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Стислий опис навчальної дисципліни
Мета вивчення навчальної
дисципліни

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.

Тривалість

3 кредити ECTS /90 годин
денна форма навчання (загальний, спеціальний фонд): лекції – 8 години,
практичні заняття – 10 годин, семінарські заняття – 12 годин, самостійна
робота – 60 годин;

Форми та методи навчання

Система поточного контролю

Форми навчання:
Аудиторна робота: лекції (з використанням методів проблемного
навчання і візуалізації); практичні і семінарські заняття (Розповідь-пояснення,
бесіда, дискусія, аналіз конкретних практичних ситуацій (аналіз ситуації,
даної у вигляді текстового, графічного або усного матеріалу, відеофільму, або
аналіз варіантів вирішення проблеми, вибір оптимального варіанту); рольові
ігри; підготовка реферату (доповіді); індивідуальна або групова презентація.
Самостійна робота: опрацювання навчальних питань, вирішення тестових
завдань, вирішення практичних завдань; підготовка рефератів (доповідей)
Індивідуальна робота: написання курсових робіт.
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 здобувач на здійснення самостійного
пошуку знань.
Оцінювання здійснюється шляхом встановлення відповідного рівня знань за
кожне навчальне заняття та виставлення балів від 3 до 5, при цьому 2
(незадовільно) потребує перескладання.
Самостійна робота оцінюється окремо.
Остаточний бал поточного контролю визначається як сума всіх отриманих
балів розділена на кількість отриманих балів (при цьому «2» та «н» не
враховуються) та помножена на коефіцієнт 12.
Максимальна кількість балів – 60.
При наявності трьох невідпрацьованих пропусків або негативних балів
здобувач до підсумкового контролю не допускається.

Система підсумкового
контролю

Пререквізити (Prerequisite)

Оцінювання здійснюється шляхом встановлення відповідного рівня знань
теоретичної частини та встановлення умінь та навичок з практичної частини,
у формі екзамену.
Максимальна кількість балів – 40.
«Кримінальний
процес»,
«Криміналістика»,
«Оперативно-розшукова
діяльність».

Перелік компетентностей, які забезпечує навчальна дисципліна,
програмні результати навчання («h a r d s ki l l s » )

Програмні результати навчання
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 і кримінальної
юстиції.
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

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач
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;
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.

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 кримінальної юстиції, розв’язувати
складні задачі правозастосування норм та положень
кримінального процесуального права у різних сферах
професійної діяльності.

Перелік компетенцій, розвитку яких сприяє вивчення даної навчальної дисципліни («soft skills»):
- індивідуальні: організація простору, приймати рішення та вирішувати проблеми, вміння чітко ставити завдання і
формулювати цілі, позитивне мислення та оптимізм;
- комунікативні: креативність, зрозуміло формувати думки, навички міжособистісних відносин, взаємодія з
різними типами людей, аргументованість; ввічливість, вміння працювати в команді;
- управлінські: уміння вирішувати проблемні ситуації, комплексне розв’язання проблем, самостійність прийняття
рішень, моніторинг і контроль поставлених задач.

Назва теми
Тема 1. Процесуаль
ний
порядок
взаємодії
органів
досудового
розслідування
з
оперативними
підрозділами під час
кримінального
провадження.

