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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Спеціалізація: кримінальна поліція 
Кваліфікація: огіеруповноважений 
Загальний фонд навчального часу 1102 години

№
з/п

Н а з в а  о с в і т н і х  к о м п о н е н т і в  
( н а в ч а л ь н и х  п р е д м е т і в )

і У с ь о г о  
г о д и н

Л е к ц і ї
П р а к т и ч н а

р о б о т а
К о н т р о л ь

1 2 3 4 5 6

1. 3  а г а л  ь и о п р о ф  в с і й  н а  п  і д г о п  і о  в к а 1 2 6 9 4 3 2

1. 1.

О с н о в и  к о н с т и т у ц і й н о г о  п р а в а .  З а б е з п е ч е н н я  п р а в  
і с в о б о д  л ю д и н и .  П р а к т и к а  Є в р о п е й с ь к о г о  с у д у  з 
п р а в  л ю д и н и

16 12 4 Залік

1.2. А н т и к о р у  п ц ій  не  з а к о н о д а в с т в о 8 6 2 Залік

1.3. П р о ф е с і й н а  е т и к а .  Е ф е к т и в н а  к о м у н і к а ц і я 18 10 8 Залік

1.4.
Т о л е р а н т н і с т ь  т а  н е д и с к р и м і н а ц і я  в р о б о т і  

п о л і ц е й с ь к и х 6 2 4 Зал ік

1.5. В з а є м о д і я  з н а с е л е н н я м  н а  з а с а д а х  п а р т н е р с т в а 6 2 4 Залік

1.6. С т р е с о с т і й  к і с т ь 12 10 2 Зал ік

1.7.
О р г а н і з а ц і й н о - п р а в о в і  о с н о в и  д і я л ь н о с т і  
Н а ц і о н а л ь н о ї  п о л і ц і ї

14 14 0 Зал ік  :

1.8. З а п о б і г а н н я  т а  п р о т и д і я  д о м а ш н ь о м у  н а с и л ь с т в у 10 10 0 Зал ік

1.9. Д о к у м е н г о в е д е н н я  в с л у ж б о в і й  д і я л ь н о с т і 8 6 2 Зал ік

1.10. О с н о в н і  п о л о ж е н н я  П р а в и л  д о р о ж н ь о г о  р у х у 8 8 0 Зал ік

1.11 . О х о р о н а  п р а ц і 2 0 14 6 Залік

2 . П р о ф е с і й  н о - т е о р е т и  ч и  а  п і д г о т о в к а 1 7 2 1 2 2 5(1

2 .1 .
О с н о в и  а д м і н і с  т р а т и в н о - ю р и с д п к ц і п н о ї  
д і я л ь н о с т і *

4 8 3 2 16 Іспит

2 .2 . О с н о в и  к р и м і н а л ь н о г о  п р а в а * 3 6 2 6 10 Іспит

2 .3 .
Н а р к о т и ч н і  з а с о б и ,  п с и х о т р о п н і  р е ч о в и н и  т а  їх  

а н а л о г и .  О з н а к и  н а р к о т и ч н о г о  с п 'я н і н н я
14 12 2 Зал ік

2 .4 . О с н о в и  к р и м і н а л ь н о ї  п р о ц е с у а л ь н о ї  д і я л ь н о с т і 3 2 2 6 6 Залік

2 .5 .
1 І р е в е н т п в н а  ( п р о ф і л а к т и ч н а )  п о л і ц е й с ь к а  
д і я л ь н і с т ь

'
12 8 4 Зал ік

2 .6 .
І н ф о р м а ц і й н і  т е х н о л о г і ї  в п о л і ц е й с ь к і й  д і я л ь н о с т і .  
Б е з п е к а  р о б о т и  з і н ф о р м а ц і є ю

14 8 6 Зал ік  |

2 .7 . О с  н о в  и к р  и м  і н а л  і с т и  к и 16 10 6 Залік

3. П р о ф е с і й н о - п р а к т и  ч и  а  п і д г о т о в к а 4 0 4 5 2 3 5 2

3 .1 . Ф і з и ч н а  п і д г о т о в к а  ( т а к т и к а  с а м о з а х и с т у )  * 9 0 0 88 Іспит

3 .2 . В о г н е в а  п і д г о т о в к а * 9 0 16 74 Іспит

3 .3 . Т а  к ти  ч н а  п ід то  то в к а  * 9 0 6 84 1с пил

3 .4 . Д і ї  п о л і ц е й с ь к о г о  н а  м і с ц і  п о д і ї* 18 16 Залік

3 .5 . Д  о м е д  и ч н а  п і д  г о т о  в к а 5 0 2 0 ї ї  ' Іспит

3 .6 . С т р о й о в и й  в и ш к і л  та с л у ж б о в а  д и с ц и п л і н а 2 0 6 14 Зал ік

3 .7 . 1 І р а к т и ч н е  н а в ч а н н я * 4 6 0 46 Зал ік



1 2 3 4 5 V

4 .
Н а в ч а л ь н і  п р е д м е т и  п і д г о т о в к и  п о л і ц е й с ь к и х  н і  

с п е ц і а л і з а ц і є ю  *
3 7 8 1 8 0 1 9 8

4 .1 .
О р г а н і з а ц і й н о - п р а в о в і  о с н о в и  д і я л ь н о с т і  п і д р о з д і л і в  

к р и м  і н а д  ь н о ї  п о л  і ц і ї
6 4 2 Залік

4 .2 .
О р г а н і з а ц і й н о - п р а в о в і  з а с а д и  т а  п р и н ц и п и  о п е р а т и в н о -  

р о з ш у к о в о ї  д і я л ь н о с т і  п і д р о з д і л і в  к р и м і н а л ь н о ї  п о л і ц і ї  *
104 54 50 Залік

4 .3 .
О р г а н і з а ц і я  і т а к т и к а  д о к у м е н т у в а н н я  т я ж к и х  т а  о с о б л и в о  

т я ж к и х  з л о ч и н і в *
8 0 3 8 4 2 Іспит

4 .4 .
Р о з ш у к о в а  р о б о т а  в о п е р а т и в н и х  п і д р о з д і л а х  к р и м і н а л ь н о ї  
п о л і ц і ї*

5 0 14 3 6 ІСПИТ

4 .5 .

К в а л і ф і к а ц і я  з л о ч и н і в  т а  д о к у м е н т у в а н н я  о к р е м и х  
к р и м і н а л ь н и х  п р а в о п о р у ш е н ь  (у  т о м у  ч и с л і  в ч и н е н и х  
о р г а н і з о в а н и м и  г р у п а м и  т а  з л о ч и н н и м и  о р г а н і з а ц і я м и ) *

4 4 18 2 6 З а л ік

’ 4 .6 .
В з а є м о д і я  о п е р а т и в н и х  п і д р о з д і л і в  к р и м і н а л ь н о ї  п о л і ц і ї  зі 
с л і д ч и м и  т а  і н ш и м и  п і д р о з д і л а м и  Н а ц і о н а л ь н о ї  п о л і ц і ї

8 4 4 З а л ік  1

4 .7
П р о в а д ж е н н я  с л і д ч и х  ( р о з ш у к о в и х )  д і й .  у  т о м у  ч и с л і  
н е г л а с н и х  с л і д ч и х  ( р о з ш у к о в и х )  д ій 18 8 10 Зал ік

_________

4.8.
О с о б л и в о с т і  т а  п о р я д о к  п р о в е д е н н я  о п е р а т п в н о - р о з ш у к о в п х  

з а х о д і в  п ід  ч а с  о п е р а т и в н о - р о з ш у к о в о ї  д і я л ь н о с т і 8 6 2 Залік
. ... .і

! 4 .9 . П с и х о л о г і я  в о п е р а т и в н о - р о з ш у к о в і й  д і я л ь н о с т і 6

Д Г

4 2 З а л ік

4 .1 0 .
Т а к т и ч н і  о с о б л и в о с т і  п р о в е д е н н я  о к р е м и х  с л і д ч и х  
( р о з ш у к о в и х )  д ій  п ід  ч а с  в и к о н а н н я  д о р у ч е н ь  с л і д ч о г о * 4 6 Зал ік

4.1 1. О с н о в и  к р и м і н а л ь н о г о  а н а л і з у 18 8 10 Зал ік

4 .1 2 . О с н о в и  с у д о в о ї  м е д и ц и н и 8 6 2 Залік

4 .1 3 . О с н о в и  с у д о в о ї  п с и х і а т р і ї 6 4 2 З а л ік  |

4 .1 4 . О р г а н і з а ц і й н о - п р а в о в і  з а с а д и  з а т р и м а н н я  о с о б и 6 4 2 З а л ік

4 .1 5 . Р е ж и м  с е к р е т н о с т і  в о п е р а т и в н о - р о з ш у к о в і й  д і я л ь н о с т і 6 4 2 Залік

В с ь о г о 1 0 8 0 4 4 8 6 3 2

5. К о н с у л ь т а ц і ї 6

6. Д е р ж а в н а  к в а л і ф і к а ц і й н а  а т е с т а ц і я 16

З а г а л ь н и й  о б с я г  н а в ч а л ь н о г о  ч а с у  з а  с п е ц і а л і з а ц і є ю 1 1 0 2

Державна кваліфікаційна атестація 
/ етап:
Вогнева підготовка. Тактична підготовка. Тактика самозахисту.
II етап:
Організаційно-правові засади роботи оперативно-розшукової діяльності 
підрозділів кримінальної поліції.
Кваліфікація злочинів та тактика документування окремих кримінальних 
правопорушень (у тому числі скоєних організованими групами та злочинними 
організаціями).
Основи кримінального аналізу.
Провадження слідчих (розшукових), у тому числі негласних слідчих 
(розшукових) дій.

