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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ 

Анотація  освітньої компоненти, в т.ч. мета та цілі 

Програма навчальної дисципліни «Прийняття рішень та планування дій під час 

виявлення, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки магістра спеціальності «Правоохоронна 

діяльність». Дана навчальна дисципліна є теоретико-практичною основою сукупності знань 

та вмінь, що формують професійний рівень юриста в системі кримінального судочинства.  

Прийняття рішень та планування дій під час виявлення, розкриття та розслідування 

кримінальних правопорушень як навчальна дисципліна належить до циклу загальної 

підготовки і посідає провідне місце в професійній підготовці майбутніх правоохоронців. 

Навчальна дисципліна ґрунтується на положеннях таких галузей права як кримінальний 

процес, криміналістика, судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність, судові та 

правоохоронні органи Вона вивчає питання пов’язані з діяльністю правоохоронних органів 

щодо розкриття та розслідування кримінальних правопорушень. 

Предмет вивчення – практика діяльність правоохоронних органів України, 

законодавство та його застосування, щодо прийняття рішень та планування дій під час 

виявлення, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень.  

Мета навчальної дисципліни -  формування у студентів здатності правильного 

розуміння норм національного та міжнародного законодавства, уміння розв‘язання 

конкретних юридичних конфліктів, що виникають в повсякденній діяльності органів, які 

здійснюють розкриття та розслідування кримінальних правопорушень.  

 

Посилання на розміщення  освітнього компоненту  на навчальній платформі 

Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua 

Компетентності 

ІК. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері правоохоронної діяльності 

та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення 

інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК4. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

ЗК6. Усвідомлення рівних можливостей та гендерних проблем. 

СК3. Здатність виявляти та аналізувати причини та умови, що сприяють вчиненню 

кримінальних та адміністративних правопорушень, вживати заходи для їх усунення. 

СК4.Спроможність організовувати і керувати діяльністю підрозділів, створених для 

виконання завдань у сфері правоохоронної діяльності.  

СК5.Здатність давати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах 

юридичної діяльності.  

СК8. Здатність визначено і наполегливо ставити професійні завдання та організовувати 

підлеглих для їх виконання, брати на себе відповідальність за результати виконання цих 

завдань.  

СК9. Здатність обирати оптимальні методи й засоби забезпечення публічної безпеки і 

порядку.  

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1999
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СК10. Здатність аналізувати, оцінювати й застосовувати сучасні інформаційні технології 

під час рішення професійних завдань. СК11. Здатність взаємодіяти з представниками інших 

органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськістю з питань 

правоохоронної діяльності.  

СК12. Здатність до використання технічних приладів та спеціальних засобів, інформаційно-

пошукових систем та баз даних, спеціальної техніки, оперативних та оперативнотехнічних 

засобів, здійснення оперативно-розшукової діяльності.  

СК13. Здатність у передбачених законом випадках застосовувати засоби фізичного впливу, 

спеціальні засоби та вогнепальну зброю, тактичні прийоми під час службової діяльності в 

разі отримання інформації чи безпосереднього виявлення ознак правопорушення перебуваючи 

на місці події та в інших службових ситуаціях.  

СК15. Здатність вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення 

адміністративних і кримінальних правопорушень, заходів, спрямованих на усунення загроз 

приватним та публічним інтересам людини й держави. 

Програмні результати навчання (ПРН). Результати навчання (РН) 

РН3. Організовувати та керувати діяльністю підрозділів, які здійснюють правоохоронну 

діяльність  

РН5. Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення. 

РН7. Оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт у процесі управління 

правоохоронним підрозділом в різних умовах обстановки, а також розробляти відповідні 

аналітичні та інформаційні матеріали, робити усні та письмові звіти та доповіді. 

РН9. Використовувати у професійній діяльності сучасні інформаційні технології, бази даних 

та стандартне і спеціалізоване програмне забезпечення. 

РН10. Користуватись державною системою урядового зв’язку, Національною системою 

конфіденційного зв’язку, формування та реалізації державної політики у сферах кіберзахисту 

критичної інформаційної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів та інформації, 

криптографічного та технічного захисту інформації, телекомунікацій, користування 

радіочастотним ресурсом України, поштового зв’язку спеціального призначення, урядового 

фельд’єгерського зв’язку. 

РН11. Розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних 

сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в 

професійній діяльності. 

РН12. Надавати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах 

юридичної діяльності 

РН13. Відшуковувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших 

джерелах інформації, аналізувати та об’єктивно оцінювати інформацію. 

РН15. Модифікувати основні методи та засоби забезпечення охорони прав і свобод людини, 

протидії злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. 