Структура залікового кредиту (тематичний план)
Види робіт
Завдання самостійної роботи у розрізі тем
Лекція:
пояснення Завдання для самостійної роботи:
теми; її типові ознаки, Опрацюйте навчальні питання:
1. Співвідношення завдань слідчого та структурного
рекомендована
(територіального)
органу, підрозділу Національної поліції у сфері
література, уведення та
характеристика нових запобігання кримінальним правопорушенням, їх виявлення та
понять, розкриття та розслідування.
деталізація матеріалу, 2. Процесуальні форми взаємодії слідчих та працівників
завершальні висновки оперативних підрозділів.
викладача, відповіді на Питання для самоконтролю:
1. Поняття взаємодії слідчого з оперативними підрозділами
запитання.
Види
Національної поліції України, державними органами та посадовими
лекцій,
які
особами у сфері розслідування кримінальних правопорушень.
використовуються під
2. Засади взаємодії підрозділів під час проведення
час
викладання
досудового розслідування.
дисципліни: проблемна
3. Правова основа взаємодії підрозділів досудового
лекція,
лекція
із розслідування з оперативними підрозділами Національної поліції
попередньо
України.
запланованими
4. Значення взаємодії слідчих та оперативних підрозділів
помилками, лекція – Національної поліції України для виконання завдань кримінального
бесіда, лекція – диспут, провадження та досудового розслідування.
лекція-візуалізація.
5. Співвідношення завдань слідчого та структурного
Практичне
заняття: (територіального) органу, підрозділу Національної поліції у сфері
індивідуальні
або запобігання кримінальним правопорушенням, їх виявлення та
групові
опитування; розслідування.
дискусія, аналіз та
вирішення конкретних

проблем
у
реформування
кримінального
законодавства

сфері

Тема 2. Взаємодія
при
направленні
оперативним
підрозділом
матеріалів
за
результатами
оперативнорозшукової
діяльності до органу
досудового
розслідування.

Лекція – бесіда, лекція
–
диспут,
лекціявізуалізація.
Практичне
заняття:
індивідуальні
або
групові
опитування;
дискусія, аналіз та
вирішення конкретних
проблем у сфері дії
кримінального
процесуального закону

Завдання для самостійної роботи:
Опрацюйте навчальні питання:
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
Питання для самоконтролю:
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.
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.

Лекція:
пояснення
теми; її типові ознаки,
рекомендована
література, уведення та
характеристика нових
понять, розкриття та
деталізація матеріалу,
завершальні висновки
викладача, відповіді на
запитання.
Види
лекцій,
які

Завдання для самостійної роботи:
Опрацюйте навчальні питання:
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.

використовуються під
час
викладання
дисципліни: проблемна
лекція,
лекція
із
попередньо
запланованими
помилками, лекція –
бесіда, лекція – диспут,
лекція-візуалізація.

Тема 4. Особливості
взаємодії
органів
досудового
розслідування
з
оперативними
підрозділами під час
проведення
негласних слідчих
(розшукових) дій.

Практичне
заняття:
аналіз
конкретних
практичних
ситуацій
(аналіз ситуації, даної у
вигляді текстового або
усного
матеріалу,
відеофільму, або аналіз
варіантів
вирішення
проблеми,
вибір
оптимального варіанту)
щодо дотримання засад
кримінального
провадження органами
кримінальної юстиції;
тестування;
захист
реферату;
індивідуальна
або
групова презентація.
Семінарські
та
практичні
заняття:
індивідуальні
або
групові
опитування;
дискусія, аналіз та
вирішення конкретних
конкретних
проблем
правового
та
організаційного
забезпечення
досудового
розслідування; аналіз
конкретних практичних
ситуацій
(аналіз
ситуації,
даної
у
вигляді текстового або
усного
матеріалу,
відеофільму, або аналіз
варіантів
вирішення
проблеми,
вибір
оптимального
варіанту); тестування;
захист
реферату;
індивідуальна
або
групова презентація.

Питання для самоконтролю:
1.
Організація
взаємодії
при
направленні
оперативним підрозділом матеріалів за результатами оперативнорозшукової 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.

Завдання для самостійної роботи:
Опрацюйте навчальні питання:
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 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.
Питання для самоконтролю:
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.
Тема 5. Взаємодія
при
досудовому
розслідуванні
кримінальних
правопорушень,
учинених
проти
життя,
здоров’я,
статевої свободи та

Практичне
заняття:
індивідуальні
або
групові
опитування;
дискусія, аналіз та
вирішення;
аналіз
конкретних практичних
ситуацій
(аналіз

Завдання для самостійної роботи:
Опрацюйте навчальні питання:
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

статевої
недоторканості
особи.