* Зважаючи на специфіку підготовки поліцейських, організація слулсбової 
діяльності яких визначається Законом України «Про Національну поліцію» 
та підзаконними актами (положеннями, наказами тощо), навчальний 
тиждень складається з 46 годин. При організації освітнього процесу, а саме 
при викладанні навчальних предметів, позначених *, є можливгт проведення 
консультацій.
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Перелік умовних скорочень

ЗПБ -  загальнопрофесійний навчальний блок 

ЗПК -  загальнопрофесійна компетентність 

ПЛЦ (С) -  поліцейський (за спеціалізацією)

МВС -  Міністерство внутрішніх справ

НПУ -  Національна поліція України

НГУ -  Національна гвардія України

цовв -  центральний орган виконавчої влади

МОЗ -  Міністерство охорони здоров’я

ДСНС -  Державна служба надзвичайних ситуацій

НПА -  нормативно-правові акти

ККУ -  Кримінальний кодекс України

КПКУ -  Кримінальний процесуальний кодекс України

КУпАП -  Кодекс України про адміністративні правопорушення

СРПП -  сектор реагування патрульної поліції

ЄСПЛ -  Європейський суд з прав людини

ЗМІ -  засоби масової інформації

ГІДР -  Правила дорожнього руху

дтп -  дорожнього-транспортна пригода

ТЗ -  транспортний засіб

мтз -  механічний транспортний засіб

ДОП - дільничний офіцер поліції

сог -  слідчо-оперативна група

Д ІП С -ді льничний інспектор прикордонної служби

ЄРДР -  єдиний реєстр досудового розслідування

ОРД -  оперативно-розшукова діяльність

НСРД -  негласні слідчо-розшукові дії
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4. Підготовка за спеціалізаціями

Код
навчального

модуля
Код

компетентності
Найменування освітніх компонентів 

(навчальних предметів)
Кількість

годин
ПЛЦ (С) - 8 ПЛЦ (С) -  8Л 4. Оволодіння специфікою діяльності 

за спеціалізаціями 378
4.1. Організаційно-правові основи 
діяльності підрозділів кримінальної 
поліції

6

4.2. Організаційно-правові засади та 
принципи оперативно-розшукової 
діяльності підрозділів кримінальної 
поліції

104

4.3. Організація і тактика розкриття 
тяжких та особливо тяжких злочинів

80

4.4. Розшукова робота в оперативних 
підрозділах кримінальної поліції

50

4.5.Кваліфікація злочинів та тактика 
документування окремих кримінальних 
правопорушень (у тому числі вчинених 
організованими групами та злочинними 
організаціями

44

4.6. Взаємодія оперативних підрозділів 
кримінальної поліції зі слідчими та 
іншими підрозділами Національної 
поліції

8

4.7.Провадження слідчих (розшукових), 
у тому числі негласних слідчих 
(розшукових) дій

18

4.8.Особливості та порядок проведення 
оперативно-розшукових заходів під час 
оперативно-розшукової діяльності

8

4.9. Психологія в оперативно- 
розшуковій діяльності

6

4.10. Тактичні особливості проведення 
окремих слідчих (розшукових) дій під 
час виконання доручень слідчого

10

4.11. Основи кримінального аналізу 18
4.12. Основи судової медицини 8
4.13. Основи судової психіатрії 6
4.14. Організаційно-правові засади 
затримання особи

6

4.15. Режим секретності в оперативно- 
розшуковій діяльності

6
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4.1. Типова навчальна програма з предмета 
„Організаційно-правові основи діяльності підрозділів 
______________ кримінальної поліції” ____________

№
з/п

Назва теми Кіль
Усього

►кість годин 
У т.ч. на 

практичну 
роботу

1
Правові основи діяльності підрозділів 
кримінальної поліції

2

2
Організаційні засади діяльності підрозділів 
кримінальної поліції

3 1

Проміжний контроль (залік) 1 1
Усього годин 6 2

Тема 1. Правові основи діяльності підрозділів кримінальної поліції
НПА, що регламентують діяльність оперативних підрозділів НПУ. 
Структура підрозділів кримінальної поліції.

Базові контрольні питання
1. НПА, що регламентують діяльність оперативних підрозділів 

Національної поліції.
2. Структура підрозділів кримінальної поліції.
3. Повноваження підрозділів кримінальної поліції.
4. Принципи діяльності підрозділів кримінальної поліції.

Тема 2. Організаційні засади діяльності підрозділів кримінальної 
поліції

Поняття та сутність діяльності підрозділів кримінальної поліції НПУ.
Основні елементи організації діяльності підрозділів кримінальної поліції

НПУ.
Форми контролю керівників органів НПУ за оперативно розшуковою 

діяльністю підрозділів кримінальної поліції.
Взаємодія підрозділів кримінальної поліції з іншими підрозділами НПУ, 

іншими державними органами та громадськими організаціями.
Практична робота
Вирішення ситуативних завдань спрямованих на перевірку оперативної 

інформації; планування; визначення об’єктів та територій розстановки 
оперативних сил та засобів; організацію взаємодії підрозділів кримінальної 
поліції з органами досудового розслідування; організацію оперативного 
супроводження кримінального провадження.

Базові контрольні питання
1.Оперативна інформація: сутність, вимоги.
2. Категорії джерел оперативно-розшукової інформації.
3. Структура та види планів.
4.Особливості планування роботи підрозділами кримінальної поліції.
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5. Які є обліки оперативно-розш укової діяльності, що використовуються
на території оперативного обслуговування підрозділами кримінальної поліції?

6. Порядок взаємодії підрозділів кримінальної поліції з органами 
досудового розслідування.

7. Організація оперативного супроводження кримінального провадження.

4.2. Типова навчальна програма з предмета 
„Організаційно-правові засади та принципи оперативно-розшукової 
_________ діяльності підрозділів кримінальної поліції”___________

№
з/п Назва теми

Кількість годин

Усього
У т.ч. на 

практичну 
роботу

1 Сутність та завдання оперативно-розшукової 
діяльності

2

2 Правове регулювання оперативно-розшукової 
діяльності

4 2

О
3 Принципи оперативно-розшукової діяльності 2
4 Сили та засоби оперативно-розшукової 

діяльності
2

5 Методи оперативно-розшукової діяльності 4 2
6 Підстави для проведення оперативно- 

розшукової діяльності. Форми оперативно- 
розшукової діяльності

4 2

7 Обов’язки та права підрозділів, які здійснюють 
оперативно-розшукову діяльність

2

8 Гарантії законності під час здійснення 
оперативно-розшукової діяльності

2

9 Оперативно-розшукові справи відповідно до 
Закону України „Про оперативно-розшукову 
діяльність „

4

10 Використання матеріалів оперативно- 
розшукової діяльності

2 2

11 Сприяння здійсненню оперативно-розшукової 
діяльності в контексті Закону України „Про 
оперативно-розшукову діяльність „. 
Соціальний і правовий захист суб'єктів 
оперативно-розшукової діяльності

2

12 Нагляд за додержанням законів під час 
проведення оперативно-розшукової діяльності

2

13 Оперативно-розшукова тактика 4 2
14

______

Завдання, система та організація роботи 
оперативних підрозділів кримінальної поліції

4 2
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15 Протидія умисним вбивствам (у т.ч. на 
замовлення)

6 4

16 Протидія організованій злочинності 6 4
17 Протидія розбійним нападам та грабежам 6 4
18 Протидія статевим злочинам 4 2
19 Протидія крадіжкам (в т. ч. квартирним 

крадіжкам)
6 4

20 Протидія привласненню, розтраті майна або 
заволодіння ним шляхом зловживання 
службовим становищем

4 2

21 Протидія незаконному заволодінню 
транспортним засобом

6 4

22 Протидія викраденню зброї, вибухових 
речовин та радіоактивних матеріалів

4 2

23
Протидія шахрайству, вимаганню 4 2

24 Протидія злочинам у сфері службової 
діяльності

4 2

25 Протидія хуліганству, груповому порушенню 
громадського (публічного) порядку та масовим 
заворушенням

4 2

26 Протидія торгівлі людьми 4 2
27 Протидія злочинам у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин їх аналогів або 
прекурсорів

4 2

Проміжний контроль (залік) 2 2
______ Усього годин 104 50

Тема 1. Сутність та завдання оперативно-розшукової діяльності
Поняття та сутність оперативно-розшукової діяльності
Завдання оперативно-розшукової діяльності.
Морально-етичні основи оперативно-розшукової діяльності, їх значення 

для професійної підготовки працівників оперативних підрозділів.

Базові контрольні питання
1. Дайте визначення оперативно-розшукової діяльність.
2. Сутність оперативно-розшукової діяльності.
3. Які завдання оперативно-розшукової діяльності?
4. Що розуміється під фактичними даними в оперативно-розшуковій 

діяльності?
5. Що таке фіксація в оперативно-розшуковій діяльності?
6. Поняття та значення пошуку в оперативно-розшуковій діяльності.
7. Що належить до стратегічних завдань оперативно-розшукової 

діяльності?
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8. Що належить до тактичних завдань оперативно-розшукової діяльності?
9. Взаємозв’язок оперативно-розшукової діяльності з іншими 

дисциплінами.
10. Морально-етичні основи оперативно-розшукової діяльності?

Тема 2. Правове регулювання оперативно-розшукової діяльності
Поняття та суть правової основи оперативно-розшукової діяльності.
Обмеження конституційних прав людини та громадянина в оперативно- 

розшуковій діяльності.
Правова основа міжнародного співробітництва в оперативно-розшуковій 

діяльності.
Практична робота
Вирішення ситуативних завдань щодо визначення особливостей 

застосування норм законодавства яке регламентує оперативно-розшукову 
діяльність.

Базові контрольні питання
1. Що належить до правової основи оперативно-розшукової 

діяльності?
2. Які є обмеження конституційних прав людини та громадянина в 

оперативно-розшуковій діяльності?
3. Яка правова основа міжнародного співробітництва в оперативно- 

розшуковій діяльності?
4. Особливості застосування норм КПКУ в оперативно-розшуковій 

діяльності?
5. Особливості застосування норм ККУ в оперативно-розшуковій 

діяльності?
6. Особливості застосування норм Закону України „Про Національну 

поліцію” в оперативно-розшуковій діяльності?