РН17. Розуміти основи забезпечення національної безпеки, особливості застосування 

спеціальних засобів (вогнепальної зброї, спеціальних засобів, засобів фізичної сили); технології 

захисту даних, методи обробки, накопичення та оцінювання інформації; інформаційно-

аналітичної роботи, бази даних (в тому числі міжвідомчі та міжнародні); оперативні та 

оперативно-технічні засоби, здійснення оперативно-розшукової діяльності). 

РН18. Мати навички вирішення завдань у складі міжвідомчих органів з проблем забезпечення 

безпеки та підтримання правопорядку. 

РН19. Аналізувати обстановку, рівень потенційних загроз та викликів, прогнозувати 

розвиток дій правопорушників, вживати заходів з метою запобігання, виявлення та 

припинення правопорушень 

РН20. Вирішувати правові конфлікти, розуміти психологічні особливості людей різних 

вікових та соціальних категорій 
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РН22. Аналізувати та розуміти проблемні аспекти імплементації міжнародного досвіду у 

сфері державної та приватної правоохоронної діяльності 

РН23. Розвивати системи знань і умінь, які забезпечують здатність запобігати виникненню 

корупційних діянь, протидіяти проявам корупції і усувати наслідки правопорушень, 

пов’язаних з корупцією 

Структура та зміст освітнього компонента 

Тема 1. Мета, зміст та функції прийняття рішень та планування дій в 

правоохоронній діяльності 

План заняття 

1. Моделі та підходи до прийняття управлінських рішень.  

2. Мета, зміст, функції та форми прийняття рішень та планування дій в боротьбі з 

кримінальними правопорушеннями  

3. Засади прийняття рішень та планування дій в боротьбі з кримінальними 

правопорушеннями 

 

Тема 2. Нормативно-правове забезпечення діяльності суб’єктів правоохоронних 

органів щодо виявлення, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень 

План заняття 

1. Поняття та класифікація суб’єктів правоохоронних органів щодо виявлення, розкриття 

та розслідування кримінальних правопорушень.  

2. Міжнародно-правові акти та Закони України, якими регулюється діяльність суб’єктів 

правоохоронних органів щодо виявлення, розкриття та розслідування кримінальних 

правопорушень.  

3. Інші нормативно-правові акти, якими регулюється діяльність суб’єктів правоохоронних 

органів щодо виявлення, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень. 

 

Тема 3. Планування дій та прийняття рішень під час розслідування злочинів проти 

основ національної безпеки України 

План заняття 

1. Планування першочергового етапу розслідування під час розслідування злочинів проти 

основ національної безпеки України. 

2. Планування наступного етапу розслідування під час розслідування злочинів проти основ 

національної безпеки України. 

3. Планування заключного етапу під час розслідування злочинів проти основ національної 

безпеки України. 

 

Тема 4. Планування дій та прийняття рішень під час розслідування кримінальних 

правопорушень проти життя та здоров’я особи 

План заняття 

1. Планування першочергового етапу розслідування під час розслідування кримінальних 

правопорушень проти життя та здоров’я особи. 

2. Планування наступного етапу розслідування під час розслідування кримінальних 

правопорушень проти життя та здоров’я особи.  

3. Планування заключного етапу під час розслідування кримінальних правопорушень проти 

життя та здоров’я особи. 
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Тема 5. Планування дій та прийняття рішень під час розслідування кримінальних 

правопорушень проти волі, честі та гідності особи 

План заняття 

1. Планування першочергового етапу розслідування під час розслідування кримінальних 

правопорушень проти волі, честі та гідності особи. 

2. Планування наступного етапу розслідування під час розслідування кримінальних 

правопорушень проти волі, честі та гідності особи проти.  

3. Планування заключного етапу під час розслідування кримінальних правопорушень проти 

волі, честі та гідності особи. 

 

Тема 6. Планування дій та прийняття рішень під час розслідування кримінальних 

правопорушень проти власності 

План заняття 

1. Планування першочергового етапу розслідування під час розслідування кримінальних 

правопорушень проти власності. 

2. Планування наступного етапу розслідування під час розслідування кримінальних 

правопорушень проти власності.  

3. Планування заключного етапу під час розслідування кримінальних правопорушень проти 

власності. 

 

Тема 7. Планування дій та прийняття рішень під час розслідування кримінальних 

правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканності особи  

План заняття.  

1. Планування першочергового етапу розслідування під час розслідування кримінальних 

правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканності особи. 

2. Планування наступного етапу розслідування під час розслідування кримінальних 

правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканності особи. 

