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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітній 

ступінь  

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4  

 

Галузь знань 

08 «Право» 

 

вибіркова 

Спеціальність 081 «Право» 

Рік підготовки: 
 1-й 

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 120 

 1,2-й 

Лекції 

 

Освітньо-професійна 

програма ОС 

Магістра 

 8 год. 

Практичні 
 8 год. 

Самостійна робота 
 104 год. 

Вид контролю: залік 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної 

роботи становить: 

для заочної форми навчання – 2:13 

 

Мова навчання: українська 

 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Метою вивчення навчальної дисципліни є вироблення у студентів 

юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана 

Франка вмінь і навичок щодо застосування методики процесуального 

керівництва за розслідуванням корупційних діянь у практичній діяльності. 

Завданнями вивчення даної навчальної дисципліни є: 

охарактеризувати суть методики процесуального керівництва за 

розслідуванням корупційних діянь та діяльності прокурора – процесуального 

керівника; визначити суть методики розслідування корупційних діянь 

(криміналістичної характеристики, види слідчих ситуацій, слідчих версій, 

тактики проведення процесуальних дій). 

Результати навчання. В результаті вивчення даного курсу студент 

повинен: 

знати:  
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− завдання та повноваження прокурора під час здійснення 

процесуального керівництва; 

− завдання етапів розслідування даної групи злочинів та комплекс 

заходів, що проводяться на кожному з них; 

− види слідчих ситуацій, які можуть виникати на кожному з етапів 

розслідування; 

− особливості тактики проведення слідчих дій під час розслідування 

корупційних злочинів; 

вміти: 

‒ складати необхідні в процесі здійснення процесуального керівництва 

процесуальні документи; 

‒ аналізувати норми чинного законодавства щодо кваліфікації 

корупційних злочинів; 

‒ виявляти недоліки та упущення, допущені правоохоронними органами 

під час розслідування корупційних злочинів; 

‒ використовувати способи та методи, розроблені наукою 

криміналістикою, під час розслідування корупційних злочинів. 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Загальні положення процесуального керівництва за 

розслідуванням корупційних діянь. 

Поняття та зміст процесуального керівництва прокурором. Межі 

процесуального керівництва. Поняття «прокурора» під час здійснення 

процесуального керівництва досудовим розслідуванням. Повноваження 

прокурора під час здійснення процесуального керівництва. Повноваження 

прокурора щодо визначення підслідності корупційних злочинів. Види 

корупційних злочинів. 

Система та порядок організації діяльності Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури (САП). Порядок обрання прокурорів САП. 

Повноваження керівників САП. 

 

Тема 2. Загальні положення методики розслідування корупційних 

діянь. 

Поняття, завдання методики розслідування корупційних злочинів. 

Принципи методики розслідування корупційних злочинів. Класифікація 

принципів. Етапи (стадії) методики розслідування корупційних злочинів. 

Завдання початкового, наступного та завершального етапів розслідування. 

Джерела методики розслідування корупційних злочинів. Структура методики 

розслідування корупційних злочинів. 

Криміналістична характеристика корупційних злочинів. Структура 

криміналістичної характеристики корупційних злочинів. «Відомості про особу 

злочинця», «Відомості про спосіб вчинення злочину», «Відомості про 

обстановку вчинення злочину», «Відомості про мотив та мету вчинення 
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злочину», «Слідова картина злочину», «Відомості про потерпілого (жертву) 

злочину», «Відомості про предмет посягання». 

 

ТЕМА 3. Процесуальне керівництво за розслідуванням. Злочинів, 

пов’язаних з неправомірною вигодою. 

Поняття неправомірної вигоди. Криміналістична характеристика 

злочинів, пов’язаних з неправомірною вигодою. Слідчі ситуації, які виникають 

під час розслідування злочинів, пов’язаних з неправомірною вигодою. Тактична 

операція “затримання особи “на гарячому” під час отримання неправомірної 

вигоди. Планування розслідування злочинів, пов’язаних з неправомірною 

вигодою. Види та форми планів розслідування. Правила конструювання версій 

під час розслідування злочинів, пов’язаних з неправомірною вигодою. Види 

версій. Алгоритми дій слідчого, які проводяться для перевірки висунутих 

версій. 