Тема 3. Принципи оперативно-розшукової діяльності
Поняття та суть принципів оперативно-розшукової діяльності.
Загально правові принципи оперативно-розшукової діяльності.
Галузеві принципи оперативно-розшукової діяльності.

Базові контрольні питання
1. Поняття та суть принципів оперативно-розшукової діяльності.
2. Що належить до принципів оперативно-розшукової діяльності 

відповідно до Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність”.
3. У чому полягає дотримання конституційних принципів в оперативно- 

розшуковій діяльності?
4. Принцип законності в оперативно-розшуковій діяльності.
5. Принцип дотримання прав і свобод людини та громадянина в 

оперативно-розшукової діяльності.
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6. Принцип верховенства права в оперативно-розшуковій діяльності.
7. Галузеві принципи оперативно-розшукової діяльності.
8. Принцип конспірації у діяльності оперативних підрозділів?
9. Принцип оперативності та наступальності у діяльності оперативних 

підрозділів.
10. Як застосовується принцип взаємодії у діяльності оперативних 

підрозділів?

Тема 4. Сили та засоби оперативно-розшукової діяльності
Поняття сил та засобів оперативно-розшукової діяльності.
Підрозділи, в системі НПУ, які здійснюють оперативно-розшукову 

діяльність.
Особи (негласний апарат) та громадськість, які залучаються до виконання 

завдань оперативно-розшукової діяльності. Вимоги до осіб, які можуть 
здійснювати оперативно-розшукову діяльність.

Обліки та інформаційно-пошукові системи оперативно-розшукового 
призначення.

Оперативна техніка, як засіб оперативно-розшукової діяльності.
Службово-розшукові собаки.

Базові контрольні питання
1. Дайте поняття сил оперативно-розшукової діяльності.
2. Яким підрозділам НПУ надано право на проведення оперативно- 

розшукової діяльності?
3. Якими правами наділені працівники оперативних підрозділів НПУ?
4. Яким вимогам повинен відповідати працівник оперативного підрозділу 

для здійснення оперативно-розшукової діяльності?
5. Хто може бути залученим до виконання завдань оперативно- 

розшукової діяльності?
6. Яких осіб забороняється залучати до виконання завдань оперативно- 

розшукової діяльності?
7. Форми сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності.
8. Яким категоріям осіб, відповідно до Закону Украйни „Про оперативно- 

розшукову діяльність „ надано право на конфіденційне співробітництво?
9. Які вимоги до осіб, які залучаються до негласного співробітництва?
10. Правові засади використання конфіденційного співробітництва в 

оперативно-розшуковій діяльності.
11. Назвіть засоби оперативно-розшукової діяльності.
12. Призначення обліків оперативно-розшукової діяльності.
13. Види технічних засобів, що використовуються під час проведення 

оперативно-розшукової діяльності.
14. Суб’єкти застосування технічних засобів під час проведення 

оперативно-розшукової діяльності.
15. Назвіть обліки загального призначення, які можуть 

використовуватися в оперативно-розшуковій діяльності.



102

16. Поняття та види оперативних обліків.
17. Назвіть основні напрями використання службово-розшукових собак.
18. Засоби, які заборонені до використання під час проведення 

оперативно-розшу кової діяльності.
19. Призначення Інтегрованих інформаційно-пошукових систем НПУ.

Тема 5 Методи оперативно-розшукової діяльності
Розвідувальне опитування як метод оперативно-розшукової діяльності. 
Особистий пошук як метод оперативно-розшукової діяльності. 
Оперативний огляд як метод оперативно-розшукової діяльності. 
Оперативна установка як метод оперативно-розшукової діяльності. 
Візуальне спостереження як метод оперативно-розшукової діяльності. 
Практична робота
1. Вирішення ситуативних завдань із використанням методів оперативно- 

розшукової діяльності.
2. Складання службових документів за результатами використання 

методів оперативно-розшукової діяльності.

Базові контрольні питання
1. Розвідувальне опитування як метод оперативно-розшукової діяльності.
2. Відмінність гласного від негласного розвідувального опитування.
3. Особистий пошук як метод оперативно-розшукової діяльності.
4. Яка відмінність особистого пошуку від оперативної установки.
5. Оперативний огляд як метод оперативно-розшукової діяльності.
6. Оперативна установка як метод оперативно-розшукової діяльності.
7. Візуальне спостереження як метод оперативно-розшукової діяльності.

Гема 6. Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності. 
Форми оперативно-розшукової діяльності

Підстави проведення оперативно-розшукової діяльності.
Форми оперативно-розшукової діяльності.
Практична робота
Вирішення ситуативних завдань щодо визначення підстав для проведення 

оперативно-розшукової діяльності та форм оперативно-розшукової діяльності.

Базові контрольні питання
1. Які підстави проведення оперативно-розшукової діяльності?
2. Форми оперативно-розшукової діяльності
3. Джерела отримання інформації, що може бути підставами проведення 

оперативно-розшукової діяльності.
4. Документи які містять підстави для здійснення оперативно-розшукової 

діяльності.
5. Що входить у поняття „достатніх підстав „ для здійснення оперативно- 

розшукової діяльності?
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6. У якому випадку забороняється приймати рішення про проведення 
оперативно-розшукової діяльності?

7. Яке визначення поняття „ особа, зникла безвісти”?

Тема 7. Обов’язки та права підрозділів, які здійснюють оперативно- 
розшукову діяльність

Обов’язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.
Права підрозділів, які здійснюють оперативно -розшукову діяльність.

Базові контрольні питання
1. Яким підрозділам надано право для проведення оперативно-розшукової 

діяльності?
2. Які обов’язки підрозділів, що проводять оперативно-розшукову 

діяльність?
3 . Які права мають підрозділи, що проводять оперативно-розшукову 

діяльність?
4. Обов’язки оперативного працівника при виявленні ознак злочину.
5. Які підстави для здійснення слідчих розшукових та негласних слідчих 

(розшукових) дій оперативним працівником у кримінальному проваджені?
6. Які підстави проведення оперативно-розшукових заходів, що пов’язані 

з обмеженням прав і свобод громадян, оперативним підрозділом?
7. З якою метою проводяться оперативно-розшукові заходи, які пов’язані 

з обмеженням прав і свобод громадян?
8. Чи можуть залучатися працівники інших підрозділів НГІУ до 

виконання завдань оперативно-розшукової діяльності?
9. Чи можуть проводитись оперативно-розшукові заходи пов’язані з 

обмеженням прав і свобод громадян без ухвали слідчого судді?

Тема 8. Гарантії законності під час здійснення оперативно- 
розшукової діяльності

Поняття та система гарантій законності в оперативно-розшуковій 
діяльності.

Відомчий контроль за здійсненням оперативно-розшукової діяльності, 
прокурорський нагляд та судовий контроль.

Базові контрольні питання
1. Поняття та система гарантій законності в оперативно-розшуковій 

діяльності.
2. Що таке контроль за здійсненням оперативно-розшукової діяльності в

НПУ?
3. Види контролю за здійсненням оперативно-розшукової діяльності.
4. Чи можуть здійснюватися оперативно-розшукові заходи без заведення 

оперативно-розшукової справи?
5. Які засоби забороняється застосовувати для одержання інформації?
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6. Які відомості отримані в результаті оперативно-розш укової діяльності
не підлягають передачі та розголошенню?

7. Хто дає дозвіл на здійснення оперативно-розшукової діяльності?
8. Чи може бути заведено декілька оперативно-розшукових справ на 

особу, яка підозрюється у підготовці до вчинення злочину?
9. Які посадові особи письмово повідомляються про заведення 

оперативно-розшукової справи?

Тема 9. Оперативно-розшукові справи відповідно до Закону України 
„Про оперативно-розшукову діяльність”

Підстави для заведення оперативно-розшукових справ.
Види оперативно-розшукових справ відповідно до Закону України „Про 

оперативно-розшукову діяльність”.
Строки ведення оперативно-розшукових справ.
Підстави та порядок закриття оперативно-розшукових справ.

Базові контрольні питання
1. Підстави заведення оперативно-розшукової справи, щодо осіб, які 

готують вчинення злочину?
2. Підстави заведення оперативно-розшукової справи, щодо осіб, які 

переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду або 
ухиляються від відбування кримінального покарання.

3. Назвіть підстави заведення оперативно-розшукової справи, щодо осіб, 
стосовно яких є данні про участь у підготовці до вчинення злочину.

4. Який порядок заведення оперативно-розшукової справи стосовно осіб 
зниклих безвісти?

5. Назвіть строки ведення оперативно-розшукових справ.
6. Чи може бути продовжений строк ведення оперативно-розшукової 

справи?
7. З якого часу починається обчислення строку ведення оперативно- 

розшукової справи?
8. В яких випадках може припинятися обчислення строку ведення 

оперативно-розшукової справи?
9. Назвіть випадки закриття оперативно-розшукової справи.
10. Які посадові особи письмово повідомляються про закриття 

оперативно-розшукової справи?

Тема 10. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності
Практична робота
Вирішення ввідних ситуативних завдань (за визначеною фабулою) з 

використанням матеріалів оперативно-розшукової діяльності в кримінальних 
провадженнях.



Тема 11. Сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності в 
контексті Закону України „Про онеративно-розшукову діяльність”. 
Соціальний і правовий захист суб'єктів оперативно-розшукової діяльності

Суб’єкти сприяння здійснення оперативно-розшукової діяльності.
Соціальний і правовий захист працівників оперативних підрозділів та осіб, 

які залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності. 
Поняття професійного ризику.

