Слідчі (розшукові) дії на початковому етапі 

розслідування. Особливості огляду при розслідуванні злочинів. 

Використання спеціальних знань в ході розслідування злочинів, 

пов’язаних із неналежним виконанням професійних обов’язків медичним 

працівником.  

 

Змістовий модуль 3. Особливості криміналістичного забезпечення 

розслідування окремих злочинів проти волі, честі та гідності особи, а 

також проти статевої свободи та статевої недоторканості особи. 

 

Тема 4. Особливості розслідування торгівлі людьми. 
Криміналістична характеристика торгівлі людьми. Елементи 

криміналістичної характеристики торгівлі людьми. Способи вчинення 

торгівлі людьми як елемент криміналістичної характеристики. Типові 

слідчі ситуації та версії початкового етапу розслідування. Організація й 

тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій в ході розслідування 

торгівлі людьми. Особливості провадження огляду місця події та інших 

слідчих (розшукових) дій. Використання спеціальних знань в ході 

розслідування торгівлі людьми. 

 

Тема 5.Особливості розслідування розбещення неповнолітніх. 

Криміналістична характеристика розбещення неповнолітніх. 

Елементи криміналістичної характеристики розбещення неповнолітніх. 

Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики розбещення 

неповнолітніх. Типові слідчі ситуації та версії початкового етапу 

розслідування розбещення неповнолітніх. Організація й тактика 

проведення окремих слідчих (розшукових) дій в ході розслідування 

розбещення неповнолітніх. Використання спеціальних знань в ході 

розслідування розбещення неповнолітніх.  

 

Змістовий модуль 4. Особливості криміналістичного забезпечення 

розслідування окремих злочинів у сфері господарської діяльності 

Тема 6.Особливості розслідування зайняття гральним бізнесом 

Криміналістична характеристика зайняття гральним бізнесом. 

Предмет безпосереднього злочинного посягання зайняття гральним 

бізнесом. Способи вчинення та приховання зайняття гральним бізнесом. 

Типові слідчі ситуації та версії початкового етапу розслідування. 
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Організація й тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій 

в ході розслідування заняття гральним бізнесом. Слідчі (розшукові) дії, що 

проводяться на початковому етапи розслідування. Використання 

спеціальних знань в ході розслідування заняття гральним бізнесом.  

 

Тема 7.Особливості розслідування контрабанди 

Криміналістична характеристика контрабанди. Способи вчинення та 

типова «слідова» картина контрабанди як елемент криміналістичної 

характеристики.Типові слідчі ситуації та версії початкового етану 

розслідування контрабанди.Організація й тактика проведення окремих 

слідчих (розшукових) дій в ході розслідування контрабанди. Тактичні 

особливості проведення особистого обшуку в ході розслідування 

контрабанди. Використання спеціальних знань в ході розслідування 

контрабанди.  

 

Змістовий модуль 5. Особливості криміналістичного забезпечення 

розслідування окремих злочинів проти громадської безпеки 

 

Тема 8.Особливості розслідування бандитизму 

Криміналістична характеристика бандитизму. Елементи 

криміналістичної характеристики бандитизму. Особливості способу 

вчинення бандитського нападу як елемент його криміналістичної 

характеристики. Типові слідчі ситуації та версії початкового етапу 

розслідування бандитизму. Організація й тактика проведення окремих 

слідчих (розшукових) дій в ході розслідування бандитизму. Використання 

спеціальних знань в ході розслідування бандитизму.  

 

Тема 9. Особливості розслідування терористичних актів 

Криміналістична характеристика терористичних актів. Елементи 

криміналістичної характеристики терористичних актів. Спосіб вчинення 

терористичних актів як елемент криміналістичної характеристики.Типові 

слідчі ситуації та слідчі версії початкового етапу розслідування 

терористичних актів. 

Організація й тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій 

при розслідуванні терористичних актів. Особливості провадження огляду 

місця події (при наявності трупа, за відсутністю такого) при розслідуванні 

терористичних актів. Використання спеціальних знань при розслідуванні 

терористичних актів. 
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Змістовий модуль 6. Особливості криміналістичного забезпечення 

розслідування окремих злочинів проти громадського порядку та 

моральності 

 

Тема 10.Особливості розслідування масових заворушень 

Криміналістична характеристика масових заворушень. Елементи 

криміналістичної характеристики масових заворушень. Спосіб вчинення 

масових заворушень. Типові слідчі ситуації та версії початкового етапу 

розслідування масових заворушень Організація й тактика провадження 

окремих слідчих (розшукових) дій в ході розслідування масових 

заворушень. Підготовчий етап огляду місця події при розслідуванні 

масових заворушень. Необхідність проведення освідування на початковому 

етапі розслідування масових заворушень. Використання спеціальних знань 

в ході розслідування масових заворушень. 

 

Тема 11. Особливості розслідування хуліганств 

Криміналістична характеристика хуліганств. Елементи 

криміналістичної характеристики хуліганства. Спосіб вчинення хуліганства 

як елемент криміналістичної характеристики. Типові слідчі ситуації та 

версії початкового етапу розслідування хуліганств. Тактика проведення 

окремих слідчих (розшукових) дій в ході розслідування хуліганств. 

Особливості проведення огляду місця події під час розслідування 

хуліганства. Використання спеціальних знань в ході розслідування 

хуліганств.  

