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І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Короткострокове підвищення кваліфікації працівників підрозділів 

стратегічних розслідувань є дуже актуальним на сьогодні. У своїй професійній 

діяльності вони стикаються з низкою питань відповідно до покладених завдань, 

а саме: 

1) здійснюють аналіз оперативної обстановки, соціально-

економічних та інших факторів, що впливають на її ускладнення, 

прогнозують криміногенну ситуацію, тенденції та рівень розвитку 

корупції, організованої злочинності, у тому числі в органах 

державної влади, управління і місцевого самоврядування; 

2) здійснюють заходи, спрямовані на виявлення, попередження і 

припинення діяльності ОГ (організованих груп) та ЗО (злочинних 

організацій), викриття злочинної діяльності їх лідерів, ліквідація 

економічного та фінансового підгрунтя їх діяльності,; 

3)  організовують та здійснюють оперативно-розшукову діяльність, 

в тому числі шляхом упровадження негласних штатних 

працівників у злочинне середовище виконують спеціальні 

завдання з протидії злочинної діяльності ОГ та ЗО, а також 

корупціі; 

4) здійснюють оперативно-розшукові заходи, у тому числі 

оперативно-технічні, з викриття ОГ та ОЗ, їх організаторів, 

учасників та осіб, які сприяють, укривають їх злочинну діяльність 

та фінансування. 

Отже, для розв’язання існуючих проблем була розроблена відповідна 

тематика для підвищення рівня базових знань і розвиток умінь, необхідних для 

ефективного вирішення завдань професійної діяльності працівників підрозділів 

стратегічних розслідувань. Під час висвітлення тем у слухачів формується 

потреба в постійному вдосконалені компетентності щодо організації 

забезпечення експертної діяльності знань і розвиток умінь, необхідних для 

ефективного вирішення завдань професійної діяльності працівників підрозділів 

стратегічних розслідувань, удосконалюються навички самоосвіти. 

Під короткостроковим підвищенням кваліфікації з використанням 

технологій дистанційного навчання розуміється індивідуалізований процес 

задоволення потреб поліцейських в особистому професійному зростанні, який 

відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від 

одного учасників освітнього процесу в спеціалізованому середовищі, яке 

функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-

комунікаційних технологій. 



4 

 

Основними завданнями короткострокового підвищення кваліфікації 

поліцейських з використанням технологій дистанційного навчання є: 

– оновлення та доповнення необхідних знань і підвищення спеціальних 

навичок для успішного виконання обов’язків та службових завдань; 

– формування професійної самосвідомості поліцейських, почуття 

відповідальності за свої дії, розуміння необхідності постійного вдосконалення 

своєї професійної майстерності з урахуванням специфіки діяльності в 

конкретному підрозділі; 

– формування високої психологічної стійкості поліцейських, розвиток у 

них пам’яті, мислення та інших професійно-психологічних якостей і навичок. 

 

Загальні вимоги до слухачів: 

розвивати уміння реалізовувати завдання у сфері службової діяльності 

працівників підрозділів стратегічних розслідувань, їхньої здатності 

систематизувати, обробляти, аналізувати й узагальнювати інформацію щодо її 

результатів; 

дотримання слухачами вимог чинного законодавства, виховання 

ініціативності, особистої ввічливості, тактовності й витримки. 

 

Слухач повинен уміти: 

орієнтуватися в основних вимогах щодо компетенції та діяльності 

працівників підрозділів стратегічних розслідувань; 

правильно аналізувати й узагальнювати інформацію щодо практичної 

реалізації; 

оптимально застосовувати отриманні знання під час практичної діяльності. 

Слухач повинен знати: Конституцію України, закони України, що 

регламентують діяльність працівників підрозділів стратегічних розслідувань; 

укази Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів 

України, інші нормативно-правові акти, що регулюють особливості організації 

роботи з означених питань. 

Програма регламентує перелік навчальних тем, обов’язкових для 

вивчення, їх зміст, обсяг, мету навчання. 

Тривалість підвищення кваліфікації за Програмою – 16 годин. Загальна 

тривалість навчання визначається в академічних годинах (1 академічна година 

становить 45 хвилин). 

Програма регламентує перелік навчальних тем, обов’язкових для 

вивчення, їх зміст, обсяг, мету навчання. 

Відповідно до вимог замовника, навчання здійснюється за денною 

формою, упродовж 2 днів. 

 



5 

 

 

Професійна програма розглянута та затверджена на засіданні Вченої 

ради Одеського державного університету внутрішніх справ від __________ 

2020 року, протокол № ____. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ Найменування теми У с ь о г о
 

г о д и н
 

Вид заняття 
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Підрозділ, що забезпечує 

викладання 

1 
Антикорупційне законодавство. Корупція: поняття, 

запобігання та відповідальність. Корупційні правопорушення 
2 2  

Кафедра 

адміністративного права 

та адміністративного 

процесу 

2 
Організована злочинність, «злодії в законі», кримінальні 

авторитети 
2 2  

Кафедра оперативно-

розшукової діяльності 

3 
Кримінальна відповідальність за створення злочинних 

об’єднань та участь у них 
2 2  

Кафедра кримінального 

права та кримінології 

4 
Нормативно-правове забезпечення діяльності підрозділів 

стратегічних розслідувань 
2 2  

Кафедра оперативно-

розшукової діяльності 

5 Організація і тактика розкриття умисних вбивств 2 2  
Кафедра криміналістики 

та психології 

6 
Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної 

діяльності організованих груп та злочинних організацій 
2 2  

Кафедра оперативно-

розшукової діяльності 

7 
Конфлікти та їх використання в оперативно-розшуковій 

діяльності 
2 2  

Кафедра оперативно-

розшукової діяльності 

8 Основи кримінального аналізу 2 2  

Кафедра кібербезпеки та 

інформаційного 

забезпечення 

УСЬОГО ГОДИН 16 16   
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Ш. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 

 

ТЕМА 1. Антикорупційне законодавство. Корупція: поняття, 

запобігання та відповідальність. Корупційні правопорушення 

 

Лекція – 2 год. 