Базові контрольні питання
1. Суб’єкти оперативно-розшукової діяльності.
2. Сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності відповідно 

до Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність”.
3. Суб’єкти, які сприяють здійсненню оперативно-розшукової 

діяльності.
4. Категорії осіб, яких заборонено залучати до виконання оперативно- 

розшукових завдань.
5. Правова основа залучення осіб до виконання завдань оперативно- 

розшукової діяльності.
6. Які обов’язки покладаються на осіб, які залучаються до виконання 

оперативно-розшукових завдань.
7. Назвіть спеціальні заходи для забезпечення безпеки оперативних 

працівників у разі реальної безпеки.
8. У яких випадках не несе відповідальність працівник оперативного 

підрозділу, який заподіяв шкоду під час здійснення ОРД?
9. На які підрозділи покладається забезпечення безпеки оперативного 

працівника?

Тема 12. Нагляд за додержанням законів під час проведення 
оперативно-розшукової діяльності

Правові засади здійснення нагляду за додержанням законів під час 
проведення оперативно-розшукової діяльності.

Суб’єкти та об’єкти здійснення нагляду за додержанням законів під час 
проведення оперативно-розшукової діяльності.

Базові контрольні питання
1. Назвіть правові засади здійснення нагляду за додержанням законів під 

час проведення оперативно-розшукової діяльності.
2. Перерахуйте суб’єктів здійснення нагляду за додержанням законів під 

час проведення оперативно-розшукової діяльності.
3. Повноваження суб'єктів здійснення нагляду за додержанням законів 

під час проведення оперативно-розшукової діяльності.
4. Що є об’єктами здійснення нагляду за додержанням законів під час 

проведення оперативно-розшукової діяльності.
5. Назвіть повноваження місцевих прокуратур, щодо нагляду за 

додержанням законів під час проведення ОРД.
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6. Які відомості не належать до предмету прокурорського нагляду?
7. У який термін повідомляється прокурор про заведення оперативно- 

розшукової справи?
8. У який термін повідомляється прокурор про закриття оперативно- 

розшукової справи?
9. Які оперативно-розшукові заходи погоджуються з прокурором?

Тема 13. Оперативно-розшукова тактика
Поняття та завдання оперативно-розшукової тактики.
Оперативно-розшукова комбінація як спосіб вирішення оперативно- 

розшукового завдання.
Практична робота
Вирішення ситуативних завдань щодо використання оперативно- 

розшукової тактики в оперативно-розшуковій діяльності.

Базові контрольні питання
1. Поняття оперативно-розшукової тактики.
2. Види оперативно-розшукової тактики.
3. Елементи оперативно-розшукової тактики.
4. Мета оперативно-розшукової тактики.
5. Поняття загальної оперативно-розшукової тактики.
6. Поняття спеціальної оперативно-розшукової тактики.
8. Основні завдання оперативно-розшукової тактики.
9. Поняття оперативно-розшукового заходу.
10. Поняття оперативно-розшукової операції.
11. Поняття оперативно-розшукової комбінації.

Гема 14. Завдання, система га організація роботи оперативних 
підрозділів кримінальної поліції

Правова основа діяльності оперативних підрозділів кримінальної поліції 
їх система та структура.

Завдання та компетенція оперативних підрозділів кримінальної поліції в 
боротьбі зі злочинністю.

Головні елементи організації діяльності оперативних підрозділів 
кримінальної поліції та їх характеристика.

Попередження злочинів оперативними підрозділами кримінальної поліції.
Розкриття злочинів оперативними підрозділами кримінальної поліції.
Організація першочергових та подальших оперативно-розшукових 

заходів оперативними підрозділами кримінальної поліції при отриманні 
інформації про злочини.

Практична робота
Вирішення ситуативних завдань щодо завдань, системи та організації 

роботи оперативних підрозділів кримінальної поліції.
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Базові контрольні питання
1. Загальна характеристика нормативно-правового регулювання 

інформаційно-аналітичного забезпечення підрозділів кримінальної поліції.
2. Сутність оперативної інформації, вимоги до неї.
3. Особливості діяльності оперативних підрозділів кримінальної поліції 

щодо збору та обробки оперативно-розшукової інформації.
4. Поняття та сутність планування роботи оперативних підрозділів 

кримінальної поліції.
5. Основні етапи розробки оперативних планів та організація їх 

виконання.
6. Форми взаємодії оперативних підрозділів кримінальної поліції з 

іншими правоохоронними органами під час розслідування кримінальних 
правопорушень.

7. Забезпечення взаємодії при досудовому розслідуванні кримінальних 
правопорушень.

8. Організація взаємодії оперативних підрозділів кримінальної поліції на 
стадії досудового розслідування кримінальних проваджень.

9. Особливості організація взаємодії оперативних та слідчих підрозділів 
під час досудового розслідування серійних та резонансних злочинів.

10. Сутність попередження злочинів оперативними підрозділами 
кримінальної поліції.

11. Напрями оперативно-розшукової профілактики.
12. Виявлення причин та умов вчинення злочину та їх нейтралізація.
13. Загальна оперативно-розшукова профілактика.
14. Спеціальні профілактичні заходи оперативних підрозділів.
15. Індивідуальна оперативно-розшукова профілактика.

Тема 15. Протидія умисним вбивствам (у т.ч. на замовлення)
Оперативно-розшукова характеристика умисних вбивств (у т.ч. на 

замовлення).
Попередження умисних вбивств (у т.ч. на замовлення).
Оперативно-розшукове запобігання умисним вбивствам (у т.ч. на 

замовлення).
Пра ктична робота
Вирішення ситуативних завдань щодо протидії умисним вбивствам.

Базові контрольні питання
1. Поняття умисного вбивства (у т.ч. на замовлення).
2. Заходи протидії умисним вбивствам (у т.ч. на замовлення).
3. Способи попередження умисних вбивств (у т.ч. на замовлення).
4. Що таке оперативно-розшукове запобігання умисним вбивствам?

Тема 16. Протидія організованій злочинності
Поняття організованої злочинності.
Правова основа протидії організованій злочинності.
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Суб’єкти протидії організованій злочинності.
Основні напрями боротьби з організованою злочинністю
Оперативно-розшукові заходи щодо протидії організованій злочинності.
Організація взаємодії суб’єктів ОРД у сфері боротьби з організованою 

злочинністю.
Інформаційне, фінансове та матеріально-технічне забезпечення боротьби 

з організованою злочинністю.
Практична робота
Вирішення ситуативних завдань щодо протидії організованій 

злочинності.

Базові контрольні питання
1. Поняття організованої злочинності.
2. Правова основа протидії організованій злочинності.
3. Суб’єкти протидії організованій злочинності.
4. Основні напрями боротьби з організованою злочинністю
5. Оперативно-розшукові заходи щодо протидії організованій 

злочинності.
6. Організація взаємодії суб’єктів ОРД у сфері боротьби з організованою 

злочинністю.
7. Інформаційне, фінансове та матеріально-технічне забезпечення 

боротьби з організованою злочинністю.
8. Особливості проведення НСРД відносно членів організованих 

злочинних груп та злочинних організацій.

Тема 17. Протидія розбійним нападам та грабежам
Оперативно-розшукова характеристика розбійних нападів.
Попередження розбійних нападів підрозділами кримінальної поліції.
Організація і тактика виявлення та припинення розбійних нападів 

підрозділами кримінальної поліції.
Оперативно-розшукова характеристика грабежів.
Попередження грабежів підрозділами кримінальної поліції.
Організація і тактика виявлення та припинення грабежів підрозділами 

кримінальної поліції.
Практична робота
Вирішення ситуативних завдань щодо протидії розбійним нападам та 

грабежам.

Базові контрольні питання
1. Виявлення осіб схильних до вчинення розбійних нападів і грабежів, 

застосування до них оперативно-профілактичного впливу.
2. Способи попередження розбійних нападів і грабежів підрозділами 

кримінальної поліції.
3. Виявлення причин та умов вчинення розбійних нападів і грабежів та їх 

нейтралізація.
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Тема 18. Протидія статевим злочинам
Оперативно-розшукова характеристика статевих злочинів та осіб які їх 

вчиняють.
Організація і тактика попередження статевих злочинів.
Оперативно-розшукові заходи щодо розкриття статевих злочинів.
Практична робота
Вирішення ситуативних завдань щодо протидії статевим злочинам.

Базові контрольні питання
1. Оперативно-розшукова характеристика статевих злочинів.
2. Обставини, що сприяють вчиненню статевих злочинів.
3. Заходи щодо виявлення осіб, схильних до вчинення статевих злочинів, 

заходи індивідуально-профілактичного впливу на них.
4. Заходи щодо попередження статевих злочинів, що задумуються або 

готуються, а також замахів на їх вчинення.
5. Тактика проведення невідкладних заходів по розкриттю статевих 

злочинів.
6. Загальна характеристика першочергових заходів щодо розкриття 

статевих злочинів.
7. Загальна характеристика подальших заходів щодо розкриття статевих 

злочинів.
8. Використання сил та засобів щодо розкриття статевих злочинів.

Тема19. Протидія крадіжкам (у т. ч. квартирним крадіжкам)
Оперативно-розшукова характеристика крадіжок (у т.ч. квартирних 

крадіжок).
Попередження підрозділами кримінальної поліції крадіжок (у т.ч. 

квартирних крадіжок).
Організація і тактика виявлення та припинення підрозділами 

кримінальної поліції крадіжок (у т.ч. квартирних крадіжок).
Практична робота
Вирішення ситуативних завдань щодо протидії крадіжкам (у т. ч. 

квартирним крадіжкам).

Базові контрольні питання
1. Оперативно-розшукова характеристика крадіжок (у т.ч. квартирних 

крадіжок).
2. Обставини, що сприяють вчиненню крадіжок (у т.ч. квартирних 

крадіжок).
3. Обліки НПУ, які використовуються при попередженні та розкритті 

крадіжок (у т.ч. квартирних крадіжок).
4. Виявлення осіб, схильних до вчинення крадіжок, застосування до них 

заходів оперативно-профілактичного впливу.
5. Дії працівників кримінальної поліції на місці вчинення крадіжок (у т.ч. 