 

Змістовий модуль 7. Особливості криміналістичного забезпечення 

розслідування окремих злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, а також у сфері 

службової діяльності 

 

Тема 12.Особливості розслідування злочинів, пов’язаних з 

незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів або прекурсорів 

Криміналістична характеристика злочинів, пов’язаних з незаконним 

обігом психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Типові слідчі 

ситуації та версії початкового етапу розслідування. Тактика провадження 

окремих слідчих (розшукових) дій в ході розслідування. Типова 

послідовність дій слідчого та співробітників оперативних підрозділів після 

затримання особи за незаконне виготовлення, вживання чи збут наркотичних 

засобів. Тактика допиту особи, підозрюваної у вчиненні злочину. 
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Використання спеціальних знань в ході розслідування злочинів у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. 

Тема 13. Особливості розслідування службових злочинів 

Криміналістична характеристика службових злочинів. Особливості 

особи злочинця цієї категорії злочинів. Типові слідчі ситуації та версії 

початкового етапу розслідування службових злочинів. Організація й 

тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій в ході розслідування 

службових злочинів. Особливості тактики проведення слідчих 

(розшукових) дій при розслідуванні певних видів службових злочинів. 

Використання спеціальних знань в ході розслідування службових злочинів.  

1.2. Структура навчальної дисципліни  

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин для денної/заочної форми навчання 

В
сь

о
г
о

 У тому числі 

Л
ек

. 

П
р

. 

Л
а

б
. 

С
.р

. 

1 2 3 4 5 6 7 

Змістовий модуль 1. Наукові основи методики розслідування злочинів 

 

1 Наукові основи методики розслідування 

злочинів 

 

18/15 

 

2/0 

2/0 

 

- 

 

14/15 

 Разом за змістовим модулем 1 18/15 2/0 2/0 - 14/15 

Змістовий модуль 2. Особливості криміналістичного забезпечення розслідування окремих злочинів проти 

життя та здоров'я особи 

2 Вбивства на замовлення: попередження та 

розкриття. 

 

 

18/19 

 

2/2 

2/2 

- 

/0,0 

 

14/15 

3 Особливості розслідування злочинів, 

пов’язаних із неналежним виконанням 

професійних обов’язків медичним 

працівником 

 

 

18/15 

 

2/0 

0 

2  2/0/02- 

 

- 

 

 

14/15 

 Разом за змістовим модулем 2 36/34 4/2 4/24/2 - 28/30 

Змістовий модуль 3. Особливості криміналістичного забезпечення розслідування окремих злочинів проти 

волі, честі та гідності особи, а також проти статевої свободи та статевої недоторканості особи 

4 Особливості розслідування торгівлі 

людьми 

18/19 2/2 22/2/2 - 14/15 
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5 Особливості розслідування розбещення 

неповнолітніх 

 

18/15 2/0 2/0 - 14/15 

Разом за змістовим модулем 3 36/34 4/2 4/2 - 28/30 

Змістовий модуль 4. Особливості криміналістичного забезпечення розслідування окремих злочинів у сфері 

господарської діяльності 

6 Особливості розслідування зайняття 

гральним бізнесом 

18/15 2/0 22/0/0 - 14/15 

7 Особливості розслідування контрабанди 18/15 2/0 2/0 - 14/15 

 Разом за змістовим модулем 4 36/30 4/0 4/0 - 28/30 

Змістовий модуль 5. Особливості криміналістичного забезпечення розслідування окремих злочинів проти 

громадської безпеки 

8 Особливості розслідування бандитизму 18/19 2/2 2/2 - 14/15 

9 Особливості розслідування терористичних 

актів 

 

18/15 2/0 2/0 - 14/15 

 Разом за змістовим модулем 5 36/34 4/2 44/2/2 - 28/30 

 Змістовий модуль 6. Особливості криміналістичного забезпечення розслідування окремих злочинів 

проти громадського порядку та моральності 

10 Особливості розслідування масових 

заворушень 
 

18/19 2/2 2/2 - 14/15 

11 Особливості розслідування хуліганств 

 

18/15 2/0 2/0 - 14/15 

Разом за змістовим модулем 6 36/34 4/2 4/2 - 28/30 

 Змістовий модуль 7. Особливості криміналістичного забезпечення розслідування окремих злочинів у 

сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, а також у сфері 

службової діяльності 

12 Особливості розслідування злочинів, 

пов’язаних з незаконним обігом 

наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів або прекурсорів 

 

 

21/16 

 

4/2 

 

44/2/2 

 

- 

 

13/12 

13 Особливості розслідування службових 

злочинів 

 

21/13 4/0 4/0 - 13/13 

Разом за змістовим модулем 7 42/29 8/2 48/2/8/2 - 26/25 

Усього годин за дисципліну 240/210 30/10 30/10 - 180/190 

 

 

 

file:///D:/Documents%20and%20Settings/User/User/Desktop/Розслідування%20окремих%20видів%20злочинів.doc%23bookmark27
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1.3 Методи поточного та підсумкового атестаційного контролю з 

навчальної дисципліни «Актуальні проблеми криміналістичного 

забезпечення розслідування злочинів»  
 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 

використовуються такі методи оцінювання знань: 

- поточне тестування після вивчення кожної теми; 

- поточне тестування після вивчення кожного змістового модуля; 

- оцінка за самостійну роботу; 

- залік/екзамен. 

