




1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є кримінальне 

процесуальне законодавство, практика його застосування під час взаємодії 

слідчих і оперативних підрозділів, інших підрозділів і служб Національної 

поліції, інших державних органів, служб і відомств України при проведенні 

досудового розслідування, кримінальна процесуальна діяльність і 

процесуальні правовідносини слідчих й інших підрозділів під час взаємодії 

при проведенні досудового розслідування кримінальних правопорушень, 

процесуальні та непроцесуальні форми організації та здійснення ефективної 

взаємодії органів досудового розслідування й інших підрозділів; теорія та 

практика кримінальної процесуальної діяльності слідчих і оперативних 

підрозділів Національної поліції та правоохоронних органів іноземних держав. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Взаємодія органів 

досудового розслідування з оперативними підрозділами та іншими 

правоохоронними органами під час протидії кримінальним 

правопорушенням» є оволодіння здобувачами глибокими теоретичними 

знаннями положень чинного кримінального процесуального законодавства і 

відомчих нормативно-правових актів, які регулюють правові основи та 

здійснення взаємодії слідчого з оперативними та іншими підрозділами й 

службами, а також формування практичних навичок щодо правильного 

застосування кримінального процесуального закону при проведенні 

процесуальних дій, прийнятті та оформленні процесуальних рішень під час 

організації взаємодії слідчих та оперативних й інших підрозділів поліції при 

проведенні досудового розслідування. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Взаємодія органів 

досудового розслідування з оперативними підрозділами та іншими 

правоохоронними органами під час протидії кримінальним 

правопорушенням» є усвідомлення здобувачами поняття та сутності інституту 

взаємодії, ознайомлення з нормативними джерелами, що регулюють 

організацію та повноваження взаємодіючих підрозділів, органів і служб під 

час досудового розслідування; формування у здобувачів уявлення про 

взаємодію підрозділів під час досудового розслідування, зокрема про поняття, 

суб’єктів, загальні засади та форми такої взаємодії при здійсненні 

кримінальної процесуальної діяльності; засвоєння особливостей взаємодії 

підрозділів під час розслідування окремих видів кримінальних правопорушень 

та на різних етапах досудового розслідування; набуття навиків самостійного 

складання та аналізу процесуальних документів, що складаються в процесів 

взаємодії підрозділів під час досудового розслідування; формування навичок 

аналізу проблем та формулювання перспектив вдосконалення й реформування 

інституту взаємодії підрозділів під час досудового розслідування; підвищення 

правової культури здобувачів, необхідної для ефективного здійснення 

професійної діяльності. 

Пререквізити (Prerequisite): «Кримінальний процес», «Криміналістика», 
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«Оперативно-розшукова діяльність». 

Постреквізити (Postrequisite): «Судові та правоохоронні органи 

України», «Конституційне право», «Складання кримінально-процесуальних 

документів», «Особливості розслідування окремих видів злочинів».  

 

Програмні компетентності, програмні результати навчання та 

перелік знань, умінь, навичок відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки здобувачів вищої освіти ступеня магістра:  

Інтегральна компетентність:  

Здатність роз’яснювати комплексні проблеми в галузі професійної та/або 

дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення 

кримінального процесуального права, а також створення нових цілісних 

знань щодо актуальних питань кримінального процесуального права. 

 

Загальні компетентності: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

ЗК 2 Здатність проводити дослідження на відповідному рівні; 

ЗК 3. Здатність проведення самостійних досліджень на сучасному рівні;   

ЗК4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел; 

ЗК 5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

ЗК 7. Здатність приймати обгрунтовані рішення; 

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичній діяльності; 

ЗК 9. Здатність пристосовуватися до нових змін кримінального 

процесуального законодавсва; 

 

Спеціальні (фахові) компетентності: 
СК 1.Здатність застосовувати принципи верховенства права для 

розв’язання складних задач і проблем; 

СК 2. Збирання, опрацювання та критика правових джерел (нормативних 

актів, доктринальних джерел, судової практики); 

СК 3. Здатність до аналітичного оцінювання правової проблеми;  

СК 4. Здатність до опрацювання та аналізу інформації для правового 

дослідження; 

СК 6. Знання праць провідних вітчизняних та зарубіжних вчених, наукові 

школи та фундаментальні праці у галузі кримінального процесу, 

формулювання мети власного наукового дослідження як складової 

загальноцивілізаційного процесу;  

СК 7. Вміння формулювати та обгрунтовувати юридичні висновки, 

пропозиції, рекомендації;  

СК 8. Здатність здійснювати аналіз законодавчих текстів та їх експертизу.  

Програмні результати навчання: 
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ПРН 1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ у 

сфері кримінального процесуального права, і виявляти розуміння меж та 

механізмів їх правового регулювання. 

ПРН 3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з 

різних джерел, перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи 

дослідження. 

ПРН 6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти 

опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи у 

розв’язанні складних задач і проблем кримінального процесуального 

законодавства. 

ПРН 7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і 

обгрунтовувати варіанти їх розв'язання. 

ПРН 10. Аналізувати взаємодію міжнародного права та міжнародно-

правових систем з правовою ситемою України на основі усвідомлення 

основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів 

функціонування права. 

ПРН 11. Використовувати передові знання і методики у процесі 

правотворення та правозастосування інститутів публічного та приватного 

права взаємодії правоохоронних органів. 

ПРН 13. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих 

правових інститутів. 

ПРН. 14. Обгрунтовувати правову позицію на різних стадіях 

правозастосування.  

ПРН 15. Мати практичні навички розв’язання проблем у галузі 

кримінального процесу, що передбачає застосування правових доктрин, 

принципів і правових інститутів і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

ПРН 16. Брати продуктивну участь у розробці проєктів нормативно-

правових актів, пов’язаних із діяльністю органів кримінальної юстиції, 

обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати 

результати їх впливу на відносин у сфері кримінального процесуального 

права. 

ПРН 17. Інтегрувати необхідні знання під час ухвалення рішення у 

ситуаціях, що вимагають системного, логічного та функціонального 

тлумачення норм кримінального процесуального законодавства, а також 

розуміння особливостей практики їх застосування у діяльності органів 

досудового розслідування, розв’язувати складні задачі правозастосування 

норм та положень кримінального процесуального права у різних сферах 

професійної діяльності. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Взаємодія органів 

досудового розслідування з оперативними підрозділами та іншими 
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правоохоронними органами під час протидії кримінальним 

правопорушенням» здобувач другого (освітньо-наукового) рівня повинен 

знати:  

 – загальні засади та форми взаємодії підрозділів під час досудового 

розслідування;  

 – правовий статус суб’єктів взаємодії підрозділів під час досудового 

розслідування; 

– підстави, зміст та напрями взаємодії між органами досудового 

розслідування та іншими органами і підрозділами під час досудового 

розслідування; 

 – особливості взаємодії підрозділів під час розслідування окремих видів 

кримінальних правопорушень та на різних етапах досудового розслідування; 

 – процесуальний порядок здійснення та оформлення взаємодії 

підрозділів під час досудового розслідування. 
Уміти: 

– правильно тлумачити та застосовувати норми чинного законодавства, 

відомчих нормативно-правових актів, що встановлюють порядок здійснення 

взаємодії підрозділів під час досудового розслідування; 

 – застосовувати сучасні методи дослідження й аналізу проблемних 

питань, що виникають в процесі взаємодії підрозділів під час досудового 

розслідування; 

 – поставити завдання та організувати наукові дослідження з визначення 

проблемних ситуацій, пов’язаних із вдосконаленням кримінального 

процесуального законодавства, відомчого нормативного врегулювання та 

практики його застосування у сфері взаємодії підрозділів під час досудового 

розслідування; 

 – аналізувати матеріали кримінальних проваджень з огляду на 

ефективність взаємодії при розслідуванні кримінальних правопорушень. 

 

Отримати навички: 

- здатність роз’яснювати комплексні проблеми в галузі дослідницької 

діяльності, що передбачає глибоке переосмислення кримінального 

процесуального законодавства в частині взаємодії органів досудового 

розслідування з оперативними підрозділами та іншими правоохоронними 

органами під час протидії кримінальним правопорушенням; 

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел 

щодо взаємодії органів досудового розслідування з оперативними 

підрозділами та іншими правоохоронними органами під час протидії 

кримінальним правопорушенням; 

-  здатність застосовувати знання кримінального процесуального 

законодавства у практичній діяльності, зокрема, в частині оперативно-

розшукової діяльності; 

- здатність пристосовуватися до нових змін кримінального 

процесуального законодавсва; 



 

 

5 

 

- здатність до аналітичного оцінювання проблем застосування 

кримінального процесуального законодавсва в частині взаємодії органів 

досудового розслідування з оперативними підрозділами та іншими 

правоохоронними органами під час протидії кримінальним правопорушенням; 

- здатність до опрацювання та аналізу інформації для правового 

дослідження; 

- знання праць провідних вітчизняних та зарубіжних вчених, наукові 

школи та фундаментальні праці у галузі кримінального процесу, оперативно-

розшукової діяльності та формулювання мети власного наукового 

дослідження як складової загальноцивілізаційного процесу; 

- вміння формулювати та обгрунтовувати юридичні висновки, пропозиції, 

рекомендації. 

 

Структура навчальної дисципліни 

Тема 1. Процесуальний порядок взаємодії органів досудового 

розслідування з оперативними підрозділами під час кримінального 

провадження. 

Поняття взаємодії слідчого з іншими органами та підрозділами 

Національної поліції України, державними органами і посадовими особами у 

сфері розслідування кримінальних правопорушень. Засади взаємодії 

підрозділів під час проведення досудового розслідування. Правова основа 

взаємодії підрозділів під час проведення досудового розслідування. Спільність 

завдань слідчого та структурного(територіального) органу, підрозділу 

Національної поліції у сфері запобігання кримінальним правопорушенням, їх 

виявлення та розслідування. Відмінність та спільне у повноваженнях слідчого 

та оперативного підрозділу. Сутність поєднання сил і засобів слідчого та 

підрозділів поліції. Процесуальні та непроцесуальні форми взаємодії слідчих 

та оперативних й інших підрозділів. Значення взаємодії слідчих та 

оперативних й інших підрозділів. 

Тема 2. Взаємодія при направленні оперативним підрозділом 

матеріалів за результатами оперативно-розшукової діяльності до органу 

досудового розслідування. 

Підстави заведення оперативним підрозділом оперативно-розшукових 

справ. Строки ведення оперативно-розшукових справ. Порядок та строки 

ведення оперативним підрозділом оперативно-розшукової справи щодо осіб, 

стосовно яких є дані про участь у підготовці до вчинення злочину, підслідного 

слідчим органів досудового розслідування Національної поліції України. 

Порядок дій керівника оперативного підрозділу щодо закріплення за 

оперативно-розшуковою справо щодо осіб, стосовно яких є дані про участь у 

підготовці до вчинення злочину слідчого для забезпечення методичного 

супроводження її реалізації та надання практичної допомоги оперативному 

підрозділу. Документальне оформлення дій керівника оперативного підрозділу 

щодо закріплення за оперативно-розшуковою справо щодо осіб, стосовно яких 

є дані про участь у підготовці до вчинення злочину слідчого. Порядок надання 

слідчим методичного супроводження реалізації ОРС щодо осіб, стосовно яких 
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є дані про участь у підготовці до вчинення злочину слідчого та надання 

практичної допомоги оперативному підрозділу. Порядок дій керівника 

оперативного підрозділу при надані слідчому необхідних матеріалів ОРС для 

вивчення. Порядок та місце розгляду матеріалів ОРС. Суб’єкти, порядок 

затвердження та документальне оформлення плану заходів з реалізації 

матеріалів ОРС. Дії керівника оперативного підрозділу під час виявлення 

ознак кримінального правопорушення в яких зафіксовано фактичні дані про 

протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які 

передбачена КК України при проведенні оперативно-розшукових заходів. 

Документальне оформлення отриманої інформації про осіб, які вчинили 

кримінальні правопорушення, а також про події і факти, які можуть сприяти їх 

розкриттю та досудовому розслідуванню. Вимоги до оформлення та реєстрації 

ініціативного рапорту. Порядок долучення ініціативного рапорту до матеріалів 

контрольно-наглядової справи за фактом учинення особливо тяжкого та 

тяжкого злочину заведеної оперативним підрозділом. Місце зберігання 

ініціативного рапорту.  

Тема 3. Особливості взаємодії органів досудового розслідування з 

оперативними підрозділами під час проведення слідчих (розшукових) дій. 

Надходження інформації про кримінальні правопорушення, що вчинені 

або готуються. Порядок інформування  керівника органу досудового 

розслідування. Початковий етап досудового розслідування. Внесення 

відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Склад, порядок 

створення, завдання і повноваження членів слідчо-оперативної групи. 

Першочергові заходи та невідкладні слідчі (розшукові) дії. Повноваження 

слідчого на місці події. Повноваження працівника оперативного підрозділу на 

місці події. Повноваження інспектора-криміналіста (техніка-криміналіста) на 

місці події. Повноваження дільничного офіцера поліції (поліцейського 

патрульної поліції) на місці події. Кінолог на місці події. Виїзд на місце події 

керівника органу, підрозділу поліції. Особливості проведення взаємодії під час 

окремих слідчих (розшукових) дій, зокрема, пред’явлення особи для 

впізнання, допиту. 

Тема 4. Особливості взаємодії органів досудового розслідування з 

оперативними підрозділами під час проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій. 

Правова основа взаємодії органів досудового розслідування з 

оперативними підрозділами під час проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій. Форми взаємодії органів досудового розслідування з 

оперативними підрозділами під час проведення НС(Р)Д. Порядок 

документального оформлення результатів взаємодії органів досудового 

розслідування з оперативними підрозділами під час проведення НС(Р)Д. 