3. Планування заключного етапу під час розслідування кримінальних правопорушень проти 

статевої свободи та статевої недоторканності особи. 

 

Тема 8. Планування дій та прийняття рішень під час розслідування кримінальних 

правопорушень у сфері господарської діяльності  

План заняття 

1. Планування першочергового етапу розслідування під час розслідування кримінальних 

правопорушень у сфері господарської діяльності. 

2. Планування наступного етапу розслідування під час розслідування кримінальних 

правопорушень у сфері господарської діяльності  

3. Планування заключного етапу під час розслідування кримінальних правопорушень у сфері 

господарської діяльності. 

 

Тема 9. Планування дій та прийняття рішень під час розслідування кримінальних 

правопорушень у сфері службової діяльності та професійної діяльності пов’язаної з 

наданням публічних послуг 

План заняття 

1. Планування першочергового етапу розслідування під час розслідування кримінальних 

правопорушень у сфері службової діяльності та професійної діяльності пов’язаної з наданням 
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публічних послуг. 

2. Планування наступного етапу розслідування під час розслідування кримінальних 

правопорушень у сфері службової діяльності та професійної діяльності пов’язаної з наданням 

публічних послуг.  

3. Планування заключного етапу під час розслідування кримінальних правопорушень у сфері 

службової діяльності та професійної діяльності пов’язаної з наданням публічних послуг. 

 

Перелік соціальних, «м’яких» навичок (soft skills) 

Уміти спілкуватися з клієнтами та працівниками правоохоронних органів. Бути люб’язними. 

Уміти дотримуватися ділового етикету. 

Вироби у собі здатність навчатися протягом усього життя. Бути чесним і високоморальним., 

мати особисті цінності. Вміти співпереживати, здійснювати самоконтроль, бути терпимим та 

комунікабельним. Дотримуватися ділового стилю одягу, слідкувати за зовнішнім виглядом. Бути 

винахідливим, самодисциплінованим, сумлінно виконувати свою роботу. Бути ініціативним, 

відповідально відноситися до службових обов’язків, бути лояльним до колег. 

 
Форми та методи навчання 

Форми навчання: Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, рольові ігри, ситуаційні 

дослідження  

Методи навчання: аналітичний, дослідницький, проблемно-пошуковий, дискусія, ситуативні 

задачі, презентація, елементи гри. 

Порядок та критерії оцінювання 

Для досягнення цілей та завдань курсу студентам потрібно вчасно виконати 

індивідуальні завдання (наукові тези, проєкти документів, реферати, тощо), брати 

участь у практичних заняттях (доповіді з презентаціями, актуальні запитання, участь у 

дискусіях, тощо); вчасно здати модульні контролі знань. 

Викладач проводить оцінювання індивідуальних завдань студентів шляхом 

проставлення балів за визначеними критеріями, що вчасно доводяться здобувачам освіти. 

Також, студент під наглядом викладача самостійно оцінює свою роботу. 

За вчасне та якісне виконання усіх видів завдань, студент отримує такі обов’язкові 

бали: 

 по 5 балів за якісну підготовку до кожного практичного заняття; 

 15 балів за якісне оформлення індивідуального завдання; 

 20 балів – модуль 1; 

 20 балів – модуль 2. 

Усього 100 балів. 

Додаткові бали студент може отримати при написанні наукової статті, наукової 

роботи на конкурс, ессе, тощо. Тему для дослідницької роботи студенти можуть вибрати 

самостійно за погодженням із викладачем. Додаткові бали студентам також можуть 

бути зараховані за конкретні пропозиції з удосконалення змісту навчальної дисципліни. 

Модульний контроль проходитиме у формі тестування. У тесті 30 запитань різної 

складності: рівень 1 – 20 запитань по 0,4 бали (8 балів), рівень 2 – 8 запитань по 1 балу (8 

балів), рівень 3 – 2 запитання по 2 бали (4 бали). Усього – 20 балів. 
Поєднання навчання та досліджень 
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Здобувачі вищої освіти залучені до реалізації наукових індивідуальних тем досліджень. 

Зокрема, в освітньому процесі використовуються наукові досягнення викладача та здобувачів:  

 

1. Благодир А.А. Застосування примусу під час провадження слідчих дій. Видання друге перероблене і 

доповнене: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А.А.Благодир, В.С. 

Благодир, С.М. Благодир, А.О. Ляш, І.В. Міщук, В.І. Цимбалюк, Ю.В. Давнюк - Львів: ФОП Піча С.В., 

«Новий світ - 2000». 2019. – 224 с.  