Поточний контроль проводиться шляхом спілкування із студентами під 

час лекцій, практичних занять та консультацій. 

Бали, які набрані студентом під час поточного контролю, 

дораховуються до модульних оцінок. 

В кінці семестру, студент може набрати до 60% підсумкової оцінки за 

виконання всіх видів робіт, що виконуються протягом семестру і до 40% 

підсумкової оцінки – на екзамені. Складання заліку (екзамену) є 

обов’язковим елементом підсумкового контролю знань для студентів, які 

претендують на оцінку «добре» або «відмінно». Якщо студент виконав всі 

види робіт протягом семестру (з мінімальними вимогами до знань) та набрав 

60% підсумкової оцінки (тобто «задовільно»), то він, за бажанням, може 

залишити набрану кількість балів як підсумкову оцінку і не складати залік. 

Повторне складання заліку з метою підвищення позитивної оцінки не 

дозволяється.  

Семестровий контроль за результатами вивчення дисципліни 

проводиться в останній атестаційний тиждень семестру шляхом постановки 

підсумкової оцінки до залікової відомості.  

Залікові білети знаходяться в пакеті документів на дисципліну. 

 

 

 

 

2. ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

2.1 Тема 1. Наукові основи методики розслідування злочинів  

 

План  

 

1. Поняття й сутність криміналістичної методики. 

2. Поняття, види та структура окремих криміналістичних методик. 

3. Принципи криміналістичної методики.  

4. Етапи розслідування злочину.  

5. Криміналістична характеристика злочинів.  

6. Структура криміналістичної характеристики злочинів. 
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Теми рефератів: 
 

1. Тактика окремих гласних та негласних слідчих (розшукових) дій.  

2. Засоби криміналістичної тактики (тактичний прийом, тактична 

рекомендація, тактична операція, тактична комбінація). 

3. Поняття і принципи планування розслідування.  

4. Поняття та види криміналістичних версій. Система типових версій. 6. 

Побудова та перевірка слідчих версій.  

5. Технологія планування розслідування. Форми плану розслідування. 

6. Особливості планування по складних, багатоепізодних провадженнях. 

 

Скласти план розслідування за фабулою.  

 

Ф а б у л и  

1. До чергової частини поліції надійшло повідомлення про те, що в 

одному з номерів готелю прибиральницею виявлено труп чоловіка. На місце 

події виїхала чергова слідчо-оперативна група та судово- медичний експерт. 

Під час проведення огляду місця події було встановлено наступне: на 

готельному ліжку обличчям уверх лежить труп чоловіка середнього росту і 

статури, на вигляд близько 45 років, одягнений в чорні брюки та білу 

сорочку, взутий в чорні туфлі. На голові, а саме в області правої скроні 

виявлено вогнепальне поранення зі слідами пострілу в притул. У руці 

потерпілого затиснутий пістолет, який прилягає до скроні. Обстановка в 

готельному номері не порушена.  

2. До поліції надійшла заява від Г. про угон його автомобіля марки 

―Ноndа‖. До заяви додавалися необхідні документи, одним з яких був 

страховий поліс на автомобіль на випадок його угону. Слідчі (розшукові) та 

негласні слідчі (розшукові) дії щодо встановлення місцезнаходження 

автомобіля позитивних результатів не дали.  

3. 07.07.2012 року на автостоянці спортивного комплексу ―Tetra‖, 

розташованого на вул. Пятницькій, 85, стався вибух автомобіля ―Audi‖. На 

момент вибуху в автомобілі знаходилися дві особи, які від отриманих 

поранень померли на місці. За даним фактом відкрито кримінальне 

провадження, під час якого встановлено: автомобіль зареєстрований на Д., 

який є директором будівельної компанії ―Дім‖, загиблими особами є особис- 

тий водій Д. та його дружина.  

 

Література до теми: 

 

1. Белкин Р. С. Очерки криминалистической тактики: учеб. пособие / 

Р. С. Белкин. – Волгоград: ВСШ МВД РФ, 1993. – 200 с. 
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2. Вільгушинський М. Й. Тактика судового слідства в системі 

криміналістики: моногр. / М. Й. Вільгушинський; за ред. В. Ю. 

Шепітька. – Х.: Право, 2010. – 168 с.  

3. Водянова Н. Б. Основы планирования и программирования 

следственной деятельности: моногр. / Н. Б. Водянова; под ред. Е. П. 

Ищенко. – М.: Юрлитинформ, 2010. – 144 с.  

4. Комиссаров В. И. Теоретические проблемы следственной тактики / 

В. И. Комиссаров; под ред. А. В. Михайлова. – Саратов: Саратов. ун-

т, 1987. – 156 с. 

5.  Коновалова В. Е. Криминалистическая тактика: теории и 

тенденции: [учеб. пособие] / В. Е. Коновалова, В. Ю. Шепитько. – 

Харьков: Гриф, 1997. – 256 с.  

6. Коновалова В. Е. Версия: концепция и функции в судопроизводстве: 

[моногр.] / В. Е. Коновалова. – Х.: Изд. ФЛ-П Вапнярчук Н.Н., 2007. 

– 192 с.  

7. Шепітько В. Ю. Криміналістична тактика (системно- структурний 

аналіз): моногр. / В. Ю. Шепітько. – Х.: Харків юрид., 2007. – 432 с. 