Етапи взаємодії органів досудового розслідування з оперативними 

підрозділами під час проведення НС(Р)Д. Поняття фіксації, фактичних даних, 

доказів та характеристика обставин, які підлягають доказуванню в 

кримінальному проваджені. Дії працівника оперативного підрозділу на місці 

події за дорученням слідчого. Порядок здійснення поквартирного чи 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
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подвірного обходу з метою виявлення свідків учиненого кримінального 

правопорушення, збору відомостей, що можуть бути використані як докази. 

Порядок інформування слідчого (дізнавача) про одержані дані щодо обставин 

вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, для їх 

подальшої фіксації шляхом проведення слідчих (розшукових) дій або НС(Р)Д. 

Порядок виконання письмового доручення слідчого (дізнавача) про 

проведення слідчих (розшукових) та НС(Р)Д. Особливості, тактика та 

документальне оформлення взаємодії органів досудового розслідування з 

оперативними підрозділами під час проведення НС(Р)Д аудіо-, відеоконтроль 

особи. Особливості, тактика та документальне оформлення взаємодії органів 

досудового розслідування з оперативними підрозділами під час проведення 

НС(Р)Д накладення арешту на кореспонденцію та її огляд і виїмка. 

Особливості, тактика та документальне оформлення взаємодії органів 

досудового розслідування з оперативними підрозділами під час проведення 

НС(Р)Д зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж. 

Особливості, тактика та документальне оформлення взаємодії органів 

досудового розслідування з оперативними підрозділами під час проведення 

НС(Р)Д зняття інформації з електронних інформаційних систем. Особливості, 

тактика та документальне оформлення взаємодії органів досудового 

розслідування з оперативними підрозділами під час проведення НС(Р)Д 

обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи. 

Особливості, тактика та документальне оформлення взаємодії органів 

досудового розслідування з оперативними підрозділами під час проведення 

НС(Р)Д установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу. 

Особливості, тактика та документальне оформлення взаємодії органів 

досудового розслідування з оперативними підрозділами під час проведення 

НС(Р)Д спостереження за особою, місцем або річчю. Особливості, тактика та 

документальне оформлення взаємодії органів досудового розслідування з 

оперативними підрозділами під час проведення НС(Р)Д аудіо-, відеоконтроль 

місця. Особливості, тактика та документальне оформлення взаємодії органів 

досудового розслідування з оперативними підрозділами під час проведення 

НС(Р)Д контроль за вчиненням злочину. Особливості, тактика та 

документальне оформлення взаємодії органів досудового розслідування з 

оперативними підрозділами під час проведення НС(Р)Д виконання 

спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи 

чи злочинної організації. Особливості, тактика та документальне оформлення 

взаємодії органів досудового розслідування з оперативними підрозділами під 

час проведення НС(Р)Д негласне отримання зразків, необхідних для 

порівняльного дослідження. 

Тема 5. Взаємодія при досудовому розслідуванні кримінальних 

правопорушень, учинених проти життя, здоров’я, статевої свободи та 

статевої недоторканості особи. 

Склад слідчо-оперативної групи при досудовому розслідуванні 

кримінальних правопорушень, учинених проти життя, здоров’я, статевої 

свободи та статевої недоторканості особи. Обов’язки керівника органу 
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досудового розслідування у разі вбивства або виявлення трупа людини, 

причин смерті якої на момент огляду не встановлено. Взаємодія начальника 

слідчого управління ГУНП з підрозділами Національної поліції під час огляду 

місця події. Порядок дій та повноваження слідчого-криміналіста, інспектора-

криміналіста, оперативного співробітника під час огляду місця події при 

розслідуванні кримінальних правопорушень, учинених проти життя, здоров’я, 

статевої свободи та статевої недоторканості особи. 

Тема 6. Взаємодія при досудовому розслідуванні кримінальних 

правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів. 

Роль та місце оперативних підрозділів під час проведення оперативно-

розшукових заходів з документування злочинної діяльності особи про 

вчинення кримінального правопорушення, пов’язаного з незаконним обігом 

наркотичних засобів. Повноваження слідчого під час огляду місця події про 

вчинення кримінального правопорушення, пов’язаного з незаконним обігом 

наркотичних засобів. Повноваження слідчого під час реалізації матеріалів 

ОРС про вчинення кримінального правопорушення, пов’язаного з незаконним 

обігом наркотичних засобів. Взаємодія керівника органу досудового 

розслідування з керівником оперативного підрозділу при досудовому 

розслідуванні кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом 

наркотичних засобів. 

Тема 7. Взаємодія при досудовому розслідуванні кримінальних 

правопорушень у сфері господарської та службової діяльності. 

Місце та роль спеціалізованих підрозділів слідчих управлінь ГУНП під 

час взаємодії підрозділів при досудовому розслідуванні кримінальних 

правопорушень у сфері господарської та службової діяльності. Значення 

матеріалів оперативного підрозділу про зафіксовані протиправні діяння в 

указаній сфері. Порядок дії керівника органу досудового розслідування при 

досудовому розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері господарської 

та службової діяльності. Утворення та робота СОГ для розслідування вказаної 

групи правопорушень кримінальних правопорушень у сфері господарської та 

службової діяльності. Особливості взаємодії органів досудового розслідування 

з оперативними підрозділами під час досудового розслідування кримінальних 

правопорушень у сфері господарської та службової діяльності. 

Тема 8. Взаємодія при досудовому розслідуванні кримінальних 

правопорушень, учинених членами ОГ та ЗО. 

Кримінально-правова та оперативно-розшукова характеристика 

організованих груп та злочинних організації. Феномен лідера організованої 

злочинної групи та злочинної організації. Лідери злочинного світу 

(кримінальні авторитети) та представники нової формації злочинного світу в 

Україні. Взаємодія оперативних підрозділів з органами досудового 

розслідування під час виявлення злочинної діяльності лідерів організованих 

груп та злочинних організацій. Взаємодія оперативних підрозділів з органами 

досудового розслідування під час документування злочинної діяльності 

лідерів організованих груп та злочинних організацій. Взаємодія оперативних 

підрозділів з органами досудового розслідування під час розслідування 
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злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями.  

Суб’єкти здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, 

учинених членами організованих груп та злочинних організацій. Дії 

начальника слідчого управління ГУНП. Алгоритм дій оперативного підрозділу 

за наявності в нього достатньої інформації про готування до вчинення тяжкого 

чи особливо тяжкого злочину особами у складі ОГ та ЗО. Планування 

погоджених дій. Вимоги до матеріалів оперативного підрозділу, в яких 

зафіксовано фактичні дані про протиправні діяння членів ОГ та ЗО, 

відповідальність за які передбачена КК України, що направляються до органу 

досудового розслідування для початку та здійснення досудового 

розслідування. Повноваження начальника слідчого управління ГУНП при 

досудовому розслідуванні кримінальних правопорушень, учинених членами 

організованих груп та злочинних організацій. Порядок дій відповідальної 

особи  за своєчасний обмін інформацією між оперативним підрозділом і 

слідчим, який здійснює досудове розслідування кримінальних правопорушень, 

вчинених ОГ та ЗО. Особливості організації взаємодії при досудовому 

розслідуванні кримінальних правопорушень, учинених членами організованих 

груп та злочинних організацій. 

Тема 9. Взаємодія при досудовому розслідуванні кіберзлочинів. 

Кіберзлочинність: поняття, види, наслідки та способи боротьби. 

Основний зміст положень Конвенції Ради Європи про кіберзлочинність від 

23.11.2001 р. Взаємодія правоохоронних органів між собою під час 

розслідування різних видів кіберзлочнів (зокрема, кардингу, фішингу тощо). 

Особливості взаємодії органів досудового розслідування з оперативними 

підрозділами при організації розшуку лідерів і членів ОГ та ЗО. Взаємодія 

органів досудового розслідування з експертами при проведенні експертиз. 

Роль керівників слідчого підрозділу, підрозділу Національної поліції і 

прокурора в організації взаємодії під час досудового розслідування. 

Тема 10. Взаємодія при досудовому розслідуванні кримінальних 

правопорушень за фактами повідомлення про загрозу безпеці людей, 

знищення чи пошкодження об’єктів власності, про незаконне поводження 

зі зброєю, боєприпасами, вибуховими речовинами. 

Поняття взаємодії під час розслідуванні кримінальних правопорушень за 

фактами повідомлення про загрозу безпеці людей. Повноваження 

уповноваженого працівника чергової частини органу, підрозділу поліції під 

час звернень про кримінальних правопорушень за фактами повідомлення про 

загрозу безпеці людей, знищення чи пошкодження об’єктів власності, про 

незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами, вибуховими речовинами. 

Повноваження слідчого та оперативного співробітника під час кримінальних 

правопорушень за фактами незаконного поводження зі зброєю, боєприпасами, 

вибуховими речовинами. 

Тема 11. Особливості взаємодії органів досудового розслідування з 

оперативними підрозділами під час розшуку осіб. 

Поняття та призначення розшукової роботи. Правова основа розшукової 

роботи. Види розшуку та категорії розшукуваних осіб. Порядок та строки 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_575
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_575
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ведення оперативним підрозділом оперативно-розшукової справи щодо осіб, 

які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду 

або ухиляються від відбування кримінального покарання та осіб безвісно 

відсутніх. Організація та правовий статус розшуку осіб, зниклих безвісти.  

Порядок оголошення розшуку підозрюваного. Дії слідчого, прокурора при 

встановленні місцезнаходження підозрюваного. Вимоги до постанови про 

оголошення розшуку підозрюваного. Порядок доручення оперативним 

підрозділам розшуку підозрюваного. Тактика орієнтування особового складу 

органів та підрозділів поліції на території обслуговування, на якій учинено 

кримінальне правопорушення, та суміжних територіях, а також (за 

необхідності) представників громадськості про характер, час, місце і спосіб 

учинення кримінального правопорушення, кількість осіб, які його вчинили, їх 

зовнішність, прикмети викраденого та про інші відомості, що мають значення 

для встановлення правопорушників та їх розшуку.  Документальне 

оформлення орієнтування. Особливості взаємодії органів досудового 

розслідування з оперативними підрозділами при організації розшуку лідерів і 

членів ОГ та ЗО.  

Тема 12. Взаємодія органів досудового розслідування та 

оперативних підрозділів з іншими правоохоронними органами. 
Засади взаємодії органів досудового розслідування та оперативних 

підрозділів з іншими правоохоронними органами. Відомчий контроль та його 

реалізація у кримінальному провадженні. Взаємодія слідчого та оперативних 

підрозділів при повідомленні особі про підозру у вчиненні кримінального 

правопорушення. Сприяння співробітників оперативних підрозділів слідчому 

в застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження. Взаємодія 

слідчого і співробітників оперативних підрозділів при зупиненні досудового 

розслідування. Діяльність щодо отримання необхідної інформації в установах, 

організаціях тощо. Порядок орієнтування інших правоохоронних органів про 

вчинене кримінальне правопорушення і прикмети ймовірних злочинців. 

Створення СОГ для досудового розслідування кримінальних правопорушень. 

Організація роботи СОГ під час досудового розслідування кримінальних 

правопорушень. Виконання працівниками оперативного підрозділу органу, 

підрозділу поліції доручень слідчих про проведення слідчих (розшукових) дій 

та негласних слідчих (розшукових) дій. Особливості взаємодії 

(співробітництва) слідчих та оперативних підрозділів України з 

правоохоронними органами іноземних держав. Законодавство, що регулює 

міжнародне співробітництво під час кримінального провадження. Зміст та 

форма запиту про міжнародну правову допомогу. Порядок виконання запиту 

(доручення) про міжнародну правову допомогу на території України. 

Процесуальні дії, які можуть бути проведені в порядку надання міжнародної 

правової допомоги. Поняття взаємодії слідчого з експертними підрозділами 

при проведенні досудового розслідування. Форми і напрями взаємодії 

слідчого з експертними підрозділами. Взаємодія органів досудового 

розслідування з експертами при проведенні експертиз. Роль керівників 

слідчого підрозділу, підрозділу Національної поліції і прокурора в організації 
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взаємодії під час досудового розслідування. Особливості взаємодії слідчого з 

органами самоврядування, засобами масової інформації. 

 

 

 

2. Структура навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Характеристика навчальної дисципліни 

Денна форма здобуття вищої освіти 

д/б ксф 

Кількість кредитів 

ECTS – 4,5 

Рік підготовки 

1 

 
1 

Семестр 

2 

 
2 

Загальна кількість 

годин – 135 

Лекції 

 

8 

 

8 

Семінарські 

20 

 
20 

Практичні 

 

36 

 

36 

Самостійна робота 

 

71 

 

71 

Вид контролю 

 

екзамен 

 

екзамен 
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3. Тематичний план 
денна форма навчання (загальний, спеціальний фонд) 

 
 

№ 

з/п 
Назви тем 
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т
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  Змістовний модуль І        

1. 

Процесуальні порядок взаємодії органів 

досудового розслідування з оперативними 

підрозділами під час 

кримінальногопровадження 

12 6 2 2 2 
 

6 

2. 

Взаємодії при направленні оперативним 

підрозділом матеріалів за результатами 

оперативно-розшукової діяльності до 

органу досудового розслідування 

12 6 2 2 2 
 

6 

3. 

Особливості взаємодії органів досудового 

розслідування з оперативними 

підрозділами під час проведення слідчих 

(розшукових) дій 

12 8 2 2 4 
 

4 

4. 

Особливості взаємодії органів досудового 

розслідування з оперативними 

підрозділами під час проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій 

20 8 2 2 4 
 

12 

5. 

Взаємодія при досудовому розслідуванні 

кримінальних правопорушень, учинених 

проти життя, здоров’я, статевої свободи та 

статевої недоторканості особи 

10 6 
 

2 4 
 

4 

6. 
Взаємодія при досудовому розслідуванні 

кримінальних правопорушень, пов’язаних з 

незаконним обігом наркотичних засобів 

12 4 
 

2 2 
 

8 

7. 
Взаємодія при досудовому розслідуванні 

кримінальних правопорушень у сфері 

господарської та службової діяльності 

10 6 
 

2 4 
 

4 

8. 
Взаємодія при досудовому розслідуванні 

кримінальних правопорушень, учинених 

членами ОГ та ЗО 

13 6 
 

2 4 
 

7 

9. 
Взаємодія при досудовому розслідуванні 

кіберзлочинів 
4 2 

  
2 

 
2 
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10. 