ситуації,
даної
у
вигляді текстового або
усного
матеріалу,
відеофільму, або аналіз
варіантів
вирішення
проблеми врахування
практики
ЄСПЛ
в
діяльності
органів
кримінальної юстиції,
вивчення міжнародного
досвіду; правильного
тлумачення Конвенції
про
захист
прав
людини
і
основоположних
свобод,
тестування;
захист
реферату;
індивідуальна
або
групова презентація.

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.
Питання для самоконтролю:
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 за
фактами
повідомлення про
загрозу
безпеці
людей, знищення чи
пошкодження
об’єктів власності,
про
незаконне
поводження
зі
зброєю,
боєприпасами,
вибуховими
речовинами.

Практичне
заняття:
індивідуальні
або
групові
опитування;
дискусія, аналіз та
вирішення конкретних
проблем
проведення
спеціального
досудового
розслідування,
процесуальні підстави
та умови, дотримання
прав учасників даного
кримінального
провадження,
аналіз
конкретних практичних
ситуацій
(аналіз
ситуації,
даної
у
вигляді текстового або
усного
матеріалу,
відеофільму, або аналіз
варіантів
вирішення
проблеми спеціального
досудового
розслідування
,
тестування;
захист
реферату;
індивідуальна
або

Завдання для самостійної роботи:
Опрацюйте навчальні питання:
1.
Назвіть необхідні документи по заведенню
оперативно-розшукової справи.
2.
Складіть план першочергових оперативнорозшукових заходів. Складіть план подальших оперативнорозшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій.
3.
Назвіть необхідні документи під час проведення
оперативної закупівлі вогнепальної зброї.
Питання для самоконтролю:
1 Порядок здійснення поквартирного чи подвірного обходу
з
метою
виявлення
свідків
учиненого
кримінального
правопорушення, збору відомостей, що можуть бути використані
як докази.
2 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.
3 Порядок виконання письмового доручення слідчого
(дізнавача) про проведення слідчих (розшукових) та НС(Р)Д.

групова презентація
Тема 7. Особливості
взаємодії
органів
досудового
розслідування
з
оперативними
підрозділами під час
розшуку осіб.

Тема 8. Взаємодія
органів досудового
розслідування
та
оперативних
підрозділів
з
іншими
правоохоронними
органами.

Семінарське заняття:
індивідуальні
або
групові
опитування;
аналіз
конкретних
проблемних
питань
міжнародного
співробітництва,
надання оцінки доказів
отриманих
шляхом
міжнародної правової
допомоги, складання та
виконання
запитів
(доручень), затримання
та
видача
осіб
підозрюваних
у
вчиненні кримінальних
правопорушень, аналіз
ситуації,
даної
у
вигляді текстового або
усного
матеріалу,
відеофільму, або аналіз
варіантів
вирішення
проблеми,
вибір
оптимального
варіанту);
захист
реферату;
індивідуальна
або
групова презентація.

Завдання для самостійної роботи:
Опрацюйте навчальні питання:
1.Документальне оформлення орієнтування.
2.Особливості взаємодії органів досудового розслідування
з оперативними підрозділами при організації розшуку лідерів і
членів ОГ та ЗО.

Семінарське заняття:
індивідуальні
або
групові
опитування;
аналіз
конкретних
проблемних
питань
міжнародного
співробітництва,
надання оцінки доказів
отриманих
шляхом
міжнародної правової
допомоги, складання та
виконання
запитів
(доручень), затримання
та
видача
осіб
підозрюваних
у
вчиненні кримінальних
правопорушень, аналіз
ситуації,
даної
у
вигляді текстового або
усного
матеріалу,
відеофільму, або аналіз
варіантів
вирішення

Завдання для самостійної роботи:
Опрацюйте навчальні питання:
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.
5. Особливості взаємодії слідчого та працівників
оперативних підрозділів Національної поліції України з органами
самоврядування та засобами масової інформації.

