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ДИСЦИПЛІНИ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ,  

ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА АТЕСТАЦІЮ 

 

КВАЛІФІКАЦІЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗЛОЧИНІВ 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості кваліфікації 

окремих видів злочинів, критерії їх відмежування від адміністративних 

проступків та від суміжних злочинів. 

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни «Кваліфікація окремих 

видів злочинів» передбачає попереднє опанування знаннями та вміннями з 

навчальних дисциплін «Конституційне право України», «Адміністративне 

право», «Цивільне право», «Цивільний процес», «Кримінальний процес», 

«Кримінологія», «Адміністративна діяльність», «Криміналістика», «Оперативно-

розшукова діяльність». 

Навчальна дисципліна складається з таких тем: 

1. Кваліфікація злочинів проти життя та здоров’я особи. 

2. Кваліфікація злочинів проти статевої свободи та статевої 

недоторканності особи. 

3. Кваліфікація злочинів проти власності. 

4. Кваліфікація злочинів проти громадської безпеки. 

5. Кваліфікація злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту. 

6. Кваліфікація злочинів проти громадського порядку та моральності. 

Мета та завдання навчальної дисципліни. Метою навчальної 

дисципліни «Кваліфікація окремих видів злочинів» є поглиблене вивчення 

законодавчих та теоретичних проблем Загальної та Особливої частин 

кримінального права; з’ясування спірних питань щодо кваліфікації злочинів; 

вміння тлумачити закон про кримінальну відповідальність та положення 

постанов Пленуму Верховного Суду України; поглиблення навичок 

відмежування злочинів від суміжних правопорушень. 

Завданнями навчальної дисципліни «Кваліфікація окремих видів 

злочинів» є: засвоєння законодавчого визначення основних понять 

кримінального права; удосконалення знань найважливіших інститутів та 

положень Особливої частини Кримінального Кодексу України; відпрацювання 

навичок самостійного комплексного аналізу окремих складів злочинів, а також 

вміння визначення конкретних елементів відповідних складів злочинів в 

процесі їх кваліфікації; відпрацювання навичок та умінь правильного 

застосування отриманих теоретичних та методичних знань під час вирішення 

конкретних ситуаційних задач та подальшої кваліфікації суспільно небезпечних 

діянь; формування науково обґрунтованих знань про закон про кримінальну 

відповідальність, а також про тенденції розвитку законодавства України і інших 

держав, ролі права в реалізації соціально-економічних перетворень в 

суспільстві, про заходи кримінально-правової протидії злочинності; навчання 

здобувачів вищої освіти правильному орієнтуванню в чинному кримінальному 

законодавстві, набуття вміння застосовувати норми кримінального права при 

кваліфікації злочинів; вивчення курсу повинно сприяти вихованню поважного 
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ставлення до закону про кримінальну відповідальність як важливого засобу 

захисту людини, її прав, свобод і законних інтересів, інтересів суспільства і 

держави від злочинних посягань; під час вивчення курсу повинні розкриватися 

зв’язки кримінального права України з іншими галузями права і юридичними 

навчальними дисциплінами. 

Консультативну допомогу здобувачі вищої освіти можуть отримати у 

науково-педагогічних працівників кафедри кримінального права, які 

безпосередньо проводять заняття або звернувшись з письмовим запитом на 

електронну пошту за адресою: k006@naiau.kiev.ua 

 

МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ 
 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є закономірності механізму 

злочинної діяльності та діяльності окремих суб’єктів кримінального 

провадження, які належать до сторони обвинувачення, щодо розслідування 

кримінальних правопорушень з використанням криміналістичних засобів, 

прийомів та методів з метою досягнення завдань кримінального провадження з 

урахуванням сучасної практики діяльності органів та підрозділів Національної 

поліції України. 

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни «Методика 

розслідування злочинів» передбачає попереднє опанування знаннями та вміннями 

з навчальних дисциплін «Конституційне право України», «Адміністративне 

право», «Цивільне право», «Цивільний процес», «Кримінальне право», 

«Кримінальний процес», «Кримінологія», «Адміністративна діяльність», 

«Криміналістика», «Оперативно-розшукова діяльність». 

Навчальна дисципліна складається з таких тем: 

1. Розслідування вбивств. 

2. Розслідування заподіяння тілесних ушкоджень. 

3. Розслідування зґвалтувань. 

4. Розслідування крадіжок. 

5. Розслідування грабежів і розбоїв. 

6. Розслідування хуліганства. 

7. Розслідування злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту. 

8. Розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів. 

Мета та завдання навчальної дисципліни. Метою навчальної 

дисципліни «Методика розслідування злочинів» є опанування здобувачами 

вищої освіти основними засадами організації розслідування окремих видів 

кримінальних правопорушень, формування професійних навичок проведення 

слідчих (розшукових) дій з урахуванням особливостей окремих видів 

кримінальних правопорушень на початковому, наступному та заключному 

етапах розслідування. 

Завданнями вивчення дисципліни «Методика розслідування 

злочинів» є: 

– розширення кола знань про засоби і методи розслідування та 

попередження кримінальних правопорушень; 



6 

 

– ознайомлення з досягненнями світової та вітчизняної криміналістичної 

думки, основними сучасними криміналістичними школами, напрямами, 

концепціями; 

– набуття навичок практичної діяльності в розслідуванні кримінальних 

правопорушень, забезпеченні прав і свобод громадян, гарантованих 

Конституцією України; 

– формування у здобувачів вищої освіти навичок аналітичного 

мислення, виховання критичного та неупередженого ставлення до громадян, які 

потрапили в орбіту кримінальних процесуальних відносин, незалежно від 

їхнього процесуального статусу з використанням практики Європейського суду 

з прав людини. 

Консультативну допомогу здобувачі вищої освіти можуть отримувати 

у науково-педагогічних працівників кафедри криміналістики та судової 

медицини, які безпосередньо проводять заняття або звернувшись з письмовим 

запитом на електронну пошту за адресою: k009@naiau.kiev.ua. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

КВАЛІФІКАЦІЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗЛОЧИНІВ 

 

Тема 1. Кваліфікація злочинів проти життя та здоров’я особи. 

Злочини проти життя. Загальна характеристика й види. Поняття вбивства 

та його види. Ознаки вбивства. Момент початку та закінчення життя. 

Умисне вбивство без обтяжуючих та пом’якшуючих обставин. 

Характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак цього злочину. Характерні 

ознаки такого вбивства. Відмінність вбивства від інших злочинів, наслідками 

яких також є настання смерті іншої особи. 

Умисне вбивство за обтяжуючих обставин. Конструкція складу цього 

злочину. Класифікація обставин, що обтяжують умисне вбивство, та їх зміст. 

Зміст понять: «двох або більше осіб»; «малолітньої дитини або жінки, що 

перебуває в стані вагітності»; «заручника»; «особливої жорстокості»; 

«корисливого мотиву»; «хуліганського мотиву»; «виконання особою 

службового або громадського обов’язку»; «приховування іншого злочину або 

полегшення його вчинення»; «поєднання із зґвалтуванням або сексуальним 

насильством»; «замовлення»; «попередня змова групи осіб»; «особа, яка раніше 

вчиняла умисне вбивство», «мотиви расової, національної чи релігійної 

нетерпимості». Підстави для кваліфікації вбивства за обтяжуючих обставин за 

сукупністю з іншими злочинами. Кваліфікація вбивства за обтяжуючих 

обставин при помилці в потерпілому та при помилці в розвитку причинного 

зв’язку. 

Умисне вбивство за пом’якшуючих обставин і його види. Умисне 

вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання. Конструкція складу 

злочину. Зміст понять: «протиправне насильство»; «тяжка образа». Поняття 
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стану сильного душевного хвилювання як особливого психічного стану особи. 

Поняття обмеженої осудності. 

Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини. Конструкція 

складу цього злочину. Потерпілий, обставини та час вчинення цього злочину. 

Обумовленість вбивства станом пологової, післяпологової гарячки. Суб’єкт 

злочину. Поняття обмеженої осудності. Відповідальність співучасників. 

Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної обороні або у разі 

перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця. Поняття 

перевищення меж необхідної оборони та перевищення заходів, необхідних для 

затримання злочинця. Умови правомірності, що стосуються нападу й захисту. 

Умови правомірності заходів по затриманню злочинця. Конкуренція вбивства зі 

пом’якшуючих обставин із вбивством за обтяжуючих обставин. 

Вбивство через необережність. Характеристика об’єктивних та 

суб’єктивних ознак цього злочину. Психічне ставлення суб’єкта до смерті 

потерпілого. Кваліфікація тілесних ушкоджень, внаслідок яких сталася смерть 

потерпілого через необережність. Кваліфікуюча ознака такого вбивства. 

Злочини проти здоров’я. Загальна характеристика та види Поняття й види 

тілесних ушкоджень. Ступінь тяжкості тілесних ушкоджень. Критерії 

визначення тяжкості тілесних ушкоджень. Умисне тяжке тілесне ушкодження. 

Поняття тяжкого тілесного ушкодження. Патологічний, економічний та 

естетичний критерії. Поняття тілесного ушкодження, небезпечного для життя в 

момент заподіяння, тілесного ушкодження, що призвело до втрати органу або 

його функцій, втрати працездатності більш ніж на одну третину, тілесного 

ушкодження, що спричинило психічну хворобу чи переривання вагітності або 

непоправне знівечення обличчя. Кваліфікуючі ознаки цього злочину. Спосіб та 

мета як кваліфікуючі ознаки цього злочину. Зміст кваліфікуючих ознак «за 

попередньою змовою групою осіб» та «на замовлення». Зміст суб’єктивної 

сторони при заподіянні тілесних ушкоджень, що спричинили смерть 

потерпілому. Відмінність цього злочину від умисного вбивства та вбивства 

через необережність. 

Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Поняття середньої 

тяжкості тілесного ушкодження і його ознаки. Поняття «тривалого розладу 

здоров’я» та «стійкої втрати працездатності». Мета як кваліфікуюча ознака 

цього злочину. 

Домашнє насильство. Поняття систематичності. Види насильства. Зміст 

суспільно небезпечних наслідків. Відмінність від сексуального насильства та 

катування.  

Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної 

інфекційної хвороби. Поняття вірусу імунодефіциту людини та невиліковної 

інфекційної хвороби. Зміст суб’єктивної сторони простого складу злочину. 

Зміст поняття «свідоме поставлення». Диференціація відповідальності за 

вчинення цього злочину. Кваліфікуючі ознаки злочину, вплив кількості та віку 

потерпілих на відповідальність. Зміст суб’єктивної сторони особливо 

кваліфікованого складу цього злочину. Суб’єкт злочину. 
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Неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило зараження 

особи вірусом імунодефіциту людини чи іншою невиліковною інфекційною 

хворобою. Ознаки об’єктивної сторони. Конструкція складу злочину. Зміст 

суб’єктивної сторони. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

Розголошення відомостей про проведення медичного огляду на 

виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншою невиліковною 

інфекційною хворобою. Предмет цього злочину. Конструкція складу злочину. 

Зміст суб’єктивної сторони. Суб’єкт злочину. 

 

Тема 2. Кваліфікація злочинів проти статевої свободи та статевої 

недоторканності особи. 

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності, їх 

характеристика та кваліфікація. 

Зґвалтування. Обов’язкові ознаки об’єктивної сторони. Поняття «дій 

сексуального характеру». Поняття «вагінальне, анальне або оральне 

проникнення». Конструкція складу злочину. Потерпілий від злочину. Суб’єкт 

злочину. Конструкція складу злочину. Кваліфікуючі ознаки. Множинність при 

зґвалтуванні. Вплив віку потерпілої особи на кваліфікацію злочину. Зміст 

особливо кваліфікуючої ознаки «тяжкі наслідки». Кваліфікація зґвалтування за 

сукупністю з іншими злочинами, зокрема, із вбивством.  

Сексуальне насильство. Поняття «будь-яких насильницьких дій 

сексуального характеру, не пов’язаних із проникненням в тіло іншої особи». 

Конструкція складу злочину. Потерпілий від злочину. Суб’єкт злочину. 

Конструкція складу злочину. Кваліфікуючі ознаки. Множинність при вчиненні 

цього злочину. Вплив віку потерпілої особи на кваліфікацію злочину. Зміст 

особливо кваліфікуючої ознаки «особливо тяжкі наслідки».  

Розбещення неповнолітніх. Поняття «розпусних дій» як обов’язкової 

ознаки об’єктивної сторони. Конструкція складу злочину. Потерпілий від 

злочину. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Вплив віку потерпілої особи та 

наявності спеціального суб’єкта на посилення відповідальності. Кваліфікація 

розбещення неповнолітніх за сукупністю з іншими злочинами. 

 

Тема 3. Кваліфікація злочинів проти власності. 

Поняття, види, загальна характеристика та кваліфікація злочинів проти 

власності. Поняття розкрадання та його види. Корисливі злочини проти 

власності з ознаками розкрадання 

Протиправність як ознака розкрадання. Корисливість як ознака 

розкрадання. Безоплатність як ознака розкрадання. Види розкрадань залежно 

від способу. Види розкрадань залежно від розміру викраденого. Власність як 

родовий об’єкт кримінально-правової охорони. 

Крадіжка. Зміст поняття «таємне викрадення». Об’єктивні та суб’єктивні 

ознаки таємності. Обов’язкові ознаки об’єктивної сторони. Конструкція складу 

злочину. Момент закінчення злочину. Предмет злочину. Обов’язкові ознаки 

суб’єктивної сторони. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Повторність при 

крадіжці. Співучасть як кваліфікуюча ознака. Зміст понять «проникнення», 
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«житло», «інше приміщення чи сховище». Критерії та розміри оціночних 

понять «значний, великий, особливо великий» розмір. Відмінність крадіжки від 

грабежу. 

Грабіж. Зміст поняття «відкрите викрадення». Об’єктивний та 

суб’єктивний критерій відкритості. Предмет злочину. Обов’язкові ознаки 

об’єктивної сторони. Конструкція складу злочину. Момент закінчення грабежу. 

Обов’язкові ознаки суб’єктивної сторони. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі 

ознаки. Повторність при грабежу. Співучасть як кваліфікуюча ознака. Зміст 

понять «проникнення», «житло», «інше приміщення чи сховище». Насильство 

як кваліфікуюча ознака грабежу. Критерії та розміри оціночних понять 

«значний, великий, особливо великий» розмір. Відмінність грабежу від розбою. 

Розбій. Зміст поняття «напад». Ознаки насильства небезпечного для 

життя чи здоров’я особи. Предмет злочину. Обов’язкові ознаки об’єктивної 

сторони. Конструкція складу злочину. Момент закінчення злочину. Обов’язкові 

ознаки суб’єктивної сторони. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

Повторність при розбої. Співучасть як кваліфікуюча ознака. Зміст понять 

«проникнення», «житло», «інше приміщення чи сховище». Критерії та розміри 

оціночних понять «великий та особливо великий» розмір. Кваліфікація розбою, 

поєднаного із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень. Відмінність розбою від 

вимагання та бандитизму. 

Вимагання. Поняття і ознаки. Предмет злочину. Обов’язкові ознаки 

об’єктивної сторони. Конструкція складу злочину. Момент закінчення злочину. 

Обов’язкові ознаки суб’єктивної сторони. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі 

ознаки. Повторність при вимаганні. Співучасть як кваліфікуюча та особливо 

кваліфікуюча ознака вимагання. Суб’єкт кваліфікованого вимагання. Погроза 

як обтяжуюча обставина. Кваліфікація пошкодження та знищення майна при 

вимаганні. Критерії та розміри оціночних понять «значний», «великий» та 

«особливо великий» розмір. Ознаки насильства, небезпечного для життя та 

здоров’я потерпілого. Кваліфікація вимагання, поєднаного із заподіянням 

тяжких тілесних ушкоджень. 

Шахрайство. Поняття обману та зловживання довірою. Активна та 

пасивна форми обману. Предмет злочину. Обов’язкові ознаки об’єктивної 

сторони. Конструкція складу злочину. Момент закінчення злочину. Обов’язкові 

ознаки суб’єктивної сторони. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

Повторність при шахрайстві. Форми співучасті як кваліфікуючі ознаки. 

Критерії та розміри оціночних понять «значний», «великий» та «особливо 

великий» розмір. Електронно-обчислювальна техніка як знаряддя шахрайства. 

Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання 

посадовим становищем. Предмет злочину. Обов’язкові ознаки об’єктивної 

сторони. Конструкція складу злочину. Поняття та ознаки привласнення. 

Поняття та ознаки розтрати. Поняття та ознаки заволодіння майном шляхом 

зловживання посадовим становищем. Обов’язкові ознаки суб’єктивної сторони. 

Суб’єкт злочину. Поняття та ознаки посадової особи. Кваліфікуючі ознаки. 

Множинність як кваліфікуюча ознака. Співучасть як кваліфікуюча ознака. 

Кваліфікація співучасті загального та спеціального суб’єктів при вчиненні 
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цього злочину. Визначення критеріїв оціночних понять «великий» та «особливо 

великий» розмір. 

Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою. 

Предмет злочину. Обов’язкові ознаки об’єктивної сторони. Конструкція складу 

злочину. Обов’язкові ознаки суб’єктивної сторони. Суб’єкт злочину. 

Відмінність цього злочину від шахрайства. Визначення критеріїв оціночних 

понять «значний» та «великий» розмір. Відмежування цього злочину від 

ухилення від сплати податків. 

Умисне знищення або пошкодження майна. Предмет злочину. 

Обов’язкові ознаки об’єктивної сторони. Конструкція складу злочину. Зміст 

понять «знищення» та «пошкодження». Зміст оціночних понять «великий» та 

«особливо великий» розмір. Спосіб як кваліфікуюча ознака. Кваліфікація 

злочину у разі загибелі людей та настання інших тяжких наслідків. 

 

Тема 4. Кваліфікація злочинів проти громадської безпеки. 

Злочини проти громадської безпеки. Злочини проти безпеки 

життєдіяльності людей. Злочини проти порядку використання загально 

небезпечних речовин та предметів 

Створення злочинної організації. Поняття злочинної організації. Форми 

злочинної діяльності як обов’язкові ознаки об’єктивної сторони. Конструкція 

складу злочину. Обов’язкові ознаки суб’єктивної сторони. Мета як обов’язкова 

ознака суб’єктивної сторони. Суб’єкт злочину. Підстави для застосування 

заохочувальної норми. 

Бандитизм. Поняття банди та її ознаки. Форми бандитизму та обов’язкові 

ознаки об’єктивної сторони. Конструкція складу злочину. Момент закінчення 

злочину. Обов’язкові ознаки суб’єктивної сторони. Суб’єкт злочину. 