Види та характеристика негласних слідчих (розшукових) дій, які 

проводяться під час розслідування злочинів, пов’язаних з неправомірною 

вигодою. Види та характеристика гласних слідчих (розшукових) дій, які 

проводяться під час розслідування злочинів, пов’язаних з неправомірною 

вигодою. 

 

ТЕМА 4. Процесуальне керівництво за розслідуванням корупційних 

злочинів, пов’язаних зі зловживанням службою особою своїм статусом. 

Криміналістична характеристика злочинів, пов’язаних зі зловживанням 

службовою особою своїм статусом. Слідчі ситуації, які виникають під час 

розслідування злочинів, пов’язаних зі зловживанням службовою особою своїм 

статусом. Планування розслідування злочинів, пов’язаних зі зловживанням 

службовою особою своїм статусом. Види та форми планів розслідування. 

Правила конструювання версій під час розслідування злочинів, пов’язаних зі 

зловживанням службовою особою своїм статусом. Види версій. Алгоритми дій 

слідчого, які проводяться для перевірки висунутих версій. 

Види та характеристика негласних слідчих (розшукових) дій, які 

проводяться під час розслідування злочинів, пов’язаних зі зловживанням 

службовою особою своїм статусом. Види та характеристика гласних слідчих 

(розшукових) дій, які проводяться під час розслідування злочинів, пов’язаних зі 

зловживанням службовою особою своїм статусом. 

 

ТЕМА 5. Процесуальне керівництво за розслідуванням інших 

службових корупційних злочинів. 

Криміналістична характеристика незаконного збагачення. Слідчі ситуації, 

які виникають під час розслідування незаконного збагачення.. Планування 

розслідування злочинів, пов’язаних із заволодінням майном. Правила 

конструювання версій під час розслідування незаконного збагачення. Види 

версій. Алгоритми дій слідчого, які проводяться для перевірки висунутих 

версій. 
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Види та характеристика негласних слідчих (розшукових) дій, які 

проводяться під час розслідування незаконного збагачення. Види та 

характеристика гласних слідчих (розшукових) дій, які проводяться під час 

розслідування незаконного збагачення. 

 

Тема 6. Процесуальне керівництво за розслідуванням корупційних 

злочинів, пов’язаних із заволодінням майном. 

Криміналістична характеристика злочинів, пов’язаних із заволодінням 

майном. Слідчі ситуації, які виникають під час розслідування злочинів, 

пов’язаних із заволодінням майном. Планування розслідування злочинів, 

пов’язаних із заволодінням майном. Види та форми планів розслідування. 

Правила конструювання версій під час розслідування злочинів, пов’язаних із 

заволодінням майном. Види версій. Алгоритми дій слідчого, які проводяться 

для перевірки висунутих версій. 

Види та характеристика негласних слідчих (розшукових) дій, які 

проводяться під час розслідування злочинів, пов’язаних із заволодінням 

майном. Види та характеристика гласних слідчих (розшукових) дій, які 

проводяться під час розслідування злочинів, пов’язаних із заволодінням 

майном. 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ТЕМА 1. Загальні 

положення 

процесуального. 

керівництва 

розслідуванням. 

корупційних діянь 

      11 1 1   15 

ТЕМА 2 Загальні. 

положення методики 

розслідування. 

корупційних діянь 

      11 1 1   15 

ТЕМА 3. 

Процесуальне. 

керівництво 

розслідуванням. 

злочинів, пов’язаних з 

неправомірною 

вигодою 

      14 2 2   15 

ТЕМА 4. Процес. 

керівництво за 

розслід. злочинів, 

пов’язаних зі 

зловживанням 

      13 1 2   15 
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службою особою 

своїм статусом 

ТЕМА 5. Процес. 

керівництво за 

розслід. ін. 

службових 

корупційних злочинів 

      28 2 1   29 

ТЕМА 6. Процес. 