 

Навчальна мета: набути, розширити та закріпити теоретичні знання щодо 

поняття «корупція», «запобігання корупції», «відповідальність за корупційні 

правопорушення та їх види»; узагальнити та систематизувати знання слухачів щодо 

поняття, ознак, видів та інших характеристик корупційних злочинів; поглибити 

вміння щодо ідентифікації корупційних злочинів і навички щодо їх кримінально-

правової кваліфікації; проконтролювати засвоєння слухачами навчального 

матеріалу. 

Виховна мета:зміцнити моральні та духовні якості слухачів а також 

спрямувати їх на неухильне дотримання положень законодавства України про 

адміністративну та кримінальну відповідальність; сформувати неприйнятне 

ставлення слухачів до вчинення будь-яких актів корупції.  

Розвивальна мета: розвинути у слухачів здібності щодо своєчасної та 

належної кримінально-правової кваліфікації корупційних правопорушень; 

виробити алгоритми відмежування корупційних злочинів від інших суспільно 

небезпечних діянь та адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією; 

забезпечити розширення термінологічного апарату за рахунок опанування 

новими кримінально-правовими категоріями.  

Навчальне обладнання, ТЗН: ноутбук, проектор, опорний конспект лекцій 

з курсу, мультимедійні презентації, електронні та друковані посібники і 

підручники. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативно-правових 

документів (Кодексу України про адміністративні правопорушення, 

Кримінального кодексу України, матеріалів кримінального провадження, рішень 

судів України тощо), роздаткові матеріали. 

 

Навчальні питання лекції: 

1. Нормативно-правове забезпечення протидії корупції. 

2. Суб’єкти протидії корупції. 

3. Запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.  

4. Відповідальність за порушення антикорупційного законодавства. 

5. Загальна кримінально-правова характеристика корупційних злочинів. 

Особливості кваліфікації окремих корупційних злочинів. 

 

Лекція – презентація 
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Лекція-презентаці

я.pptx  
 

Контрольні питання: 

1. Дайте характеристику обмежень щодо одержання неправомірної вигоди 

згідно з Законом України «Про запобігання корупції». 

2. Назвіть встановлені Законом України «Про запобігання корупції» заходи 

запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням, що 

поширюються на державних службовців і службовців органів місцевого 

самоврядування  

3. Назвіть та дайте коротку характеристику адміністративним стягненням, 

які застосовуються за порушення, пов’язані з корупцією. 

4. Визначте статус Національного агентства з питань запобігання корупції 

та його склад. 

5. Охарактеризуйте обмеження щодо використання службових 

повноважень чи свого становища відповідно до Закону України «Про 

запобігання корупції»  

6. Дайте характеристику обмежень щодо одержання подарунків згідно з 

Законом України «Про запобігання корупції». 

7. Назвіть вимоги норм Закону України «Про запобігання корупції» 

стосовно обмеження сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.  

8. Розкрийте зміст норм, які обмежують спільну роботу близьких осіб 

відповідно до Закону України «Про запобігання корупції». 

9. Опишіть загальні вимоги щодо заповнення декларації відповідно до 

вимог норм Закону України «Про запобігання корупції». 

10. Яких заходів має вжити особа, уповноважена на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, у разі надходження пропозиції щодо 

неправомірної вигоди або подарунка. 

11.Розкрийте порядок дій особи, яка виявила у своєму службовому 

приміщенні чи отримала майно, що може бути неправомірною вигодою, або 

подарунок 

12. Що таке корупційний злочин за чинним КК України? 

13. Назвіть типові ознаки корупційного злочину. 

14. Розмежуйте між собою поняття «зловживання службовим становищем» 

та «використання службового становища». 

15. Дайте кримінально-правову характеристику корупційним злочинам, 

передбаченим ст.ст. 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410 (у випадку їх вчинення 

шляхом зловживання службовим становищем), а також передбаченим ст.ст. 210, 

354, 364, 364-1, 365-2, 368–369-2 КК України. 

16. Які особливості кваліфікації зловживання владою або службовим 

становищем? 

17. У чому полягає специфіка кваліфікації прийняття пропозиції, обіцянки 

або одержання неправомірної вигоди службовою особою? 
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18. Які особливості кваліфікації пропозиції, обіцянки або надання 

неправомірної вигоди службовій особі? 
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Ст. 2051. 

8. Про Національну поліцію [Електронний ресурс]: закон України від 

02.07.2015 № 580-VIII - Електрон. дан. (1 файл). – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua- Назва з екрана. 

9. Бисага Ю. М. Корупція як цивілізаційний феномен: причини та шляхи 

подолання [Текст]: монографія / [Бисага Ю. М. та ін.]; Держ. ВНЗ Ужгород. нац. 

ун-т. - Ужгород: Гельветика, 2016. - 199 с.  

10. Європейський досвід протидії корупції: теорія та практика [Текст]: 

аналіт. огляд / Нац. акад. внутр. справ; [упоряд.: Кржечковськис І. та ін.]; за заг. 

ред. д-ра юрид. наук, проф. В. В. Чернєя. - Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2016. - 

235 с. 

11. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції [Текст]: офіц. 

пер. - Київ: СТ-Друк, 2015. - 54 с. 

file:///J:/дистанційне%20навчання%202020/1446-20
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/889-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/889-19
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Корупція в Україні, як побороти цю хворобу [Текст]: [збірка] / [ред. та 

упоряд. Л. Кудіна, О. Рязанцева]. - Київ: ГО "Молодіжна Альтернатива", 2015. - 

93 с. 

12. Корупція в Україні: питання протидії [Текс: [наук. доп.] / [Балакарєва 

І. М. та ін.; за заг. ред. В. М. Гаращука]; Нац. акад. прав. наук України, НДІ держ. 