Кваліфікація злочинів, вчинених членами банди. Співвідношення злочинної 

організації та банди. 

Терористичний акт. Поняття та ознаки терористичного акту. Форми 

тероризму як обов’язкові ознаки об’єктивної сторони. Конструкція простого 

складу злочину. Обов’язкові ознаки суб’єктивної сторони. Мета як обов’язкова 

ознака суб’єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки.  

Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових 

припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння 

ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем. Предмет 

злочину. Поняття вогнепальної зброї. Поняття бойових припасів. Поняття 

вибухових речовин. Поняття радіоактивних матеріалів.  

Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими 

речовинами. Предмет злочину. Ознаки об’єктивної сторони. Конструкція 

складу злочину. Момент закінчення злочину. Ознаки суб’єктивної сторони. 

Суб’єкт злочину. Підстави для застосування заохочувальної норми. 
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Тема 5. Кваліфікація злочинів проти безпеки руху та експлуатації 

транспорту. 

Злочини проти встановленого порядку керування транспортними 

засобами. Злочини проти встановленого порядку забезпечення функціонування 

транспорту 

Порушення правил безпеку руху або експлуатації залізничного, водного і 

повітряного транспорту. Поняття залізничного, водного та повітряного 

транспорту. Обов’язкові ознаки об’єктивної сторони. Середньої тяжкості, тяжкі 

тілесні ушкодження та велика матеріальна шкода як наслідки цього злочину. 

Ознаки суб’єктивної сторони. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. 

Порушення правил безпеки руху та експлуатації транспортних засобів 

особами, які керують транспортними засобами. Поняття транспортного засобу. 

Обов’язкові ознаки об’єктивної сторони. Причинний зв’язок та наслідки як 

ознаки об’єктивної сторони. Ознаки суб’єктивної сторони. Форма вини. 

Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Зміст поняття «загибель кількох осіб». 

Кваліфікація злочину у випадку загибелі людей внаслідок однієї та декількох 

транспортних пригод. 

Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів. Предмет 

злочину, його види та характеристика. Об’єктивна сторона складу злочину. 

Створення небезпеки настання наслідків як умова кримінальної 

відповідальності. Обов’язкові ознаки суб’єктивної сторони. Суб’єкт злочину. 

Суспільно небезпечні наслідки як кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі 

ознаки. Конкуренція пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів з 

пошкодженням та знищенням майна. Кваліфікація цього злочину за сукупністю 

із іншими. 

Незаконне заволодіння транспортним засобом. Предмет злочину. Поняття 

транспортного засобу. Обов’язкові ознаки об’єктивної сторони. Поняття та 

форми заволодіння. Конструкція складу злочину. Момент закінчення злочину. 

Обов’язкові ознаки суб’єктивної сторони. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі 

ознаки. Множинність та співучасть як кваліфікуючі ознаки. Поняття 

насильства, що не є небезпечним для життя та здоров’я потерпілого. Зміст 

понять: «проникнення», «приміщення», «інше сховище». Критерії визначення 

значної матеріальної шкоди. Насильство, небезпечне для життя та здоров’я 

потерпілого як особливо кваліфікуюча ознака. Підстави для застосування 

заохочувальної норми. Кваліфікація цього злочину за сукупністю з іншими. 

 

Тема 9. Кваліфікація злочинів проти громадського порядку та 

моральності. 

Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти громадського 

порядку та моральності Групове порушення громадського порядку. Види дій, 

що утворюють об’єктивну сторону злочину. Конструкція складу злочину. 

Момент закінчення злочину. Обов’язкові ознаки суб’єктивної сторони. Суб’єкт 

злочину. Відмежування від масових заворушень та хуліганства. 

Масові заворушення. Діяння, що утворюють об’єктивну сторону злочину. 

Конструкція складу злочину. Момент закінчення злочину. Обов’язкові ознаки 
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об’єктивної сторони. Суб’єкт злочину. Суспільно небезпечні наслідки як 

кваліфікуюча ознака злочину. Відмежування масових заворушень від групового 

порушення громадського порядку та хуліганства. 

Хуліганство. Поняття особливої зухвалості та виняткового цинізму. 

Ознаки об’єктивної сторони злочину. Момент закінчення злочину. Ознаки 

суб’єктивної сторони злочину. Поняття хуліганського мотиву. Суб’єкт злочину. 

Співучасть як кваліфікуюча ознака. Спеціальний рецидив як обставина, що 

обтяжує відповідальність. Поняття опору представникові влади або 

представникові громадськості. Поняття вогнепальної зброї. Поняття холодної 

зброї. Поняття предмету, спеціально пристосованого або заздалегідь 

заготовленого. Відмежування хуліганства від інших злочинів проти 

громадського порядку. 

Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних 

предметів. Предмет злочину. Поняття порнографічних предметів. Діяння, що 

утворюють об’єктивну сторону. Конструкція складу злочину. Момент 

закінчення злочину. Ознаки суб’єктивної сторони. Спеціальна мета як 

обов’язкова ознака суб’єктивної сторони. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі 

ознаки. Кіно- та відеопродукція, комп’ютерні програми порнографічного 

характеру як предмети злочину, що обтяжують відповідальність. Збут вказаних 

предметів неповнолітнім як кваліфікуюча ознака. Множинність та співучасть як 

особливо кваліфікуючі ознаки. Примушування неповнолітніх до участі у 

створенні творів порнографічного характеру як вид злочинної діяльності, що 

обтяжує відповідальність. 

Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією. Поняття 

сутенерства. Поняття примушування. Конструкція складу злочину. Мета як 

обов’язкова ознака суб’єктивної сторони. Суб’єкт злочину. Наслідки цього 

злочину. Момент закінчення злочину. Суб’єкт злочину. 

 

МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ 
 

Тема 1. Розслідування вбивств. 

Криміналістична характеристика вбивств. Обставини, що підлягають 

встановленню при розслідуванні вбивств. 

Типові слідчі ситуації та слідчі версії при розслідуванні вбивств. 

Специфіка кримінального провадження за вбивствами, залежно від способів їх 

вчинення. Встановлення особи загиблого. Використання спеціальних знань при 

розслідуванні вбивств. Особливості встановлення і доведення мотивів вчинення 

вбивств. Віктимність поведінки жертв. Характеристика способів приховання 

вбивств. Особливості тактики окремих слідчих (розшукових) дій. 

Особливості кримінального провадження при вбивствах на замовлення. 

Характеристика злочинця: замовника та виконавця. Особливості встановлення 

мотивів злочину. Специфіка проведення слідчих (розшукових) дій. Порядок 

проведення огляду місця події та інших початкових дій. Збирання інформації та 

створення системи доказування. 
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Тема 2. Розслідування заподіяння тілесних ушкоджень. 

Криміналістична характеристика заподіяння тілесних ушкоджень. 

Обставини, що підлягають встановленню при розслідуванні заподіяння 

тілесних ушкоджень. 

Типові слідчі ситуації та слідчі версії у справах про заподіяння тілесних 

ушкоджень. Специфіка кримінального провадження за заподіяння тілесних 

ушкоджень, залежно від способів їх вчинення. Використання спеціальних знань 

при розслідуванні заподіяння тілесних ушкоджень. Особливості встановлення і 

доведення мотивів заподіяння тілесних ушкоджень. Віктимність поведінки 

жертв. Особливості тактики окремих слідчих (розшукових) дій. 

 

Тема 3. Розслідування зґвалтувань. 

Криміналістична характеристика зґвалтувань. Обставини, що підлягають 

встановленню при розслідуванні зґвалтувань.  

Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування та дії слідчого з 

їх вирішення. Особливості формування доказів. Призначення експертиз та 

місця їх проведення. Особливості тактики слідчих (розшукових) дій: огляд 

місця події, освідування. Основні питання, що вирішуються під час допиту. 

Віктимність поведінки жертв. 

 

Тема 4. Розслідування крадіжок. 

Криміналістична характеристика крадіжок. Джерела інформації про 

злочини цієї групи. Обставини, що підлягають встановленню під час 

розслідування. 

Типові слідчі ситуації початого етапу розслідування крадіжок та дії 

слідчого щодо їх вирішення. Особливості тактики окремих слідчих 

(розшукових) дій і тактичних операцій при розслідуванні окремих видів 

крадіжок. Організація розшуку викраденого майна.  

Виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню крадіжок. 

 

Тема 5. Розслідування грабежів і розбоїв. 

Криміналістична характеристика грабежів і розбійних нападів. Джерела 

інформації про злочини цієї групи. Обставини, що підлягають встановленню 

під час розслідування грабежів і розбійних нападів. 

Типові слідчі ситуації початого етапу розслідування грабежів і розбійних 

нападів та дії слідчого щодо їх вирішення. Особливості тактики окремих 

слідчих (розшукових) дій і тактичних операцій при розслідуванні окремих 

видів грабежів і розбійних нападів. Організація розшуку викраденого майна. 

Виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню грабежів і розбійних 

нападів. 

 

Тема 6. Розслідування хуліганства. 

Криміналістична характеристика хуліганства. Своєрідність слідової 

картини в залежності від способів вчинення хуліганства. Обставини, що 

підлягають встановленню під час розслідування. 
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Типові слідчі ситуації початого етапу розслідування хуліганства та дії 

слідчого щодо їх вирішення. Особливості тактики окремих слідчих 

(розшукових) дій і тактичних операцій при розслідуванні окремих видів 

хуліганства. Використання спеціальних знань та допомоги громадськості у 

кримінальному провадженні про хуліганства. 

Виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню хуліганства. 

 

Тема 7. Розслідування злочинів проти безпеки руху та експлуатації 

транспорту. 

Криміналістична характеристика злочинів проти безпеки руху ї 

експлуатації транспорту. Обставини, що підлягають встановленню під час 

розслідування. 

Поняття та види дорожньо-транспортних подій. Типові слідчі ситуації і 

обумовлений ними перелік слідчих (розшукових) дій. Розшук транспортних 

засобів, що зникли з місця події. Специфіка огляду місця події у кримінальних 

провадженнях цієї категорії. Тактика проведення окремих слідчих 

(розшукових) дій. Роль експертиз у виявленні обставин дорожньо-транспортної 

події та характеру дії суб’єкта. Комплексні експертизи, необхідність їх 

призначення та коло питань, що вирішуються. 

Виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню злочинів проти 

безпеки руху та експлуатації транспорту. 

 

Тема 8. Розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів. 

Види злочинів у сфері обігу наркотичних засобів. Особливості виявлення 

та викриття злочинів у сфері обігу наркотичних засобів. Організація і тактика 

слідчих (розшукових) дій. 

Криміналістична характеристика розкрадання наркотичних засобів. 

Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування. Типові слідчі 

ситуації початкового етапу розслідування та шляхи їх вирішення. Тактика 

проведення окремих слідчих (розшукових) дій. Роль експертиз у виявленні 

обставин розкрадання наркотичних засобів та характеру дії суб’єкта. Виявлення 

причин та умов, що сприяли вчиненню даних злочинів. 

Криміналістична характеристика незаконного виробництва, 

виготовлення, придбання, перевезення, пересилання або зберігання 

наркотичних засобів з метою збуту. Збут отруйних або сильнодіючих речовин. 

Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування. Типові слідчі 

ситуації початкового етапу розслідування та шляхи їх вирішення. Тактика 

проведення окремих слідчих (розшукових) дій. Роль експертиз у виявленні 

обставин незаконного виробництва, виготовлення, придбання, перевезення, 

пересилання або зберігання наркотичних засобів з метою збуту та характеру дії 

суб’єкта. Виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню даних злочинів. 
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ВИМОГИ ДО РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 

 

КВАЛІФІКАЦІЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗЛОЧИНІВ 

 

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни здобувачі вищої 

освіти повинні: 

знати: 

– основні поняття кримінального права; 

– елементи та ознаки окремих складів злочинів; 

– теоретичні основи та правила кваліфікації злочинів; 

– особливості кваліфікації окремих видів злочинів; 

– ознаки відмежування суміжних складів злочинів; 

– основні положення слідчої та судової практики щодо особливостей 

кваліфікації окремих видів злочинів; 

вміти: 

– кваліфікувати окремі види злочинів 

– правильно застосовувати кримінально-правові норми в процесі 

кваліфікації злочинів; 

– встановлювати причини і умови, які сприяли вчиненню злочинів та 

правопорушень; 

– розмежовувати адміністративні правопорушення від злочинів; 

– розмежовувати суміжні злочинні посягання за відповідними ознаками 

складу злочину; 

– використовувати понятійно-категоріальний апарат кримінального 

права для вирішення правових проблем у різних сферах суспільного життя; 

– застосувати теоретичні та практичні знання щодо особливостей 

кваліфікації окремих видів злочинів для високопрофесійного виконання 

службових обов’язків працівників поліції, в процесі правозастосовної 

діяльності. 

 

МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ 
 

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни здобувачі вищої 

освіти повинні: 

знати: 

– поняття, сутність і завдання криміналістичної методики, принципи та 

джерела криміналістичної методики;  

– структуру видової методики розслідування злочинів; 

– поняття, сутність та елементи криміналістичної характеристики 

злочинів; 

– поняття, принципи та форми взаємодії слідчих і оперативних 

підрозділів; 

– особливості розслідування окремих видів кримінальних 

правопорушень; 
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вміти: 

– аналізувати і оцінювати первинну інформацію, яка містить ознаки 

кримінального правопорушення; 

– використовувати техніко-криміналістичні засоби для виявлення, 

фіксації та вилучення слідів, інших речових доказів, фіксації ходу та 

результатів слідчих (розшукових) дій; 

– кваліфіковано готувати і призначати різні види криміналістичних та 

інших експертиз; 

– використовувати під час розслідування кримінальних правопорушень 

дані криміналістичних обліків; 

– формулювати версії і визначати напрямки розслідування кримінальних 

правопорушень, планувати проведення слідчих (розшукових) дій; 

– тактично кваліфіковано проводити слідчі (розшукові) дії; 

– ефективно взаємодіяти з правоохоронними органами під час 

розслідування кримінальних правопорушень; 

– оцінювати слідчі ситуації та приймати оптимальні тактичні рішення 

під час розслідуванні окремих видів кримінальних правопорушень; 

– приймати рішення, спрямовані на попередження кримінальних 

правопорушень за матеріалами розслідування конкретного кримінального 

провадження. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Рівень компетентності та 

критерії оцінювання 

Кількість 

набраних 

балів 

Високий (творчий):  

Здобувач вищої освіти під час атестації виявив глибокі знання 

навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, що 

міститься в основних та додаткових рекомендованих 

нормативних та доктринальних джерелах, вміння аналізувати 

явища, які вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку, чітко, 

лаконічно, логічно послідовно дав відповіді на поставлені 

питання, вміння застосовувати теоретичні положення під час 

розв’язання практичних задач та аналізувати достовірність 

одержаних результатів, допускаючи деякі неточності.  

90...100 

Достатній (конструктивно-варіативний):  

Здобувач вищої освіти під час атестації виявив міцні знання 

навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, що 

міститься в основних рекомендованих нормативних та 

доктринальних джерелах, аргументовано дав відповіді на 

поставлені питання, вміння застосовувати теоретичні положення 

під час розв’язання практичних задач, допускаючи неточності і 

несуттєві помилки.  

85...89 

Достатній (конструктивний):  

Здобувач вищої освіти під час атестації  виявив достатні знання 

навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, що 

міститься в основних рекомендованих нормативних та 

доктринальних джерелах, дав відповіді на поставлені питання, 

які, однак, містять певні (неістотні) неточності, достатні вміння 

застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 

практичних задач.  

75...84 

Середній (репродуктивний):  

Здобувач вищої освіти під час атестації  виявив посередні знання 

значної частини навчального матеріалу за змістом навчальної 

дисципліни, що міститься в основних рекомендованих 

нормативних та доктринальних джерелах, дав мало аргументовані 

відповіді на поставлені питання, які містять істотні неточності, 

слабкі вміння застосовувати теоретичні положення при 

розв’язуванні практичних задач.  

66...74 

Достатній (репродуктивний):  

Здобувач вищої освіти під час атестації  виявив слабкі знання 

навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, що 

міститься в основних рекомендованих нормативних та 

60...65 
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доктринальних джерелах, дав неточні або мало аргументовані 

відповіді на поставлені питання, з порушенням послідовності 

викладення, слабкі вміння застосовувати теоретичні положення 

під час розв’язання практичних задач, допускаючи суттєві 

помилки. 

Низький (рецептивно-продуктивний):  

Здобувач вищої освіти під час атестації  виявив незнання значної 

частини навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, 

що міститься в основних рекомендованих нормативних та 

доктринальних джерелах, допустив істотні помилки у відповідях 

на поставлені питання, виявив невміння застосовувати теоретичні 

положення під час розв’язання практичних задач (здобувач вищої 

освіти має право на повторний підсумковий контроль). 

35...59 

Низький (непродуктивний):  

Здобувач вищої освіти під час атестації виявив незнання значної 

частини навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, 

що міститься в основних рекомендованих нормативних та 

доктринальних джерелах, допустив істотні помилки у відповідях 

на поставлені питання, виявив невміння орієнтуватися під час 

розв’язання практичних задач, незнання основних 

фундаментальних положень (здобувач вищої освіти обов’язково 

повинен повторно вивчити навчальну дисципліну). 

1...34 

 

Шкала оцінювання: національна та EСТS 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за 

національною шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 

90-100 відмінно А відмінне виконання 

85-89 
добре  

B вище середнього рівня 

75-84 C загалом хороша робота 

66-74 

задовільно  

D непогано 

60-65 
E виконання відповідає 

мінімальним критеріям 

35-59 

незадовільно 

Fx необхідне 

перескладання 

1-34 
F необхідне повторне 

вивчення курсу 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ 

 

Атестація – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої 

освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів 

вищої освіти. Атестація здійснюється відкрито і гласно. Здобувачі вищої освіти 

та інші особи, присутні на атестації, можуть вільно здійснювати аудіо- та/або 

відеофіксацію процесу атестації. 

Екзаменаційна комісія працює у терміни, визначені навчальним та 

робочим навчальним планом підготовки фахівців. 

До проходження атестації допускаються здобувачі вищої освіти, які 

виконали всі вимоги навчального плану.  

У випадку неявки здобувача вищої освіти на засідання екзаменаційної 

комісії з поважних причин, підтверджених відповідними документами, для 

складання однієї навчальної дисципліни за рішенням Голови екзаменаційної 

комісії, атестація може бути перенесена на іншу дату, але в межах 

затвердженого розкладу роботи екзаменаційної комісії.  