2. Обмеження свободи особистості під час кримінального судочинства / А.А. Благодир, В. С. 

Благодир, С. М. Благодир // 70 років декларації прав людини: здобуття та перспективи: матеріали 

Міжнар. наук.- практ. конф. (м.Київ, 6 грудня 2018 р.). – Київ: ПВНЗ Університет сучасних знань, 

2018. – С. 18-21. 

3. Благодир А.А., Благодир В.С., Благодир С.М. Деякі питання щодо підслідності кримінального 

провадження // Науковий журнал «Молодий вчений» № 12.1 (76.1) грудень 2019 р. – С. 5-10. 

4. Благодир А.А., Благодир С.М. Підвищення ролі захисника під час кримінального судочинства // 

Стан та тенденції розвитку економіки, обліку, фінансів і права: збірник тез доповідей міжнародної 

науково-практичної конференції (Полтава, 9 липня 2020 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 1. – C. 

69-71. 

5. Благодир А.А., Благодир В.С., Благодир С.М. Окремі питання призначення експертизи та оцінки 

висновку експерта // Актуальні проблеми сучасного права: монографія // за заг. ред., к.ю.н., проф. В.І. 

Цимбалюка. – Львів: Новий Світ-2000, 2020. – С. 151-162. 

6.  Недопустимість доказів отриманих під час проведення слідчого експерименту/ А.А. Благодир, В. 

С. Благодир, С. М. Благодир // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки: Міжнародна 

науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти. Ч.2. НУВГП, 

Рівне, 2020. С. 34-41. 

7. Презумпція невинуватості як засада діяльності правоохоронних органів. С. Благодир, І. Волкова // 

Матеріали Регіональної онлайн коференції «Функціонування правоохоронних органів в умовах 

сучасності »(Рівне, 29 жовтня 2020 р.). Рівне: НУВГП. С. 13-19. 

8. Недопустимість доказів отриманих з порушенням правил підслідності / А.А. Благодир, В. С. 

Благодир, С. М. Благодир // Юридичний науковий електронний журнал – електронне наукове фахове 

видання юридичного факультету ДВНЗ «Запорізький національний університет» 2020. – № 4 – С. 290-

293. 

9. Доказування у кримінальному провадження України: окремі питання правового регулювання / А.А. 

Благодир, С. М. Благодир, А.О. Ляш// Журнал «Право і суспільство» 2020. – №4. – С. 263-269. 

Інформаційні ресурси 

Рекомендована література: 

 

1. Кримінальний процесуальний кодекс України : станом на 1 січ. 2021 р. : відповідає офіц. 

тексту. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text 

2. Криміналістика (Криміналістична тактика): навч. посіб. / І. В. Берднік, М. Б. Головко, Л. А. 

Остапенко, І. П. Осипенко, М. П. Черненок. – Чернігів : Чернігівський національний 

технологічний університет, 2017. – 208 с. 1 

3. Криміналістика : навч. посіб. / В. В. Кір'яков, Н. Є. Маковецька; Львів. держ. ун-т внутр. справ. 

- Львів, 2015. - 407 c. - Бібліогр.: с. 387-407 

4. Криміналістика: підручник / В.В. Пясковський, Ю.М. Чорноус, А.В. Іщенко, О.О. Алексєєв та ін. 

– К.: Центр учбової літератури, 2015. - 544 с. 

5. Криміналістика : підручник / [Р. І. Благута та ін.] ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — 3-тє 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text
https://web.archive.org/web/20160304140934/http:/culonline.com.ua/Books/Kriminalistika_Pyaskovsky.pdf
https://web.archive.org/web/20160304140934/http:/culonline.com.ua/Books/Kriminalistika_Pyaskovsky.pdf
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вид., перероб. та допов. — Львів : ЛьвДУВС, 2016. — 946 с. : іл. — Бібліогр.: с. 932—939 (80 

назв). — Алф. покажч.: с. 940—946. — ISBN 978-617-511-217-5 

6. Криміналістична техніка: визначення та ілюстрації : навч. наоч. посіб. / В. М. Бараняк, О. М. 

Гумін, В. Л. Ортинський, А. С. Крижановський ; за ред. В. Л. Ортинського ; М-во освіти і 

науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. – 142, 

[2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 142 (41 назва). – ISBN 978-617-607-708-4 

7. Криміналістика : підручник / В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель [та ін.] / за ред. 

В. Ю. Шепітька. – 4-те вид., перероб. і доп. – Х. : Право, 2008. – 464 с. 12.  

8. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. В 2 т. Т. 1. / О. М. 

Бандурка, Е. М. Блажинський, Є. С. Бурдоль [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонкин, А. 