Питання для самоконтролю:
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.

Питання для самоконтролю:
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

проблеми,
вибір
оптимального
варіанту);
захист
реферату;
індивідуальна
або
групова презентація.

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.

Індивідуальні завдання
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 оперативнорозшукової справи щодо осіб, стосовно яких є дані про участь у підготовці до
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 контрольнонаглядової 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.
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.
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.
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 оперативнорозшукової 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 .
71.
Роль керівників слідчого підрозділу, органу (підрозділу) Національної
поліції та прокурора в організації взаємодії на початковому етапі досудового
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Електронні ресурси:
http://www.president.gov.ua. – офіційний веб-сайт Президента України.
http://www.portal.rada.gov.ua – офіційний веб-сайт Верховної Ради України.
http://www.kmu.gov.ua – офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України.
http://www.mvs.gov.ua – офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ
України.
http://www.court.gov.ua/vscourt – офіційний веб-портал судової влади в Україні.
http://www.gp.gov.ua – офіційний веб-сайт офісу Генерального прокурора.
http://www.minjust.gov.ua – офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України.
http://www.reyestr.court.gov.ua – єдиний реєстр судових рішень в Україні.
https://hudoc.echr.coe.int – офіційний веб-сайт Європейського суду з прав
людини.
http://www.nbuv.gov.ua – офіційний веб-сайт Національної бібліотеки України
ім. В.І.Вернадського.
https://www.naiau.kiev.ua – офіційний веб-сайт Національної академії
внутрішніх справ.
www.nbuv.gov.ua/node/622 – офіційний веб-сайт Національної юридичної
бібліотеки.
www.library.univ.kiev.ua/ukr/title4.php3 – офіційний веб-сайт Наукової
бібліотеки імені М. Максимовича.
http://www.ep.espasenet.com
або
http://www.european-patent-office.org
–
офіційний веб-сайт Електронної цифрової бібліотеки Європейського патентного
відомства.
Технічне обладнання та програмне забезпечення навчальної дисципліни
– пакет програмних продуктів Microsoft Office; Microsoft Power Point.
– дистанційна платформа MOODL, ZOOM.
– мультимедійний проектор, комп’ютер /ноутбук/планшет, інтерактивні дошки.
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання

Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із
порушенням термінів, оцінюються на нижчий бал. Перескладання відбувається із
дозволу науково-педагогічного працівника за наявності поважних причин
(наприклад, лікарняний).
Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання
поточних робіт та тестування заборонено (в т. ч. із використанням мобільних
девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн
тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття.
Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов’язковим
компонентом.
Політика вивчення та викладання навчальної дисципліни здійснюється з
дотриманням основних нормативних документів Національної академії внутрішніх
справ:
– Положення про організацію освітнього процесу в Національній академії
внутрішніх справ»:
https://okop.naiau.kiev.ua/assets/files/example3/organization.pdf
– Положення про регламентацію забезпечення якості освітньої діяльності та
якості вищої освіти в Національній академії внутрішніх справ:
https://okop.naiau.kiev.ua/assets/files/example3/regl_zab_yak.pdf
– Положення про академічну доброчесність у Національній академії
внутрішніх справ:
https://www.naiau.kiev.ua/files/dobrochesnist/polozh_26072019.pdf
Розподіл балів, що присвоюються здобувачеві
ПідсумкоПідсумкова
вий
кількість
контроль
балів

Аудиторна робота
(поточне накопичення балів)

max 40
%

Т.1

Т.2

Т.3

Т.4

Т.5

Т.6

Т.7

5

5

5

5

5

5

5

Т.8

5

Самостійна
робота

max 60 %

20

Шкала оцінювання: національна та ECTS

max 100
%

Залік

40

100