Тривалість екзаменів не повинна перевищувати 6 академічних годин для 

однієї групи.  

Оцінку за відповідь на питання білету екзамену виставляє кожен член 

комісії.  

Підсумкова оцінка атестації визначається як середня з оцінок за кожен 

вид екзаменаційних завдань (якщо інше не визначене програмою екзамену).  

Рішення екзаменаційної комісії про оцінку знань, виявлених при 

складанні екзамену приймається на закритому засіданні комісії, відкритим 

голосуванням більшістю голосів членів комісії, які брали участь в її засіданні. 

За однакової кількості голосів голос Голови екзаменаційної комісії є 

вирішальним.  

Якщо відповідь здобувача вищої освіти на екзамені не відповідає вимогам 

рівня атестації екзаменаційна комісія ухвалює рішення про те, що здобувач не 

пройшов атестацію і у протоколі засідання екзаменаційної комісії йому 

проставляється оцінка «незадовільно» (0-59 балів (FX, F)). 

У випадку, якщо випускник не з’явився на засідання екзаменаційної 

комісії для складання екзаменів, у протоколі зазначається, що він 

«неатестований у зв’язку із неприбуттям» на засідання.  

Здобувачі вищої освіти, які запізнилися на атестацію письмово 

звертаються до Голови екзаменаційної комісії про можливість складання 

атестації у день атестації чи наступного дня (за умови роботи цієї ж комісії) до 

пишуть. Рішення про можливість складання екзамену приймається Головою. 

Отримання здобувачем вищої освіти незадовільної оцінки на одному з 

екзаменів не позбавляє його права продовжувати складання екзаменів з інших 

дисциплін. 

За структурою екзаменаційний білет містить два питання – по одному 

із кожної навчальної дисципліни, яка винесена на атестацію, і задачу. 
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Екзаменаційні білети повністю охоплюють зміст програм навчальних 

дисциплін «Кваліфікація окремих видів злочинів», «Методика розслідування 

злочинів», що забезпечує можливість перевірки всіх рівнів компетентностей 

(знання, розуміння, уміння, аналіз, синтез, критичне оцінювання) здобувачів 

вищої освіти під час проведення комплексного екзамену.  

Кількість екзаменаційних білетів для усного екзамену перевищує 

кількість осіб, що навчаються у навчальній групі не менше, ніж на 5. 

 

ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ, 

ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА АТЕСТАЦІЮ 

 

КВАЛІФІКАЦІЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗЛОЧИНІВ 

 

1. Поняття вбивства та його види.  

2. Кваліфікація умисного вбивства при обтяжуючих обставинах (ст. 115 

КК).  

3. Кваліфікація умисного вбивства при пом’якшуючих обставинах (ст.ст. 

116, 117, 118 КК).  

4. Кваліфікація вбивства, вчиненого через необережність (ст. 119 КК).  

5. Поняття та види тілесних ушкоджень.  

6. Кваліфікація умисного тяжкого тілесного ушкодження (ст. 121 КК).  

7. Відмінність умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило 

смерть потерпілого від умисного вбивства та вбивства через необережність.  

8. Кваліфікація умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження (ст. 

122 КК).  

9. Кваліфікація тілесних ушкоджень, спричинених при пом’якшуючих 

обставинах (ст.ст. 123, 124 КК).  

10. Кваліфікація легкого тілесного ушкодження (ст. 125 КК).  

11. Кваліфікація домашнього насильства (ст. 126-1 КК).  

12. Кваліфікація погрози вбивством (ст. 129 КК)  

13. Кваліфікація зараження венеричною хворобою (ст. 133 КК)  

14. Кваліфікація зґвалтування (ст. 152 КК).  

15. Кваліфікація сексуального насильства (ст. 153 КК).  

16. Відмежування зґвалтування від сексуального насильства.  

17. Кваліфікація розбещення неповнолітніх (ст. 156 КК).  

18. Поняття та види предметів злочинів проти власності.  

19. Кваліфікація крадіжки (ст. 185 КК).  

20. Кваліфікація грабежу (ст. 186).  

21. Відмежування грабежу від крадіжки та від розбою.  

22. Кваліфікація розбою (ст. 187 КК).  

23. Кваліфікація вимагання (ст. 189 КК).  

24. Відмінність вимагання від інших злочинів проти власності.  

25. Кваліфікація шахрайства (ст. 190 КК).  

26. Відмінність шахрайства від інших злочинів проти власності.  
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27. Кваліфікація привласнення, розтрати майна або заволодіння ним 

шляхом зловживання службовим становищем (ст. 191 КК).  

28. Кваліфікація умисного знищення або пошкодження майна (ст. 194 КК).  

29. Кваліфікація придбання, отримання, зберігання чи збуту майна, 

одержаного злочинним шляхом (ст. 198 КК).  

30. Особливості предметів злочинів проти громадської безпеки.  

31. Кваліфікація створення злочинної організації (ст. 255 КК).  

32. Кваліфікація сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх 

злочинної діяльності (ст. 256 КК).  

33. Поняття банди та її ознаки. Відмінність від злочинної організації.  

34. Кваліфікація бандитизму (ст. 257 КК).  

35. Кваліфікація терористичного акту (ст. 258 КК).  

36. Кваліфікація завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці 

громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності (ст. 259 КК).  

37. Кваліфікація створення не передбачених законом воєнізованих або 

збройних формувань (ст. 260 КК).  

38. Кваліфікація викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, 

бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або 

заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим 

становищем (ст. 262 КК).  

39. Кваліфікація незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами 

або вибуховими речовинами (ст. 263 КК).  

40. Кваліфікація недбалого поводження із зброєю (ст. 264 КК).  

41. Поняття та ознаки транспортного засобу.  

42. Кваліфікація пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів 

(ст. 277 КК).  

43. Кваліфікація блокування транспортних комунікацій, а також 

захоплення транспортного підприємства (ст. 279 КК ).  

44. Кваліфікація примушування працівника транспорту до невиконання 

своїх службових обов’язків (ст. 280 КК).  

45. Кваліфікація самовільної без нагальної потреби зупинення поїзда (ст. 

283 КК).  

46. Кваліфікація порушення правил безпеки дорожнього руху або 

експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом (ст. 286 

КК).  

47. Кваліфікація випуску в експлуатацію технічно несправних 

транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації (ст. 287 КК).  

48. Кваліфікація незаконного заволодіння транспортним засобом (ст. 289 

КК).  

49. Кваліфікація знищення, підробки або зміни номерів вузлів та агрегатів 

транспортного засобу (ст. 290 КК).  

50. Кваліфікація групового порушення громадського порядку (ст. 293 КК).  

51. Кваліфікація масових заворушень (ст. 294 КК).  

52. Кваліфікація закликів до вчинення дій, що загрожують громадському 

порядку (ст. 295 КК).  
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53. Кваліфікація хуліганства (ст. 296 КК).  

54. Відмежування хуліганства від суміжних злочинів та адміністративних 

правопорушень.  

55. Кваліфікація наруги над могилою (ст. 297 КК).  

56. Кваліфікація жорстокого поводження з тваринами (ст. 299 КК).  

57. Кваліфікація ввезення, виготовлення, збуту і розповсюдження творів, 

що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи 

релігійну нетерпимість та дискримінацію (ст. 300 КК).  

58. Кваліфікація ввезення, виготовлення, збуту і розповсюдження 

порнографічних предметів (ст. 301 КК).  

59. Кваліфікація проституції або примушення чи втягнення до заняття 

проституцією (ст. 303 КК).  

60. Кваліфікація втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність (ст. 304 

КК). 

 

МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ 

 

1. Криміналістична характеристика вбивств. 

2. Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування 

вбивств. 

3. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування та слідчі 

версії у кримінальних провадженнях про вбивства. 

4. Тактика проведення огляду місця події та допиту підозрюваних під 

час розслідування вбивств. 

5. Тактика проведення слідчого експерименту під час розслідування 

вбивств. 

6. Тактика проведення впізнання під час розслідування вбивств. 

7. Використання спеціальних знань під час розслідування вбивств. 

8. Криміналістична характеристика заподіяння тілесних ушкоджень. 

9. Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування 

заподіяння тілесних ушкоджень. 

10. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування та слідчі 

версії у кримінальних провадженнях про заподіяння тілесних ушкоджень. 

11. Тактика проведення огляду місця події та допиту підозрюваних під 

час розслідування заподіяння тілесних ушкоджень. 

12. Тактика проведення слідчого експерименту під час розслідування 

заподіяння тілесних ушкоджень  

13. Тактика проведення впізнання під час розслідування заподіяння 

тілесних ушкоджень. 

14. Використання спеціальних знань під час розслідування заподіяння 

тілесних ушкоджень. 

15. Криміналістична характеристика зґвалтувань. 

16. Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування 

зґвалтувань. 
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17. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування та слідчі 

версії у кримінальних провадженнях про зґвалтування. 

18. Тактика проведення огляду місця події та допиту потерпілих під час 

розслідування зґвалтувань. 

19. Тактика проведення допиту підозрюваних та слідчого експерименту 

під час розслідування зґвалтувань. 

20. Тактика проведення допиту свідків під час розслідування зґвалтувань. 

21. Тактика проведення впізнання під час розслідування зґвалтувань. 

22. Використання спеціальних знань під час розслідування зґвалтувань. 

23. Криміналістична характеристика крадіжок. 

24. Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування 

крадіжок. 

25. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування та слідчі 

версії у кримінальних провадженнях про крадіжки. 