В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 768 с.  

9. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. В 2 т. Т. 2. / О. М. 

Бандурка, Е. М. Блажинський, Є. С. Бурдоль [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонкин, А. 

В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 664 с.   

10. Криминалистика : учебник / под ред. А. Г. Филиппова. – М. : Юриспруденция, 2010. – 352 с. 15. 

Криминалистика : учебник / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Росинская. – 3-

е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2008. – 944 с. 1 

11. Аверьянова, Т. В. Криминалистика : учеб. для вузов / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. 

Корухов., Е. Р. Российская. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма, 2008. – 992 с. 2. Головко, М. 

Б. Криміналістика (Теоретичні основи криміналістики. Криміналістична техніка) : навч. 

посіб. / М. Б. Головко, Л. А. Остапенко, І. П. Осипенко, М. П. Черненок. – Чернігів : 

Чернігівський національний технологічний університет, 2016. – 196 с.  

12. Благодир А.А. Застосування примусу під час провадження слідчих дій. Видання друге 

перероблене і доповнене: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / 

А.А.Благодир, В.С. Благодир, С.М. Благодир, А.О. Ляш, І.В. Міщук, В.І. Цимбалюк, Ю.В. Давнюк 

- Львів: ФОП Піча С.В., «Новий світ - 2000». 2019. – 174 с. Рекомендовано вченою радою 

Національного університету водного господарства та природокористування (Протокол №5 

від 14 червня 2019 року) як навчальний посібник для студентів навчальних закладів.Фріс П.Л. 

Кримінально-правова політика Української держави: теоретичні, історичні правові проблем: 

Монографія. КИЇВ: Атіка, 2005. 332 с.  

13. Відповідність порядку відібрання зразків для проведення експертизи міжнародним/ А.А. 

Благодир, В. С. Благодир, С. М. Благодир // Юридичний науковий електронний журнал – 

електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Запорізький національний 

університет» 2021. – № 2 – С. 140-146. 

14. Недопустимість доказів отриманих з порушенням правил підслідності / А.А. Благодир, В. С. 

Благодир, С. М. Благодир // Юридичний науковий електронний журнал – електронне наукове 

фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Запорізький національний університет» 2020. 

– № 4 – С. 290-293. 

15. Доказування у кримінальному провадження України: окремі питання правового регулювання / 

А.А. Благодир, С. М. Благодир, А.О. Ляш// Журнал «Право і суспільство» 2020. – №4. – С. 263-

269. 

16. Окремі питання відшкодування шкоди завданої незаконними рішеннями, діями чи 

бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, 

прокуратури або суду / А.А. Благодир, В. С. Благодир, С. М. Благодир // Науково-інформаційний 

вісник Івано-Франківського університету Права імені Короля Данила Галицького: 2017. – №. 4 

(16). − С. 176-183.  Актуальні проблеми кримінально-правової кваліфікації: навч. посіб. / за заг. 

ред. В.В. Топчія; наук. ред. В.І. Антипова. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. 896 с.  

17. Головко, М. Б. Обшук (юридико-психологічні аспекти організації та проведення) : навч.-метод. 

посіб. / М. Б. Головко, І. П. Осипенко. – Чернігів : Лозовий В. М., 2015. – 128 с.   

18. Денисюк, С. Ф. Обыск в системе следственных действий (тактикокриминалистический 

анализ) : науч.-практ. пособие / С. Ф. Денисюк, В. Ю. Шепитько. – Х. : Консум, 1999. – 160 

19. Криміналістика. Академічний курс : підруч. / Т. В. Варфоломеєва, В. Г. Гончаренко, В. І. Бояров 

[та ін.]. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 504 с.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0:%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9786175112175
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0:%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9786176077084
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20. Когутич, І. І. Криміналістика : курс лекцій / І. І. Когутич. – К. : Атіка, 2008. – 888 с. 17. 

Коновалов, В. Е. Криминалистическая тактика: теории и тенденции : учеб. пособие / В. Е. 

Коновалов, В. Ю. Шепитько. – Х. : Гриф, 1997. – 256 с. 18. Коновалова, В. Е. Допрос: тактика 

и психология / В. Е. Коновалова. – Х. : Консум, 1999. – 157 с. 285  

21.  Коновалова, В. Е. Концепция криминалистической тактики: прогнозы развития / В. Е. 

Коновалова // Актуальні проблеми криміналістики: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – X. 

: 2003. – С. 66-74. 20. Кузьмин, А. С. Сборник задач по криминалистике : пособие для 

студентов вузов / А. С. Кузьмин, А. М. Хлус. – Минск : Тетра Системс, 2010. – 160 с.  

22. . Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної 

дисципліни «Криміналістика» (відповідно до вимог ECTS) / уклад. : В. Ю. Шепітько, В. О. 

Коновалова, В. А. Журавель [та ін]. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2008. – 155 с.  

23. Попов, В. И. Руководство к практическим занятиям по криминалистической тактике / В. И. 

Попов. – М. : Юрид. лит., 1964. – 270 с.  

24.  Практикум по криминалистике / под общ. ред. Н. П. Яблокова. – М. : Изд-во МГУ, 1989. – 431 

с. 24. Практикум по криминалистике : учеб. пособие / отв. ред. А. Н. Васильев. – М. : Изд-во 

Моск. ун-та, 1970. – 580 с.  

25. Розслідування окремих видів злочинів: навч. посіб. / О. В. Бишевець, М. А. Погорецький, Д. Б. 

Сергєєва [та ін.]; за ред. М. А. Погорецького та Д. Б. Сергєєвої. – К. : Алерта, 2015. – 536 с.  

26.  Салтевський, М. В. Криміналістика (у сучасному викладі) : підручник / М. В. Салтевський. – К. 

: Кондор, 2006. – 588 с. 27. Удовенко, Ж. В. Криміналістика: конспект лекцій / Ж. В. Удовенко; 

за заг. ред. В. І. Галагана. – К. : Центр учбової літератури, 2016. – 320 с.  

27. . Шеремет, А. П. Криміналістка : навч. посіб. / А. П. Шеремет. – К. : ЦУЛ., 2009. – 472 с. 

Загородній І. В. Криміналістична класифікація злочинів, пов’язаних із нанесенням тілесних 

ушкоджень / І. В. Загородній // Південноукр. правн. часопис. – 2017. – № 2. — С. 72-75. 

28. Катеринчук К.В. Злочини проти здоров’я особи: проблеми кримінально-правової теорії та 

практики: монографія. Київ: ФОП Маслаков, 2018. 408 с.  

29. Глинська Н.В. Обґрунтування рішень у кримінальному процесі: дис. ... канд. юрид. наук: 

12.00.09 / Глинська Н.В. - X., 2003. - 238 с. 

30. Берназ П. В. Поняття ”криміналістична характеристика злочину” / П. В. Берназ // 

Південноукр. правн. часопис. – 2017. – № 2. — С. 30-35.  

31. Берназ П. В. Структура криміналістичної характеристики злочину / П. В. Берназ // 

Південноукр. правн. часопис. – 2017. – № 3. — С. 11-15. 

32. Шляхи подолання конфліктних ситуацій під час досудового слідства. А.А. Благодир, 

С. М. Благодир // Правове регулювання суспільних відносин: актуальні проблеми та вимоги 

сьогодення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 24–25 

липня 2020 року. Запоріжжя : Запорізька міська громадська організація «Істина», 2020. С. 80-

84. 

33. Окремі питання призначення експертизи та оцінки висновку експерта А.А. Благодир, В. С. 

Благодир, С. М. Благодир //Недопустимість доказів отриманих під час проведення слідчого 

експерименту/ А.А. Благодир, В. С. Благодир, С. М. Благодир //. − Молодий вчений: - 2020.  

34. Деякі питання щодо підслідності кримінального провадження / А.А. Благодир, В. С. Благодир, 

С. М. Благодир //. − Молодий вчений: - 2019. -№ 12.1 (76.1). – С. 5-9. 

35.  Обмеження свободи особистості під час кримінального судочинства / А.А. Благодир, В. С. 

Благодир, С. М. Благодир // 70 років декларації прав людини: здобуття та перспективи: 

матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. (м.Київ, 6 грудня 2018 р.). – Київ: ПВНЗ Університет 

сучасних знань, 2018. – С. 18-21.Беспалько І. Визначення поняття загальних засад 

кримінального провадження / Інна Беспалько // Підприємництво, госп-во і право. – 2018. – № 5. 

— С. 242-247.  

36. Винник А. О. Цілі спеціальної конфіскації як іншого заходу кримінально-правового характеру / 

Анна Олегівна Винник // Соц.-прав. студії. – 2018. – № 2. — С. 48-54.  

37. Катеринчук І. П. Незаконний обіг зброї, бойових припасів або вибухових речовин: напрями 

реформування кримінального законодавства / І. П. Катеринчук, В. О. Меркулова // 

Південноукр. правн. часопис. –2017. – № 3. — С. 29-36  
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38. Комарова М. В. Повновадження слідчого під час проведення обшуку в кримінальному 

провадженні / М. В. Комарова // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія : Юрид. науки : зб. 