буд-ва та місц. самоврядування. - Харків: Панов А. М., 2015. - 165 с.  

13. Лозинський О.М. Психологія політичної корупції [Текст] : монографія 

/ О. М. Лозинський ; Львів. держ. ун-т внутр. справ, Навч.-наук. ін-т права, 

психології та економіки, Ф-т психології. - Львів: Ліга Прес, 2014. - 306 с. 

14. Машлякевич Д.С. Стратегії запобігання і протидії корупції в Україні 

[Текст] : монографія / Д. С. Машлякевич, О. М. Литвинов ; Кримінол. асоц. 

України. - Харків: В деле, 2016. – 259 с. 

15. Михальченко М. Корупція в Україні: політико-філософський аналіз: 

монографія / М. Михальченко, О. Михальченко, Є. Невмерижицький – К.: 

ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2010. – 615 с. 

16. Невмержицький Є. В. Корупція в Україні: причини, наслідки, 

механізми протидії / Є. В. Невмержицький – К.: КНТ, 2008. – 364 с. 

17. Петрашко С.Я. . Боротьба з корупцією: міжнародний вимір та 

національна практика [Текст]: монографія / Сергій Петрашко; Ін-т законодавства 

Верховної Ради України. - Київ: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 

2014. - 231 с.  

18. Сухонос В.В. Правові заходи протидії корупції в Україні в сучасних 

умовах: науково-теоретичні аспекти [Текст] : монографія / В. В. Сухонос. - Суми: 

Університетська книга, 2015. - 85 с.  

19. Трепак В.М.  Корупційні правопорушення: поняття, види та заходи 

протидії [Текст] : навч. посіб. / В. М. Трепак. - Київ: Атіка-Н, 2014. - 335 с.  

20. Усаченко Л.М.  Природа корупції в Україні: суперечності, ризики, 

проблеми [Текст]: навч. посіб. / Усаченко Л. М., Гурієвська В. М.; Кабінет 

Міністрів України. Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Навч. 

- наук. ін-т післядиплом. освіти. - Херсон: Грінь Д. С., 2014. - 143 с.  

 

 

ТЕМА 2. Організована злочинність, «злодії в законі», кримінальні 

авторитети 

 

Лекція – 2 год. 

Навчальна мета: набути, розширити та закріпити теоретичні знання щодо 

поняття «організована злочинність», «організована злочинна діяльність», 

«організована група». «злочинна організація», «організоване злочинне 

формування»; узагальнити та систематизувати знання слухачів щодо поняття та 

елементів, ознак, видів та інших характеристик злочинної субкультури; 

поглибити вміння щодо ідентифікації представників організованої злочинності 

на групи та підгрупи; проконтролювати засвоєння слухачами навчального 

матеріалу. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%94$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BA%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A3%D1%81%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9B$
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Виховна мета: зміцнити моральні та духовні якості слухачів а також 

спрямувати їх на неухильне дотримання положень законодавства України щодо 

боротьби з організованою злочинністю.  

Розвивальна мета: розвинути у слухачів здібності щодо розуміння 

внутрішніх процесів, які постійно проходять всередині «злодійського 

співтовариства», ураховуючи дотримання, часткове дотримання або повне 

недотримання «злодійського кодексу» різних його верств.  

Навчальне обладнання, ТЗН: ноутбук, проектор, опорний конспект лекцій 

з курсу, мультимедійні презентації. 

Наочні засоби: тексти нормативно-правових документів, роздаткові 

матеріали. 

 

Навчальні питання лекції: 

1. Поняття та оперативно-розшукова характеристика організованої 

злочинності. 

2. Поняття та елементи злочинної субкультури.  

3. Ієрархія кримінального середовища. 

4. «Общак» - як економічний елемент злочинної субкультури. 

 

Лекція – презентація 

 

Лекція-презентаці

я - Злодії в законі.pptx
 

 

Контрольні питання: 

1. Дайте оперативно-розшукова характеристика організованої злочинності. 

2. Назвіть встановлене Законом України «Про організаційно-правові 

основи боротьби з організованою злочинністю» поняття «організованої 

злочинності». 

3. У чому полягають поняття організованої злочинності, організованої 

злочинної діяльності, організованої групи, злочинної організації, організованого 

злочинного формування. 

4. Охарактеризуйте тенденції формування та розвитку організованої 

злочинності в Україні. 

5. У чому полягає поняття злочинної субкультури. 

6. У чому полягають елементи злочинної субкультури. 

7. Назвіть і охарактеризуйте історичні періоди формування кримінальної 

субкультури. «Злодійський кодекс».  

8. Розкрийте зміст субкультурного інституту «злодіїв у законі».  

9. Опишіть загальні вимоги щодо «злодіїв у законі». 

10. Перелічіть «функціональні обов’язки» «злодіїв в законі». 

11. Чим відрізняється статус «злодія у законі» від статуса «авторитет». 
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12. На які два табори здебільшого поділяється сучасне «злодійське 

співтовариство» в Україні?  

13. Яка ієрархія існує всередині кримінального середовища. 

14. Охарактеризуйте основні групи засуджених: 1) «блатні» («чорні»); 

2) «мужики» («сірі»); 3) «козли» («червоні»); 4) «опущені» («блакитні»). 

15. У чому полягає практичне значення такого елемента злочинної 

субкультури як «Общак»? 

16. Які різновиди «общаків» вам відомі? 

17. Яке відношення у кримінальному середовищі до «общаку» має «злодій 

в законі» або «кримінальний авторитет»? 
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основні напрямки / А.А. Галючек // Бюлетень з обміну досвідом роботи МВС 

України. – 2009. – № 178. – С. 128-132.  

21. Гула Л.Ф. Теоретико-правові та організаційно-тактичні основи 

протидії організованим злочинним групам та їх лідерам: монографія / Л.Ф. Гула. 