Взаємодія при досудовому розслідуванні 

кримінальних правопорушень за фактами 

повідомлення про загрозу безпеці людей, 

знищення чи пошкодження об’єктів 

власності, про незаконне поводження зі 

зброєю, боєприпасами, вибуховими 

речовинами 

4 2 
  

2 
 

2 

11. 
Особливості взаємодії органів досудового 

розслідування з оперативними 

підрозділами під час розшуку осіб 

6 4 
 

2 2 
 

2 

12. 
Взаємодія органів досудового 

розслідування та оперативних підрозділів з 

іншими правоохоронними органами 

20 6 
 

2 4 
 

14 

Всього годин 135 64 8 20 36 
 

71 

 

Підсумковий контроль  –  екзамен 

 

Завідувач кафедри кримінального процесу НАВС  Марк МАКАРОВ 

 

Завідувач кафедри оперативно-розшукової 

діяльності НАВС       Сергій ТІХОНОВ 

 

2. Плани навчальних занять за видами 

Тема 1. Процесуальний порядок взаємодії органів досудового 

розслідування з оперативними підрозділами під час кримінального 

провадження. 

Питання до семінарського заняття: 

1. Поняття взаємодії слідчого з іншими органами та підрозділами 

Національної поліції України, державними органами і посадовими особами у 

сфері розслідування кримінальних правопорушень.  

2. Засади взаємодії підрозділів під час взаємодії органів досудового 

розслідування з оперативними підрозділами під час кримінального 

провадження. 

3. Правова основа взаємодії підрозділів під час проведення досудового 

розслідування.  

4. Процесуальні та непроцесуальні форми взаємодії слідчих та 

оперативних й інших підрозділів. Значення взаємодії слідчих та оперативних й 

інших підрозділів. 

Завдання для практичного заняття: 

1. Проведення експрес-опитування з теоретичних питань теми: 

- надходження інформації про кримінальні правопорушення, що вчинені 

або готуються;  

- порядок інформування керівника органу досудового розслідування; 

- початковий етап досудового розслідування;  
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- внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань; 

- першочергові заходи та невідкладні слідчі (розшукові) дії;  

- повноваження слідчого та інших членів слідчо-оперативної групи на 

місці події; 

- залучення спеціалізованої пересувної лабораторії та працівників 

Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України до огляду місця 

події. 

 

2. За наведеною фабулою визначити правову основу та порядок дій 

взаємодіючих суб’єктів, а також скласти проекти відповідних процесуальних 

документів: 

21 листопада 2020 року під час несення служби неподалік від 

центрального автовокзалу м. Дніпропетровська, співробітниками патрульної 

служби поліції о 20 годині був затриманий гр. Сидоренко П.С., у валізі якого 

було виявлено і вилучено 10 кг макової соломки, 20 пістолетних патронів 

калібру 9 мм та ручну гранату Ф-1. За вказаним фактом відомості про 

кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР. 

Під час давання пояснень Сидоренко П.С. повідомив, що макову 

соломку придбав для особистого вживання у незнайомого йому раніше 

чоловіка на Андріївському узвозі в м. Києві, де відпочивав з друзями на 

початку листопада протягом тижня. Наявність пістолетних патронів 9 калібру 

та ручної гранати Ф-1 затриманий пояснити не зміг.  

Після початку досудового розслідування слідчим було встановлено, що 

Сидоренко П.С. є студентом Дніпропетровського хіміко-технологічного 

університету і мешкає у гуртожитку за адресою пр. Гагаріна 7, кім. 23 разом із 

Непийпиво В.Д. та Дмитренком О.В. 

 

Тема 2. Взаємодія при направленні оперативним підрозділом 

матеріалів за результатами оперативно-розшукової діяльності до органу 

досудового розслідування. 

Питання до семінарського заняття: 

1. Підстави заведення оперативним підрозділом оперативно-розшукових 

справ.  

2. Строки ведення оперативно-розшукових справ.  

3. Порядок та строки ведення оперативним підрозділом оперативно-

розшукової справи щодо осіб, стосовно яких є дані про участь у підготовці до 

вчинення злочину, підслідного слідчим органів досудового розслідування 

Національної поліції України.  

4. Порядок дій керівника оперативного підрозділу щодо закріплення за 

оперативно-розшуковою справо щодо осіб, стосовно яких є дані про участь у 

підготовці до вчинення злочину слідчого для забезпечення методичного 
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супроводження її реалізації та надання практичної допомоги оперативному 

підрозділу. 

5. Документальне оформлення дій керівника оперативного підрозділу 

щодо закріплення за оперативно-розшуковою справо щодо осіб, стосовно яких 

є дані про участь у підготовці до вчинення злочину слідчого. 

6. Порядок надання слідчим методичного супроводження реалізації ОРС 

щодо осіб, стосовно яких є дані про участь у підготовці до вчинення злочину 

слідчого та надання практичної допомоги оперативному підрозділу. 

7. Порядок дій керівника оперативного підрозділу при надані слідчому 

необхідних матеріалів ОРС для вивчення. 

8. Порядок та місце розгляду матеріалів ОРС.  

9. Суб’єкти, порядок затвердження та документальне оформлення плану 

заходів з реалізації матеріалів ОРС. 

10. Дії керівника оперативного підрозділу під час виявлення ознак 

кримінального правопорушення в яких зафіксовано фактичні дані про 

протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які 

передбачена КК України при проведенні оперативно-розшукових заходів.  

11. Організація взаємодії при направленні оперативним підрозділом 

матеріалів за результатами оперативно-розшукової діяльності до органу 

досудового розслідування. 

12. Вимоги до оформлення та реєстрації ініціативного рапорту.  

13. Порядок долучення ініціативного рапорту до матеріалів контрольно-

наглядової справи за фактом учинення особливо тяжкого та тяжкого злочину 

заведеної оперативним підрозділом. Місце зберігання ініціативного рапорту  

Завдання для практичного заняття: 

Ситуативне завдання: До Голосіївського РУГУ НП в м. Києві 

надійшло повідомлення про те, що в туалетній кімнаті школи № 269 

невстановлена особа кремезної статури 7 липня 2020 року о 14 годині вчинила 

насильницький сексуальний акт стосовно малолітньої Свириденко Наталії, 

учениці 3 Б класу цієї школи, яка в цей день гралася на території шкільного 

подвір’я зі своєю однокласницею Топчій Оленою. Діти за природньою 

потребою зайшли до туалетної кімнати, де зненацька на Свириденко Н. напав 

зловмисник.  

Завдання: Який типовий алгоритм дій оперативних працівників, 

виходячи із заданої оперативно-розшукової ситуації? 

Тема 3. Особливості взаємодії органів досудового розслідування з 

оперативними підрозділами під час проведення слідчих (розшукових) дій. 

Питання до семінарського заняття: 

1. Початковий етап досудового розслідування. Внесення відомостей до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань.  

2. Першочергові заходи та невідкладні слідчі (розшукові) дії. 

Повноваження слідчого на місці події. Повноваження працівника 

оперативного підрозділу на місці події. 

3. Виконання працівниками оперативного підрозділу органу, підрозділу 

поліції доручень слідчих про проведення слідчих (розшукових) дій. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
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4. Особливості проведення взаємодії під час окремих слідчих 

(розшукових) дій, зокрема: допиту, пред’явлення особи для впізнання, 

проникнення до житла чи іншого володіння особи, обшуку, освідування 

особи. 

Завдання для практичного заняття 3.1.: 

1.  Проведення експрес-опитування з теоретичних питань теми: 

- надходження інформації про кримінальні правопорушення, що вчинені 

або готуються;  

- порядок інформування керівника органу досудового розслідування та 

керівника оперативного підрозділу; 

- початковий етап досудового розслідування;  

- внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань; 

- першочергові заходи та невідкладні слідчі (розшукові) дії;  

- створення слідчо-оперативної групи; 

- повноваження слідчого та інших членів слідчо-оперативної групи на 

місці події; 

- залучення спеціалізованої пересувної лабораторії та працівників 

Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України до огляду місця 

події. 

2. Проаналізувати Наказ МВС № 575 від 07.07.2017 «Про затвердження 

Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими 

органам та підрозділами Національної поліції України в запобіганні 

кримінальним правопорушенням, іх виявленні та розслідуванні»; 

Законспектувати Наказ МВС, МОЗ, Генеральної прокуратури України 

29.09.2017  № 807/1193/279 «Про затвердження Порядку взаємодії між 

органами та підрозділами Національної поліції, закладами охорони здоров’я та 

органами прокуратури України при встановленні факту смерті» 

Завдання для практичного заняття 3.2.: 

У слідчого в ході здійснення досудового розслідування кримінального 

провадження за фактом відкритого заволодіння чужим майном (грабіж) за 

ознаками ч.1 ст. 186 КК України виникла необхідність надання доручення 

оперативним працівникам щодо допиту свідка С. та збиранню 

характеризуючого матеріалу на підозрюваного О. 

Охарактеризуйте: 

- порядок надання доручення; 

- встановлення строку виконання; 

- порядок виконання доручення; 

- порядок здійснення контролю за виконанням доручення; 

- порядок направлення матеріалів виконаного доручення.   

 

Тема 4. Особливості взаємодії органів досудового розслідування з 

оперативними підрозділами під час проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій. 
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Питання до семінарського заняття 4.1.: 

1. Правова основа взаємодії органів досудового розслідування з 

оперативними підрозділами під час проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій.  

2. Форми взаємодії органів досудового розслідування з оперативними 

підрозділами під час проведення НС(Р)Д.  

3. Порядок документального оформлення результатів взаємодії органів 

досудового розслідування з оперативними підрозділами під час проведення 

НС(Р)Д. 

4. Етапи взаємодії органів досудового розслідування з оперативними 

підрозділами під час проведення НС(Р)Д.  

5. Поняття фіксації, фактичних даних, доказів та характеристика 

обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному проваджені.  

6. Дії працівника оперативного підрозділу на місці події за дорученням 

слідчого.  

7. Порядок здійснення поквартирного чи подвірного обходу з метою 

виявлення свідків учиненого кримінального правопорушення, збору 

відомостей, що можуть бути використані як докази.  

8. Порядок інформування слідчого (дізнавача) про одержані дані щодо 

обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, 

для їх подальшої фіксації шляхом проведення слідчих (розшукових) дій або 

НС(Р)Д.  

9. Порядок виконання письмового доручення слідчого (дізнавача) про 

проведення слідчих (розшукових) та НС(Р)Д.  

10. Особливості, тактика та документальне оформлення взаємодії 

органів досудового розслідування з оперативними підрозділами під час 

проведення НС(Р)Д аудіо-, відеоконтроль особи.  

Питання до семінарського заняття 4.2.: 

1. Особливості, тактика та документальне оформлення взаємодії органів 

досудового розслідування з оперативними підрозділами під час проведення 

НС(Р)Д накладення арешту на кореспонденцію та її огляд і виїмка. 

2. Особливості, тактика та документальне оформлення взаємодії органів 

досудового розслідування з оперативними підрозділами під час проведення 

НС(Р)Д зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.  

3. Особливості, тактика та документальне оформлення взаємодії органів 

досудового розслідування з оперативними підрозділами під час проведення 

НС(Р)Д зняття інформації з електронних інформаційних систем. 

4. Особливості, тактика та документальне оформлення взаємодії органів 

досудового розслідування з оперативними підрозділами під час проведення 

НС(Р)Д обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння 

особи.  

5. Особливості, тактика та документальне оформлення взаємодії органів 

досудового розслідування з оперативними підрозділами під час проведення 

НС(Р)Д установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу.  
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6. Особливості, тактика та документальне оформлення взаємодії органів 

досудового розслідування з оперативними підрозділами під час проведення 

НС(Р)Д спостереження за особою, місцем або річчю. 

7. Особливості, тактика та документальне оформлення взаємодії органів 

досудового розслідування з оперативними підрозділами під час проведення 

НС(Р)Д аудіо-, відеоконтроль місця.  

8. Особливості, тактика та документальне оформлення взаємодії органів 

досудового розслідування з оперативними підрозділами під час проведення 

НС(Р)Д контроль за вчиненням злочину.  

9. Особливості, тактика та документальне оформлення взаємодії органів 

досудового розслідування з оперативними підрозділами під час проведення 

НС(Р)Д виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності 

організованої групи чи злочинної організації.  

10. Особливості, тактика та документальне оформлення взаємодії 

органів досудового розслідування з оперативними підрозділами під час 

проведення НС(Р)Д негласне отримання зразків, необхідних для 

порівняльного дослідження. 

Завдання для практичного заняття: 

Ситуаційне завдання: В Оболонському р-ні  м. Києва на вулиці 

Вишгородській, на території лісопаркової зони, о 7 год.30 хв. 2.07. 2017 р.  

виявили труп 16-річної Орел Наталії Петрівни, 2002 року народження з 

ознаками насильницької смерті. Як повідомила Радченко Ніна Петрівна 

(сестра загиблої), Наталія напередодні, перевдягнувшись в спортивний одяг, 

приблизно о 21.00 год. 1.07. 2017 р. збиралась поблизу, в лісопарковій зоні 

зайнятись легкоатлетичною пробіжкою. Однак Наталія цього вечора додому 

так і не повернулась, на дзвінки не відповідала. Родичі були змушені 

звернутися за допомогою до поліції та в результаті розшукових дій, 

поліцейські знайшли тіло зниклої Наталії О. Виявлене тіло вбитої було 

напівоголеним та з явними ознаками задушення. 

На місце події виїхала СОГ. Відомості по факту події внесені до ЄРДР. 