8. Якушин С. Ю. Криминалистическая тактика: вопросы теории и 

практики: [учеб. пособие] / С. Ю. Якушин. – Казань: Казан. гос. ун-

т, 2010. – 178 с.  

 

 

2.2 Тема 2. Вбивства на замовлення: попередження та розкриття. 

 

План 

1.  Кримінально-правове поняття вбивства на замовлення.  

2. Причини та умови, що сприяють розповсюдженню вбивств на 

замовлення.  

3. Основні характеристики вбивства на замовлення.  

4. Типові слідчі ситуації та версії початкового етапу розслідування. 

5. Організація й тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій в 

ході розслідування. 

 

Теми рефератів: 
 

1. Криміналістична характеристика вбивств на замовлення.  

2. Обставини, що підлягають доказуванню.  

3. Організація та планування розслідування.  

4. Слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії. 

5. Тактичні операції при розслідуванні вбивств на замовлення. 
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За наведеною фабулою визначте ознаки вбивства на замовлення.  

Запропонуйте систему слідчих (розшукових) та негласних слідчих 

(розшукових) дій.  

 

Ф а б у л а 1. У Харкові по вул. Клочківській у ліфті на восьмому 

поверсі дев’ятиповерхового будинку 13.01.2017р. було знайдено труп 

директора комерційної фірми М. з вогнепальними пораненнями. При огляді 

місця події на майданчику між сьомим та восьмим поверхами виявлено 

стріляні гільзи калібру 7,62 мм і валізу, в якій був автомат АКС-74У. За 

шахтою ліфта знайдено стріляні гільзи калібру 9 мм і пістолет Макарова зі 

спиляним номером. При огляді трупа слідчий виявив вогнепальні поранення 

в правому боці та потилиці загиблого. 

 

Література до теми: 

1. Журавель В. А. Криміналістичні методики: сучасні наукові концепції: 

моногр. / В. А. Журавель. – Х.: Вид. агенція ―Апостиль‖, 2012. – 304 

с.  

2. Здоровко С. Ф. Розслідування вбивств, що вчиняються організованими 

злочинними групами (типові тактичні опера- ції): моногр. / С. Ф. 

Здоровко; за ред. В. Ю. Шепітька. – Х.: Гриф, 2004. – 176 с.  

3. Коновалова В. Е. Убийство: искусство расследования: моногр. / В. Е. 

Коновалова. – Х.: Изд. СПД ФО Вапнярчук Н. М., 2006. – 320 с.  

4. Костенко М. В. Вбивства на замовлення: криміналістична 

характеристика: [моногр.] / М. В. Костенко; за ред. проф. В. О. 

Коновалової. – Х.: Вид. СПД ФО Вапнярчук Н. М., 2006. – 160 с.  

5. Расследование отдельных видов преступлений: учеб. пособие / О. Я. 

Баев, А. С. Одиноких, М. Б. Вандер и др. – Воронеж: Изд-во 

Воронеж. ун-та, 1986. – 193 с. 

6. Семеногов В. В. Розслідування вбивств, прихованих ін- сценуванням: 

моногр. / В. В. Семеногов; за ред. проф. В. О. Коновалової. – Х.: Вид. 

СПД ФО Вапнярчук Н. М., 2006. – 144 с.  

7. Синчук В. Л. Розслідування вбивств: шляхи вдосконалення: моногр. / 

В. Л. Синчук; за ред. проф. В. А. Журавля. – Х.: Харків юрид., 2005. – 

288 с.  

8. Тіщенко В. В. Теоретичні і практичні основи методики розслідування 

злочинів: моногр. / В. В. Тіщенко. – О.: Фенікс, 2007. – 260 с. 

9.  Шеремет А. П. Розслідування та запобігання вбивствам: навч. посіб. / 

А. П. Шеремет. – Чернівці: ТОВ «Вид-во ―Наші книги‖», 2007. – 248 

с. 89  

10. Щур Б. В. Теоретичні основи формування та застосу- вання 

криміналістичних методик: моногр. / Б. В. Щур. – Х.: Ха- рків юрид., 

2010. – 320 с. 
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2.3 Тема 3. Особливості розслідування злочинів, пов’язаних із 

неналежним виконанням професійних обов’язків медичним 

працівником. 

План  

1.Криміналістична характеристика злочинів, пов’язаних із 

неналежним виконанням професійних обов’язків медичним працівником. 

2.Організація й тактика проведення окремих слідчих (розшукових) 

дій в ході розслідування злочинів.  

3.Використання спеціальних знань в ході розслідування злочинів, 

пов’язаних із неналежним виконанням професійних обов’язків медичним 

працівником.  

 

Теми рефератів: 

 

1. Взаємодія слідчих, оперативних працівників та експертів під час 

розслідування злочинів, пов’язаних із неналежним виконанням 

професійних обов’язків медичними працівниками 

2. Криміналістична профілактика злочинів, пов’язаних із неналежним 

виконанням професійних обов’язків медичними працівниками. 

3. Типові слідчі ситуації та слідчі версії початкового етапу 

розслідування злочинів, пов’язаних із неналежним виконанням 

професійних обов’язків медичним працівником. 