– Львів: ЛьвДУВС, 2013. – 358 с.  

22. Долженков О.Ф. Основи розвідки в середовищі та інфраструктурі 

злочинності: монографія / О.Ф. Долженков, В.А. Некрасов, Ю.Е. Черкасов; Під 

ред. О.М. Бандурки. – Одеса: Вид-во ОЮІ НУВС, 2003. – 198 с.  

23. Кудрявцев В.Н. Преступная субкультура: монография / 

В.Н. Кудрявцев. – М.: Наука, 2002. – 166 с. 

24. Кучинский А.В. Законы преступного мира / А.В. Кучинский. – М. 

ЭКСМО – Пресс, 2010. – 256 с. 

25. Саакян М.Б. Ведення розвідки у злочинному середовищі / 

Р.Я. Лунга, М.Б. Саакян // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 

Одеса, 2004. – № 4. – С. 66-72. 

 

 

ТЕМА 3. Кримінальна відповідальність за створення злочинних 

об’єднань та участь у них 

 

Лекція – 2 год. 

 

Мета – підготовка працівника поліції до  практичної діяльності, зокрема, 

активізація пізнавальної діяльності у працівників підрозділів стратегічних 

розслідувань; розвиток абстрактного й логічного мислення; сприяння 

цілеспрямованому формуванню знань, умінь та навичок.  

Навчальна мета: надання необхідних знань за темою лекційного заняття 

для засвоєння матеріалу з навчальної дисципліни для наступного їх 

використання у практичній правоохоронній діяльності. Набути, розширити та 

закріпити теоретичні знання щодо поняття «співучасть», «форми співучасті», 

«кримінальна відповідальність за вчинення злочинів скоєних у складі 

організованої групи або у складі злочинної організації»; узагальнити та 

систематизувати знання слухачів та поглибити вміння і навички щодо 

кримінально-правової кваліфікації злочинів, вчинених у співучасті; 

проконтролювати засвоєння слухачами навчального матеріалу. 

Виховна мета: подальше формування у працівників підрозділів 

стратегічних розслідувань позитивних якостей спрямованих на: дотримання 

законності, поважного ставлення до особи та його прав і свобод, розвиток 

морально-психологічних якостей тощо. Сприяння формуванню чіткого уявлення 

про криміногенну ситуацію в державі. 
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Розвивальна мета: розвинути у слухачів здібності щодо своєчасної та 

належної кримінально-правової кваліфікації кримінальних правопорушень 

вчинених у співучасті, зокрема вчинених у складі злочинної організації; 

виробити алгоритми відмежування однорідних (суміжних) складів злочинів від 

інших суспільно небезпечних діянь та адміністративних правопорушень.  

Навчальне обладнання, ТЗН: ноутбук, проектор, опорний конспект лекцій 

з курсу, мультимедійні презентації, електронні та друковані посібники і 

підручники. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативно-правових 

документів (Кримінального кодексу України, матеріалів кримінального 

провадження, рішень судів України тощо), роздаткові матеріали. 

 

Навчальні питання лекції: 

1. Поняття та ознаки співучасті 

2. Кримінальна відповідальність за злочини, пов’язані з діяльністю 

злочинних організацій 

 

Контрольні питання: 

 

1. Поняття співучасті у вчиненні злочину 

2. Види співучасників 

3. Форми (види) співучасті 

4. Поняття та види причетності до кримінального правопорушення, 

особливості кримінальної відповідальності. 

5. Кримінальна відповідальність співучасників 

6. Кримінальна відповідальність організаторів та учасників організованої 

групи чи злочинної організації 

7. Добровільна відмова співучасників 

8. Система (види) злочинів проти громадської безпеки 

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

10. Кваліфікація сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх 

злочинної діяльності (ст. 256 КК). 

11. Кваліфікація бандитизму (ст. 257 КК).  

12. Кваліфікація створення не передбачених законом воєнізованих або збройних 

формувань (ст. 260 КК).  

13. Відмежування злочинів проти громадської безпеки від кримінальних 

правопорушень проти громадського порядку та моральності (групове 

порушення громадського порядку, хуліганство, масові заворушення, ін..) 

14. Відмежування злочинів проти громадської безпеки від кримінальних 

правопорушень проти власності (крадіжка, грабіж, розбій, вимагання, 

шахрайство та ін.. ) 

15. Відмежування злочинів проти громадської безпеки від інших кримінальних 

правопорушень (умисне вбивство, легалізація (відмивання) доходів, 
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одержаних злочинним шляхом, зґвалтування, торгівля людьми, незаконне 

позбавлення волі або викрадення людини, насильницьке зникнення та ін.. ) 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова література: 

1. Конституція України. Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості 

Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141 (Із змін. та доповн.).    

2. Електронний ресурс. Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 

3. Кримінальний кодекс України [ Електронний ресурс ] : закон 

України від 05. 04. 2001 р. № 2341-III із змін., внес. згідно із Законами України. 

– Електрон. дан. ( 1 файл ). – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з 

екрана. 

4. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон  України  

від 13.04.2012 № 4651-VI [Електронний ресурс]. –  Режим доступу:  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17. 

5. Кримінально-виконавчий кодекс України   вiд 11.07.2003  № 1129-

IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 3-4, ст. 21.  

6. Кодекс України про адміністративні правопорушення. Вводиться в 

дію Постановою Верховної Ради Української РСР № 8074-10 від 07.12.84, ВВР 

1984, додаток до № 51, ст.1123. Редакція від 02.04.2020 року. Електронний 

ресурс. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n125 

7. НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ. 

Мультимедійний підручник з навчальної дисципліни «Кваліфікація окремих 

видів злочинів». Тема 7. Кваліфікація злочинів проти громадської безпеки. 

