
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ОК4; 

2. Назва: Особливості розслідування злочинів окремих категорій; 

3.Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти:   ІІ (магістерський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 2; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3,5; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Цимбалюк В.І., к.ю.н., проф. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен знати: теорію прийняття 

процесуальних рішень у кримінальному провадженні, їх структуру  в діяльності  слідчого з розслідування 

окремих видів кримінальних правопорушень (злочинів); основні положення науки криміналістики, 

криміналістичні поняття і категорії; загальні положення криміналістичної методики розслідування 

окремих видів кримінальних правопорушень (злочинів), криміналістичну характеристику передбачених 

програмою  окремих видів кримінальних правопорушень (злочинів), основні питання криміналістичних 

методик їх розслідування; значення положень науки криміналістики для розкриття, розслідування та 

запобігання окремим видам кримінальних правопорушень (злочинів), можливості використання їх в 

інших видах судочинства, сферах практичної діяльності фахівців-правознавців. 

Вміти: будувати слідчі версії, визначати напрями їх перевірки, планувати розслідування конкретного 

злочину; тактично правильно планувати проведення окремих слідчих (розшукових) і негласних слідчих 

(розшукових) дій; організувати взаємодію з правоохоронними органами для найбільш ефективного 

використання інформації про вчинений злочин; вирішувати в конкретній слідчій ситуації розумові 

завдання з обрання відповідної програми (методики) розслідування і провадити його на початковому й 

наступному етапах розслідування окремих видів кримінальних правопорушень (злочинів); формувати 

практичні навички  правильного застосування кримінального процесуального  закону під час проведення 

процесуальних дій, прийняття та  оформлення процесуальних рішень в процесі розслідування окремих 

видів кримінальних правопорушень (злочинів). 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи, наукова робота, ситуативні завдання. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної: «Судові та правоохоронні органи України», 

«Кримінальне  право»,  «Кримінально-виконавче право», «Криміналістика», «Кримінологія», 

«Кримінальний процес». 
12. Зміст курсу: загальні положення криміналістичної методики, розслідування злочинів проти довкілля, 

розслідування вбивств, розслідування крадіжок  чужого майна, розслідування грабежів і розбійних 

нападів, розслідування шахрайства… 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Абрамова В. М., Ляш А. О. Криміналістика [текст]: навч. посіб. для дистанц. навчання. Київ : 

Університет «Україна», 2007.  557 с.  

2. Аверьянова Т. В., Белкин Р.С., Корухов Ю. Г., Россинская Е. Р. Криминалистика: учебник для вузов. 2-

е изд. перераб. и доп. М.: Норма, 2005.  992 с. 

3. Алєксєєв О.О., Весельський В.К., Пясковський В.В. Розслідування окремих видів злочинів : навч. 

посіб. для студ. ВНЗ.  Київ : ЦУЛ, 2013.  277 с.  

4. Бахін В.П., Гончаренко В.Г. Як розкриваються злочини. (Криміналістика у питаннях та відповідях). 

Київ, 1996. 198 с.  

5. Бахин В. П. Криминалистическая методика. Київ, 1999.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
20 год. лекцій, 16 год. практичних робіт, 69 год. самостійної роботи. Разом – 105 год. – денна форма 

навчання. 

2 год. лекцій, 8 год. практичних робіт, 95 год. самостійної роботи. Разом – 105 год. – заочна форма 

навчання. 

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, використання 

мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

   Підсумковий контроль (40 балів): іспит в кінці 2 семестру (2 модульні контролі). 

  Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 
 

Завідувач кафедри                                                                   к.пед.н., Гришко В.І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: ОК 4; 

2. Title: Features of investigation of crimes of separate categories; 

3. Type: obligatory; 

4. Higher education level:  ІІ (Master's); 
5. Year of study, when the discipline is offered: 1; 

6. Semester when the discipline is studied: 2; 

7. Number of established ECTS credits: 3,5; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Lyash A.O., Doctor of Law, 

Professor; Tsymbalyuk V.I., Ph.D., prof. 

9. Results of studies: after studying the discipline the student must know: the theory of procedural decisions in 

criminal proceedings, their structure in the activities of the investigator to investigate certain types of criminal 

offenses (crimes); basic provisions of forensic science, forensic concepts and categories; general provisions of 

forensic methods of investigation of certain types of criminal offenses (crimes), forensic characteristics of the 

program of certain types of criminal offenses (crimes), the main issues of forensic methods of their investigation; 

the importance of the provisions of the science of criminology for the detection, investigation and prevention of 

certain types of criminal offenses (crimes), the possibility of using them in other types of justice, areas of 

practice of legal professionals.  

Be able to: build investigative versions, determine the directions of their verification, plan the investigation of a 

specific crime; tactically correctly plan the conduct of individual investigative (search) and covert investigative 

(search) actions; organize interaction with law enforcement agencies for the most effective use of information 

about the crime; to solve in a specific investigative situation the mental tasks of choosing the appropriate 

program (methodology) of the investigation and to conduct it at the initial and subsequent stages of the 

investigation of certain types of criminal offenses (crimes); to form practical skills of correct application of the 

criminal procedural law during carrying out procedural actions, acceptance and registration of procedural 

decisions in the course of investigation of separate types of criminal offenses (crimes). 

10. Forms of organizing classes: training, independent work, practical training, control measures, scientific 

work, situational tasks  

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Judicial and law enforcement agencies of 

Ukraine", "Criminal law", "Criminal executive law", "Criminalistics", "Criminology", "Criminal procedure". 

12. Course contents: general provisions of forensic methodology, investigation of crimes against the 

environment, investigation of murders, investigation of theft of another's property, investigation of robberies and 

robberies, investigation of fraud… 
13. Recommended educational editions:  
1. Abramova VM, Lyash AA Forensics [text]: textbook. way. for distances. teaching. Kyiv: University 

"Ukraine", 2007. 557 p.  

2. Averyanova TV, Belkin RS, Korukhov Yu. G., Rossinskaya ER Forensics: a textbook for universities. 2nd ed. 

reworked. and ext. M .: Norma, 2005. 992 s.  

3. Alekseev OO, Veselsky VK, Pyaskovsky VV Investigation of certain types of crimes: textbook. way. for 

students. University. Kyiv: CUL, 2013. 277 p.  

4. Bakhin VP, Goncharenko VG How crimes are revealed. (Forensics in questions and answers). Kyiv, 1996. 

198p. 

5. Bakhin VP Forensic methodology. Kyiv, 1999. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
20 hours lectures, 16 hours practical work, 69 hours independent work. Total - 105 hours. - full-time education.  

2 hours lectures, 8 hours practical work, 95 hours independent work. Total - 105 hours. - external form of education. 

Methods: interactive lectures, elements of problem lectures, individual tasks, use of multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale.  

Final control (40 points): exam at the end of the 2nd semester (2 modular controls).  

Current control (60 points): testing, survey. 

16. Language of teaching:  Ukrainian 
 

 

Head of the Department,  

Candidate of Pedagogical Sciences                                                    Grishko V.I.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


