
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ КРИМІНАЛЬНИХ 

ПРАВОПОРУШЕНЬ 

1. Кафедра: 

Кафедра криміналістики та психології факультету 

підготовки фахівців для органів досудового 

розслідування 

2. Ступінь вищої освіти Доктор філософії 

3. Статус навчальної 

дисципліни 

Вибіркова   

4. Місце в структурно-

логічній схемі 

Викладається у другому та третьому семестрі на першому 

та другому році навчання 

 

5. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин:  

- з них аудиторних годин: 

- семінарські заняття: 

- самостійна робота: 

Денна форма 

3 

 

90 

 

30 

16 

30 

Заочна форма 

3 

 

90 

 

8 

4 

82 

6. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

Метою проведення занять з навчальної дисципліни 

«Методика розслідування окремих видів кримінальних 

правопорушень» є отримання здобувачами третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктор 

філософії необхідних теоретичних знань і практичних 

навиків з методики розслідування окремих видів 

кримінальних правопорушень, шляхом ознайомлення з 

основними методологічними проблемами вказаного 

розділу криміналістики (включаючи теоретико-наукову 

та практичну проблематику методики розслідування 

окремих видів кримінальних правопорушень; проблемні 

аспекти застосування норм кримінального 

процесуального законодавства); комплексу знань 

теоретичних ідей і поглядів, що склалися у сучасній 

загальній теорії та методології криміналістики, умінь та 

навичок, що необхідні для проведення ними наукових 

досліджень за обраною тематикою; розуміння процесу 

проведення наукового дослідження для формування 

пропозицій щодо удосконалення існуючих та/чи 

розробки нових методик розслідування окремих видів 

кримінальних правопорушень, з обов’язковим 

впроваджуванням їх результатів у практику 



правоохоронних органів та суду. 

7. Міждисциплінарні 

зв’язки 

Методологія наукового пізнання, Актуальні проблеми 

досудового розслідування, Криміналістичні версії під час 

розслідування кримінальних правопорушень 

8. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі семінарських занять.  

Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, проблемно-пошуковий та 

дослідницький методи. 

9. Форма контролю: Залік 

10. Методи та критерії 

оцінювання: 

(для денної форми навчання) 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни 

визначається за рейтинговою шкалою, що передбачає 

накопичення 100 балів, які перераховуються в 

національну шкалу та шкалу оцінювання ЄКТС.  

Види робіт, які складають суму підсумкових балів 

здобувача вищої освіти: 

 - робота на семінарських заняттях – 50 балів;  

- самостійна робота – 30 балів;  

- модульна контрольна робота – 10 балів; 

- підсумковий контроль (залік/екзамен) – 10 балів. - 

наукова робота (як додатковий здобуток) – 10 балів 

(для заочної форми навчання) 

Оцінювання успішності здобувача вищої освіти по 

засвоєнню навчальної дисципліни здійснюється 

посеместрово, тобто підсумкова кількість балів, яку 

необхідно набрати для того, щоб отримати позитивну 

оцінку накопичується здобувачем вищої освіти протягом 

всього семестру (модулю) і складає від 60 до 100 балів. 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни визначається 

як середньоарифметична результатів засвоєння окремих 

залікових модулів, або за результатами екзамену (заліку). 

Для переводу підсумкової оцінки у 100 бальну шкалу 

оцінювання знань середньоарифметична підсумкова 

оцінка множиться на коефіцієнт 20. 

11. Результати навчання:  

Здобувач третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти має знати:  

- основні теоретичні ідеї і погляди, що склалися у 

сучасній загальній теорії та методології криміналістики, а 

також методиці розслідування окремих видів 

кримінальних правопорушень;  

- криміналістичну доктрину, методологію цієї 

науки; 

- зміст структурних елементів окремої 

криміналістичної методики;  



- сутність та зміст криміналістичної характеристики 

окремих видів кримінальних правопорушень;  

- сучасні теоретичні положення та наукові підходи  

щодо організації розслідування на початковому та 

подальшому етапах, виділення типових слідчих ситуацій, 

шляхи алгоритмізації та програмування розслідування, 

особливості його планування, вчення про 

криміналістичні версії;  

- науково-дослідницькі підходи до формування 

тактики окремих слідчих (розшукових) дій та інших 

процесуальних на початковому та подальшому етапах 

розслідування кримінальних правопорушень; 

- особливості застосування спеціальних знань і 

техніко-криміналістичних засобів при розслідуванні 

окремих видів кримінальних правопорушень;  

- специфіку взаємодії слідчого з іншими органами 

та підрозділами Національної поліції України, іншими 

правоохоронними органами, органами влади та 

громадськістю під час розслідування окремих видів 

кримінальних правопорушень; 

- порядок впровадження результатів наукових 

напрацювань з удосконалення існуючих та розробки 

нових методик розслідування окремих видів 

кримінальних правопорушень у практику роботи 

правоохоронних органів. 

На рівні навичок здобувач третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти має вміти: 

- визначати сучасний стан, теоретичну 

розробленість та проблематику розслідування окремих 

видів кримінальних правопорушень; 

- визначати структуру та зміст методики 

розслідування кримінальних правопорушень певного 

виду; 

- за допомогою методологічного інструментарію, 

опрацьовувати матеріали слідчої та судової практики, 

сучасних наукових розробок, висвітлювати специфіку 

елементів криміналістичної характеристики 

досліджуваних кримінальних правопорушень та зв’язки 

між ними; 

- реалізовувати ситуаційний підхід у розслідуванні 

з розробкою відповідних алгоритмів і програм; 

- виявляти та описувати особливості слідчих 

(розшукових) дій, а також обґрунтовувати використання 

спеціальних знань у розслідуванні окремих видів 

кримінальних правопорушень;  



- узагальнювати практику взаємодії слідчого з 

іншими підрозділами Національної поліції, державними 

органами, ЗМІ та громадськістю, а також використання 

можливостей міжнародних правоохоронних органів та 

організацій у розслідуванні кримінальних 

правопорушень; 

- на основі критичної оцінки кримінально-

процесуального законодавства, сучасних форм та методів 

розслідування кримінальних правопорушень самостійно 

формувати пропозиції щодо внесення змін до 

нормативно-правових актів, що регулюють означені 

правовідносини; 

- співвідносити теоретичні знання із практикою їх 

правозастосування. 
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