квартирних крадіжок).
6. Типові версії, що висуваються при розкритті таких злочинів.



Тема 20. Протидія привласненню, розтраті майна або заволодіння 
ним шляхом зловживання службовим становищем

Оперативно-розшукова характеристика привласнення, розтрати майна 
або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Попередження підрозділами кримінальної поліції привласнення, розтрати 
майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Організація і тактика виявлення та припинення підрозділами 
кримінальної поліції привласнення, розтрати майна або заволодіння ним 
шляхом зловживання службовим становищем.

Пра ктична робота
Вирішення ситуативних завдань щодо протидії привласненню, розтраті 

майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Базові контрольні питання
1. Оперативно-розшукова характеристика привласнення, розтрати майна 

або заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем.
2. Обставини, що сприяють привласненню, розтраті майна або 

заволодінню ним шляхом зловживання службовим становищем.
3. Обліки НПУ, які використовуються при попередженні та розкритті 

привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання 
службовим становищем.

4. Виявлення осіб, схильних до привласнення, розтрати майна або 
заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

5. Типові версії, що висуваються при розкритті таких злочинів.

Тема 21. Протидія незаконному заволодінню транспортним засобом.
Поняття незаконного заволодіння транспортним засобом. Оперативно- 

розшукова характеристика злочинів, пов’язаних з незаконним заволодінням 
транспортним засобом, та злочинних груп, які спеціалізуються на їх вчиненні.

Організація спеціальних заходів відповідно до плану „Перехват” при 
отриманні інформації про незаконне заволодіння транспортним засобом.

Організація діяльності підрозділів НПУ щодо розкриття злочинів, 
пов’язаних з незаконним заволодінням транспортним засобом.

Практична робота
Вирішення ситуативних завдань щодо протидії незаконному заволодінню 

транспортним засобам.

Базові контрольні питання
1. Правові основи діяльності підрозділів кримінальної поліції по 

розкриттю злочинів пов’язаних з незаконним заволодінням транспортним 
засобом та заходи по їх виявленню та усуненню.

2. Обставини, що сприяють вчиненню незаконного заволодіння 
транспортним засобом.

3. Обліки НПУ, які використовуються при попередженні та розкритті 
незаконного заволодіння транспортним засобом.



4. Оперативно-розшукова характеристика злочинних груп, механізму їх 
діяльності щодо незаконного заволодіння транспортним засобом.

5. Організація і тактика проведення спеціальних заходів при отриманні 
інформації про незаконне заволодіння транспортним засобом.

6. Організація роботи НПУ щодо розкриття злочинів, пов’язаних з 
незаконним заволодінням транспортним засобом.

7. Загальна характеристика першочергових заходів щодо розкриття 
злочинів, пов’язаних з незаконним заволодінням транспортним засобом.

8. Використання сил та засобів підрозділів НПУ щодо розкриття 
злочинів, пов’язаних з незаконним заволодінням транспортним засобом.

Тема 22. Протидія викраденню, привласненню, вимаганню 
вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи 
радіоактивних матеріалів

Оперативно-розшукова характеристика викрадення, привласнення, 
вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи 
радіоактивних матеріалів.

Обставини, які сприяють вчиненню цих злочинів, заходи щодо виявлення 
осіб, схильних до вчинення таких злочинів.

Організація і тактика попередження та розкриття таких злочинів.
Практична робота
Вирішення ситуативних завдань щодо розкриття злочинів, пов’язаних з 

викраденням, привласненням, вимаганням вогнепальної зброї, бойових 
припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів.

Базові контрольні питання
1. Правові основи діяльності підрозділів кримінальної поліції по 

розкриттю злочинів пов’язаних з викраденням, привласненням, вимаганням 
вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних 
матеріалів.

2. Обставини, що сприяють вчиненню викраденню, привласненню, 
вимаганню вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи 
радіоактивних матеріалів.

3. Обліки НПУ, які використовуються при попередженні та розкритті 
викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, 
вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів.

4. Оперативно-розшукова характеристика злочинів, пов’язаних з 
викраденням, привласненням, вимаганням вогнепальної зброї, бойових 
припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів.

5. Організація і тактика проведення спеціальних заходів при отриманні 
інформації про викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, 
бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів.

7. Організація роботи підрозділів кримінальної поліції щодо розкриття 
злочинів, пов’язаних з викраденням, привласненням, вимаганням вогнепальної 
зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів.



8. Використання сил та засобів підрозділів НПУ щодо розкриття 
злочинів, пов’язаних з викраденням, привласненням, вимаганням вогнепальної 
зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів.

Тема 23. Протидія шахрайству, вимаганню
Оперативно-розшукова характеристика шахрайства, вимагання.
Попередження шахрайства, вимагання.
Виявлення осіб, схильних до вчинення шахрайства, вимагання.
Особливості організації взаємодії підрозділів кримінальної поліції з 

органами досудового розслідування при розслідуванні шахрайства, вимагання.
Практична робота
Вирішення ситуативних завдань щодо протидії шахрайству, вимаганню.

Базові контрольні питания
1. Оперативно-розшукова характеристика шахрайства, вимагання.
2. Відмінності оперативно-розшукової характеристики шахрайства та 

вимагання.
3. Способи попередження шахрайства, вимагання.
4. Методи виявлення осіб, схильних до вчинення шахрайства, вимагання.
5. Особливості організації взаємодії підрозділів кримінальної поліції з 

органами досудового розслідування при розслідуванні шахрайства, вимагання.

Тема 24. Протидія злочинам у сфері службової діяльності
Оперативно-розшукова характеристика кримінальних правопорушень у 

сфері службової діяльності.
Попередження кримінальних правопорушень у сфері службової 

діяльності.
Особливості організації взаємодії підрозділів кримінальної поліції з 

органами досудового розслідування при розслідуванні кримінальних 
правопорушень у сфері службової діяльності.

Практична робота
Вирішення ситуативних завдань щодо протидії та документування 

кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності.

Базові контрольні питання
1. Оперативно-розшукова характеристика кримінальних правопорушень у 

сфері службової діяльності.
2. Попередження кримінальних правопорушень у сфері службової 

діяльності.
3. Особливості документування кримінальних правопорушень у сфері 

службової діяльності.
4. Суб'єкти оперативної уваги, які підлягають контролю з боку 

оперативних працівників.
5. Виявлення свідків кримінальних правопорушень у сфері службової 

діяльності.



6. Особливості організації взаємодії підрозділів кримінальної поліції з 
іншими правоохоронними органами при документуванні кримінальних 
правопорушень у сфері службової діяльності.

7. Використання допомоги громадськості під час досудового 
розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності.

8. Контроль за виконанням доручення слідчого щодо проведення слідчих 
(розшукових) та негласних слідчих (розшуковик) дій.

Тема 25. Протидія хуліганству, груповому порушенню громадського 
(публічного) порядку та масовим заворушенням

Оперативно-розшукова характеристика хуліганства, групового 
порушенням громадського порядку та масових заворушень.

Попередження хуліганства, групового порушення громадського порядку 
та масових заворушень.

Виявлення осіб, схильних до вчинення злочинів, пов’язаних з 
хуліганством, груповим порушенням громадського порядку та масовим 
заворушенням.

Особливості організації взаємодії підрозділів кримінальної поліції з 
правоохоронними органами при розслідуванні злочинів, пов’язаних з 
хуліганством, груповим порушенням громадського порядку та масовим 
заворушенням.

Практична робота
Вирішення ситуативних завдань щодо протидії злочинів, пов’язаних з 

хуліганством, груповим порушенням громадського порядку та масовими 
заворушеннями.

Базові контрольні питання
1. Оперативно-розшукова характеристика хуліганства, групового

порушенням громадського порядку та масових заворушень.
2. Способи попередження хуліганства, групового порушенням

громадського порядку та масових заворушень.
3. Виявлення осіб, схильних до вчинення злочинів, пов’язаних з 

хуліганством, груповим порушенням громадського порядку та масовим 
заворушенням.

4. Особливості організації взаємодії підрозділів кримінальної поліції зі 
іншими правоохоронними органами при документуванні та розслідуванні 
злочинів, пов’язаних з хуліганством, груповим порушенням громадського 
порядку та масовим заворушенням.

5. Особливості документування злочинів, пов’язаних з груповим 
порушенням громадського порядку та масовими заворушеннями.

6. Особливості організації взаємодії підрозділів кримінальної поліції з 
органами досудового розслідування при здійснені НСРД під час розслідування 
та документування злочинів, пов’язаних з хуліганством, груповим порушенням 
громадського порядку та масовим заворушенням.



Тема 26. Протидія торгівлі людьми
Оперативно-розшукова характеристика злочинів, що пов’язані з 

торгівлею людьми.
Попередження злочинам, що пов’язані з торгівлею людьми.
Виявлення осіб, схильних до вчинення злочинам, що пов’язані з 

торгівлею людьми.
Особливості організації взаємодії підрозділів кримінальної поліції з 

іншими правоохоронними органами при документуванні та розслідуванні 
злочинів, що пов’язані з торгівлею людьми. Першочергові слідчо-оперативні 
заходи при розслідуванні злочинів, що пов'язані з торгівлею людьми.

Особливості організації взаємодії підрозділів кримінальної поліції з 
іншими правоохоронними органами при здійснені НОРД під час розслідування 
злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми.

Використання конфіденційного співробітництва під час розслідування 
злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми.

Практична робота
Вирішення ситуативних завдань щодо протидії злочинів, пов’язаних з 

торгівлею людьми та їх документування.
Базові контрольні питання

1. Оперативно-розшукова характеристика злочинів, що пов’язані з 
торгівлею людьми.