Електронний ресурс. Режим доступу:  https://arm.naiau.kiev.ua/books/kval-ok-

zlochuniv-25-04-207/lectures/lecture_7.html 

Допоміжна література: 

1. Теорія кваліфікації злочинів: Підручник. Кузнецов Віталій 

Володимирович. Електронний ресурс. Режим 

доступу:https://law.wikireading.ru/7572 

2. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник/ С.В. 

Албул, А.М. Бабенко, А.В. Воронцов та ін..; за ред. д.ю.н., професора 

Меркулової В.О., д.ю.н., доцента Конопельського В.Я.  – Одеса: ОДУВС 2017. 

– 432 с. 

3. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / 

Д.С. Азаров, В. К. Грищук, А.В. Савченко [та ін.]; за заг. ред. О.М. Джужі, А.В. 

Савченка, В.В. Чернея. - К.: Юрінком Інтер, 2017. - 1104 с. 

4. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних 

справах (2002-2018).- [Електронний ресурс].-Режим доступу до постанов: 

http://www.scourt.gov.ua 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/go/4651-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
javascript:OpenDoc('1129-15')
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/8074-10/sp:wide-
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n125
https://arm.naiau.kiev.ua/books/kval-ok-zlochuniv-25-04-207/lectures/lecture_7.html
https://arm.naiau.kiev.ua/books/kval-ok-zlochuniv-25-04-207/lectures/lecture_7.html
https://law.wikireading.ru/7572
http://www.scourt.gov.ua/
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5. Сємко М. О. Проблематика визначення співучасті у кримінальному 

правопорушенні / М. О. Сємко, І. Ю. Шаблевська // Вісник Національного 

технічного університету “ХПІ”. Серія: Актуальні проблеми розвитку 

українського суспільства. - 2018. - № 4. - С. 22-27. 

6. Мезенцева І. Є. До питання щодо співучасті під час кваліфікації 

корупційних кримінальному правопорушеннів: правозастосовна практика / І. Є. 

Мезенцева // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. - 2017. - 

№ 3. - С. 197-209. 

7. Копйова І. А. Змова на вчинення кримінального правопорушення як 

обов’язкова ознака співучасті / І. А. Копйова // Проблеми законності. - 2017. - 

Вип. 137. - С. 113-122. 

 

 

ТЕМА 4. Нормативно-правове забезпечення діяльності підрозділів 

стратегічних розслідувань 

 

Лекція – 2 год. 

 

Навчальна мета: набути, розширити та закріпити теоретичні знання щодо 

вимог чинного законодавства регламентуючого діяльність підрозділів 

стратегічних розслідувань НПУ, проконтролювати засвоєння слухачами 

навчального матеріалу. 

Виховна мета: зміцнити моральні та духовні якості слухачів, а також 

спрямувати їх на неухильне дотримання положень законодавства України.  

Розвивальна мета: розвинути у слухачів здібності щодо дотримання 

законності під час проведення оперативно-розшукових заходів; права громадян 

та юридичних осіб із приводу обмеження їхніх прав і свобод; порядок 

поновлення порушених прав і відшкодування матеріальних та моральних 

збитків. 

Навчальне обладнання, ТЗН: ноутбук, проектор, опорний конспект лекції 

за темою, мультимедійна презентація, навчальна література (в електронному та 

друкованому вигляді). 

Наочні засоби: тексти нормативно-правових документів (Кримінального 

кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, Закону 

України «Про оперативно-розшукову діяльність»), роздаткові матеріали.  

 

Навчальні питання лекції: 

1. Конституція України – основна база правового регулювання 

оперативно-розшукової діяльності.  

2. Оперативно-розшукове законодавство України – правова основа 

оперативно-розшукової діяльності. 
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3. Нормативно-правові акти виконавчих органів влади та 

правоохоронних відомств. 

4. Гарантії забезпечення законності під час здійснення ОРД. 

 

Лекція – презентація 

Лекція-презентаці

я .pptx  
 

Контрольні питання: 

1. Визначити поняття правове забезпечення оперативно-розшукової 

діяльності. 

2. Охарактеризуйте Конституцію України як правову основу 

оперативно-розшукової діяльності. 

3. Вкажіть, що представляє собою оперативно-розшукова діяльність і 

через які поняття, види і характерні ознаки вона розкривається. 

4. Охарактеризуйте правову основу оперативно-розшукової 

діяльності. 

5. Закони України, як правова основа ОРД Національної поліції. 

6. Відомчі нормативні акти МВС України як правова основа ОРД 

Національної поліції. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова література: 

1. Конституція України [Електронний ресурс]: закон України від 28. 06. 

1996 р. No 254к/96-ВР із змін., внес. згідно із Законами України та Рішеннями 

Конституційного Суду: за станом на 04.07.2019 р. No 2952-17. – Електрон. дан. 

(1 файл). – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрана.  

2. Кримінальний кодекс України [Електронний ресурс]: закон України від 

05. 04. 2001 р. No 2341-III із змін., внес. згідно із Законами України та Рішеннями 

Конституційного Суду: за станом на 04. 07. 2019 р. No 3718-17. – Електрон. дан. 

(1 файл). – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрана.  

3. Кримінальний процесуальний кодекс України: закон України від 13. 04. 

2012 р. No 4651-VI: за станом на 22. 12. 2018 р. – К.: Алерта, 2018. – 304 с.  

4. Про Державне бюро розслідувань: закон України від 12 листопада 2015 

р. No 794-VIII [Електронний ресурс] // Офіц. веб-сайт Верховної Ради України. – 

Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua  

5. Про Державну прикордонну службу: закон України від 3 квітня 2003 р. 

No 661 [Електронний ресурс] // Офіц. веб-сайт Верховної Ради України. – Режим 

доступу: http://zakon1.rada.gov.ua  

6. Про державну таємницю [Електронний ресурс]: закон України від 21 

січня 1994 р. No 3855 // Офіц. веб-сайт Верховної Ради України. – Режим 

доступу: http://zakon1.rada.gov.ua – Назва з екрана.  
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7. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному 

судочинстві [Електронний ресурс]: Закон України від 23.12.1993 р. No 3782-ХІІ 

із змін., внес. згідно із Законами України: за станом на 11.08.2019 р. No 1254-17. 