наук. пр. – Херсон, 2018. – Вип. 1, т. 2. – С.125- 

39.  Кофанов А. В., Кобилянський О. Л., Кузьмічов Я. В. та ін. Криміналістика: питання і відповіді. 

Навч. посіб.– К.: Центр учбової літератури,2011. – 280 с.[недоступне посилання з липня 2019] 

40. Сабадаш В. П., Ларкін М. О. Криміналістика: навч. посіб. для студ. - К.: Центр учбової 

літератури, 2013. - 228 с. 

41. Мерецкий Н.Е. Криминалистика и оперативно-тактические комбинации. Научно-

практическое пособие / Мерецкий НЕ. - М.: Юрлитинформ, 2007. - 368 с. 

42. Скригонюк М.І. Криміналістика: підручник / Скригонюк M.I.- К.: Атіка, 2005. - 496 с. 

43.  Чурилов С.Л. Предмет доказывания в уголовном судопроизводстве и криминалистике: Научно-

практическое пособие / Чурилов СЛ. - М.: Юстицин-форм, 2010. - 136 с. 

44.  Шепітько В.Ю. Криміналістика. Енциклопедичний словник (українсько-російський і російсько-

український): 1500 термінів / В.Ю. Шепітько; Ред.: В.Я. Тацій; Акад. прав. наук України. - X.: 

Право, 2001. - 552 с. 

Інформаційні ресурси: 

45. h  p://   .p e iden .   . a. – офіційнийвеб-сайт Президента України. 

46.  h  p://   .p   a . ada.   . a – офіційнийвеб-сайт ВерховноїРади України. 

47.  h  p://   .   .   . a – офіційнийвеб-сайт Кабінету Міністрів України.  

48. http://www.mvs.gov.ua – офіційнийвеб-сайт Міністерства внутрішніх справ України.  

49. http://www.co   .   . a/        – офіційнийвеб портал судової влади в Україні  

50. h  p://   .   .   . a – офіційнийвеб-сайт СБУ.  

51. https://www.google.com/search?q=%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%81+%D0%B3%D0%B5%D0

%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D

0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0&oq=%D0%BE

%D1%84%D1%96%D1%81+%D0%B3%D0%B5&aqs=chrome.1.69i57j35i39j0l8.3769j0j15&sourc

eid=chrome&ie=UTF-8 – офіційнийвеб-сайт Офісу Генеральноіго прокуратура  

52. h  p://   . in    .   . a – Офіційнийвеб-сайт Міністерства юстиціїУкраїни.  

53. h  p://   . e e   .     .   . a – єдинийреєстр судових рішень в Україні.  

54. http://www.vkka.gov.ua – офіційнийсайт Вищої кваліфікаційної комісіїадвокатури. 

55. http://   .n   .   . a – офіційнийсайт Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського. 

56. h  p://   . a a    e.np  .    – офіційнийсайт Національна парламентська бібліотека України. 

 

 

Дедлайни та перескладання 

Ліквідація    академічної    заборгованості    здійснюється    згідно «Порядку ліквідації 

академічних заборгованостей у НУВГП», http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього 

документу і реалізується право студента на повторне вивчення дисципліни чи повторне 

навчання на курсі. Перездача модульних контролів здійснюється згідно

 http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-

znan/dokumenti.   Оголошення   стосовно дедлайнів здачі та перездачі оприлюднюються на 

сторінці MOODLE: h  p ://exam.nuwm.edu.ua/ 

Неформальна та інформальна освіта 

Студенти мають право на перезарахування результатів навчання набутих у 

неформальній та інформальній освіті згідно відповідного Положення про неформальну 

освіту. http://ep3.nuwm.edu.ua/18660/.  

На ресурсі - https://www.skeptic.in.ua/integrity/?fbclid=IwAR2TE9zaoPiVjFfH281AqW 

CB4Sl16GlCpmjfto6CvZ0eAN7efPpMM7LmuHY студенти зможуть знайти: офіційні 

документи і рекомендації, ФБ, Проєкт сприяння академічній доброчесності в Україні, 