 

 

Література до теми: 

1. Альшевський В.В. Судебно-медицинская экспертиза вреда здоровью в 

современном уголовном судопроизводстве / В.В. Альшевский – М.: 

Юрлинтинформ, 2004. – 176 с. 

2. Ардашкин А.П. Гносеологический и информационный аспекты объекта 

судебно-медицинской экспертизы по делам, связанным с 

профессиональной деятельностью медицинских работников / А.П. 

Ардашкин // Проблемы экспертизы в медицине. – 2002. – № 2. – С.4 – 

7.  

3. Бобров О.Е. Исторические аспекты правовых взаимоотношений врача и 

общества / О.Е. Бобров // Український медичний вісник. Therapia. – 

2010. – № 11 (52). – С. 75 – 80. 

4. Бурчинський В.Г. Судова медицина: минуле і сьогодення / В.Г. 

Бурчинський, Л.Х. Завальнюк. – О. : Астропринт, 2007. – 215 с.  
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2.4 Тема 4.. Особливості розслідування торгівлі людьми. 

 

План  
 

1.Криміналістична характеристика торгівлі людьми.  

2.Елементи криміналістичної характеристики торгівлі людьми. 

3.Типові слідчі ситуації та версії початкового етапу розслідування. 

4.Особливості провадження огляду місця події та інших слідчих 

(розшукових) дій.  

5.Використання спеціальних знань в ході розслідування торгівлі 

людьми. 

 

Теми реферату: 

 

1. Способи вчинення торгівлі людьми як елемент криміналістичної 

характеристики. 

2. Організація й тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій в 

ході розслідування торгівлі людьми. 

 

Література до теми 

1.Абрамова С. Р. Методика расследования торговли 

несовершеннолетними, подмены ребенка и незаконного усыновления: 

автореф. дис. на соискание науч. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 

«Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-

розыскная деятельность» / Светлана Рамильевна Абрамова. – Москва, 2009. – 

34 с. 2.  

2.Стан та структура злочинності в Україні. Статистика МВС України. 

Офіційний сайт МВС України. [Електронний документ]. – Режим доступу: 

http:www//mvs.gov. ua/mvs/control/main/uk/index.  

3.Юденко Т. М. Розвиток законодав- ства України щодо торгівлі 

людьми в контексті міжнародного права / Т. М. Юденко // Судова апеляція, – 

2009. – №1(14). – С.36-46 6.  

4.Вербенський М. Г. Кримінологічна характеристика транснаціональної 

організованої злочинності у сфері торгівлі людьми / М. Г. Вербенський. – С.7 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov. 

ua/portal/Soc_Gum/Vlduvs/2010_1/10_1_1_2. pdf. 7 
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2.5 Тема 5. Особливості розслідування розбещення неповнолітніх. 

 

План 

 

1. Криміналістична характеристика розбещення неповнолітніх.  

2. Елементи криміналістичної характеристики розбещення 

неповнолітніх. 

3.Типові слідчі ситуації та версії початкового етапу розслідування 

розбещення неповнолітніх.  

4.Використання спеціальних знань в ході розслідування розбещення 

неповнолітніх.  

 

  

Теми рефератів: 

 

1. Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики 

розбещення неповнолітніх. 

2. Організація й тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій 

в ході розслідування розбещення неповнолітніх. 

3.Особливості психології і тактики допиту неповнолітніх потерпілих по 

справах про зґвалтування. 

 

Література до теми: 

 

1. Біленчук П.Д. Криміналістична тактика і методика розслідування 

окремих видів злочинів: навч. посібник / П.Д. Біленчук, А.П. Гель, Г.С. 

Семаков. - К.: МАУП, 2007. - 512 с. 

2. Гармаев Ю.П. Проблемы создания криминалистических методик 

расследования преступлений: теория и практика / Ю. П. Гармаев, А.Ф. 

Лубин. - М.: Юридический центр Пресс, 2006. - 303 с. 

3. Гульман Б.Л. Сексуальные преступления / Б.Л. Гульман. - Харьков, 

1994. - 158 с. 

4. Дьяченко А.П. Проблемы борьбы с изнасилованиями / А.П. Дьяченко. - 

М., 1981. - 64 с. 

5. Збірник методичних рекомендацій з питань розкриття і розслідування 

злочинів слідчими та оперативними працівниками органів внутрішніх 

справ / кол. Авторів // Головне слідче управління МВС України; під 

ред. П.В. Коляди. - К., 2002. - 544 с. 

6. Настільна книга слідчого: наук.-практ. видання для слідчих і дізнавачів 

/ [М.І. Панов, В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова та ін.]. - 2-ге вид., 

перероб. і доп. - К.: ІнЮре, 2008. - 593 с. 

7. Огляд місця події при розслідуванні окремих видів злочинів: наук.-

практ. посібник / за ред. Н.І. Клименко. - К.: Юрінком Інтер, 2005. - 

216 с. 
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8. Письменский Е. А. Некоторые вопросы уголовной ответственности за 

изнасилование / Е.А. Письменский // Захист прав, свобод і законних 

інтересів громадян України: матеріали коференції. - 2001. - 548 с. 

9. Пономарева Л.В. Методика расследования изнасилований / Л.В. 

Пономарева. - СПб.: Юрлитининформ, 2002. - 152 с. 