керівництво за 

розслід. злочинів, 

пов’язаних із 

заволодінням майном 

      13 1 1   15 

УСЬОГО ГОДИН       120 8 8   104 

 

 

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

(заочна) 

1 Загальні положення процесуального керівництва розслідуванням 

корупційних діянь 

1 

2 Загальні положення методики розслідування корупційних діянь 1 

3 Процесуальне керівництво за розслідуванням. злочинів, пов’язаних з 

неправомірною вигодою 

2 

4 Процесуальне керівництво розслідуванням злочинів, пов’язаних зі 

зловживанням службою особою своїм статусом 

2 

5 Процесуальне керівництво розслідуванням інших службових 

корупційних злочинів 

1 

6 Процесуальне керівництво розслідуванням злочинів, пов’язаних із 

заволодінням майном 

1 

 Разом  8 

 
 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

(заочна) 

1 Загальні положення процесуального керівництва розслідуванням 

корупційних діянь 

15 

2 Загальні положення методики розслідування корупційних діянь 15 

3 Процесуальне керівництво розслідуванням. злочинів, пов’язаних з 

неправомірною вигодою 

15 

4 Процесуальне керівництво розслідуванням злочинів, пов’язаних зі 

зловживанням службою особою своїм статусом 

15 

5 Процесуальне керівництво розслідуванням інших службових 

корупційних злочинів 

29 

6 Процесуальне керівництво розслідуванням злочинів, пов’язаних із 

заволодінням майном 

15 

 Разом  104 
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7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

У ході викладання навчальної дисципліни підлягають використанню 

методи, спрямовані на: 

– формування у студентів інтересу до пізнавальної діяльності й 

відповідальності за навчальну працю; 

– забезпечення мисленнєвої діяльності (індуктивного, дедуктивного, 

репродуктивного й пошукового характеру); 

– а також методи, пов´язані з контролем за навчальною діяльністю 

студентів.  

Серед методів навчання, зокрема, підлягають застосуванню наступні: 

розповідь, пояснення, бесіда, лекція, демонстрація, спостереження, практичне 

заняття. 

 

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних 

занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання 

конкретної роботи. 

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів 

вивчання навчального курсу на завершальному етапі та передбачає 

семестровий контроль. 

Семестровий контроль проводиться у формі заліку в обсязі навчального 

матеріалу, визначеного навчальною програмою, і в терміни, встановлені 

навчальним планом. Під час семестрового контролю враховуються результати 

здачі усіх видів навчальної роботи згідно із структурою залікових кредитів. 

 

9. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЄТЬСЯ СТУДЕНТАМ 

 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Семестровий 

контроль (сума) 

Змістовий модуль 1  

50 100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6    

50 50 50 50 50 50    
Т1,  ... Т6 – теми змістових модулів, за результатами оцінювання яких у сукупності виводиться середній бал 

 

Шкала оцінювання: Університету, національна та ECTS 

 

Оцінка 

в балах 

Оцінка 

ECTS 

 

Визначення 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка з 

диференційованого заліку 
Залік 

90 – 100 А Відмінно Відмінно 

Зараховано 

81 – 89 В Дуже добре 
Добре 

71 – 80 С Добре 

61 – 70 D Задовільно 
Задовільно 

51 – 60 Е Достатньо 
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Протягом семестру проводиться 1 модульний контроль. Максимальна 

кількість балів, яка встановлюється для цих видів контролю, а також 

відповідність оцінок FX та F у шкалі ECTS, у балах та національній шкалі 

визначається Вченою радою факультету. 
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http://www.supreme.court.gov.ua  

 

3.Кабінет Міністрів України 

http://www.kmu.gov.ua  

 

4.Міністерство юстиції України  

http://www.minjust.gov.ua  

 

5.Інформаційно-пошукова системи по законодавству  

"Ліга": http://www.liga.kiev.ua/ 

 

5.http://www.nau.kiev.ua/ 

www.lawukraine.com 

www.pravovik.com.ua 

 

 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.supreme.court.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://www.liga.kiev.ua/
http://www.pravovik.com.ua/