вебінари, короткі відеопоради студентам, аналітика, книжки, монографії, системи 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
ftp://lib.sumdu.edu.ua/ebooks/Knigi_CYL/opr00S0S.pdf
ftp://lib.sumdu.edu.ua/ebooks/Knigi_CYL/opr00S0S.pdf
https://web.archive.org/web/20140714193759/http:/culonline.com.ua/Books/kriminalistika_Sabadash.pdf
https://web.archive.org/web/20140714193759/http:/culonline.com.ua/Books/kriminalistika_Sabadash.pdf
https://www.google.com/search?q=%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%81+%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0&oq=%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%81+%D0%B3%D0%B5&aqs=chrome.1.69i57j35i39j0l8.3769j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%81+%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0&oq=%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%81+%D0%B3%D0%B5&aqs=chrome.1.69i57j35i39j0l8.3769j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%81+%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0&oq=%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%81+%D0%B3%D0%B5&aqs=chrome.1.69i57j35i39j0l8.3769j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%81+%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0&oq=%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%81+%D0%B3%D0%B5&aqs=chrome.1.69i57j35i39j0l8.3769j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%81+%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0&oq=%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%81+%D0%B3%D0%B5&aqs=chrome.1.69i57j35i39j0l8.3769j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://ep3.nuwm.edu.ua/18660/
https://www.skeptic.in.ua/integrity/?fbclid=IwAR2TE9zaoPiVjFfH281AqWCB4Sl16GlCpmjfto6CvZ0eAN7efPpMM7LmuHY
https://www.skeptic.in.ua/integrity/?fbclid=IwAR2TE9zaoPiVjFfH281AqWCB4Sl16GlCpmjfto6CvZ0eAN7efPpMM7LmuHY
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виявлення текстових запозичень, кодекси етики, академічне письмо, дискусії, інфографіка. 

 

Практики, представники бізнесу, фахівці, залучені до викладання 

До викладання, за згодою, запрошуються представники ГУ ПН в Рівненській 

області, практикуючі адвокати, юристи, представники юстиції та громадських 

організацій. 

 Кандидат юридичних наук доцент кафедри відновного правосуддя та приватної 

детективної діяльності Благодир Сергій Миколайович має стаж практичної діяльності 

в правоохоронній сфері більше 40 років. Зокрема він працював більше 18 років на посадах 

пов’язаних з розкриттям та розслідуванням злочинів, та має 22 роки адвокатської 

практики. 

 

Правила академічної доброчесності 

Усі здобувачі виконані навчальні завдання самостійно перевіряють на виявлення 

текстових запозичень через університетську платформу MOODLE 

http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Unplag. 

В аудиторії здобувачі не допускаються до списування та обману – за порушення 

принципів академічної доброчесності викладач може накладати санкції: зниження балів, 

повернення роботи на доопрацювання, не допущення до захисту роботи та ін. 
Вимоги до відвідування 

Студенту не дозволяється пропускати заняття без поважних причин. Якщо є довідка 

про хворобу чи іншу поважну причину то студенту не потрібно відпрацьовувати пропущене 

заняття. 

При об’єктивних причинах пропуску занять, студенти можуть самостійно вивчити 

пропущений матеріал на платформі MOODLE 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=341.  

Здобувачі без обмежень можуть на заняттях використовувати мобільні телефони та 

ноутбуки. 

Оновлення 

За ініціативою викладача зміст даного курсу планується оновлювати щорічно, 

враховуючи зміни у законодавстві України, наукових досягнень у сфері запобігання та 

протидії проявам насильства. 

Студенти також можуть долучатись до оновлення дисципліни шляхом подання 

пропозицій викладачу стосовно новітніх змін у галузі інформаційної, бібліотечної та архівної 

справи. За таку ініціативу студенти можуть отримати додаткові бали. 
 

Академічна мобільність. Інтернаціоналізація 

В НУВГП розроблені процедури для реалізації права здобувачам на академічну 

мобільність: 

- Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу 

Національного університету водного господарства та природокористування: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4398/ 

- Порядок перезарахування результатів навчання за програмами академічної 

мобільності в Національному університеті водного господарства та природокористування 

http://ep3.nuwm.edu.ua/19458/. 

- Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, 

http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Unplag
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=341
http://ep3.nuwm.edu.ua/4398/
http://ep3.nuwm.edu.ua/19458/
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затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 року № 579 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF#n8. 

Здобувачі можуть отримати доступ до таких міжнародних 

інформаційних ресурсів: 

- електронні бібліотеки: http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-

biblioteki 

- Як знайти статтю у S  p  : http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-

v-dopomohu-avtoram 

- База періодичних видань: https://www.scimagoir.com/ 

- Можливості доступу до електронних ресурсів та сервісів: 

http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516- mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-

servisiv 

- Здобувачі можуть брати участь у Проєкті сприяння академічній доброчесності в 

Україні (SAIUP) https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj. 

 

 

Лектори     Благодир С.М., к.ю.н., доцент кафедри 

                                                    Благодир А.А., к.ю.н., доцент кафедри 
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