– Електрон. дан. (1 файл). – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з 

екрана.  

8. Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового 

розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України 

в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні: 

наказ МВС України від 07.07.2017 р. No 575.  

9. Про інформацію [Електронний ресурс]: Закон України від 02. 10. 1992 р. 

No 2657-ХІІ із змін., внес. згідно із Законами України та Рішеннями 

Конституційного Суду: за станом на 09.08.2019 р. No 2938-17. – Електрон. дан. 

(1 файл). – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрана.  

10. Про контррозвідувальну діяльність [Електронний ресурс]: закон 

України від 26 грудня 2002 р. No 374 // Офіц. веб-сайт Верховної Ради України. 

– Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua – Назва з екрана.  

11. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 

14.10.2014 No 1698-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – No 47. – 

Ст. 2051.  

12. Про Національну поліцію [Електронний ресурс]: Закон України від 

02.07.2015 р. No 580-VIІІ. – Електрон. дан. (1 файл). – Режим доступу: http: // 

zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрана.  

13. Про оперативно-розшукову діяльність [Електронний ресурс]: закон 

України від 18. 02. 1992 р. No 2135-ХІІ із змін., внес. згідно із Законами України: 

за станом на 19. 08. 2019 р. No 3412-17. – Електрон. дан. (1 файл). – Режим 

доступу: http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрана.  

14. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою 

злочинністю [Електронний ресурс]: закон України від 30. 06. 1993 р. No 3341- 

XII із змін., внес. згідно із Законами України та Рішеннями Конституційного 

Суду: за станом на 05. 08. 2019 р. No 3334-17. – Електрон. дан. (1 файл). – Режим 

доступу: http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрана.  

15. Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та 

використання їх результатів у кримінальному провадженні [Текст]: наказ 

Генеральної Прокуратури України, МВС України, СБ України, Міністерства 

фінансів України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, 

Міністерства юстиції України від 16.11.2012 No 114/1042/516/1199/936/1687/5.  

16. Про прокуратуру [Електронний ресурс]: Закон України від 05.11.1991 

р. No 1789-ХІІ із змін., внес. згідно із Законами України та Рішеннями 

Конституційного Суду: за станом на 01.08.2019 р. No 3668-17. – Електрон. дан. 

(1 файл). – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрана.  

17. Про розвідувальні органи України: закон України від 22 березня 2001 

р. No 2331 [Електронний ресурс] // Офіц. веб-сайт Верховної Ради України. – 

Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua  



20 

 

18. Про Службу безпеки України: закон України від 25 березня 1992 р. 

No2229[Електронний ресурс]// Офіц. веб-сайт Верховної Ради України. – Режим 

доступу: http://zakon1.rada.gov.ua  

19. Про Службу зовнішньої розвідки України: закон України від 01 грудня 

2005 р. No 3160-IV [Електронний ресурс] // Офіц. веб-сайт Верховної Ради 

України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua  

20. Албул С.В. Основи оперативно-розшукової діяльності / С.В. Албул, 

С.В. Андрусенко, Р.В. Мукоіда, Д.О. Ноздрін: за заг. ред. С.В. Албула. – Одеса: 

ОДУВС, 2016. – 270 с.  

21. Албул С.В. Основи оперативно-розшукової діяльності: 

термінологічний словник / С.В. Албул. – Одеса: Астропринт, 2017. – 132 с.  

22. Антонов К.В. Правові засади оперативно-розшукової діяльності: навч. 

посіб. / К.В. Антонов, О.В. Вишня, О.В. Сачко, С.І. Халимон. – Харків: ХНУВС, 

2009. – 348 с.  

23. Бандурка О.М. Оперативно-розшукова компаративістика: монографія / 

О.М. Бандурка, М.М. Перепелиця, О.В. Манжай, В.В. Шендрик. – Харків: Золота 

міля, 2013. – 352 с.  

24. Бандурка О.М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності: 

монографія / О.М. Бандурка. – Х: Золота миля, 2012. – 620 с.  

Допоміжна література: 

1. Албул С.В. Принципи оперативно-розшукової діяльності: посібник. 

Одеса: Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2020. 60 с. (Серія: Теорія і практика 

ОРД).  

2. Оперативно-розшукова діяльність: навчальний посібник / Є.М. Моісеєв, 

О.М. Джужа, Д.Й. Никифорчук.; за ред. проф. О.М. Джужи. – К.: Правова 

єдність, 2009. – 310 с.  

3. Основи оперативно-розшукової діяльностів Україні: навчальний 

посібник / В.В. Аброськін, С.В. Албул, С.О. Єгоров, Є.В. Поляков, І.Л. 

Форнальчук, Т.Г. Щурат; За заг. ред. В.В. Аброськіна. – Одеса: ОДУВС, 2020. – 

290 с. (Серія: Теорія і практика ОРД).  

 

 

ТЕМА 5. Організація і тактика розкриття умисних вбивств 

 

Лекція – 2 год. 

 

Навчальна мета: надати слухачам знання щодо методики розкриття 

умисних вбивств, набути, розширити та закріпити теоретичні знання щодо 

поняття «вбивство»; узагальнити та систематизувати знання слухачів щодо 

поняття, ознак та інших характеристик вбивств; поглибити вміння щодо 

використання методичних рекомендацій при розкритті умисних вбивств. 

Виховна мета: сприяти формуванню професійно важливих якостей.  

Розвивальна мета: розвивати криміналістичну компетентність при 

розкритті умисних вбивств.  
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Навчальне обладнання, ТЗН: ноутбук, проектор, опорний конспект лекцій 

з курсу, мультимедійні презентації, електронні та друковані посібники і 

підручники. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативно-правових 

документів Кримінального та Кримінального Процесуального Кодексів України, 

матеріалів кримінального провадження, рішень судів України тощо, роздаткові 

матеріали.  