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 КК України (попередня 

правова кваліфікація). Слідством встановлено, що дівчина приїхала до Києва 

із Закарпатської області погостювати до родичів. та вечором вирішила зробити 

пробіжку, але додому не повернулася. За висновком судово-медичної 

експертизи, встановлено, що смерть  Наталії О. наступила від асфікції, а також  

те, що вбита була зґвалтована. Особисті речі, телефон, сережки, навушники 

вбитої виявлені на місці події. 

Завдання: Визначте алгоритм дій працівників карного розшуку щодо 

проведення невідкладних заходів для розкриття злочину та затримання 

правопорушника. 

Тема 5. Взаємодія при досудовому розслідуванні кримінальних 

правопорушень, учинених проти життя, здоров’я, статевої свободи та 

статевої недоторканості особи. 

Завдання для практичного заняття 5: 
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Складіть схему-алгоритм дій слідчого, слідчого-криміналіста, 

інспектора-криміналіста, оперативного співробітника під час огляду місця 

події при розслідуванні кримінальних правопорушень, учинених проти життя, 

здоров’я, статевої свободи та статевої недоторканості особи. 

Визначте склад слідчо-оперативної групи при огляді місця події у 

кримінальних правопорушеннях, учинених проти життя, здоров’я, статевої 

свободи та статевої недоторканості особи. 

Охарактеризуйте обов’язки керівника органу досудового розслідування 

у разі вбивства або виявлення трупа людини, причин смерті якої на момент 

огляду не встановлено.  

Складіть схему форм взаємодії начальника слідчого управління ГУНП з 

підрозділами Національної поліції під час огляду місця події.  

 

Тема 6. Взаємодія при досудовому розслідуванні кримінальних 

правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів. 

Завдання для практичного заняття 6: 

 

Складіть схему про повноваження оперативних підрозділів під час 

проведення оперативно-розшукових заходів з документування злочинної 

діяльності особи про вчинення кримінального правопорушення, пов’язаного з 

незаконним обігом наркотичних засобів.  

Визначте повноваження слідчого під час огляду місця події про 

вчинення кримінального правопорушення, пов’язаного з незаконним обігом 

наркотичних засобів.  

Які повноваження слідчого при взаємодії з іншими підрозділами 

Національної поліції України на досудовому розслідуванні кримінальних 

правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів. 

 

Тема 7. Взаємодія при досудовому розслідуванні кримінальних 

правопорушень у сфері господарської та службової діяльності. 

Питання до семінарського заняття7.1.: 

1. Місце та роль спеціалізованих підрозділів слідчих управлінь ГУНП 

під час взаємодії підрозділів при досудовому розслідуванні кримінальних 

правопорушень у сфері господарської та службової діяльності.  

2. Значення матеріалів оперативного підрозділу про зафіксовані 

протиправні діяння в указаній сфері.  

3. Порядок дії керівника органу досудового розслідування при 

досудовому розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері господарської 

та службової діяльності.  

Питання до семінарського заняття 7.2.: 

1. Утворення та порядок роботи СОГ для розслідування кримінальних 

правопорушень у сфері господарської та службової діяльності.  

2. Особливості взаємодії органів досудового розслідування з 

оперативними підрозділами під час досудового розслідування кримінальних 

правопорушень у сфері господарської та службової діяльності. 
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Завдання для практичного заняття: 

Ситуаційне завдання:11.05.2017 р. о 14 год. в Чернігівській обл. між 

двома населеними пунктами К. та Ч. виявлено обгорілий інкасаторський 

автомобіль “Приватбанку” із залишками трьох тіл інкасаторів. В результаті 

огляду місця події встановлено, що всі замки дверей автомобіля відчинені; 

зовнішнім оглядом вбитих інкасаторів виявлено вогнепальні поранення (по 

одному) в кожному з тіл із близької відстані. З автомобіля зникли опечатані 

мішки з валютою: 10 тис. євро та 8 тис. доларів, а також 180 тис. грн. На 

відстані 10 метрів від автомобіля виявлено місце з недогорілими речами 

(рукавички, барсетка) та пластмасова каністра ємністю 5 літрів. В салоні 

автомобіля працівниками СОГ виявлено 3 відстріляні гільзи з табельної зброї 

інкасатора.  

Завдання: Які фактичні дані можуть мати доказове значення та 

необхідно виявляти, фіксувати у процесі розкриття та розслідування даного 

кримінального правопорушення?  

 

Тема 8. Взаємодія при досудовому розслідуванні кримінальних 

правопорушень, учинених членами ОГ та ЗО. 

Питання до семінарського заняття 8.1.: 

1. Кримінально-правова та оперативно-розшукова характеристика 

організованих груп та злочинних організації. 

2. Феномен лідера організованої злочинної групи та злочинної 

організації. 

3. Лідери злочинного світу (кримінальні авторитети) та представники 

нової формації злочинного світу в Україні. 

4. Взаємодія оперативних підрозділів з органами досудового 

розслідування під час виявлення злочинної діяльності лідерів організованих 

груп та злочинних організацій. 

5. Взаємодія оперативних підрозділів з органами досудового 

розслідування під час документування злочинної діяльності лідерів 

організованих груп та злочинних організацій. 

6. Взаємодія оперативних підрозділів з органами досудового 

розслідування під час розслідування злочинів, учинених організованими 

групами та злочинними організаціями. 

Питання до семінарського заняття 8.2.: 

1. Суб’єкти здійснення досудового розслідування кримінальних 

правопорушень, учинених членами організованих груп та злочинних 

організацій. 

2. Дії начальника слідчого управління ГУНП.  

3. Алгоритм дій оперативного підрозділу за наявності в нього достатньої 

інформації про готування до вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину 

особами у складі ОГ та ЗО. 

4. Планування погоджених дій.  

5. Вимоги до матеріалів оперативного підрозділу, в яких зафіксовано 

фактичні дані про протиправні діяння членів ОГ та ЗО, відповідальність за які 
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передбачена КК України, що направляються до органу досудового 

розслідування для початку та здійснення досудового розслідування. 

6. Повноваження начальника слідчого управління ГУНП при 

досудовому розслідуванні кримінальних правопорушень, учинених членами 

організованих груп та злочинних організацій 

7. Порядок дій відповідальної особи  за своєчасний обмін інформацією 

між оперативним підрозділом і слідчим, який здійснює досудове 

розслідування кримінальних правопорушень, вчинених ОГ та ЗО. 

7. Особливості організації взаємодії при досудовому розслідуванні 

кримінальних правопорушень, учинених членами організованих груп та 

злочинних організацій 

Завдання для практичного заняття: 

Ситуативне завдання: До Житомирського міського відділу поліції 

надійшло повідомлення від жителя міста громадянина Вареника Ігоря 

Петровича, 1980 р.н. про те, що останній виявив труп своєї тітки Кузьменко 

Надії Семенівни 1940 р.н., монахині Житомирського Свято-Анастасієвського 

монастиря. Під час допиту в якості свідка Вареник повідомив, що він 

особисто, напередодні,  приблизно о 21 годині привіз її на власному 

автомобілі до під’їзду будинку 32 по вулиці Перемоги. Уранці, 21 травня він, 

за попередньою домовленістю з тіткою, відімкнув двері її квартири запасним 

ключем. Труп громадянки Кузьменко Надії лежав у кухонній кімнаті на 

підлозі із зв’язаними руками та ногами, на шиї був зашморг. Слідчо-

оперативна група попередньо встановила, що смерть К. настала від асфіксії. 

Також у кухонній кімнаті на столі, в чайному блюдці було виявлено та в 

подальшому вилучено сім недопалків сигарет однієї марки.  

Завдання: Сформулюйте версії щодо мотивів вбивства та ймовірно 

причетних осіб. 

Тема 9. Взаємодія при досудовому розслідуванні кіберзлочинів. 

Питання до практичного заняття: 

Законспектувти основні положення: 

1. Кіберзлочинність: поняття, види, наслідки та способи боротьби. 

2. Основний зміст положень Конвенції Ради Європи про 

кіберзлочинність від 23.11.2001 р. 

3. Взаємодія правоохоронних органів між собою під час 

розслідування різних видів кіберзлочнів (зокрема, кардингу, фішингу тощо). 

 

Тема 10. Взаємодія при досудовому розслідуванні кримінальних 

правопорушень за фактами повідомлення про загрозу безпеці людей, 

знищення чи пошкодження об’єктів власності, про незаконне поводження 

зі зброєю, боєприпасами, вибуховими речовинами. 

Завдання для практичного заняття: 

Ситуативне завдання10.1: 

05.02.2020 року, о 14 год. 00 хв. до відділу кримінальної поліції 

Солом’янського управління поліції Головного управління національної поліції 

в м. Києві надійшли оперативні дані про те, що  що Геращенко Іван 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_575
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_575
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Миколайович, 1983 р.н., уродженець м. Києва, ніде не працює, мешкає по 

вулиці Голосіївській, 14 займається виготовленням вогнепальної й холодної 

зброї, яку хоче збути через свого знайомого Сергія. Геращенко скуповує й сам 

виготовляє різні частини до вогнепальної зброї, а також кілька разів звертався 

до робітників механічного завод з проханням виготовити різні частини зброї, 

але йому відмовляли. За словами Геращенка, у нього вже є пістолети й один 

ніж, які треба продати. 

Перевіркою повідомлення було встановлено, що Геращенко виробляє 

зброю в гаражі, який стоїть у дворі будинку, де він мешкає. Цей гараж 

Геращенко переробив у майстерню, встановивши необхідне обладнання. 

Підтвердилася також інформація про те, що Геращенко звертався до 

робітників механічного заводу з проханням зробити йому ствол до 

саморобного пістолета. 

Завдання: Оцініть оперативно-розшукову інформацію? Дайте 

кваліфікацію злочину, згідно з КК України? Визначте, який вид оперативно-

розшукової справи необхідно завести в даному випадку? Назвіть необхідні 

документи по заведенню оперативно-розшукової справи? Складіть план 

першочергових оперативно-розшукових заходів? Складіть план подальших 

оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій? 

Назвіть необхідні документи під час проведення оперативної закупівлі 

вогнепальної зброї? 

Ситуативне завдання10.2: 

Відділом кримінальної поліції Солом’янського управління поліції 

Головного управління національної поліції в м. Києві під назвою «Шакал» 

розроблявся раніше двічі судимий Крот Ю.І., який підозрювався у вчиненні 

грабежів. 

Незабаром від негласного працівника «Маракіна» було одержане 

повідомлення, в якому той інформував, що 06.02. 2020 року увечері в пивному 

барі біля вокзалу Крот Ю.І. вихвалявся «Маракіну» і ще одному своєму 

приятелеві, що має пістолет іноземного виробництва, але, на жаль, не має до 

нього набоїв. Негласний працівник «Маракін” запропонував Кроту Ю.І.,  

допомогу в купівлі набоїв, пообіцявши дістати їх у знайомого 

військовослужбовця, який колись проходив службу закордоном. 

Для встановлення наявності у Крота Ю.І., пістолета й місця його 

знаходження «Маракіну» у кримінальної поліції Солом’янського управління 

поліції Головного управління національної поліції в м. Києві були передані 

два патрони різного калібру. Ці два патрони в експертно-криміналістичному 

відділі були заздалегідь приведені в стан, який виключав їх використання для 

пострілу. 

Оперативними працівниками було прийняте рішення про затримання 

Крота Ю.І. зі зброєю. 3 цією метою була розроблена оперативна комбінація, за 

якою Крота Ю.І. повинні були затримати випадково на вулиці. Приводом для 

затримання повинен був стати випадок помилкового пізнання Крота Ю.І.,  як 

грабіжника потерпілою. Після затримання Крота Ю.І.,  потерпіла повинна 

була заявити в поліцію, що помилилась. Крот Ю.І.,  же буде притягнутий до 
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кримінальної відповідальності за незаконне зберігання й носіння вогнепальної 

зброї. 

Завдання: Оцініть оперативно-розшукову ситуацію? Дайте 

кваліфікацію злочину, згідно з КК України? Який вид оперативно-розшукової 

справи заведений в даному випадку? Назвіть необхідні документи під час 

проведення оперативної закупівлі вогнепальної зброї? Ррозробіть оперативну 

комбінацію по затриманню Коркіна з пістолетом? 

Ситуативне завдання10.3: 

02.02.2020 року, о 16 год. 20 хв. до відділу кримінальної поліції 

Солом’янського управління поліції Головного управління національної поліції 

в м. Києві надійшли оперативні дані про те, що у Солом’янському районі 

функціонує злочинна група, яка спеціалізується на збуті автоматичної 

вогнепальної зброї та набоїв до неї.  

Перевіркою повідомлення було встановлено, що злочинна група, яка 

спеціалізується на збуті автоматичної вогнепальної зброї та набоїв 

функціонує.  

Завдання: Оцініть оперативно-розшукову інформацію? Дайте 

кваліфікацію злочину, згідно з КК України? Визначте, який вид оперативно-

розшукової справи необхідно завести в даному випадку? Назвіть необхідні 

документи по заведенню оперативно-розшукової справи? Складіть план 

першочергових оперативно-розшукових заходів? Складіть план подальших 

оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій? 

Тема 11. Особливості взаємодії органів досудового розслідування з 

оперативними підрозділами під час розшуку осіб. 

Питання до семінарського заняття: 

1. Поняття та призначення розшукової роботи. 

2. Правова основа розшукової роботи. 

3. Види розшуку та категорії розшукуваних осіб. 

4. Порядок та строки ведення оперативним підрозділом оперативно-

розшукової справи щодо осіб, які переховуються від органів досудового 

розслідування, слідчого судді, суду або ухиляються від відбування 

кримінального покарання та осіб безвісно відсутніх. 

5. Організація та правовий статус розшуку осіб, зниклих безвісти. 

6. Порядок оголошення розшуку підозрюваного. 

7. Дії слідчого, прокурора при встановленні місцезнаходження 

підозрюваного. 

8. Вимоги до постанови про оголошення розшуку підозрюваного. 

9. Порядок доручення оперативним підрозділам розшуку підозрюваного. 