26. Тактика проведення огляду місця події та допиту потерпілих під час 

розслідування крадіжок. 

27. Тактика проведення обшуку у житлі підозрюваного під час 

розслідування крадіжок. 

28. Тактика проведення слідчого експерименту під час розслідування 

крадіжок. 

29. Використання спеціальних знань під час розслідування крадіжок. 

30. Криміналістична характеристика грабежів. 

31. Криміналістична характеристика розбоїв. 

32. Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування 

грабежів. 

33. Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування 

розбоїв. 

34. Типові слідчі ситуації на напрями їх вирішення на початковому етапі 

розслідування грабежів. 

35. Типові слідчі ситуації на напрями їх вирішення на початковому етапі 

розслідування розбоїв. 

36. Тактика проведення огляду місця події та допиту потерпілих під час 

розслідування грабежів. 

37. Тактика проведення допиту підозрюваних та слідчого експерименту 

під час розслідування грабежів. 

38. Тактика проведення огляду місця події та допиту потерпілих під час 

розслідування розбоїв. 

39. Тактика проведення допиту підозрюваних та слідчого експерименту 

під час розслідування розбоїв. 

40. Тактика проведення впізнання під час розслідування розбоїв. 

41. Використання спеціальних знань під час розслідування грабежів. 

42. Використання спеціальних знань під час розслідування розбоїв. 

43. Криміналістична характеристика хуліганства. 

44. Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування 

хуліганства. 
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45. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування та слідчі 

версії у кримінальних провадженнях про хуліганства. 

46. Тактика проведення огляду місця події та допиту потерпілих під час 

розслідування хуліганства. 

47. Тактика проведення допиту підозрюваних та слідчого експерименту 

під час розслідування хуліганства. 

48. Використання спеціальних знань під час розслідування хуліганства. 

49. Криміналістична характеристика злочинів проти безпеки руху та 

експлуатації транспорту. 

50. Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування 

злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту. 

51. Типові слідчі ситуації на напрями їх вирішення на початковому етапі 

розслідування злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту. 

52. Тактика проведення огляду місця події та допиту водіїв транспортних 

засобів під час розслідування злочинів проти безпеки руху та експлуатації 

транспорту. 

53. Тактика проведення слідчого експерименту та допиту пішоходів під 

час розслідування злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту. 

54. Використання спеціальних знань під час розслідування злочинів 

проти безпеки руху та експлуатації транспорту. 

55. Криміналістична характеристика злочинів у сфері обігу наркотичних 

засобів. 

56. Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування 

злочинів у сфері обігу наркотичних засобів. 

57. Типові слідчі ситуації на напрями їх вирішення на початковому етапі 

розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів. 

58. Тактика проведення огляду місця події та допиту підозрюваних під 

час розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів. 

59. Тактика проведення обшуку під час розслідування злочинів у сфері 

обігу наркотичних засобів. 

60. Використання спеціальних знань під час розслідування злочинів у 

сфері обігу наркотичних засобів. 

 

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ,  

ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА АТЕСТАЦІЮ 
 

КВАЛІФІКАЦІЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗЛОЧИНІВ 

 

1. Кілька місцевих жителів прийшли на танцювальний майданчик 

туристичної бази. Вони були в нетверезому стані і поводилися нахабно. Тому 

дівчата відмовлялися з ними танцювати. К. (один з місцевих жителів), 

отримавши у черговий раз відмову, вдарив дівчину в обличчя. Д., який сидів 

поряд з нею, зробив К. зауваження. К. запропонував Д. вийти за територію 

танцювального майданчика. Відійшовши метрів на 10 від виходу, К. вийняв ніж 

і ударом в груди вбив Д.  
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Кваліфікуйте дії К.  

 

2. П'яний Б. образив незнайомого йому Г. Той у відповідь ударив Б. 

кулаком в обличчя і зламав щелепу. Від удару Б. впав і вдарився головою об 

бетонні сходинки. Від одержаної черепно-мозкової травми Б. помер на місці.  

Кваліфікуйте дії Г.  

 

3. Прийшовши напідпитку на квартиру своєї колишньої коханки Г., П. 

примушував її поновити стосунки та висловлював погрози. Г. відповіла, що 

зустрічається зараз з Ш., а П. її не влаштовує, бо є імпотентом. Глибоко 

вражений такою відповіддю П. вихопив з кишені ніж і зі словами: "Не будеш ти 

ним милуватись", наніс Г. удар ножем у груди, від якого вона померла на місці.  

Кваліфікуйте дії П.  

 

4. З. проник у дім Г., яка в стані тяжкого сп'яніння спала на підлозі. 

Скориставшись цим, він зґвалтував її, а потім ударом ножа в голову вбив 

потерпілу. Мотивом злочину стали ті обставини, що раніше за заявою 

потерпілої З. був притягнутий до адміністративної відповідальності за дрібне 

хуліганство.  

Кваліфікуйте дії З.  

 

5. Д. систематично знущався над своєю дружиною, систематично 

погрожував їй вбивством. Перебуваючи в стані сп'яніння, він у черговий раз 

почав її бити і, погрожуючи скинути з балкона, вимагав, щоб вона сама 

стрибнула з нього. Коли він заявив, що візьме ножа, дружина не витримала 

нервового напруження і стрибнула з балкона другого поверху, наслідком чого 

стали тяжкі тілесні ушкодження. Потерпіла показала, що, стрибаючи з балкона, 

хотіла покінчити життя самогубством.  

Кваліфікуйте дії Д.  

 

6. Під час сварки п'яний П. побив свою дружину, яка мала семимісячну 

вагітність, нанісши кілька ударів у груди та живіт. Потерпіла була доставлена в 

лікарню, де вона передчасно народила мертву дитину.  

Кваліфікуйте дії П.  

 

7. І. з хуліганських спонукань побив З., спричинивши перелом кісток носа з 

розривом хряща, а також перелом пальця руки. Від гострого малокрів'я, 

викликаного довгим та значним крововиливом, через хворобу крові (внаслідок 

її незгортання) З. помер у лікарні.  

Кваліфікуйте дії І.  

 

8. Під час бійки Б. ударив складаним ножем у живіт Г. При наданні 

останньому медичної допомоги було встановлено, що внаслідок проникаючого 

поранення черевної порожнини ніякі внутрішні органи пошкоджені не були. 

Через п'ять діб Г. було виписано з лікарні.  
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Кваліфікуйте дії Б.  

 

9. Н. і О., які випадково познайомилися в кафе із П. (19 років), без її згоди 

затягнули останню до підвалу та разом вчинили дії сексуального характеру, 

пов’язані із анальним проникненням в її тіло з використанням геніталій. Під час 

слідства було встановлено, що на момент вчинення злочину Н. виконалося 17, а 

О. – 13 років.  

Кваліфікуйте дії Н. і О.  

 

10. На дискотеці Р. познайомився із 17-річною Д. і запропонував провести 

її додому. По дорозі у безлюдному місці він раптово напав на неї, повалив на 

землю та, без її згоди вчинив дії сексуального характеру, пов’язані із 

вагінальним проникненням в її тіло з використанням геніталій. За заявою Д. 

проти Р., було розпочате кримінальне провадження, однак через тиждень після 

цього вони одружилися.  

Кваліфікуйте дії Р. Чи можна притягнути Р. до кримінальної 

відповідальності в цьому випадку? Якщо “так”, то як слід кваліфікувати його 

дії? Якщо “ні”, то чому?  

 

11. Т. вчинив зґвалтування Л., а півмісяця до цього він вчинив сексуальне 

насильство з О. Обидві жертви були повнолітніми особами та обидві 

звернулися із заявами до Національної поліції щодо початку відносно Т. 

кримінального провадження.  

Кваліфікуйте дії Т.  

  

12. Маючи певні психічні вади, Ф. протягом року вчинив дії сексуального 

характеру, пов’язані із вагінальним, анальним та оральним проникненням в їх 

тіло з використанням геніталій, без їх добровільної згоди. За день до свого 

затримання Ф. вчинив з тринадцятирічною О. насильницькі дії сексуального 

характеру, не пов’язані із проникненням в її тіло, без її добровільної згоди. На 

підставі висновку судово-медичної експертизи Ф. визнано осудним.  

Кваліфікуйте дії Ф.  

 

13. К. відбув покарання за статеві зносини з особою, яка не досягла 

шістнадцятирічного віку. Через два тижні потому він, намагався вчинити з 

повнолітньою Ю. насильницькі дії сексуального характеру, не пов’язані із 

проникненням в тіло іншої особи, без її добровільної згоди, але остання почала 

голосно кричати та кликати на допомогу. К. перелякався, припинив злочинні дії 

та зник з місця події.  

Кваліфікуйте дії гр. К. Відповідь поясніть. 

 

14. Є., виставивши вікно, проник у сільський клуб. Викравши акордеон, 

баян, дві гітари, він зник. Наступного дня при спробі продати акордеон на 

базарі його було затримано. Під час слідства з'ясувалося, що баян належав 

батькові Є., який рік тому помер, а інші речі належали клубу.  
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Кваліфікуйте дії Є.  

 

15. А., скориставшись неуважністю продавця, узяв з прилавка 440 грн. – 

частину виручки і вийшов з гастроному. Наступного дня таким же чином він 

викрав 350 грн., але цього разу продавець це побачила і вхопила А. за рукав, та 

він вирвався і з викраденими грошима вибіг з гастроному.  