 

Навчальні питання лекції: 

1. Криміналістична характеристика вбивств 

2. Початковий етап розслідування вбивств 

3. Проведення окремих слідчих (розшукових) дій 

 

Лекція – презентація 

 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

КАФЕДРА КРИМІНАЛІСТИКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ

ТЕМА: Організація і тактика розкриття умисних

вбивств

 
 

Контрольні питання: 

1. Криміналістична характеристика вбивств.  

2. Джерела первісної інформації, їх оцінка і прийняття рішення про 

кримінального провадження.  

3. Типові слідчі ситуації на початковому етапі розслідування і відповідні 

їм комплекси слідчих (розшукових) дйї, оперативно-розшукових заходів. Типові 

версії і планування розслідування.  

4. Особливості огляду місця події, трупу, речових доказів, допиту свідків, 

призначення судово-медичної експертизи, затримання і допиту підозрюваного, 

освідчення, обшуку, призначення криміналістичних експертиз.  

5. Особливості розслідування вбивств на замовлення.  

6. Взаємодія слідчого із співпрацівниками карного розшуку, дільничними 
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інспекторами та іншими службами органів внутрішніх справ, використання 

допомоги громадськості у встановленні і розшуку злочинця.  

7. Використання даних криміналістичних та інших обліків. Вивчення 

особистості злочинця.  

8. Особливості планування та проведення слідчих (розшукових) дйї, 

оперативно-розшукових заходів на подальшому етапі розслідування.  

9. Встановлення обставин, що сприяють скоєнню вбивств, нанесенню 

тілесних ушкоджень. Вжиття профілактичних заходів.  
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ТЕМА 6. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної 

діяльності організованих груп та злочинних організацій 

 

Лекція – 2 год. 

 

Навчальна мета: засвоєння слухачами курсів короткострокового 

підвищення кваліфікації працівників підрозділів стратегічних розслідувань 

основних питань щодо визначення та різновидів виконання спеціального 

завдання з розкриття злочинної діяльності організованих груп та злочинних 

організацій та їх використання в оперативно-розшуковій діяльності 

Національної поліції України. 

Виховна мета: зміцнити моральні та духовні якості слухачів, а також 

спрямувати їх на неухильне дотримання положень законодавства України про 

адміністративну та кримінальну відповідальність.  

Розвивальна мета: розвинути у слухачів здібності самостійно виконувати 

завдання, пов’язані з виявленням, запобіганням, розслідуванням злочинів, 

розшуком злочинців та безвісно зниклих осіб, прищеплення слухачам 

практичних навичок оперативно-розшукової роботи та дотримання режиму 

конспірації. 

Навчальне обладнання, ТЗН: ноутбук, проектор, опорний конспект лекцій з 

курсу, мультимедійні презентації, електронні та друковані посібники і підручники. 

Наочні засоби: зразки документів, тексти нормативно-правових документів, 

роздаткові матеріали. 

 

Навчальні питання лекції: 

1. Спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи 

чи злочинної організації, як вид негласних слідчих (розшукових) дій. 

2. Суб’єкти, уповноважені на проведення негласних слідчих (розшукових) 

дій. 

3. Підстави та порядок отримання дозволу на проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій. 

4. Організація проведення негласних слідчих (розшукових) дій. 

5. Фіксація результатів негласних слідчих (розшукових) дій та дослідження 

інформації. 

6. Виконання працівниками оперативного підрозділу органу, підрозділу 

поліції доручень слідчих про проведення слідчих (розшукових) дій та негласних 

слідчих (розшукових) дій. 

 

Контрольні питання: 

1. Дайте визначення спеціального завдання з розкриття злочинної 

діяльності організованої групи чи злочинної організації, як виду негласних 

слідчих (розшукових) дій. 
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2. Назвіть суб’єкти, уповноважені на проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій. 

3. Надайте характеристику підстав та порядку отримання дозволу на 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій. 

4. Яким чином здійснюється організація проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій. 

5. Назвіть способи та варіанти фіксації результатів негласних слідчих 

(розшукових) дій та дослідження інформації. 

6. Надайте характеристику способам виконання працівниками 

оперативного підрозділу органу, підрозділу поліції доручень слідчих про 

проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій. 
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ТЕМА 7. Конфлікти та їх використання в оперативно-розшуковій 

діяльності 

 

Лекція – 2 год. 
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Навчальна мета: набуття, розширення та закріплення теоретичних знань 

щодо визначення та різновидів конфліктів, їх використання в оперативно-

розшуковій діяльності Національної поліції України; проконтролювати засвоєння 

слухачами навчального матеріалу. 

Виховна мета: зміцнити моральні та духовні якості слухачів, а також 

спрямувати їх на неухильне дотримання положень законодавства України.  

Розвивальна мета: розвинути у слухачів здібності щодо своєчасного 

виявлення ознак конфліктів у злочинному середовищі, їх різновидів; виробити 

алгоритми розрізнення видів конфліктів; забезпечити розширення 

термінологічного апарату за рахунок опанування новими психологічними та 

конфліктологічними категоріями.  

Навчальне обладнання, ТЗН: ноутбук, проектор, опорний конспект лекції 

за темою, мультимедійна презентація, навчальна література (в електронному та 

друкованому вигляді). 

Наочні засоби: тексти нормативно-правових документів (Кримінального 

кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, Закону 

України «Про оперативно-розшукову діяльність»), роздаткові матеріали. 

 

Навчальні питання лекції: 

1. Поняття, складові та класифікація конфліктів. 

2. Загальна характеристика конфліктів в злочинному середовищі. 

3. Конфлікти в організованому злочинному середовищі та їх 

використання в оперативно-розшуковій діяльності. 