10. Тактика орієнтування особового складу органів та підрозділів поліції 

на території обслуговування, на якій учинено кримінальне правопорушення, та 

суміжних територіях, а також (за необхідності) представників громадськості 

про характер, час, місце і спосіб учинення кримінального правопорушення, 

кількість осіб, які його вчинили, їх зовнішність, прикмети викраденого та про 

інші відомості, що мають значення для встановлення правопорушників та їх 

розшуку.  



 

 

24 

 

11. Документальне оформлення орієнтування. 

12. Особливості взаємодії органів досудового розслідування з 

оперативними підрозділами при організації розшуку лідерів і членів ОГ та ЗО.  

Завдання для практичного заняття: 

Ситуаційне завдання: 23.03.2020 року близько 22.00 год. в с. Нивки 

Бориспільського р-ну Київської області по вул.Миру, 2, в будинок Іванова,, 

1946 р.н., шляхом віджиму метало пластикового вікна, проникли троє 

невстановлених осіб, в масках та камуфляжній формі, де, за допомогою 

будівельних стяжок, зв’язали Іванову, 1948 р.н., яка перебувала на першому 

поверсі, та сина заявника Іванова С.А., 1976 року народження, який перебував 

на другому поверсі, після чого, застосувавши фізичне насильство, яке є 

небезпечним для життя і здоров’я потерпілих, заволоділи грошовими коштами 

у сумі 400 тис. доларів США, золотими виробами, та зникли в невідомому 

напрямку. В результаті отриманих тілесних ушкоджень Іванова Н.І. померла 

на місці події.  

Завдання: Запропонуйте комплекс пошукових заходів, процесуальних 

дій, спрямованих на встановлення, розшук і затримання зловмисників по 

гарячих слідах.  

Тема 12. Взаємодія органів досудового розслідування та 

оперативних підрозділів з іншими правоохоронними органами. 

Питання до семінарського заняття: 

1. Загальні засади взаємодії органів досудового розслідування та 

оперативних підрозділів з іншими правоохоронними органами.  

2. Взаємодія слідчого та оперативних підрозділів при повідомленні особі 

про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. 

3. Порядок орієнтування інших правоохоронних органів про вчинене 

кримінальне правопорушення і прикмети ймовірних злочинців. 

4. Особливості взаємодії (співробітництва) слідчих та оперативних 

підрозділів України з правоохоронними органами іноземних держав. 

5. Роль керівників слідчого підрозділу, підрозділу Національної поліції і 

прокурора в організації взаємодії під час досудового розслідування. 

Особливості взаємодії слідчого з органами самоврядування, засобами масової 

інформації. 

Завдання для практичного заняття 12.1: 

1. Під час підготовки до практичного заняття вивчіть матеріали 

кримінального провадження.  

2. На практичному занятті складіть аналітичну довідку про види, 

підстави застосування заходів забезпечення кримінального провадження. 

Визначте фактичні дані, якими обґрунтовувалися підстави застосування 

запобіжних заходів. 

3. Розробіть анкети опитування слідчих, прокурорів, слідчих суддів, 

захисників щодо проблемних питань регулювання підстав і порядку 

застосування заходів забезпечення кримінального провадження. 

Завдання для практичного заняття 12.2: 
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Під час підготовки до практичного заняття вивчіть матеріали 

кримінального провадження. На практичному занятті складіть аналітичну 

довідку про проведені в них слідчі (розшукові) дії. 

Складіть перелік праць вітчизняних вчених, які займалися дослідженням 

проблем вдосконалення нормативного регулювання підстав і порядку 

проведення слідчих (розшукових) дій. 

Ознайомтеся з наведеними нижче виправдувальними вироками та 

визначте підстави для виправдання обвинуваченого з зазначенням мотивів 

неврахування судом доказів обвинувачення: 

– Вирок Зарічного районного суду м. Суми від 28.12.2016 . URL:  справа 

№ 591/4506/13-к провадження № 1-кп/591/3/16, реєстрац. № 63767473 // 

Єдиний державний реєстр судових рішень. – Електрон. дані. – Київ, 2006–

2016. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/63767473 

– Вирок Біляївського районного суду Одеської області від 20.01.2016 

URL: справа № 496/4305/15-к провадження № 1-кп/496/30/16, реєстрац. № 

55098507 // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Електрон. дані. – 

Київ, 2006–2016. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/55098507 

– Вирок Смілянського міськрайонного суду Черкаської області від 

08.08.2014 URL: справа № 703/5239/13-к р. провадження № 1-кп/703/15/14 р., 

реєстрац. № 40068131 // Єдиний державний реєстр судових рішень. – 

Електрон. дані. – Київ, 2006–2016. – Режим доступу: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/40068131 

– Вирок Брусилівського районного суду Житомирської області від 

21.09.2015 URL: справа № 280/2499/13-к, реєстрац. № 50818224 // Єдиний 

державний реєстр судових рішень. – Електрон. дані. – Київ, 2006–2016. – 

Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/50818224 

 

5. Завдання для самостійної роботи 

 

Тема 1. Процесуальний порядок взаємодії органів досудового 

розслідування з оперативними підрозділами під час кримінального 

провадження. 

Завдання для самостійного опрацювання: 

1. Співвідношення завдань слідчого та структурного (територіального) 

органу, підрозділу Національної поліції у сфері запобігання кримінальним 

правопорушенням, їх виявлення та розслідування. 

 2. Процесуальні форми взаємодії слідчих та працівників оперативних 

підрозділів. 

Контрольні запитання: 

1. Поняття взаємодії слідчого з оперативними підрозділами 

Національної поліції України, державними органами та посадовими особами у 

сфері розслідування кримінальних правопорушень.  

2. Засади взаємодії підрозділів під час проведення досудового 

розслідування.  

http://reyestr.court.gov.ua/Review/63767473
http://reyestr.court.gov.ua/Review/55098507
http://reyestr.court.gov.ua/Review/40068131
http://reyestr.court.gov.ua/Review/50818224
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3. Правова основа взаємодії підрозділів досудового розслідування з 

оперативними підрозділами Національної поліції України.  

4. Значення взаємодії слідчих та оперативних підрозділів Національної 

поліції України для виконання завдань кримінального провадження та 

досудового розслідування. 

5. Співвідношення завдань слідчого та структурного (територіального) 

органу, підрозділу Національної поліції у сфері запобігання кримінальним 

правопорушенням, їх виявлення та розслідування.  

Тема 2. Взаємодія при направленні оперативним підрозділом 

матеріалів за результатами оперативно-розшукової діяльності до органу 

досудового розслідування. 

Завдання для самостійного опрацювання: 

1. Організація взаємодії при направленні оперативним підрозділом 

матеріалів за результатами оперативно-розшукової діяльності до органу 

досудового розслідування. 

2. Вимоги до оформлення та реєстрації ініціативного рапорту.  

3. Порядок долучення ініціативного рапорту до матеріалів контрольно-

наглядової справи за фактом учинення особливо тяжкого та тяжкого злочину 

заведеної оперативним підрозділом. Місце зберігання ініціативного рапорту  

Контрольні запитання: 

1. Підстави заведення оперативним підрозділом оперативно-розшукових 

справ.  

2. Строки ведення оперативно-розшукових справ.  

3. Порядок та строки ведення оперативним підрозділом оперативно-

розшукової справи щодо осіб, стосовно яких є дані про участь у підготовці до 

вчинення злочину, підслідного слідчим органів досудового розслідування 

Національної поліції України.  

4. Порядок дій керівника оперативного підрозділу щодо закріплення за 

оперативно-розшуковою справо щодо осіб, стосовно яких є дані про участь у 

підготовці до вчинення злочину слідчого для забезпечення методичного 

супроводження її реалізації та надання практичної допомоги оперативному 

підрозділу. 

5. Документальне оформлення дій керівника оперативного підрозділу 

щодо закріплення за оперативно-розшуковою справо щодо осіб, стосовно яких 

є дані про участь у підготовці до вчинення злочину слідчого. 

6. Порядок надання слідчим методичного супроводження реалізації ОРС 

щодо осіб, стосовно яких є дані про участь у підготовці до вчинення злочину 

слідчого та надання практичної допомоги оперативному підрозділу. 

7. Порядок дій керівника оперативного підрозділу при надані слідчому 

необхідних матеріалів ОРС для вивчення. 

8. Порядок та місце розгляду матеріалів ОРС.  

9. Суб’єкти, порядок затвердження та документальне оформлення плану 

заходів з реалізації матеріалів ОРС. 
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10. Дії керівника оперативного підрозділу під час виявлення ознак 

кримінального правопорушення в яких зафіксовано фактичні дані про 

протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які 

передбачена КК України при проведенні оперативно-розшукових заходів.  

Тема 3. Особливості взаємодії органів досудового розслідування з 

оперативними підрозділами під час проведення слідчих (розшукових) дій. 

Завдання для самостійного опрацювання: 

1. Шляхом самостійного опрацювання рекомендованих до теми джерел – 

нормативно-правових актів (КПК України, Законів України «Про Національну 

поліцію» та ін., підзаконних нормативно-правових актів) охарактеризуйте 

суб’єктів взаємодії підрозділів під час досудового розслідування. 

2. Шляхом самостійного опрацювання рекомендованих до теми джерел 

– нормативно-правових актів (КПК України, Законів України «Про 

Національну поліцію» та ін., підзаконних нормативно-правових актів) 

охарактеризуйте процесуальні документи, що складаються в процесі взаємодії 

підрозділів під час досудового розслідування. 

Контрольні запитання: 

1. Організація взаємодії при направленні оперативним підрозділом 

матеріалів за результатами оперативно-розшукової діяльності до органу 

досудового розслідування.  

2.  Роль керівників слідчого підрозділу, органу (підрозділу) 

Національної поліції та прокурора в організації взаємодії на початковому етапі 

досудового розслідування. 

3. Особливості взаємодії слідчого з оперативними підрозділами при 

проведенні окремих слідчих (розшукових) дій.  

Тема 4. Особливості взаємодії органів досудового розслідування з 

оперативними підрозділами під час проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій. 

Завдання для самостійного опрацювання: 

1. Особливості, тактика та документальне оформлення взаємодії органів 

досудового розслідування з оперативними підрозділами під час проведення 

НС(Р)Д аудіо-, відеоконтроль особи.  

2. Особливості, тактика та документальне оформлення взаємодії органів 

досудового розслідування з оперативними підрозділами під час проведення 

НС(Р)Д накладення арешту на кореспонденцію та її огляд і виїмка. 

3. Особливості, тактика та документальне оформлення взаємодії органів 

досудового розслідування з оперативними підрозділами під час проведення 

НС(Р)Д зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.  

4. Особливості, тактика та документальне оформлення взаємодії органів 

досудового розслідування з оперативними підрозділами під час проведення 

НС(Р)Д зняття інформації з електронних інформаційних систем. 

5. Особливості, тактика та документальне оформлення взаємодії органів 

досудового розслідування з оперативними підрозділами під час проведення 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
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НС(Р)Д обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння 

особи.  

6. Особливості, тактика та документальне оформлення взаємодії органів 

досудового розслідування з оперативними підрозділами під час проведення 

НС(Р)Д установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу.  

7. Особливості, тактика та документальне оформлення взаємодії органів 

досудового розслідування з оперативними підрозділами під час проведення 

НС(Р)Д спостереження за особою, місцем або річчю. 

8. Особливості, тактика та документальне оформлення взаємодії органів 

досудового розслідування з оперативними підрозділами під час проведення 

НС(Р)Д аудіо-, відеоконтроль місця.  

9. Особливості, тактика та документальне оформлення взаємодії органів 

досудового розслідування з оперативними підрозділами під час проведення 

НС(Р)Д контроль за вчиненням злочину.  

10. Особливості, тактика та документальне оформлення взаємодії 

органів досудового розслідування з оперативними підрозділами під час 

проведення НС(Р)Д виконання спеціального завдання з розкриття злочинної 

діяльності організованої групи чи злочинної організації.  

11. Особливості, тактика та документальне оформлення взаємодії 

органів досудового розслідування з оперативними підрозділами під час 

проведення НС(Р)Д негласне отримання зразків, необхідних для 

порівняльного дослідження. 

Контрольні запитання: 

1. Правова основа взаємодії органів досудового розслідування з 

оперативними підрозділами під час проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій.  

2. Форми взаємодії органів досудового розслідування з оперативними 

підрозділами під час проведення НС(Р)Д.  

3. Порядок документального оформлення результатів взаємодії органів 

досудового розслідування з оперативними підрозділами під час проведення 

НС(Р)Д. 

4. Етапи взаємодії органів досудового розслідування з оперативними 

підрозділами під час проведення НС(Р)Д.  

5. Поняття фіксації, фактичних даних, доказів та характеристика 

обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному проваджені.  

6. Дії працівника оперативного підрозділу на місці події за дорученням 

слідчого.  

7. Порядок здійснення поквартирного чи подвірного обходу з метою 

виявлення свідків учиненого кримінального правопорушення, збору 

відомостей, що можуть бути використані як докази.  

8. Порядок інформування слідчого (дізнавача) про одержані дані щодо 

обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, 

для їх подальшої фіксації шляхом проведення слідчих (розшукових) дій або 

НС(Р)Д.  
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9. Порядок виконання письмового доручення слідчого (дізнавача) про 

проведення слідчих (розшукових) та НС(Р)Д.  

Тема 5. Взаємодія при досудовому розслідуванні кримінальних 

правопорушень, учинених проти життя, здоров’я, статевої свободи та 

статевої недоторканості особи. 

Завдання для самостійного опрацювання: 

1. Законспектувати та вивчити основні положення Інструкції з 

організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та 

підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним 

правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні: затв. наказом МВС України 

від 07.07.2017 № 575 у частині, що стосується взаємодії підрозділів під час 

надходження інформації про кримінальні правопорушення та на початковому 

етапі досудового розслідування в частині розслідування кримінальних 

правопорушень, учинених проти життя, здоров’я, статевої свободи та статевої 

недоторканості особи. 