2. Способи попередження злочинам, що пов’язані з торгівлею людьми.
3. Виявлення осіб, схильних до вчинення злочинам, що пов’язані з 

торгівлею людьми.
4. Особливості організації взаємодії підрозділів кримінальної поліції з 

іншими правоохоронними органами при документуванні та розслідуванні 
злочинів, що пов’язані з торгівлею людьми.

5. Першочергові слідчо-оперативні заходи при розслідуванні злочинів, що 
пов’язані з торгівлею людьми.

6. Особливості організації взаємодії підрозділів кримінальної поліції з 
іншими правоохоронними органами при здійснені НСРД під час розслідування 
злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми.

7. Документування, використання конфіденційного співробітництва під 
час розслідування злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми.

Тема 27. Протидія злочинам у сфері обігу наркотичних засобів, 
психотронних речовин, їх аналогів або прекурсорів

Оперативно-розшукова характеристика злочинів, у сфері обігу 
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Попередження злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Особливості організації взаємодії підрозділів кримінальної поліції з 
іншими правоохоронними органами та державними установами при



документуванні та розслідуванні злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Особливості документування злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Пра ктична робота
1. Вирішення ситуативних завдань щодо протидії та документуванню 

злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів 
або прекурсорів.

2. Підготовка матеріалів щодо проведення оперативної закупки та 
контрольованої поставки.

Базові контрольні питання
1. Оперативно-розшукова характеристика злочинів у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів.
2. Способи попередження злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів .
3. Особливості організації взаємодії підрозділів кримінальної поліції з 

іншими правоохоронними органами та державними установами при 
документуванні та розслідуванні злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів.

4. Особливості документування злочинів, у сфері обігу наркотичних 
засобів, психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів

5. Використання конфіденційного співробітництва під час 
документування та досудового розслідування кримінальних правопорушень у 
сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогії? або 
прекурсорів.

4.3. Типова навчальна програма з предмета 
„Організація і тактика документування тяжких га 
______ особливо тяжких злочинів” ПЛІД (С)

№
з/п

Назва геми Кількість годин
Усього У т.ч. на 

практичну 
роботу

1 Організаційно-тактичні основи 
документування злочинів оперативними 
підрозділами кримінальної поліції

4

2 Особливості організації і тактика 
документування умисних вбивств

8 6

о
2) Особливості організації і тактика 

документування тяжких тілесних ушкоджень 
(у т.ч. тяжких тілесних ушкоджень, які 
спричинили смерть потерпілого)

6 2

4 Особливості організації і тактика 
документування крадіжок чужого майна

6 4



І ......
5 Особливості організації і тактика 

документування
8 6

6 Особливості організації і тактика 
документування розбоїв і бандитизму

6 2

7 Особливості організації і тактика 
документування вимагань

6 2

8 Особливості організації і тактика 
документування шахрайств

6 4

9 Особливості організації і тактика 
документування злочинів проти статевої 
свободи і статевої недоторканості

8 4

10 Особливості організації і тактика 
документування злочинів у сфері обігу 
наркотичних засобів, психотропних речовин, 
їх аналогів або прекурсорів

8 6

11 Особливості організації і тактика 
документування незаконних завододінь 
автотранспорту

6 2

12 Особливості організації і тактика 
документування злочинів, пов'язаних із 
незаконним обігом зброї, бойових припасів та 
вибухових речовин

6 2

Проміжний контроль (іспит) 2 2
Усього годин 80 42

Тема 1. Організаційно-тактичні основи документування злочинів 
оперативними підрозділами кримінальної поліції

Поняття та правова основа документування злочинів оперативними 
підрозділами кримінальної поліції.

Організаційно-тактичні форми документування злочинів оперативними 
підрозділами кримінальної поліції. Виявлення злочинів і осіб, які їх вчинили. 
Першочергові оперативно-розшукові заходи. Наступні оперативно-розшукові 
заходи. Документування злочинів, вчинених у минулих роках.

Взаємодія оперативних підрозділів кримінальної поліції з іншими 
правоохоронними органами та державними установами під час документування 
кримінальних правопорушень.

Базові контрольні питання
1. Поняття та правова основа документування злочинів оперативними 

підрозділами кримінальної поліції.
2. Організаційно-тактичні форми документування злочинів оперативними 

підрозділами кримінальної поліції.
3. Тактичні прийоми виявлення злочинів і осіб, які їх вчинили.
4. Першочергові оперативно-розшукові заходи.



5. Наступні оперативно-розшукові заходи.
6. Документування злочинів, вчинених у минулих роках.
7. Форми взаємодії оперативних підрозділів кримінальної поліції з 

іншими правоохоронними органами та державними установами під час 
документування кримінальних правопорушень.

Тема 2. Особливості організації і тактика документування умисних 
вбивств

Оперативно-розшукова характеристика умисних вбивств. Способи 
вчинення умисних вбивств. Способи приховання вбивств. Характеристика 
„слідової картини’' події, особи злочинця та потерпілого.

Напрямки документування щодо розкриття умисних вбивств.
Виявлення потерпілих, свідків та очевидців вчинених умисних вбивств.
Виявлення слідів, речей, документів, які можуть бути речовими доказами 

у кримінальному провадженні.
Отримання, перевірка та використання оперативної інформації під час 

розкриття умисних убивств.
Оперативно-технічне документування під час розкриття умисних убивств.
Особливості розкриття вбивств коли особа потерпілого невідома. 

Особливості розкриття вбивств із подальшим розчленуванням трупа. 
Особливості розкриття вбивств вчинених на сексуальному грунті. Особливості 
розкриття вбивств, якщо труп приховано.

Особливості розкриття вбивств, вчинених на замовлення. Характерні 
ознаки вбивств на замовлення.

Практична робота
Вирішення ситуативних завдань щодо організації і тактики 

документування умисних вбивств.

Базові контрольні питання
1. Оперативно-розшукова характеристика умисних вбивств.
2. Способи вчинення умисних вбивств.
3. Способи приховання вбивств.
4. Характеристика „слідової картини” події, особи злочинця та 

потерпілого.
5. Напрями документування щодо розкриття умисних вбивств.
6. Виявлення потерпілих, свідків та очевидців вчинених умисних вбивств.
7. Виявлення слідів, речей, документів, які можуть бути речовими 

доказами у кримінальному провадженні.
8. Отримання, перевірка та використання оперативної інформації під час 

розкриття умисних убивств.
9. Оперативно-технічне документування під час розкриття умисних 

убивств.
10. Особливості розкриття вбивств коли особа потерпілого невідома
11. Особливості розкриття вбивств із подальшим розчленуванням

трупа.



12. Особливості розкриття вбивств вчинених на сексуальному ґрунті.
13. Особливості розкриття вбивств, якщо труп приховано.
14. Особливості розкриття вбивств, вчинених на замовлення. 

Характерні ознаки вбивств на замовлення.

Тема 3. Особливості організації і тактика документування тяжких 
тілесних ушкоджень (у т.ч. таких, що спричинили смерть потерпілого)

Оперативно-розшукова характеристика тяжких тілесних ушкоджень 
(у т.ч. таких, що спричинили смерть потерпілого). Способи вчинення тяжких 
тілесних ушкоджень (у т.ч. таких, що спричинили смерть потерпілого).

Напрямки документування щодо розкриття тяжких тілесних ушкоджень 
(у т.ч. таких, що спричинили смерть потерпілого).

Виявлення потерпілих, свідків та очевидців вчинених тяжких тілесних 
ушкоджень (у т.ч. таких, що спричинили смерть потерпілого).

Виявлення слідів, речей, документів, які можуть бути речовими доказами 
у кримінальному провадженні.

Отримання, перевірка та використання оперативної інформації під час 
розкриття тяжких тілесних ушкоджень (у т.ч. таких, що спричинили смерть 
потерпілого).

Оперативно-технічне документування під час розкриття тяжких тілесних 
ушкоджень (у т.ч. таких, що спричинили смерть потерпілого).

Особливості розкриття тяжких тілесних ушкоджень вчинених на 
замовлення (у т.ч. таких, що спричинили смерть потерпілого). Характерні 
ознаки даного кримінального правопорушення вчиненого на замовлення.

Практична робота
Вирішення ситуативних завдань щодо організації і тактики 

документування тяжких тілесних ушкоджень (у т.ч. таких, що спричинили 
смерть потерпілого).

Базові контрольні питання
1. Оперативно-розшукова характеристика тяжких тілесних ушкоджень (у 

т.ч. таких, що спричинили смерть потерпілого).
2. Способи вчинення тяжких тілесних ушкоджень (у т.ч. таких, що 

спричинили смерть потерпілого).
3. Назвіть напрями документування щодо розкриття тяжких тілесних 

ушкоджень (у т.ч. таких, що спричинили смерть потерпілого).
4. Особливості розкриття тяжких тілесних ушкоджень вчинених на 

замовлення (у т.ч. таких, що спричинили смерть потерпілого).
5. Назвіть характерні ознаки тяжких тілесних ушкоджень (у т.ч. таких, що 

спричинили смерть потерпілого) вчинених на замовлення.



Тема 4. Особливості організації і тактика документування крадіжок 
чужого майна

Оперативно-розшукова характеристика крадіжок чужого майна. Способи 
вчинення крадіжок чужого майна. Способи приховання крадіжок чужого 
майна. Характеристика „слідової картини" події та особи злочинця.

Напрямки документування щодо розкриття крадіжок чужого майна.
Виявлення потерпілих, свідків та очевидців вчинених крадіжок чужого 

майна.
Виявлення слідів, речей, документів, які можуть бути речовими доказами 

у кримінальному провадженні.
Отримання, перевірка та використання оперативної інформації під час 

розкриття крадіжок чужого майна.
Оперативно-технічне документування під час розкриття крадіжок чужого 

майна.
Особливості розкриття квартирних, кишенькових та крадіжок з 

транспортних засобів.
Практична робота
Вирішення ситуативних завдань щодо організації і тактики 

документування крадіжок чужого майна.