10. Про судову практику у справах про злочини проти статевої свободи та 

статевої недоторканості особи: постанова Пленуму Верховного Суду 

України від 30 травня 2008 р. № 5 // Вісник Верховного Суду України. 

- № 7(95). - С. 1-8. 

11. Розслідування статевих злочинів: посібник / кол. авт. // Міжнародна 

програма допом. у навч. розсіл. - К.: Вид-во ІСІТАР, 2000. - 400 с. 

12. Тіщенко В.В. Теоретичні і практичні основи методики розслідування 

злочинів / В.В. Тіщенко. - Одеса: Фенікс, 2007. - 260 с. 

13. Яковлев Я.М. Судебная експертиза при расследовании половых 

преступлений / Я.М. Яковлев. - Душанбе: Инфон, 1966. - 152 с. 

 

2.6 Тема 6.Особливості розслідування зайняття гральним бізнесом 

План 

1 Криміналістична характеристика зайняття гральним бізнесом. 

2 Типові слідчі ситуації та версії початкового етапу розслідування. 

3 Організація й тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій в 

ході розслідування заняття гральним бізнесом. 

4  Слідчі (розшукові) дії, що проводяться на початковому етапи 

розслідування.  

5 Використання спеціальних знань в ході розслідування заняття 

гральним бізнесом.  

 

 

Теми рефератів: 

1. Способи вчинення та приховання зайняття гральним бізнесом. 

2. Предмет безпосереднього злочинного посягання зайняття гральним 

бізнесом 

 

 Література до теми: 

 

1.Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо удосконалення законодавства про заборону грального бізнесу 

в Україні» від 22 грудня 2010 року N 2852-VI // Відомості Верховної Ради 

України. – 2011. – № 28. – Ст.253. 

2.Топорецька З. Особа потерпілого від грального бізнесу. Механізм 

формування лудоманії / З. Топорецька // Вісник Київського національного 
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університету імені Тараса Шевченка (юридичні науки). – 2011. – № 89/2011. 

– С. 111-113. 

3.Петричко Н. О. Незаконні азартні ігри: кримінально-правове та 

кримінологічне дослідження: дис. канд. юрид. наук : спе. 12.00.08 / Н. О. 

Петричко. – Київ, – 2010. – 258 с. 

4.Великий В. М. Сутність і профілактика залежності від азартних ігор. 

– Медичне право України: правовий статус пацієнтів в Україні та його 

законодавче забезпечення (генезис, розвиток, проблеми і перспективи 

вдосконалення.) : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://medicallaw.org.ua/uploads/media/02_051.pdf. 

 

 

2.7 Тема 7. Особливості розслідування контрабанди 

 

 

План 
 

1.Криміналістична характеристика контрабанди.  

2.Типові слідчі ситуації та версії початкового етану розслідування 

контрабанди. 

3.Організація й тактика проведення окремих слідчих (розшукових) 

дій в ході розслідування контрабанди.  

4.Використання спеціальних знань в ході розслідування контрабанди.  

 

Теми рефератів: 

1.Криміналістична характеристика особистості контрабандистів  

2.Способи вчинення та типова «слідова» картина контрабанди як елемент 

криміналістичної характеристики. 

3. Тактичні особливості проведення особистого обшуку в ході розслідування 

контрабанди.  

 

Література до теми: 

1. Калаянова Л.В. Експертиза при провадженні справ про порушення 

митних правил та контрабанду. - Одеса, 2001. - 19 с.  

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

досудовому слідстві. - К., 2003. - С. 43-44. 

3. Криміналістика / за ред. В. Ю. Шепітька. - 2-ге вид., переробл. і допов. 

- К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. - 728 с. 

file:///D:/Documents%20and%20Settings/User/User/Desktop/Розслідування%20окремих%20видів%20злочинів.doc%23bookmark27
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4. Мельникова Ю.Б., Устинова Т.Д., Шмаров И.В. Уголовная 

ответственность за контрабанду. Методическое пособие - М.: Изд-во 

НИИ пробл. укрепления законности и правопорядка, 1997. - 36 c. 

5. Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч. 

посібник. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 704 с. 

6. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України (2-е 

вид., перероб. та доп.) /За заг. ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, 

Є.В. Фесенка. - К., 2008. - 1428 с. 

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

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

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

8. Омельчук О. Кримінальна відповідальність за контрабанду за новим 

кримінальним кодексом України // Митна справа. - №6. - 2001. - С. 27-

43. 

9. Полях А.М. Криміналістична характеристика контрабанди 

наркотичних засобів: можливості побудови й застосування // Проблеми 

законності: респ. міжвідом. наук. зб. / відп. ред. В.Я. Тацій. - Х.: Нац. 

юрид. акад. України, 2006. - Вип. 77. - С. 185-189. 

2.8 Тема 8. Особливості розслідування бандитизму 

 

План  
 

1. Криміналістична характеристика бандитизму. 

2.Обставини, що підлягають доказуванню. 

3. Організація та планування розслідування. 

4.Типові слідчі ситуації та версії початкового етапу розслідування 

бандитизму.  

5.Використання спеціальних знань в ході розслідування бандитизму.  

 

Теми рефератів: 

1.Елементи криміналістичної характеристики бандитизму. 

2.Особливості способу вчинення бандитського нападу як елемент його 

криміналістичної характеристики. 

3.Організація й тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій в ході 

розслідування бандитизму. 