 

Лекція – презентація 

 

Лекція-презентаці

я .pptx  
 

Контрольні питання: 

1. У чому полягають поняття, сутність, особливості виникнення, 

перебігу та розв’язання конфліктів у злочинно- му середовищі? 

2. Охарактеризуйте структуру конфліктів у злочинному середовищі 

(протистояння двох психологічних начал; наявність суб’єктів як носіїв конфліктних 

суперечностей; активна протидія протилежних сторін; розв’язання конфліктів). 

3. У чому полягають сутність та психологічний зміст когнітивних і 

мотиваційних конфліктів у злочинному середовищі, що їх різнить? 

4. Які специфічні психологічні закономірності лежать в основі 

внутрішньособистісного, міжособистісного, внутрішньогрупового та 

міжгрупового конфліктів у злочинному середовищі? 

5. У чому полягає сутність пізнавального, емоційного та вольового 

компонентів конфлікту в злочинному середовищі? 

6. Які існують особливості виникнення, перебігу та розв’язання 
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конфліктів в організованих злочинних групах і злочинних організаціях? 

7. У чому полягає практичне значення пізнання конфліктів у 

злочинному середовищі, у тому числі яку функцію відіграють вони для ОРД, 

зокрема інформаційну функцію; функцію необхідних умов для встановлення 

оперативного контакту з об’єктами оперативно-розшукового  інтересу та 

подальшого конструктивного розвитку взаємодії з ними; функцію 

інструментарію психологічного впливу з боку оперативного працівника на 

конфліктуючі сторони; функцію вибору тактики реалізації оперативних справ, 

розроби й проведення операції із затримання злочинців? 

8. У чому полягає поняття лідерства в організованих злочинних 

формуваннях та яка провідна роль належить їм у питаннях щодо конфліктів у 

цьому середовищі? 
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4. Психологічні особливості спілкування в оперативно-розшуковій 

діяльності: навчальний посібник / С.В. Албул, А.М. Волощук, В.О. Криволапчук 

та ін.; за заг. ред. О.М. Цільмак. Одеса: ОДУВС, 2013. 256 с. 

5. Цвєтков О.Г. Конфлікти та їх місце і роль в оперативно-розшуковій 

діяльності. Вісник ЛІВС МВС України. 2001. № 4. С. 202-213. 

Допоміжна: 

1. Албул С.В. Оперативно-розшукова тактика: навчально-методичний 
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конфліктами: навчальний посібник. К.: Професіонал, 2007. 334 с. 

 

 

ТЕМА 8. Основи кримінального аналізу 

 

Лекція – 2 год. 

 

Мета - є розкриття значення теми «Основи кримінального аналізу» для 

охорони прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб для зміцнення 

законності й правопорядку охорони інтересів суспільства і держави. 

Навчальна мета: набути, розширити та закріпити теоретичні знання щодо 

використання методів кримінального аналізу, а також взагалі інформаційно-

аналітичної діяльності правоохоронних органів. 

Виховна мета: зміцнити моральні якості слухачів, а також спрямувати їх на 

неухильне дотримання положень законодавства України.  

Розвивальна мета: розвинути у слухачів здібності до виявлення, пошуку, 

аналізу інформації; виробити алгоритми пошуку оперативно значущої 

інформації з різних джерел (відкритих, закритих); забезпечити розширення 

термінологічного апарату за рахунок опанування новими категоріями.  
Завдання: наявність основних знань і навичок щодо запобігання та протидії 

корупції. 

Під час вивчення темислухачі повинні: 

Знати: теорію застосування кримінального аналізу, практику проведення 

під час досудового слідства методів кримінального аналізу, особливості 

побудови схем зв’язків, подій, дій.  

 

Мати уявлення щодо: 

- інформаційних технологій;  

- інформаційне законодавство. 

 

Вміти: правильно одноманітно тлумачити інформацію, яка передається 

між підрозділами Національної поліції України, самостійно поповнювати й 

поглиблювати свої знання, визначати, обґрунтовувати та обстоювати свою 

правову позицію, захищати права, свободи і законні інтереси громадян, 

юридичних осіб, інтереси суспільства і держави. Складати схеми зв’язків, подій, 

дій тааналізувати телефонний трафік. Використовувати сучасні інформаційні 

технології у протидії злочинності, надавати якісні рекомендації керівнику 

органу, а також застосовувати інформаційно-аналітичні інструменти для 

протидії злочинності. 

 

Навчальні питання лекції: 

1. Загальні засади кримінального аналізу (теоретична частина).  

1.1. Мета та визначення кримінального аналізу; 
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1.2. Види кримінального аналізу;  

1.3. Інформація як структурна одиниця кримінального аналізу;  

1.4.  Етапи кримінального аналізу. 

2. Практика використання інформаційних ресурсів для проведення 

кримінального аналізу. 

2.1. Використання відкритих джерел інформації; 

2.2. Візуалізація аналітичних продуктів; 

 

Лекція – презентація 

 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ на тему 

ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ
ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

завідувач кафедри кібербезпеки

та інформаційного забезпечення ОДУВС

кандидат юридичних наук, доцент майор поліції

ІСМАЙЛОВ КАРЕН ЮРІЙОВИЧ 

oduvs@cybercrime.gov.ua

099 70 600 70

097 70 600 90

Одеса, 2020 

 
 

Контрольні питання: 

1. Які існують напрямки системи кримінального аналізу в 

правоохоронних органах? 

2. Що таке операційний аналіз? 

3. На які види поділяється кримінальний аналіз за рівнем проведення? 

4. Які існують види аналітичних продуктів? 

5. Що таке аналіз ризиків 

6. Що таке джерела інформації? 

7. З яких елементів складається процес збору інформації? 

8. Які Ви знаєте способи збору інформації? 

9. Класифікація джерел інформації? 

10. Що таке аналітичний продукт? 
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