Кваліфікуйте дії А.  

 

16. С. і П. з метою заволодіння майном С. підійшли непомітно до неї ззаду. 

С. вдарив її кулаком у потилицю, від чого потерпіла впала і втратила 

свідомість. П. підняв сумку, яка випала з рук С., де знаходилися продукти 

харчування і гаманець з 2112 грн., і разом з С. утік з місця пригоди. Потерпілій 

були заподіяні легкі тілесні ушкодження без короткочасного розладу здоров'я.  

Кваліфікуйте дії С. і П.  

 

17. Завідуючий магазином С., продавці К., Ц. та Г. систематично після 

роботи влаштовували в магазині п'янки, а горілку та закуски безоплатно брали 

в магазині. Під час ревізії було встановлено нестачу товарів на суму 18250 грн.  

Кваліфікуйте дії С., К., Ц. та Г.  

 

18. Студенти коледжу С. та Д., довідавшись, що їх однокурсниця М. має 

інтимні стосунки зі студентом їх коледжу, почали їй погрожувати, обіцяючи 

афішувати таємницю. М. благала їх не робити цього. Вони погодились за 

умови, що вона дасть їм 1500 грн. М. пообіцяла протягом тижня розрахуватися 

з ними. Під час розмови Д. зняв з М. золотий ланцюжок з кулоном і забрав як 

"заставу" і пообіцяв повернути після передачі грошей. Того ж дня С. і Д. 

продали ланцюжок з кулоном, а гроші витратили на наркотики.  

Кваліфікуйте дії С. і Д.  

 

19. Черговий по залізничному вокзалу отримав телефонне повідомлення 

про мінування вокзалу. Під час проведення оперативних заходів були затримані 

два підлітки Р. і С., яким виповнилося 17 і 15 років відповідно. Виявилося, що 

це лише жарт.  

Кваліфікуйте дії Р. і С. Чи зміниться кваліфікація, якщо б вокзал був 

дійсно замінований?  

 

20. Приблизно біля 21.00 год. до бензозаправки у м. Черкаси під’їхав 

автомобіль. З машини вийшли І. і К. Вони підійшли до каси заправки і, 

погрожуючи обрізом мисливської рушниці касиру, викрали 14000 грн. Під час 

розшуку винних оперативники затримали І., К. і П. Зі свідчень підозрюваних 

вдалось встановити, що напад готувався 2 місяця і винні особи планували 

пограбувати ще декілька бензозаправок.  

Кваліфікуйте дії винних осіб.  
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21. Працівник патрульної поліції Р. запросив до себе на вечерю своїх 

друзів. Під час гри у преферанс Р. програв всі гроші. Знаходячись в стані 

сильного алкогольного сп’яніння він поставив на гру табельний пістолет. Його 

знайомий М. виграв пістолет. Р. обманним шляхом. Р. на наступний день не 

пам’ятав куди він поклав свою зброю. М. продав пістолет своєму знайомому П.  

Кваліфікуйте дії винних осіб.  

 

22. Н., К., М. домовились чинити напади на громадян. Для залякування 

вони застосовували пістолет ТТ, який був непридатним для стрільби (зламана 

бойова пружина). Всього вони вчинили 5 нападів, забираючи у потерпілих 

майно, які ті мали при собі.  

Як потрібно кваліфікувати їх дії?  

 

23. Л. з метою крадіжки проникнув у квартиру. Коли він почав складати 

речі у валізу, то випадково побачив заряджений револьвер. Разом з речами він 

забрав і той револьвер. Згодом з’ясувалось, що господар квартири зберігав 

вогнепальну зброю незаконно.  

Як кваліфікувати дії Л.? 

 

24. 10 грудня минулого року було затримано чотирьох громадян, які на 

книжковому ринку біля станції метро “Петрівка” збували та зберігали з метою 

збуту 47 примірників відеокасет, СD та DVD дисків з записами порнографічних 

фільмів.  

Дайте кримінально-правову оцінку діям вказаних осіб. 

 

25. Під час страйку, близько 300 шахтарів заблокували рух поїздів між 

станціями. В результаті акції було порушено роботу залізничного транспорту 

більш ніж на три години.  

Дайте кримінально-правову оцінку даному діянню.  

 

26. Б. знаходився за кермом закріпленого за ним автомобіля КАМАЗ на 

території рибокомбінату. Завідуюча складом Л. попросила його за допомогою 

автомобіля підштовхнути ближче до складу вагон-холодильник, який стояв на 

колії. Б. дав згоду, і за допомогою деревини, яку підтримували робітники 

складу, став штовхати заднім бортом кузова автомобіля вагон-холодильник. 

Під час чергового поштовху деревина зламалась і робітник С. був смертельно 

травмований.  

Кваліфікуйте дії винних осіб.  

 

27. Ш., відповідальний за технічний стан в автопідприємстві, випустив на 

лінію автомобіль з непрацюючими належним чином гальмами. Працюючи на 

лінії водій С. саме з цієї причини вчинив зіткнення з зустрічним автомобілем. В 

результаті даної ДТП пасажиру іншого автомобіля були спричинені тяжкі 

тілесні ушкодження.  

Дайте кримінально-правову оцінку даному діянню.  
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28. Ч., керуючи авто, перевищив встановлену швидкість і виїхав на 

тротуар, де наїхав на пішохода С., спричинивши йому тяжкі тілесні 

ушкодження. Маючи намір зникнути з місця події, щоб уникнути 

відповідальності, Ч. порушив правила дорожнього руху і зіткнувся на 

перехресті доріг з вантажним автомобілем. При зіткненні пасажирам А. і Ч. 

були заподіяні тілесні ушкодження. Наступного дня потерпілі С. і Ч. померли.  

Кваліфікуйте дії Ч.  

 

29. Майстер Ш., відповідальний за технічний стан в автопідприємстві, 

випустив на лінію автомобіль з непрацюючими належним чином гальмами. 

Перебуваючи на лінії водій С. саме з цієї причини вчинив зіткнення з 

зустрічним автомобілем. В результаті даної ДТП пасажиру іншого автомобіля 

були спричинені тяжкі тілесні ушкодження.  

Дайте кримінально-правову оцінку даному діянню.  

 

30. Г., перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, вчинив уночі в будинку 

свого тестя сварку, нецензурно лаявся, сокирою порубав меблі і повибивав 

шибки у вікнах, а потім кочергою заподіяв тестеві тілесні ушкодження 

середньої тяжкості. Для приборкання Г. мешканці села викликали працівника 

поліції В., який зажадав від Г. припинити хуліганські дії. Проте той вчинив 

йому опір, поєднаний з насильством, і вдарив кочергою по руці, заподіявши 

легкі тілесні ушкодження без короткочасного розладу здоров'я.  

Кваліфікуйте дії Г.  

 

 

МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ 

 

1. У ставку біля м. Васильків громадянка С. помітила неподалік від 

берега ганчірку та витягла її. Ганчірка виявилася мішком, а в ньому голова та 

верхня частина тулуба жіночого трупу без рук. Жінка негайно повідомила до 

поліції. 

Проаналізуйте інформацію та складіть план розслідування. 

 

2. У лісовому масиві, на відстані 2 км від залізничної станції «Фастів», 

біля водоймища громадянами М. та С., які приїхали до лісу за грибами, були 

знайдені трупи двох молодих людей з ознаками насильницької смерті, про що 

вони одразу повідомили до найближчого відділу поліції. 

Проаналізуйте інформацію та складіть план розслідування. 

 

3. До поліції надійшло повідомлення від громадянина А., про те, що в 

під’їзді будинку № 16 по вул. Малиновського в м. Києві, на першому поверсі, 

біля ліфту, в калюжі крові знаходиться людина в непритомному стані. Швидку 

допомогу гр. А. вже викликав. 

Проаналізуйте інформацію та складіть план розслідування. 
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4. До управління НП в м. Києві надійшло телефонне повідомлення про 

те, що по вул. Ревуцького, біля кафе «Зустріч» відбувається бійка і є поранені. 

Прибувши на місце події, наряд патрульної поліції виявив двох молодих людей 

з тілесними ушкодженнями, один з яких мав ножове поранення і був 

непритомним. Біля них було троє жінок, які намагалися надати їм допомогу. 

Через декілька хвилин швидка допомога забрала молодих людей у лікарню. 

Проаналізуйте інформацію та складіть план розслідування. 

 

5. О 13 год. до відділу поліції звернулася із заявою 18-літня громадянка 

К., яка повідомила, що напередодні близько 22 год., коли вона йшла по алеї 

міського парку убік танцмайданчика, до неї підійшли двоє незнайомих їх 

чоловіків приблизно одного з нею віку і, погрожуючи ножем, затягнули її вглиб 

парку, де зґвалтували. Опору вона їм не чинила і не кричала, тому що вони їй 

увесь час говорили: «Якщо хоч разом пискнеш, заріжемо». 

Проаналізуйте інформацію та складіть план розслідування. 

 

6. До відділу поліції звернулась громадянка П. з заявою про те, що 10 діб 

вона перебувала на відпочинку за кордоном. Повернувшись до власного 

приватного будинку виявила відсутність особистого майна на загальну суму 

950000 грн., однак вхідні двері та грати на вікнах видимих пошкоджень не 

мають. 

Проаналізуйте інформацію та складіть план розслідування. 