Базові контрольні питання
1. Оперативно-розшукова характеристика крадіжок чужого майна.
2. Способи вчинення крадіжок чужого майна.
3. Способи приховання крадіжок чужого майна.
4. Характеристика „слідової картини" події.
5. Характеристика особи злочинця.
6. Назвіть напрями документування щодо розкриття крадіжок чужого 

майна.
7. Особливості розкриття квартирних крадіжок.
8. Особливості розкриття кишенькових крадіжок
9. Особливості розкриття крадіжок з транспортних засобів.

Тема 5. Особливості організації і тактика документування грабежів
Оперативно-розшукова характеристика грабежів. Способи вчинення 

грабежів. Характеристика „слідової картини" події та особи злочинця.
Напрями документування щодо розкриття грабежів.
Виявлення потерпілих, свідків та очевидців вчинення грабежів.
Виявлення слідів, речей, документів, які можуть бути речовими доказами 

у кримінальному провадженні.
Отримання, перевірка та використання оперативної інформації під час 

розкриття грабежів.
Оперативно-технічне документування під час розкриття грабежів.
Практична робота
Вирішення ситуативних завдань щодо організації і тактики 

документування грабежі в.
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Базові контрольні питання
1. Оперативно-розшукова характеристика грабежів.
2. Способи вчинення грабежів.
3. Характеристика „слідової картини” події.
4. Характеристика особи злочинця.
5. Назвіть напрямки документування щодо розкриття грабежів.

Тема 6. Особливості організації і тактика документування розбоїв і 
бандитизму

Оперативно-розшукова характеристика розбоїв і бандитизму. Способи 
вчинення розбоїв і бандитизму. Характеристика „слідової картини” події та 
особи злочинця.

Напрями документування щодо розкриття розбоїв і бандитизму.
Виявлення потерпілих, свідків та очевидців вчинення розбоїв і 

бандитизму.
Виявлення слідів, речей, документів, які можуть бути речовими доказами 

у кримінальному провадженні.
Отримання, перевірка та використання оперативної інформації під час 

розкриття розбоїв і бандитизму.
Оперативно-технічне документування під час розкриття розбоїв і 

бандитизму.
Відмінність у складу злочину грабежу від розбійного нападу і 

бандитизму.
Особливості документування бандитизму.
Практична робота
Вирішення ситуативних завдань щодо організації і тактики 

документування розбійних нападів та бандитизму.

Базові контрольні питання
1. Оперативно-розшукова характеристика розбоїв.
2. Способи вчинення розбоїв.
3. Характеристика „слідової картини” події.
4. Характеристика особи злочинця.
5. Назвіть напрями документування щодо розкриття розбоїв і бандитизму.
6. Яка відмінність грабежу від розбійного нападу?
7. Яка відмінність розбійного нападу від бандитизму?
8. Які особливості документування бандитизму?

Тема 7. Особливості організації і тактика документування вимагань
Оперативно-розшукова характеристика вимагань. Способи вчинення 

вимагань. Характеристика „слідової картини” події та особи злочинця.
Напрямки документування щодо розкриття вимагань.
Виявлення потерпілих, свідків та очевидців вчинення вимагань.
Виявлення слідів, речей, документів, які можуть бути речовими доказами 

у кримінальному провадженні.



Отримання, перевірка та використання оперативної інформації під час
розкриття вимагань.

Оперативно-технічне документування під час розкриття вимагань.
Типові оперативно-розшукові ситуації, які складаються на початковому 

етапі розслідування вимагань.
Оперативно-розшукові заходи при затриманні вимагачів „на гарячому „.
Відмінність вимагання від шахрайства, розбійного нападу та погрози 

вбивства.
Практична робота
Вирішення ситуативних завдань щодо організації і тактики 

документування вимагань.

Базові контрольні питання
1. Оперативно-розшукова характеристика вимагань.
2. Назвіть способи вимагань?
3. Характеристика „слідової картини” події.
4. Характеристика особи злочинця.
5. Назвіть напрямки документування щодо розкриття вимагань.
6. Назвіть типові оперативно-розшукові ситуації, які складаються на 

початковому етапі розслідування вимагань.
7. Яка відмінність між вимаганням і шахрайством?
8. Яка відмінність між вимаганням і розбійним нападом?
9. Яка відмінність між вимаганням та погрозою вбивства? розбійним 

нападом?

Тема 8. Особливості організації і тактика документування шахрайств
Оперативно-розшукова характеристика шахрайств. Способи вчинення 

шахрайств. Характеристика „слідової картини” події та особи злочинця.
Напрями документування щодо розкриття шахрайств.
Виявлення потерпілих, свідків та очевидців вчинення шахрайств.
Виявлення слідів, речей, документів, які можуть бути речовими доказами 

у кримінальному провадженні.
Отримання, перевірка та використання оперативної інформації під час 

розкриття шахрайств.
Оперативно-технічне документування під час розкриття шахрайств.
Типові оперативно-розшукові ситуації, які складаються на початковому 

етапі розслідування шахрайств.
Особливості документування шахрайства, яке вчинене шляхом 

незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Відмінність шахрайства від вимагання, грабежу та примушування до 

виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань.
Практична робота
Вирішення ситуативних завдань щодо організації і тактики 

документування шахрайств.



Базові контрольні питання
1. Оперативно-розшукова характеристика шахрайств.
2. Способи вчинення шахрайств.
3. Характеристика „слідової картини” події.
4. Характеристика особи злочинця.
5. Назвіть напрямки документування щодо розкриття шахрайств.
6. Назвіть типові оперативно-розшукові ситуації, які складаються на 

початковому етапі розслідування шахрайств.
7. Особливості документування шахрайства, яке вчинене шляхом 

незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
8. Відмінність шахрайства від вимагання.
9. Відмінність шахрайства від грабежу.
10. Відмінність шахрайства від примушування до виконання чи 

невиконання цивільно-правових зобов’язань.

Тема 9. Особливості організації і тактика документування злочинів 
проти статевої свободи і статевої недоторканості

Оперативно-розшукова характеристика злочинів проти статевої свободи і 
статевої недоторканості. Способи вчинення злочинів проти статевої свободи і 
статевої недоторканості.

Особливості та вимоги до прийняття заяви про згвалтування.
Напрямки документування щодо розкриття злочинів проти статевої 

свободи і статевої недоторканості.
Виявлення свідків та очевидців вчинення злочинів проти статевої свободи 

і статевої недоторканості.
Особливості тактики проведення огляду місця події.
Виявлення слідів, речей, які можуть бути речовими доказами у 

кримінальному провадженні.
Отримання, перевірка та використання оперативної інформації під час 

розкриття злочинів проти статевої свободи і статевої недоторканості.
Оперативно-технічне документування під час розкриття злочинів проти 

статевої свободи і статевої недоторканості.
Практична робота
Вирішення ситуативних завдань щодо організації і тактики 

документування злочинів проти статевої свободи і статевої недоторканості.

Базові контрольні питання
1. Оперативно-розшукова характеристика злочинів проти статевої 

свободи і статевої недоторканості.
2. Назвіть способи вчинення злочинів проти статевої свободи і статевої 

недоторканості.
3. Які вимоги до прийняття заяви про згвалтування?
4. Назвіть напрямки документування щодо розкриття злочинів проти 

статевої свободи і статевої недоторканості.
5. Які особливості тактики проведення огляду місця події.



6. Виявлення слідів, речей, які можуть бути речовими доказами у 
кримінальному провадженні.

7. Отримання, перевірка та використання оперативної інформації під час 
розкриття злочинів проти статевої свободи і статевої недоторканості.

8. Оперативно-технічне документування під час розкриття злочинів проти 
статевої свободи і статевої недоторканості.

Тема 10. Особливості організації і тактика документування злочинів 
у сфері обігу наркотичних засобів, психотронних речовин, їх аналогів або 
прекурсорів

Оперативно-розшукова характеристика злочинів у сфері обігу 
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. 
Способи вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 
речовин, їх аналогів або прекурсорів. Характеристика „слідової картини’' події 
та особи злочинця.

Оперативно-розшукова характеристика незаконного виробництва, 
виготовлення придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту 
наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Особливості документування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів ( „оперативна закупка” та 
„контрольована поставка”).

Оперативно-профілактичні операції. Типові плани. Оперативно- 
профілактична операція „Мак”.

Виявлення слідів, речей, які можуть бути речовими доказами у 
кримінальному провадженні.

Отримання, перевірка та використання оперативної інформації під час 
розкриття злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, 
їх аналогів або прекурсорів.

Оперативно-технічне документування під час розкриття злочинів у сфері 
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Особливості організації і тактики документування злочинів у сфері обігу 
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, 
учинених з використанням інноваційних технологій.

Практична робота
1. Вирішення ситуативних завдань щодо організації і тактики 

документування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 
речовин, їх аналогів або прекурсорів.

2. Складання оперативних документів.

Базові контрольні питання
2. Оперативно-розшукова характеристика злочинів у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.
3. Способи вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.
4. Характеристика „слідової картини” події.
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5. Характеристика особи злочинця.
6. Оперативно-розшукова характеристика незаконного виробництва, 

виготовлення придбання, вберігання, перевезення, пересилання чи збуту 
наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

7. Відмінність складу злочину ст. 307 від ст. 309 ККУ та особливості 
документування.

8. За яких обставин настає кримінальна відповідальність за вчинення 
правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 
аналогів або прекурсорів.

9. Які обставини виключають кримінальну відповідальність за вчинення 
правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 
аналогів або прекурсорів.

10. Оперативно-профілактичні операції. Типові плани. Оперативно- 
профілактична операція „Мак”.

11. Виявлення слідів, речей, які можуть бути речовими доказами у 
кримінальному провадженні.