2. Шляхом самостійного опрацювання рекомендованих до теми 

нормативних і літературних джерел, а також макетів кримінальних 

проваджень опрацювати питання форми, структури та змісту протоколу 

огляду місця події та додатків до нього в кримінальних правопорушеннях, 

учинених проти життя, здоров’я, статевої свободи та статевої недоторканості 

особи.  

3. Виявити особливості складання протоколу огляду місця події під час 

розслідування кримінальних правопорушень, учинених проти життя, здоров’я, 

статевої свободи та статевої недоторканості особи, а також пояснити їх зміст 

через наведення відповідних прикладів з макетів кримінальних проваджень, 

опублікованих матеріалів слідчої практики. 

Контрольні запитання: 

1. Неприпустимість розголошення відомостей про засоби, методи 

оперативно-розшукової діяльності та даних досудового розслідування під час 

їх взаємодії. 

2. Своєчасність обміну інформацією між слідчими органів 

досудового розслідування та оперативними працівниками Національної 

поліції України. 

3. Порядок ознайомлення слідчого з матеріалами, отриманими в 

результаті здійснення оперативно-розшукової діяльності. 

Тема 6. Взаємодія при досудовому розслідуванні кримінальних 

правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів. 

Завдання для самостійного опрацювання: 

1. З’ясувати особливості роботи слідчо-оперативної групи при огляді 

місця події, пов’язаної із незаконним обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. 
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2. З’ясувати роль та місце оперативних підрозділів під час проведення 

оперативно-розшукових заходів з документування злочинної діяльності особи 

про вчинення кримінального правопорушення, пов’язаного з незаконним 

обігом наркотичних засобів. 

3. Опрацювати повноваження слідчого під час огляду місця події про 

вчинення кримінального правопорушення, пов’язаного з незаконним обігом 

наркотичних засобів.  

4. Визначити повноваження слідчого під час реалізації матеріалів ОРС 

про вчинення кримінального правопорушення, пов’язаного з незаконним 

обігом наркотичних засобів.  

Контрольні запитання: 

1. Роль керівників слідчого підрозділу, органу (підрозділу) Національної 

поліції і прокурора в організації взаємодії на початковому етапі досудового 

розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом 

наркотичних засобів. 

2. Особливості взаємодії слідчого з оперативними підрозділами при 

проведенні окремих слідчих (розшукових) дій під час розслідування 

кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних 

засобів.  

3. Сприяння співробітників оперативних підрозділів слідчому в 

застосуванні заходів забезпечення у кримінальних провадженнях, пов’язаних з 

незаконним обігом наркотичних засобів.  

Тема 7. Взаємодія при досудовому розслідуванні кримінальних 

правопорушень у сфері господарської та службової діяльності. 

Завдання для самостійного опрацювання:  
1. Особливості взаємодії органів досудового розслідування з 

оперативними підрозділами під час досудового розслідування кримінальних 

правопорушень у сфері господарської та службової діяльності. 

Контрольні запитання: 

1. Місце та роль спеціалізованих підрозділів слідчих управлінь ГУНП 

під час взаємодії підрозділів при досудовому розслідуванні кримінальних 

правопорушень у сфері господарської та службової діяльності.  

2. Значення матеріалів оперативного підрозділу про зафіксовані 

протиправні діяння в указаній сфері.  

3. Порядок дії керівника органу досудового розслідування при 

досудовому розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері господарської 

та службової діяльності.  

4. Утворення та робота СОГ для розслідування вказаної групи 

правопорушень кримінальних правопорушень у сфері господарської та 

службової діяльності.  

Тема 8. Взаємодія при досудовому розслідуванні кримінальних 

правопорушень, учинених членами ОГ та ЗО. 

Завдання для самостійного опрацювання: 
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1. Особливості організації взаємодії при досудовому розслідуванні 

кримінальних правопорушень, учинених членами організованих груп та 

злочинних організацій 

Контрольні запитання: 

1. Кримінально-правова та оперативно-розшукова характеристика 

організованих груп та злочинних організації. 

2. Феномен лідера організованої злочинної групи та злочинної 

організації. 

3. Лідери злочинного світу (кримінальні авторитети) та представники 

нової формації злочинного світу в Україні. 

4. Взаємодія оперативних підрозділів з органами досудового 

розслідування під час виявлення злочинної діяльності лідерів організованих 

груп та злочинних організацій. 

5. Взаємодія оперативних підрозділів з органами досудового 

розслідування під час документування злочинної діяльності лідерів 

організованих груп та злочинних організацій. 

6. Взаємодія оперативних підрозділів з органами досудового 

розслідування під час розслідування злочинів, учинених організованими 

групами та злочинними організаціями. 

7. Суб’єкти здійснення досудового розслідування кримінальних 

правопорушень, учинених членами організованих груп та злочинних 

організацій. 

8. Дії начальника слідчого управління ГУНП.  

9. Алгоритм дій оперативного підрозділу за наявності в нього достатньої 

інформації про готування до вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину 

особами у складі ОГ та ЗО. 

10. Планування погоджених дій.  

11. Вимоги до матеріалів оперативного підрозділу, в яких зафіксовано 

фактичні дані про протиправні діяння членів ОГ та ЗО, відповідальність за які 

передбачена КК України, що направляються до органу досудового 

розслідування для початку та здійснення досудового розслідування. 

12. Повноваження начальника слідчого управління ГУНП при 

досудовому розслідуванні кримінальних правопорушень, учинених членами 

організованих груп та злочинних організацій 

13. Порядок дій відповідальної особи  за своєчасний обмін інформацією 

між оперативним підрозділом і слідчим, який здійснює досудове 

розслідування кримінальних правопорушень, вчинених ОГ та ЗО. 

Тема 9. Взаємодія при досудовому розслідуванні кіберзлочинів. 

Контрольні запитання: 
1. Кіберзлочинність: поняття, види, наслідки та способи боротьби. 

2. Основний зміст положень Конвенції Ради Європи про 

кіберзлочинність від 23.11.2001 р. 

3. Взаємодія правоохоронних органів між собою під час 

розслідування різних видів кіберзлочнів (зокрема, кардингу, фішингу тощо). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_575
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_575
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4. Принципи взаємодії органів між собою під час розслідуванні 

кіберзлочинів. 

Тема 10. Взаємодія при досудовому розслідуванні кримінальних 

правопорушень за фактами повідомлення про загрозу безпеці людей, 

знищення чи пошкодження об’єктів власності, про незаконне поводження 

зі зброєю, боєприпасами, вибуховими речовинами. 

Завдання для самостійного опрацювання: 

Відділом кримінальної поліції Солом’янського управління поліції 

Головного управління національної поліції в м. Києві під назвою «Шакал» 

розроблявся раніше двічі судимий Крот Ю.І., який підозрювався у вчиненні 

грабежів. 

Незабаром від негласного працівника «Маракіна» було одержане 

повідомлення, в якому той інформував, що 06.02. 2020 року увечері в пивному 

барі біля вокзалу Крот Ю.І. вихвалявся «Маракіну» і ще одному своєму 

приятелеві, що має пістолет іноземного виробництва, але, на жаль, не має до 

нього набоїв. Негласний працівник «Маракін” запропонував Кроту Ю.І.,  

допомогу в купівлі набоїв, пообіцявши дістати їх у знайомого 

військовослужбовця, який колись проходив службу закордоном. 

Для встановлення наявності у Крота Ю.І., пістолета й місця його 

знаходження «Маракіну» у кримінальної поліції Солом’янського управління 

поліції Головного управління національної поліції в м. Києві були передані 

два патрони різного калібру. Ці два патрони в експертно-криміналістичному 

відділі були заздалегідь приведені в стан, який виключав їх використання для 

пострілу. 

Оперативними працівниками було прийняте рішення про затримання 

Крота Ю.І. зі зброєю. 3 цією метою була розроблена оперативна комбінація, за 

якою Крота Ю.І. повинні були затримати випадково на вулиці. Приводом для 

затримання повинен був стати випадок помилкового пізнання Крота Ю.І.,  як 

грабіжника потерпілою. Після затримання Крота Ю.І.,  потерпіла повинна 

була заявити в поліцію, що помилилась. Крот Ю.І.,  же буде притягнутий до 

кримінальної відповідальності за незаконне зберігання й носіння вогнепальної 

зброї. 

Завдання: Оцініть оперативно-розшукову ситуацію? Дайте 

кваліфікацію злочину, згідно з КК України? Який вид оперативно-розшукової 

справи заведений в даному випадку? Назвіть необхідні документи під час 

проведення оперативної закупівлі вогнепальної зброї? Ррозробіть оперативну 

комбінацію по затриманню Коркіна з пістолетом? 

Контрольні запитання: 

Поняття та призначення розшукової роботи по при досудовому 

розслідуванні кримінальних правопорушень за фактами повідомлення про 

загрозу безпеці людей. 

Правова основа розшукової роботи при досудовому розслідуванні 

кримінальних правопорушень за фактами повідомлення про загрозу безпеці 

людей. 
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Види розшуку та категорії розшукуваних осіб при досудовому 

розслідуванні кримінальних правопорушень за фактами повідомлення про 

загрозу безпеці людей. 

Тема 11. Особливості взаємодії органів досудового розслідування з 

оперативними підрозділами під час розшуку осіб. 

Завдання для самостійного опрацювання: 

Документальне оформлення орієнтування. 

Особливості взаємодії органів досудового розслідування з оперативними 

підрозділами при організації розшуку лідерів і членів ОГ та ЗО.  

Контрольні запитання: 

Поняття та призначення розшукової роботи. 

Правова основа розшукової роботи. 

Види розшуку та категорії розшукуваних осіб. 

Порядок та строки ведення оперативним підрозділом оперативно-

розшукової справи щодо осіб, які переховуються від органів досудового 

розслідування, слідчого судді, суду або ухиляються від відбування 

кримінального покарання та осіб безвісно відсутніх. 

Організація та правовий статус розшуку осіб, зниклих безвісти. 

Порядок оголошення розшуку підозрюваного. 

Дії слідчого, прокурора при встановленні місцезнаходження 

підозрюваного. 

Вимоги до постанови про оголошення розшуку підозрюваного. 

Порядок доручення оперативним підрозділам розшуку підозрюваного. 

Тактика орієнтування особового складу органів та підрозділів поліції на 

території обслуговування, на якій учинено кримінальне правопорушення, та 

суміжних територіях, а також (за необхідності) представників громадськості 

про характер, час, місце і спосіб учинення кримінального правопорушення, 

кількість осіб, які його вчинили, їх зовнішність, прикмети викраденого та про 

інші відомості, що мають значення для встановлення правопорушників та їх 

розшуку.  

Тема 12. Взаємодія органів досудового розслідування та 

оперативних підрозділів з іншими правоохоронними органами. 

Завдання для самостійного опрацювання: 

1 З’ясувати роль відомчого контролю та практику його реалізації у 

кримінальному провадженні. 

2. Діяльність органів досудового розслідування та оперативних 

працівників щодо отримання необхідної інформації в установах, організаціях 

тощо.  

3. Особливості взаємодії (співробітництва) слідчих та оперативних 

підрозділів України з правоохоронними органами іноземних держав. 

4. З’ясувати зміст та форма запиту про міжнародну правову допомогу, а 

процесуальні дії, які можуть бути проведені в порядку надання міжнародної 

правової допомоги.  
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5. Особливості взаємодії слідчого та працівників оперативних 

підрозділів Національної поліції України з органами самоврядування та 

засобами масової інформації. 

Контрольні запитання: 

1. Порядок залучення спеціалізованої пересувної лабораторії та 

працівників Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України до 

огляду місця події . 

2. Роль керівників слідчого підрозділу, органу (підрозділу) Національної 

поліції та прокурора в організації взаємодії на початковому етапі досудового 

розслідування. 

3. Порядок організації взаємодії слідчого органів досудового 

розслідування та співробітників оперативних підрозділів Національної поліції 

при зупиненні досудового розслідування.  

4. Порядок виконання запиту (доручення) про міжнародну правову 

допомогу на території України.  

5. Процесуальні дії, які можуть бути проведені в порядку надання 

міжнародної правової допомоги.  

 

6. Індивідуальні завдання 

Курсових чи дипломних робіт з навчальної дисципліни «Взаємодія 

органів досудового розслідування з оперативними підрозділами та іншими 

правоохоронними органами під час протидії кримінальним 

праволпорушенням» навчальним та робочим планами не передбачено. 

Питання для опрацювання: 

1. Поняття взаємодії слідчого з оперативними підрозділами 

Національної поліції України, державними органами та посадовими особами у 

сфері розслідування кримінальних правопорушень.  

2. Засади взаємодії підрозділів під час проведення досудового 

розслідування.  

3. Правова основа взаємодії підрозділів досудового розслідування з 

оперативними підрозділами Національної поліції України.  

4. Значення взаємодії слідчих та оперативних підрозділів 

Національної поліції України для виконання завдань кримінального 

провадження та досудового розслідування. 

5. Співвідношення завдань слідчого та структурного 

(територіального) органу, підрозділу Національної поліції у сфері запобігання 

кримінальним правопорушенням, їх виявлення та розслідування.  

6. Підстави заведення оперативним підрозділом оперативно-

розшукових справ.  

7. Строки ведення оперативно-розшукових справ.  

8. Порядок та строки ведення оперативним підрозділом оперативно-

розшукової справи щодо осіб, стосовно яких є дані про участь у підготовці до 
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вчинення злочину, підслідного слідчим органів досудового розслідування 

Національної поліції України.  

9. Порядок дій керівника оперативного підрозділу щодо закріплення 

за оперативно-розшуковою справо щодо осіб, стосовно яких є дані про участь 

у підготовці до вчинення злочину слідчого для забезпечення методичного 

супроводження її реалізації та надання практичної допомоги оперативному 

підрозділу. 

10. Документальне оформлення дій керівника оперативного 

підрозділу щодо закріплення за оперативно-розшуковою справо щодо осіб, 

стосовно яких є дані про участь у підготовці до вчинення злочину слідчого. 