 

За однією з наведених фабул: 

1) вкажіть ознаки організованого угруповання і злочинної організації; 

2) визначте обставини, що вказують на організований характер злочину; 

3) складіть план розслідування злочину та визначте особливості тактики 

проведення слідчих дій стосовно даної категорії злочинів. 

 

Ф а б у л и 
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1. Протягом вересня – жовтня 2017р. групою злочинців з метою 

заволодіння наркотичними засобами вчинено декілька розбійницьких нападів 

на лікарів бригад швидкої медичної допомоги.  

Зазначені злочини вчинювалися за таких обставин: у період між 23 і 24 

год надходив телефонний дзвінок по ―03‖ з телефонів-автоматів, 

розташованих поблизу багатоповерхових корпусів. Злочинці називали адресу 

й у цьому під’їзді влаштовували засідку. Коли прибували медичні 

працівники, злочинці під погрозою відбирали наркотичні засоби і зникали з 

місця злочину. 

 

2. Група з восьми осіб на території Чернігівської області протягом 

трьох років періодично вчиняли напади на окремих громадян і підприємства, 

а також займалися вимаганням грошей у підприємців. 

 

3. Злочинна група із семи осіб на території Чернігівської, Полтавської 

та Сумської областей протягом тривалого часу (2012-2017 рр.) вчиняла 

розбійницькі напади, пов’язані з проникненням у приміщення, займалась 

вимаганням грошових коштів у підприємців на ринках. При затриманні 

злочинці вчинили збройний опір. 

В автомобілях, на яких пересувались злочинці, була знайдена 

вогнепальна зброя та значна сума в іноземній валюті. 

 

Література до теми: 

1. Варцаба В. М. Розслідування злочинів організованих груп: проблеми 

тактики та психології: моногр. / В. М. Варцаба. – Ужгород: Карпати, 2005. – 

248 с. 

2.Здоровко С. Ф. Розслідування вбивств, що вчиняються організованими 

злочинними групами (типові тактичні операції) / С. Ф. Здоровко; за ред. В. 

Ю. Шепітька. – Х.: Гриф, 2003. – 176 с. 

3.Зорин Г. А. Криминалистическая характеристика транснациональных 

преступных групп / Г. А. Зорин, О. В. Танкевич. – Гродно: Изд-во Гроднен. 

филиала ―Негосударственного института современных знаний‖, 1997. – 104 с. 

4.Основы борьбы с организованной преступностью / А. И. Конов, В. И. 

Куликов, А. С. Овчинский; под ред. B. C. Овчинского, В. Е. Эминова, Н. П. 

Яблокова. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 400 с. 

5.Организованная преступность: курс лекций. – СПб.: Питер, 2002. – 368 с. 

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

организованными группами и преступными организациями / В. Ю. 

Шепитько. – Х.: НЮАУ, 2000. – 88 с. 
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2.9 Тема 9. Особливості розслідування терористичних актів 

 

План  

 

1.Криміналістична характеристика терористичних актів.  

2.Елементи криміналістичної характеристики терористичних актів. 

3.Організація й тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій 

при розслідуванні терористичних актів. 

4.Використання спеціальних знань при розслідуванні терористичних 

актів. 

 

Теми рефератів: 

1.Спосіб вчинення терористичних актів як елемент криміналістичної 

характеристики. 

2.Типові слідчі ситуації та слідчі версії початкового етапу 

розслідування терористичних актів. 

3.Особливості провадження огляду місця події (при наявності трупа, за 

відсутністю такого) при розслідуванні терористичних актів. 
 

Література до теми: 

 

1.Артамонов И.И. Терроризм: способы предотвращения, методика 

расследования: Монография. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2002. 

2.Балтаг Д., Балан О. Понятие, причины и классификация терроризма / 

Міжнарод. конф. «Тероризм і національна безпека України». — К., 2003. — 

С. 30—32. 

3.Барышников С.Г. Методика выявления и первоначального этапа 

расследования террористической деятельности правоохранительными 

органами России: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. – Челябинск, 2003. 

4.Белкин Р.С. Профессия – следователь. – М., 1998. – 236 с. 

5.Биленчук П.Д. Еркешов С.Е., Кофанов А.В. Транснациональная 

преступность: состояние и трансформация: Учебное пособие. – К., 1999. – С. 

133–134. 

6.Богданов О. П. Щодо визначення тероризму та проблем розробки 

законодавства про нього як самостійного складу злочину // Вісн. Академії 

правових наук. — 1998. — № 5(15). — С. 217–219. 

7. Боротьба з тероризмом: Монограф. / В.А. Ліпкан, Д.Й. Никифорчук, М.М 

Руденко. – К., 2002. 

 

2.10 Тема 10. Особливості розслідування масових заворушень 

 

План  

1.Криміналістична характеристика масових заворушень.  

2.Елементи криміналістичної характеристики масових заворушень. 
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3.Типові слідчі ситуації та версії початкового етапу розслідування 

масових заворушень  

4.Організація й тактика провадження окремих слідчих (розшукових) 

дій в ході розслідування масових заворушень.  

 

Теми рефератів: 

1.Підготовчий етап огляду місця події при розслідуванні масових 

заворушень.  

2.Необхідність проведення освідування на початковому етапі 

розслідування масових заворушень.  

3.Використання спеціальних знань в ході розслідування масових 

заворушень. 