 

7. О 8 год. ранку громадянин К. вийшов з під’їзду та, підійшовши до 

власного автомобілю «Шкода», помітив що ліве переднє скло в автомобілі 

вибите, на асфальті поруч з автомобілем знаходились осколки скла. Оглянувши 

автомобіль, К. виявив відсутність автомагнітоли «Панасонік» та шкіряної 

барсетки чорного кольору, в якій знаходились гроші в сумі 2000 гривень та 

особисті документи. 

Проаналізуйте інформацію та складіть план розслідування. 

 

8. О 4 год. ранку до відділу поліції звернулася з заявою 19-літня 

громадянка Д. і повідомила, що її зґвалтував водій таксі ВАЗ-2109 д.н. 033-98 

КВ, який віз її додому з аеропорту «Жуляни», куди вона прилетіла о 2 год. з 

Адлера. 

Проаналізуйте інформацію та складіть план розслідування. 

 

9. Громадянин Д., перебуваючи на своєму робочому місці в офісному 

приміщенні № 4 «Укртрансбанк» виявив відсутність шкіряного портфелю в 

кому знаходились особисті речі, гроші в сумі 2000 грн. та службові документи. 

Проаналізуйте інформацію та складіть план розслідування. 
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10. Громадянин П. звернувся до відділу поліції за місцем проживання з 

заявою про те, що біля універсаму «Ракета» двоє невідомих побили його і 

забрали в нього гроші в сумі 2500 гривень. 

Проаналізуйте інформацію та складіть план розслідування. 

 

11. До відділу поліції м. Києва звернувся громадянин Ч., який повідомив, 

що коли він підвозив на своєму автомобілі двох невідомих чоловіків з вулиці 

Ігоревської до залізничної станції «Караваєві дачі», останні, погрожуючи 

ножем, забрали у нього гроші в сумі 4500 гривень та швейцарський годинник. 

Проаналізуйте інформацію та складіть план розслідування. 

 

12. О 18 год. 30 хв. до відділу поліції звернувся громадянин О. з 

повідомленням про те, що приблизно о 18 год. він повертався з роботи додому 

в маршрутному таксі № 13 і виявив відсутність гаманця в якому знаходились 

грошові кошти в сумі 5000 грн. 

Проаналізуйте інформацію та складіть план розслідування. 

 

13. О 17 год. невідомий чоловік зірвав хутряну шапку з голови 

громадянина І. та втік. За підозрою у вчиненні злочину в цей же день був 

затриманий М. Однак М. під час допиту як підозрюваний повідомив, що в 

зазначений час він знаходився на роботі в ТОВ «Уран». 

Проаналізуйте інформацію та складіть план розслідування. 

 

14. До відділу поліції звернулась громадянка П. із заявою про те, що о 10 

год. вона знаходилась у власній квартирі очікуючи сантехніка. Почувши 

дзвінок у вхідні двері, вона їх відчинила. Незнайомий чоловік, що стояв на 

порозі раптово вдарив її в обличчя, від чого вона втратила свідомість. 

Опритомнівши, П. помітила, що речі в квартирі розкидані. Також П. виявила 

відсутність прикрас із золота та срібла на загальну суму 60000 гривень 

Проаналізуйте інформацію та складіть план розслідування. 

 

15. О 19 год. 15 хв. громадянин І. повернувся з роботи додому. 

Піднявшись на поверх, він виявив, що вхідні двері його квартири не замкнені. 

Увійшовши до кімнати І. виявив відсутність особистих речей: виробів із золота, 

грошей в сумі 50 тис. грн., ноутбука. 

Проаналізуйте інформацію та складіть план розслідування. 

 

16. Громадянин А., йшов через парк. Раптом він відчув удар, а потім 

гострий біль в області голови. Коли А. прийшов до тями, він виявив, що його 

особисті речі – годинник «Casio», гаманець з грошима в сумі 1500 грн., 

смартфон «Samsung» зникли. 

Проаналізуйте інформацію та складіть план розслідування. 

 

17. О 23 год. 30 хв. коли громадянка П. йшла лісопарковою зоною 

неподалік житлового масиву до неї підбігло двоє молодих чоловіків. Один з 
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них, який був одягнений у червону куртку, різко штовхнув її на землю і 

вихопив з рук сумку. Після цього зазначені чоловіки швидко побігли в 

протилежний від житлового масиву бік. 

Проаналізуйте інформацію та складіть план розслідування. 

 

18. До чергової частини Солом’янського РУ НП в м. Києві по телефону 

надійшло повідомлення від коменданта гуртожитку № 1 Політехнічного 

інституту, про те, що в гуртожиток увірвалася група молодиків в кількості 

приблизно 20 осіб та вчинили побиття іноземних студентів, після чого втекли. 

Проаналізуйте інформацію та складіть план розслідування. 

 

19. О 9 год. ранку до відділу поліції звернувся директор ТОВ «Юнік» 

громадянин П. з повідомленням про те, що о 7 год. ранку йому зателефонував 

охоронець складу Д. і повідомив, що вхідні двері складу відчинені. Приїхавши 

на склад, П. виявив, що замок вхідних дверей складу зламаний, а на складі 

відсутня численна партія оргтехніки, а саме, 100 ноутбуків Asus. 

Проаналізуйте інформацію та складіть план розслідування. 

 

20. Оперативні співробітники отримали інформацію, що громадянин Б., 

який мешкає у квартирі № 2 будинку № 8 по вул. Майорова у м. Києві, 

займається скупкою наркотичного засобу – марихуани у студентів з Пакистану 

та збуває наркотик мешканцям м. Києва та Київської області. 

Проаналізуйте інформацію та складіть план розслідування. 

 

21. До відділу поліції звернувся громадянин Н. з повідомленням про те, 

що його сусід Б., на своїй присадибній ділянці (0,05 га) вирощує рослину, 

подібну до коноплі. 

Проаналізуйте інформацію та складіть план розслідування. 

 

22. До відділу поліції звернувся громадянин П. з повідомленням про те, 

що перебуваючи на відпочинку в лісі поблизу села Красне, він виявив ділянку, 

засаджену рослиною, схожою на мак. 

Проаналізуйте інформацію та складіть план розслідування. 

 

23. О 13 год. 15 хв. на 20 км. Одеського шосе водій Я., керуючи 

автомобілем ВАЗ-2106, д.н. 419-45 КВ, вчинив наїзд на пішохода К., 68 років, 

який від отриманих ушкоджень помер на місці. 

Проаналізуйте інформацію та складіть план розслідування. 

 

24. О 18 год. 35 хв. на вул. Сурікова біля будинку № 7 в м. Києві 

автомобілем ЗІЛ-130, д.н. 317-84 КВ під керуванням водія П. вчинено наїзд на 

пішохода К., 52 роки, що одержав тілесні ушкодження і був доставлений до 

лікарні №12. 

Проаналізуйте інформацію та складіть план розслідування. 
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25. О 22 год. 30 хв. до Дарницького РУ НП в м. Києві по телефону 

надійшло повідомлення від громадянина С. про те, що на вул. Медова, біля 

будинку № 8, автомобіль іноземного виробництва збив жінку. Водій і двоє 

пасажирів, залишивши автомобіль, зникли з місця події. Постраждалу забрала 

швидка допомога.  

Проаналізуйте інформацію та складіть план розслідування. 

 

26. До відділу поліції надійшло повідомлення, що 12-річний К. не 

прийшов після школи додому. Дільничним офіцером поліції було встановлено, 

що К з групою підлітків на великій перерві пішов гуляти до лісового озера 

неподалік школи. Після цього його ніхто більше не бачив. 

Проаналізуйте інформацію та складіть план розслідування. 

 

27. Громадянку Р., що ввечері поверталася додому з театру, зупинив 

невідомий чоловік і попросив дозволу провести. Не одержавши згоди, 

невідомий вирвав у неї сумку і зник. Наступного дня зранку Р. повідомила про 

подію до відділу поліції. У заяві Р. повідомила, що в сумці знаходився гаманець 

з грошима в сумі 600 грн. 

Проаналізуйте інформацію та складіть план розслідування. 

 

28. Збивши жінку на пішохідному переході у світлий час доби, водій 

зупинився, вийшов з автомобіля і підійшов до постраждалої, де його і побачили 

свідки. Після цього він сів у автомобіль і зник з місця події. Свідки побачили 

фрагмент номерного знаку: АА 35 2 (а далі 3 чи 8), останніх літер вони не 

запам’ятали. 

Проаналізуйте інформацію та складіть план розслідування. 

 

29. О 19 год. біля входу до кінотеатру «Аврора» в м. Києві за вчинення 

дрібного хуліганства був затриманий і доставлений до відділу поліції 

громадянин С. Під час поверхневої перевірки у нього в сумці було виявлено 

рослинну сировину зелено-бурого кольору, упаковану в 30 сірникових коробок 

та гроші в сумі 8500 гривень. 

Проаналізуйте інформацію та складіть план розслідування. 

 

30. На вул. Лісовий в м. Києві водій Ф., керуючи автомобілем ВАЗ-21093, 

вчинив наїзд на громадянина С., який намагався перебігти дорогу в 

невстановленому для цього місті. Від отриманих тілесних ушкоджень 

потерпілий помер по дорозі в лікарню. З пояснення водія Ф. пішохід 

несподівано вибіг спереду маршрутного таксі, що стояло на зупинці, на дорогу. 

Він різко загальмував, але уникнути наїзду йому не вдалося через занадто малу 

відстань до пішохода. Державного номерного знаку і номера маршруту таксі 

він не запам’ятав. 

Проаналізуйте інформацію та складіть план розслідування. 
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