11. Порядок надання слідчим методичного супроводження реалізації 

ОРС щодо осіб, стосовно яких є дані про участь у підготовці до вчинення 

злочину слідчого та надання практичної допомоги оперативному підрозділу. 

12. Порядок дій керівника оперативного підрозділу при надані 

слідчому необхідних матеріалів ОРС для вивчення. 

13. Порядок та місце розгляду матеріалів ОРС.  

14. Суб’єкти, порядок затвердження та документальне оформлення 

плану заходів з реалізації матеріалів ОРС. 

15. Дії керівника оперативного підрозділу під час виявлення ознак 

кримінального правопорушення в яких зафіксовано фактичні дані про 

протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які 

передбачена КК України при проведенні оперативно-розшукових заходів.  

16. Організація взаємодії при направленні оперативним підрозділом 

матеріалів за результатами оперативно-розшукової діяльності до органу 

досудового розслідування. 

17. Вимоги до оформлення та реєстрації ініціативного рапорту.  

18. Порядок долучення ініціативного рапорту до матеріалів 

контрольно-наглядової справи за фактом учинення особливо тяжкого та 

тяжкого злочину заведеної оперативним підрозділом. Місце зберігання 

ініціативного рапорту  

19. Організація взаємодії при направленні оперативним підрозділом 

матеріалів за результатами оперативно-розшукової діяльності до органу 

досудового розслідування.  

20. Роль керівників слідчого підрозділу, органу (підрозділу) 

Національної поліції та прокурора в організації взаємодії на початковому етапі 

досудового розслідування. 

21. Особливості взаємодії слідчого з оперативними підрозділами при 

проведенні окремих слідчих (розшукових) дій.  

22. Правова основа взаємодії органів досудового розслідування з 

оперативними підрозділами під час проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій.  

23. Форми взаємодії органів досудового розслідування з 

оперативними підрозділами під час проведення НС(Р)Д.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
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24. Порядок документального оформлення результатів взаємодії 

органів досудового розслідування з оперативними підрозділами під час 

проведення НС(Р)Д. 

25. Етапи взаємодії органів досудового розслідування з оперативними 

підрозділами під час проведення НС(Р)Д.  

26. Поняття фіксації, фактичних даних, доказів та характеристика 

обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному проваджені.  

27. Дії працівника оперативного підрозділу на місці події за 

дорученням слідчого.  

28. Порядок здійснення поквартирного чи подвірного обходу з метою 

виявлення свідків учиненого кримінального правопорушення, збору 

відомостей, що можуть бути використані як докази.  

29. Порядок інформування слідчого (дізнавача) про одержані дані 

щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його 

вчинили, для їх подальшої фіксації шляхом проведення слідчих (розшукових) 

дій або НС(Р)Д.  

30. Порядок виконання письмового доручення слідчого (дізнавача) 

про проведення слідчих (розшукових) та НС(Р)Д.  

31. Особливості, тактика та документальне оформлення взаємодії 

органів досудового розслідування з оперативними підрозділами під час 

проведення НС(Р)Д аудіо-, відеоконтроль особи.  

32. Особливості, тактика та документальне оформлення взаємодії 

органів досудового розслідування з оперативними підрозділами під час 

проведення НС(Р)Д накладення арешту на кореспонденцію та її огляд і виїмка. 

33. Особливості, тактика та документальне оформлення взаємодії 

органів досудового розслідування з оперативними підрозділами під час 

проведення НС(Р)Д зняття інформації з транспортних телекомунікаційних 

мереж.  

34. Особливості, тактика та документальне оформлення взаємодії 

органів досудового розслідування з оперативними підрозділами під час 

проведення НС(Р)Д зняття інформації з електронних інформаційних систем. 

35. Особливості, тактика та документальне оформлення взаємодії 

органів досудового розслідування з оперативними підрозділами під час 

проведення НС(Р)Д обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого 

володіння особи.  

36. Особливості, тактика та документальне оформлення взаємодії 

органів досудового розслідування з оперативними підрозділами під час 

проведення НС(Р)Д установлення місцезнаходження радіоелектронного 

засобу.  

37. Особливості, тактика та документальне оформлення взаємодії 

органів досудового розслідування з оперативними підрозділами під час 

проведення НС(Р)Д спостереження за особою, місцем або річчю. 

38. Особливості, тактика та документальне оформлення взаємодії 

органів досудового розслідування з оперативними підрозділами під час 

проведення НС(Р)Д аудіо-, відеоконтроль місця.  



 

 

37 

 

39. Особливості, тактика та документальне оформлення взаємодії 

органів досудового розслідування з оперативними підрозділами під час 

проведення НС(Р)Д контроль за вчиненням злочину.  

40. Особливості, тактика та документальне оформлення взаємодії 

органів досудового розслідування з оперативними підрозділами під час 

проведення НС(Р)Д виконання спеціального завдання з розкриття злочинної 

діяльності організованої групи чи злочинної організації.  

41. Особливості, тактика та документальне оформлення взаємодії 

органів досудового розслідування з оперативними підрозділами під час 

проведення НС(Р)Д негласне отримання зразків, необхідних для 

порівняльного дослідження. 

42. Неприпустимість розголошення відомостей про засоби, методи 

оперативно-розшукової діяльності та даних досудового розслідування під час 

їх взаємодії. 

43. Своєчасність обміну інформацією між слідчими органів 

досудового розслідування та оперативними працівниками Національної 

поліції України. 

44. Порядок ознайомлення слідчого з матеріалами, отриманими в 

результаті здійснення оперативно-розшукової діяльності. 

45. Роль керівників слідчого підрозділу, органу (підрозділу) 

Національної поліції і прокурора в організації взаємодії на початковому етапі 

досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з 

незаконним обігом наркотичних засобів. 

46. Особливості взаємодії слідчого з оперативними підрозділами при 

проведенні окремих слідчих (розшукових) дій під час розслідування 

кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних 

засобів.  

47. Сприяння співробітників оперативних підрозділів слідчому в 

застосуванні заходів забезпечення у кримінальних провадженнях, пов’язаних з 

незаконним обігом наркотичних засобів.  

48. Місце та роль спеціалізованих підрозділів слідчих управлінь 

ГУНП під час взаємодії підрозділів при досудовому розслідуванні 

кримінальних правопорушень у сфері господарської та службової діяльності.  

49. Значення матеріалів оперативного підрозділу про зафіксовані 

протиправні діяння в указаній сфері.  

50. Порядок дії керівника органу досудового розслідування при 

досудовому розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері господарської 

та службової діяльності.  

51. Утворення та робота СОГ для розслідування вказаної групи 

правопорушень кримінальних правопорушень у сфері господарської та 

службової діяльності.  
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52. Особливості взаємодії органів досудового розслідування з 

оперативними підрозділами під час досудового розслідування кримінальних 

правопорушень у сфері господарської та службової діяльності. 

53. Місце та роль спеціалізованих підрозділів слідчих управлінь 

ГУНП під час взаємодії підрозділів при досудовому розслідуванні 

кримінальних правопорушень у сфері господарської та службової діяльності.  

54. Значення матеріалів оперативного підрозділу про зафіксовані 

протиправні діяння в указаній сфері.  

55. Порядок дії керівника органу досудового розслідування при 

досудовому розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері господарської 

та службової діяльності.  

56. Утворення та робота СОГ для розслідування вказаної групи 

правопорушень кримінальних правопорушень у сфері господарської та 

службової діяльності.  

57. Особливості взаємодії органів досудового розслідування з 

оперативними підрозділами під час досудового розслідування кримінальних 

правопорушень у сфері господарської та службової діяльності. 

58. Поняття та призначення розшукової роботи. 

59. Правова основа розшукової роботи. 

60. Види розшуку та категорії розшукуваних осіб. 

61. Порядок та строки ведення оперативним підрозділом оперативно-

розшукової справи щодо осіб, які переховуються від органів досудового 

розслідування, слідчого судді, суду або ухиляються від відбування 

кримінального покарання та осіб безвісно відсутніх. 

62. Організація та правовий статус розшуку осіб, зниклих безвісти. 

63. Порядок оголошення розшуку підозрюваного. 

64. Дії слідчого, прокурора при встановленні місцезнаходження 

підозрюваного. 

65. Вимоги до постанови про оголошення розшуку підозрюваного. 

66. Порядок доручення оперативним підрозділам розшуку 

підозрюваного. 

67. Тактика орієнтування особового складу органів та підрозділів 

поліції на території обслуговування, на якій учинено кримінальне 

правопорушення, та суміжних територіях, а також (за необхідності) 

представників громадськості про характер, час, місце і спосіб учинення 

кримінального правопорушення, кількість осіб, які його вчинили, їх 

зовнішність, прикмети викраденого та про інші відомості, що мають значення 

для встановлення правопорушників та їх розшуку.  

68. Документальне оформлення орієнтування. 

69. Особливості взаємодії органів досудового розслідування з 

оперативними підрозділами при організації розшуку лідерів і членів ОГ та ЗО.  

70. Порядок залучення спеціалізованої пересувної лабораторії та 

працівників Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України до 

огляду місця події . 
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71. Роль керівників слідчого підрозділу, органу (підрозділу) 

Національної поліції та прокурора в організації взаємодії на початковому етапі 

досудового розслідування. 

72. Порядок організації взаємодії слідчого органів досудового 

розслідування та співробітників оперативних підрозділів Національної поліції 

при зупиненні досудового розслідування.  

73. Порядок виконання запиту (доручення) про міжнародну правову 

допомогу на території України.  

74. Процесуальні дії, які можуть бути проведені в порядку надання 

міжнародної правової допомоги.  

 

 

 

7. Методи навчання 

Основними формами проведення занять з навчальної дисципліни 

«Взаємодія органів досудового розслідування з оперативними підрозділами та 

іншими правоохоронними органами під час протидії кримінальним 

праволпорушенням» є лекційні, семінарські та практичні заняття, самостійна 

робота здобувачів ступеня вищої освіти магістра. Після закінчення вивчення 

цієї навчальної дисципліни вони складають екзамен. 

Методи навчання:  

Контекстне навчання – в умовах максимально наближених до реальних 

інтегруються різні види діяльності здобувача (навчальна, наукова та 

практична). 

Імітаційне навчання – використання ігрових та імітаційних форм 

навчання. 

Проблемне навчання – через поданий навчальний матеріал, що містить 

проблемні питання, стимулюється студент на здійснення самостійного пошуку 

знань. 

Словесні методи: 

Розповідь-пояснення використовується здобувачами ступеня вищої 

освіти магістра під час навчання на протязі лекції. За метою виділяються такі 

види розповіді: розповідь-вступ, розповідь-повість, розповідь-висновок. 

Ефективність зазначеного методу залежить головним чином від уміння 

викладача розповідати, дохідливості та доступності інформації, від поєднання 

його з іншими методами навчання. 

Бесіда – це діалог між викладачем та здобувачами ступеня вищої освіти 

магістра, який дає можливість за допомогою цілеспрямованих і вміло 

сформульованих питань спрямувати активізацію отриманих знань. Саме за 

допомогою їх викладач активізує діяльність здобувачів ступеня вищої освіти 

магістра, ставлячи їм запитання для розмірковування, розв'язання проблемної 

ситуації. 

Лекція служить для пояснення теми; її типовими ознаками, є тривалість 

запису плану та рекомендованої літератури, уведення та характеристика нових 
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понять, розкриття та деталізація матеріалу, завершальні висновки викладача, 

відповіді на запитання. 

Наочні методи: 
Ілюстрація – допоміжний метод при словесному методі, її значення 

полягає в яскравішому викладенні та показі власної думки. 

Демонстрація характеризується рухомістю засобу демонстрування, 

наприклад, демонстрація навчальних фільмів. 

Навчальна робота під керівництвом викладача – самостійна робота, до 

якої належать самостійні письмові роботи, контрольні роботи, підготовка та 

написання тестів, рефератів (доповідей), формування папки-накопичувача з 

порівняльно-аналітичними таблицями, вирішення практичних завдань. 

Індивідуальна робота – написання курсових робіт за обраною темою. 

 

 

8. Форми та методи контролю, критерії оцінювання результатів навчання 

Розподіл балів, що присвоюються здобувачеві 

 

 

Сума 

балів 

за всі 

види 

навчаль

ної 

діяльнос

ті 

Оцінка за 

національно

ю шкалою 

Оцінка 

ECTS 

Рівень 

компетентн

ості 

Критерії оцінювання 

90 – 100 
5 

«відмінно» 
А Високий 

Особа, що навчається, виявляє 

особливі творчі здібності, вміє 

самостійно здобувати знання, без 

допомоги викладача знаходить 

джерела інформації, використовує 

набуті знання і вміння в 

нестандартних ситуаціях, 

переконливо аргументує відповіді, 

самостійно розвиває власні 

обдарування і нахили. 

85 – 89 
4 

«добре» 
В Достатній 

Особа, що навчається, вільно 

володіє вивченим обсягом 

матеріалу, застосовує його на 

практиці, вільно розв’язує вправи і 

задачі в стандартних ситуаціях, 

самостійно виправляє допущені 

помилки, кількість яких незначна. 



 

 

41 

 

75 – 84 С 

Особа, що навчається, вміє 

зіставляти, узагальнювати, 

систематизувати інформацію під 

керівництвом викладача, в цілому 

самостійно застосовувати її на 

практиці, контролювати власну 

діяльність, виправляти помилки, 

серед яких є суттєві, добирати 

аргументи на підтвердження 

певних думок. 

70 – 74 

3 

«задовільно» 

D 

Середній 

Особа, що навчається, відтворює 

значну частину теоретичного 

матеріалу, виявляє знання і 

розуміння основних положень, з 

допомогою викладача може 

аналізувати матеріал, виправляти 

помилки, серед яких є значна 

кількість суттєвих. 