4.Способи вчинення масових заворушень. 

 

 

Література до теми: 

 

1.Бояров В.И., Шалдырван П.В. Некоторые особенности 

первоначального этапа расследования массовых беспорядков // 

Криминалистика и судебная экспертиза: Междуведомственный научно-

методический сборник. Вып. №50. – К.: Министерство юстиции Украины, 

2001. – с.85-93. 

2.Бояров В.І. Деякі особливості розслідування кримінальних справ про 

масові безпорядки // Матеріали навчально-методичного семінару прокурорів-

криміналістів органів прокуратури України. – К.:Науково-методичний центр 

ідентифікації особи ―КримАрт‖. - 1997. – с.29-31. 

3.Волков М., Лебедев С. Массовые беспорядки: анализ и прогноз // 

Народный депутат. – 1991. - №3. - с.59-63.  

 

 

2.11 Тема 11. Особливості розслідування хуліганств 

 

План 

1.Криміналістична характеристика хуліганств.  

2.Елементи криміналістичної характеристики хуліганства.  

3. Типові слідчі ситуації та версії початкового етапу розслідування 

хуліганств.  

4.Тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій в ході 

розслідування хуліганств.  

5.Використання спеціальних знань в ході розслідування хуліганств.  

 

Теми рефератів: 

 

1.Спосіб вчинення хуліганства як елемент криміналістичної 

характеристики. 
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2.Особливості проведення огляду місця події під час розслідування 

хуліганства. 

 

Література до теми: 

1. Крикунов А.Е. Расследование хулиганства. - Киев, 1978. 

2. Салтевский М.В. О структуре криминалистической характеристики 

хулиганства и типичных следственных ситуаций. Криминалистика и 

судебная экспертиза. Вып.25.- Киев, 1982. 

3. Коновалова В.Е. Допрос: тактика и психология. – Харьков: Консум, 

1999. 

 

2.12 Тема 12. Особливості розслідування злочинів, пов’язаних з 

незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів або прекурсорів 

 

План  

 

1. Криміналістична характеристика злочинів, пов’язаних з незаконним 

обігом психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.  

2.Типові слідчі ситуації та версії початкового етапу розслідування. 

3.Тактика допиту особи, підозрюваної у вчиненні злочину.  

4.Тактика провадження окремих слідчих (розшукових) дій в ході 

розслідування. 

 

Теми рефератів: 

 

1.Типова послідовність дій слідчого та співробітників оперативних 

підрозділів після затримання особи за незаконне виготовлення, вживання чи 

збут наркотичних засобів. 

2.Використання спеціальних знань в ході розслідування злочинів у 

сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів. 

 

Література до теми: 

1. Виявлення та ліквідація підпільних лабораторій з виготовлення 

наркотичних засобів та психотропних речовин : метод. рекомендації. – К.: 

РВВ МВС України, 2000. – 35 с. 

2. Зуева А.Л. Научно-практические рекомендации по организации 

экспертизы наркотикосодержащих веществ кустарного изготовления и 

подготовки объектов его исследования / А.Л.Зуева // Российский 

следователь. – 2001. – №4. – С.2-4. 

3. Иванов П. А. Криминалистическое исследование наркотических 

средств, психотропных и сильнодействующих веществ : [учебное пособие] / 
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Иванов П. А., Попова Т. В., Звонарев А. Г., Баранов Ю. Н. – Челябинск: 

Челябинский юридический институт МВД России, 2004. – 132 с. 

4. Квасниця М.А. Криміналістична характеристика особистості 

суб'єктного складу злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків / 

М.А. Квасниця // Проблеми боротьби зі злочинністю та шляхи її 

попередження. – Х., 2004. – С.104-105. 

 

2.13 Тема 13. Особливості розслідування службових злочинів 

 

План  

1.Криміналістична характеристика службових злочинів.  

2.Типові слідчі ситуації та версії початкового етапу розслідування 

службових злочинів.  

3.Організація й тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій 

в ході розслідування службових злочинів.  

4.Використання спеціальних знань в ході розслідування службових 

злочинів. 

 

Теми рефератів: 
 

1. Розвиток законодавства про злочини у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. 

2. Особливості тактики проведення слідчих (розшукових) дій при 

розслідуванні певних видів службових злочинів. 

 

Література до теми: 

 

1.Бантишев О. Відповідальність за злочини в сфері службової 

діяльності // «Юридичний журнал», № 7, 2003.  

2.Бантишев О.Ф., Рибачук В.І. Відповідальність за злочини у сфері 

службової діяльності: Питання кваліфікації злочинів, передбачених розділом 

ХVІІ Кримінального кодексу України: Навч. посіб. - К.: Ін Юре, 2003. 

3.Бантишев О.Ф. Кузьмін С.А. Хабарництво: кваліфікація та 

документування. Практичний посібник. - К.: Вид-во Паливода А.В. 2009. 

4.Волобуєв А.Ф. Наукові основи комплексної методики розслідування 

корисливих злочинів у сфері підприємництва: Дис... докт. юрид. наук: 

12.00.09. –Харків, 2001. – 427 с. 

5.Гармаев Ю.П. Разработка комплексных методик расследования как 

перспективная тенденция развития криминалистических методических 

рекомендаций // Правоведение. – 2003. –№ 4. – С.4-11. 
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http://www/
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