60 – 69 E 

Особа, що навчається, володіє 

матеріалом на рівні, вищому за 

початковий, значну частину його 

відтворює на продуктивному рівні. 

35 – 59 

2 

«незадовільн

о» з 

можливістю 

повторного 

складання 

FX 

Низький 

Особа, що навчається, володіє 

матеріалом на рівні окремих 

фрагментів, що становлять 

незначну частину навчального 

матеріалу. 

1 – 34 

2 

«незадовільн

о» з 

обов’язковим 

повторним 

курсом 

F 

Особа, що навчається, володіє 

матеріалом на рівні елементарного 

розпізнання і відтворення окремих 

фактів, елементів, об’єктів. 

 

 

АУДИТОРНА РОБОТА 

(поточне накопичення балів) 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 

90 – 100 відмінно А відмінне виконання 

85-89 
добре 

В вище середнього рівня 

75-84 С загалом хороша робота 

66-74 

задовільно 

D непогано 

60-65 Е 
виконання відповідає 

мінімальним критеріям 

35-59 

незадовільно 

Fх необхідне перескладання 

1-34 F 
необхідне повторне 

вивчення курсу 

Оцінювання компетентності здобувача вищої освіти з навчальної 

дисципліни та виставлення підсумкової кількості балів здійснюється шляхом 

встановлення відповідного рівня знань за кожне навчальне заняття та 

виставлення балів від 3 до 5, при цьому 2 – незадовільно і потребує 

перескладання. 

При визначенні рейтингу компетентності здобувача вищої освіти 

враховуються бали, які він отримав під час семінарських, практичних занять 

та за самостійну роботу (при цьому кількість балів має становити не менше 

50% від всієї кількості семінарських та практичних занять). Остаточний бал 

визначається як сума всіх отриманих під час проведення навчальних занять 

балів розділена на кількість отриманих балів (при цьому «2» та «н» не 

враховуються) та помножена на коефіцієнт 12. При наявності трьох 

невідпрацьованих пропусків або негативних балів здобувач до підсумкового 

контролю не допускається. Максимальна кількість балів за поточну роботу не 

повинна перевищувати – 60. 

Підсумковий контроль здійснюється шляхом встановлення відповідного 

рівня знань теоретичної частини та встановлення умінь та навичок з 

практичної частини. Максимальна кількість балів за підсумковий контроль – 

40. 

Підсумкова кількість балів з навчальної дисципліни виставляється 

здобувачам вищої освіти за сумарною кількістю набраних балів, отриманих в 

результаті поточного та підсумкового контролів. 

 

9. Інструменти, обладнання, програмне забезпечення, використання яких 

передбачає дисципліна 

Під час проведення занять з навчальної дисципліни «Взаємодія органів 

досудового розслідування з оперативними підрозділами та іншими 

правоохоронними органами під час протидії кримінальним 

правопорушенням» використовуються: мультимедійні проектори, персональні 

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 
5% 5% 5% 5% 

5% 
40

% 
100% 
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комп’ютери, планшети, відповідне програмне забезпечення, яке 

застосовується до платформ, що використовуються в освітньому процесі 

НАВС (наприклад, ZOOM та ін.)  

Системотехнічне забезпечення навчальної дисципліни складається із:  

– апаратних засобів (персональних комп’ютерів, мережевого 

обладнання, джерел безперебійного живлення, серверів, обладнання для відео 

конференц зв’язку тощо), що забезпечують розроблення і використання веб-

ресурсів навчального призначення, управління навчальним процесом та 

необхідні види навчальної взаємодії між суб’єктами дистанційного навчання у 

синхронному і асинхронному режимах. 

– інформаційно-комунікаційного забезпечення навчальної дисципліни 

«Взаємодія органів досудового розслідування з оперативними підрозділами та 

іншими правоохоронними органами під час протидії кримінальним 

правопорушенням» із пропускною здатністю каналів, що надає всім суб’єктам 

дистанційного навчання навчального закладу цілодобовий доступ до веб-

ресурсів і веб-сервісів для реалізації навчального процесу у синхронному та 

асинхронному режимах; 

– програмного забезпечення загального призначення, яке має бути 

ліцензійним або побудованим на програмних продуктах з відкритими кодами. 

Веб-ресурси навчальної дисципліни «Взаємодія органів досудового 

розслідування з оперативними підрозділами та іншими правоохоронними 

органами під час протидії кримінальним правопорушенням», що необхідні для 

забезпечення дистанційного навчання, можуть містити: методичні 

рекомендації щодо їх використання, послідовності виконання завдань, 

особливостей контролю тощо; документи планування освітнього процесу 

(навчальні та робочі навчальні програми, навчально-тематичні плани); 

мультимедійні лекційні матеріали; практичні завдання; пакети тестових 

завдань для проведення контрольних заходів, тестування із автоматизованою 

перевіркою результатів, тестування із перевіркою викладачем; електронні 

бібліотеки чи посилання на них; бібліографії. 

 

 

10. Перелік питань для підсумкового контролю з навчальної 

дисципліни 

1. Поняття взаємодії слідчого з іншими органами та підрозділами 

Національної поліції України, державними органами і посадовими особами у 

сфері розслідування кримінальних правопорушень.  

2. Засади взаємодії слідчого з іншими органами та підрозділами 

Національної поліції України під час проведення досудового розслідування.  

3. Правова основа взаємодії підрозділів під час проведення досудового 

розслідування.  

4. Значення взаємодії слідчих та оперативних й інших підрозділів для 

виконання завдань кримінального провадження та досудового розслідування. 
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5. Співвідношення завдань слідчого та структурного (територіального) 

органу, підрозділу Національної поліції у сфері запобігання кримінальним 

правопорушенням, їх виявлення та розслідування.  

6. Співвідношення повноважень слідчого та оперативного підрозділу. 

7. Процесуальна незалежність і самостійність слідчого.  

8. Процесуальні форми взаємодії слідчих та оперативних й інших 

підрозділів.  

9. Непроцесуальні форми взаємодії слідчих та оперативних й інших 

підрозділів. 

10. Процесуальні документи, що складаються під час взаємодії слідчих 

та оперативних й інших підрозділів. 

11. Порядок надходження та реєстрації інформації про кримінальні 

правопорушення, що вчинені або готуються.  

12. Порядок інформування керівника органу досудового розслідування. 

13. Початковий етап досудового розслідування.  

14. Внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

15. Склад, порядок створення, завдання і повноваження членів слідчо-

оперативної групи.  

16. Першочергові заходи та невідкладні слідчі (розшукові) дії. 

17. Повноваження членів слідчо-оперативної групи на місці події. 

18. Залучення спеціалізованої пересувної лабораторії та працівників 

Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України до огляду місця 

події. 

19. Організація взаємодії при направленні оперативним підрозділом 

матеріалів за результатами оперативно-розшукової діяльності до органу 

досудового розслідування.  

20. Роль керівників слідчого підрозділу, органу (підрозділу) 

Національної поліції і прокурора в організації взаємодії на початковому етапі 

досудового розслідування. 

21. Особливості взаємодії слідчого з оперативними підрозділами при 

проведенні окремих слідчих (розшукових) дій.  

22. Взаємодія слідчого та оперативних підрозділів при повідомленні 

особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.  

23. Сприяння співробітників оперативних підрозділів слідчому в 

застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження.  

24. Взаємодія слідчого і співробітників оперативних підрозділів при 

зупиненні досудового розслідування.  

25. Взаємодія слідчого та оперативних підрозділів під час розшуку 

підозрюваного.  

26. Створення та організація діяльності слідчо-оперативної групи для 

досудового розслідування кримінальних правопорушень.  
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27. Виконання працівниками оперативного підрозділу органу, підрозділу 

поліції доручень слідчих про проведення слідчих (розшукових) дій та 

негласних слідчих (розшукових) дій.  

28. Особливості взаємодії (співробітництва) слідчих та оперативних 

підрозділів України з правоохоронними органами іноземних держав.  

29. Поняття взаємодії слідчого з експертними підрозділами при 

проведенні досудового розслідування.  

30. Форми і напрями взаємодії слідчого з експертними підрозділами. 

31. Використання слідчим можливостей криміналістичних обліків.  

32. Роль керівників слідчого підрозділу, підрозділу Національної поліції 

і прокурора в організації взаємодії під час досудового розслідування.  

33. Організація взаємодії слідчого з органами самоврядування. 

34. Організація взаємодії при розслідуванні кримінальних 

правопорушень, учинених проти життя, здоров’я, статевої свободи та статевої 

недоторканості особи.  

35. Організація взаємодії при розслідуванні дорожньо-транспортних 

пригод. 

36. Організація взаємодії при розслідуванні кримінальних 

правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.  

37. Особливості взаємодії при досудовому розслідуванні кримінальних 

правопорушень у сфері господарської та службової діяльності.  

38. Організація взаємодії при досудовому розслідуванні кримінальних 

правопорушень, вчинених членами організованих груп та злочинних 

організацій.  

39. Організація взаємодії при досудовому розслідуванні кримінальних 

правопорушень за фактами повідомлення про загрозу безпеці людей, 

знищення чи пошкодження об’єктів власності, про незаконне поводження зі 

зброєю, боєприпасами, вибуховими речовинами.  

40. Особливості організації взаємодії при досудовому розслідуванні 

кримінальних правопорушень у сфері використання комп’ютерів, систем та 

комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку (кіберзлочинів). 

41. Особливості організації взаємодії підрозділів дізнання з іншими 

оперативними підрозділами Національної поліції України.  

11. Рекомендовані джерела інформації 

Основна: 

1. Європейська конвенція з прав людини (Конвенція про захист прав і 

основних свобод людини від 4 листопада 1950 року) // Права людини і 

професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. – 

Амстердам – Київ, 1996. – С. 12–17. 
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2. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // Права 

людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. – К., 1992. – 

С. 18–24. 

3. Міжнародний пакт про громадянські i політичні права від 16 

грудня 1966 р. // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, 

документи. – К., 1992. – С. 36–62. 

4. Європейська конвенція з прав людини (Конвенція про захист прав 

і основних свобод людини від 4 листопада 1950 р.) // Права людини і 

професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. – 

Амстердам – К., 1996. – С. 12–17. 

5. Конвенція про дипломатичні зносини. Відень. 18 квітня 1961 р. // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon1.rada.gov.ua 

6. Конституція України від 28.06.1996 р. (із змінами та 

доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 141. 

7. Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя): 

Закон України від 2 червня 2016 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

zakon1.rada.gov.ua 

8. Кримінальний процесуальний кодекс України: (із змінами та 

доповненнями)  Закон України від 13.04.2012. // Голос України. – 2012. – 19 

травня (№ 90–91). 

9. Кримінальний процесуальний кодекс України [Електронний 

ресурс] – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651–17. 

10. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 

липня 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – №62. – Ст. 2509. 

11. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 2 червня 

2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – №51. – Ст. 577. 

12. Про виконання рішень та застосування практики Європейського 

суду з прав людини: Закон України від 22 лютого 2006 р. // Відомості 

Верховної Ради України . – 2006. – № 30. – Ст. 260. 

13. Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 12 листопада 

2015 р. // Голос України. – 2016. – 16 січня. 

14. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: 

Закон України від 23 грудня 1993 р. // Голос України. – 1994. – 2 березня. 

15. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному 

судочинстві: Закон України від 23 грудня 1993 р. // Голос України. – 1994. – 2 

березня. 

16. Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 р. // 

Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №47. – Ст. 256. 

17. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України 

від 14 жовтня 2014 року // Відомості Верховної Ради України. – 2014, – № 47. 

– Ст.2051. 

18. Про Національну поліцію: Закон України від 02 липня 2015 року // 

[Електронний ресурс] – Режим доступу : 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55082. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55082
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19. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 

лютого 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №22. – Ст. 303. 

20. Про попереднє ув’язнення: Закон України від 30 червня 1993 р. // 

Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №35.  Ст. 360. 

21. Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові 

незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, 

органів досудового розслідування, прокуратури і суду: Закон України від 

01.12.1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №1. – Ст. 1. 

22. Про прокуратуру (із змінами та доповненнями): Закон України від 

14.10.2014 року // Офіційний вісник України від 07.11.2014. – № 87. – Cт. 

2471. 

23. Про Службу безпеки України: Закон України від 25 березня 

1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №27. – Ст. 382. 

24. Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 р. // 

Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №28. – Ст. 232. 

25. Про судоустрій і статус суддів (із змінами та доповненнями): 

Закон України від 2 червня 2016 р. // Відомості Верховної Ради України. – 

2016. – №41-45. – Ст. 529. 

26. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення виконання кримінальних покарань та реалізації прав 

засуджених: Закон України від 7 вересня 2016 р. // Відомості Верховної Ради 

України. – 2016. – №43. – Ст. 736. 

27. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних 

правопорушень: Закон України від 22 листопада 2018 р. // Голос України від 

24.04.2019. – №79. 

28. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення доступу до правосуддя осіб, які утримуються в установах 
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2016 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – №43. – Ст. 735. 

29. Порядок внесення коштів на спеціальний рахунок у разі 

застосування застави як запобіжного заходу: Постанова Кабінету Міністрів 

України від 11 січня 2012 р. №15 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

zakon4.rada.gov.ua/laws/show/15-2012-%D0%BF. 

30. Порядок інформування центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги про випадки затримання: Постанова Кабінету Міністрів 

України від 28 грудня 2011 р. №1363 // [Електронний ресурс]. – Режим 
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кримінальних проваджень в органах досудового розслідування (із змінами та 

доповненнями): Наказ МВС України від 14 квітня 2016 р. №296. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/15-2012-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1363-2011-%D0%BF


 

 

48 

 

33. Інструкція з організації взаємодії органів досудового 

розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції 

України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та 

розслідуванні: затв. наказом МВС України від 07.07.2017 № 575. 

34. Про організацію діяльності органів досудового розслідування 

Національної поліції України: Наказ МВС України від 06.07.2017 № 570. 

35. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та 

Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення 

судових експертиз та експертних досліджень: затв. наказом Міністерства 
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