12. Отримання, перевірка та використання оперативної інформації під час 
розкриття злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, 
їх аналогів або прекурсорів.

13. Оперативно-технічне документування під час розкриття злочинів у 
сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 
прекурсорів.

Тема 11. Організація і тактика документування незаконних 
заволодінь автотранспортними засобами

Оперативно-розшукова характеристика незаконних заволодінь 
автотранспортними засобами. Способи вчинення незаконних заволодінь 
автотранспортними засобами. Способи приховування незаконних заволодінь 
автотранспортними засобами. Характеристика „слідової картини” події та 
особи злочинця.

Напрями документування щодо розкриття незаконних заволодінь 
автотранспортними засобами.

Виявлення потерпілих, свідків та очевидців вчинення незаконних 
заволодінь автотранспортними засобами.

Виявлення слідів, речей, документів, які можуть бути речовими доказами 
у кримінальному провадженні.

Отримання, перевірка та використання оперативної інформації під час 
розкриття незаконних заволодінь автотранспортними засобами.

Оперативно-технічне документування під час розкриття незаконних 
заволодінь автотранспортними засобами.

Практична робота
Вирішення ситуативних завдань щодо організації і тактики 

документування незаконних заволодінь автотранспортними засобами.



Базові контрольні питання
1. Оперативно-розшукова характеристика незаконних заволодінь

автотранспортними засобами.
2. Способи вчинення незаконних заволодінь автотранспортними 

засобами.
3. Способи приховування незаконних заволодінь автотранспорту.
4. Характеристика „слідової картини’' події” заволодіння ТЗ.
5. Характеристика особи злочинця.
6. Назвіть особливості документування незаконних заволодінь

автотранспортними засобами.
7. Виявлення потерпілих, свідків та очевидців вчинення незаконних 

заволодінь автотранспортними засобами.
8. Виявлення слідів, речей, документів, які можуть бути речовими 

доказами у кримінальному провадженні.
9. Отримання, перевірка та використання оперативної інформації під час 

розкриття незаконних заволодінь автотранспортними засобами.
10. Оперативно-технічне документування під час розкриття незаконних 

заволодінь автотранспортними засобами.
11. Які обставини виключають кримінальну відповідальність за 

вчинення незаконних заволодінь автотранспортними засобами.

Тема 12. Особливості організації і тактика документування злочинів, 
пов’язаних із незаконним обігом зброї, бойових припасів та вибухових 
речовин

Оперативно-розшукова характеристика злочинів, пов’язаних із 
незаконним обігом зброї, бойових припасів та вибухових речовин. Способи 
вчинення злочинів, пов’язаних із незаконним обігом зброї, бойових припасів та 
вибухових речовин. Характеристика „слідової картини” події, особи злочинця.

Особливості документування розкриття злочинів, пов’язаних із 
незаконним обігом зброї, бойових припасів та вибухових речовин Виявлення 
потерпілих, свідків та очевидців вчинених злочинів, пов’язаних із незаконним 
обігом зброї, бойових припасів та вибухових речовин.

Виявлення слідів, речей, документів, які можуть бути речовими доказами 
у кримінальному провадженні.

Отримання, перевірка та використання оперативної інформації під час 
розкриття злочинів, пов’язаних із незаконним обігом зброї, бойових припасів та 
вибухових речовин.

Оперативно-технічне документування під час розкриття злочинів, 
пов’язаних із незаконним обігом зброї, бойових припасів та вибухових речовин.

Особливості проведення оперативної закупки та контрольованої поставки 
зброї, бойових припасів та вибухових речовин.

Практична робота
1. Вирішення ситуативних завдань щодо організації і тактики 

документування злочинів, пов’язаних із незаконним обігом зброї, бойових 
припасів та вибухових речовин.
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2. Складання оперативних документів

Базові контрольні питання
1. Оперативно-розшукова характеристика злочинів, пов’язаних із 

незаконним обігом зброї, бойових припасів та вибухових речовин.
2. Способи вчинення злочинів, пов’язаних із незаконним обігом зброї, 

бойових припасів та вибухових речовин.
3. Характеристика „слідової картини” події.
4. Характеристика учасників формування.
5. Назвіть особливості документування розкриття злочинів, пов’язаних із 

незаконним обігом зброї, бойових припасів та вибухових речовин.
6. Виявлення потерпілих, свідків та очевидців вчинених злочинів, 

пов’язаних із незаконним обігом зброї, бойових припасів та вибухових речовин.
7. Виявлення слідів, речей, документів, які можуть бути речовими 

доказами у кримінальному провадженні.
8. Отримання, перевірка та використання оперативної інформації під час 

розкриття злочинів, пов’язаних із незаконним обігом зброї, бойових припасів та 
вибухових речовин.

9. Оперативно-технічне документування під час розкриття злочинів, 
пов’язаних із незаконним обігом зброї, бойових припасів та вибухових речовин.

10. Які особливості проведення оперативної закупки та контрольованої 
поставки зброї, бойових припасів та вибухових речовин?

4.4. Типова навчальна програма з предмета
„Розшукова робота в оперативних підрозділах кримінальної поліції”

№
з/и Назва теми

Кількість годин

Усього
У т.ч. на 

практичну 
робоїу

1. Організація та особливості розшуку 
підозрюваних, обвинувачених (підсудних) 
осіб, які переховуються від органів 
досудового розслідування, прокуратури, суду, 
ухиляються від відбування кримінального 
покарання

16 10

2.
Порядок реагування на заяви про безвісне 
зникнення громадян, організація їх розшуку 14 10

3. Організація і тактика встановлення особи 
невпізнаних трупів та осіб, які не можуть 
повідомити відомості про себе

6 4

Організація проведення та припинення 
міжнародного розшуку підозрюваних, 
обвинувачених (підсудних) осіб, які 
переховуються від органів досудового

12 10
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розслідування, прокуратури, суду, ухиляються 
від відбування кримінального покарання, 
безвісно зниклих осіб. Особливості взаємодії 3 
правоохоронними органами іноземних 
держав.

Проміжний контроль (іспит) 2 2
Усього годин 50 36

Тема 1. Організація та особливості розшуку підозрюваних, 
обвинувачених (підсудних) осіб, які переховуються від органів досудового 
розслідування, прокуратури, суду, ухиляються від відбування 
кримінального покарання

Поняття та правова основа розшуку осіб, які переховуються від органів 
досудового розслідування, прокурора, суду, ухиляються від відбування 
кримінального покарання.

Види розшуку. Оперативно-розшукові заходи щодо виявлення та 
затримання осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, 
прокурора, суду, ухиляються від відбування кримінального покарання.

Підстави та порядок заведення оперативно-розшукової справи з метою 
розшуку та затримання осіб, які переховуються від органів досудового 
розслідування, прокурора, суду, ухиляються від відбування кримінального 
покарання.

Підстави та порядок припинення розшуку та закриття оперативно- 
розшукової справи.

Взаємодія оперативних підрозділів кримінальної поліції з іншими 
службами поліції під час розшуку та затримання осіб, які переховуються від 
органів досудового розслідування, прокурора, суду, ухиляються від відбування 
кримінального покарання.

Практична робота
1. Вирішення ситуативних завдань щодо організації та тактики розшуку 

підозрюваних, обвинувачених (підсудних) осіб, які переховуються від органів 
досудового розслідування, прокуратури, суду, ухиляються від відбування 
кримінального покарання.

2. Складання оперативно-розшукових документів щодо ведення 
оперативно-розшукової справи.

Базові контрольні питання
1. Поняття та правова основа розшуку осіб, які переховуються від органів 

досудового розслідування, прокурора, суду, ухиляються від відбування 
кримінального покарання.

2. Першочергові оперативно-розшукові заходи щодо розшуку та 
затримання осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, 
прокурора, суду, ухиляються від відбування кримінального покарання.



3. Наступні оперативио-розшукові заходи щодо розшуку та затримання 
таких осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, прокурора, 
суду, ухиляються від відбування кримінального покарання.

4. Тактика розшуку та затримання осіб, які переховуються від органів 
досудового розслідування, прокурора, суду, ухиляються від відбування 
кримінального покарання.

5. Назвіть види розшуку.
6. Оперативно-розшукові заходи щодо виявлення та затримання осіб, які 

переховуються від органів досудового розслідування, прокурора, суду, 
ухиляються від відбування кримінального покарання.

7. Які підстави та порядок заведення оперативно-розшукової справи з 
метою розшуку та затримання осіб, які переховуються від органів досудового 
розслідування, прокурора, суду, ухиляються від відбування кримінального 
покарання.

8. Які підстави та порядок припинення розшуку та закриття оперативно- 
розшукової справи.

9. Форми взаємодії оперативних підрозділів кримінальної поліції з 
іншими службами поліції під час розшуку та затримання осіб, які 
переховуються від органів досудового розслідування, прокурора, суду, 
ухиляються від відбування кримінального покарання.

Тема 2. Порядок реагування на заяви про безвісне зникнення 
громадян, організація їх розшуку

Порядок реагування на заяви про безвісне зникнення громадян, 
організація їх розшуку.

Поняття та підстави розшуку осіб, зниклих безвісти.
Оперативно-розшукові заходи щодо розшуку осіб, зниклих безвісти.
Підстави та порядок заведення оперативно-розшукової справи з метою 

розшуку осіб, зниклих безвісти.
Підстави та порядок припинення розшуку та закриття оперативно- 

розшукової справи.
Особливості розшуку безвісно зниклих неповнолітніх осіб.
Взаємодія оперативних підрозділів кримінальної поліції з іншими 

службами правоохоронних органів у розшуку осіб, зниклих безвісти.
Практична робота
1. Вирішення ситуативних завдань щодо організації та тактики розшуку 

осіб, зниклих безвісти (у т. ч. неповнолітніх).
2. Складання оперативно-розшукових документів щодо ведення 

оперативно-розшукової справи.

Базові контрольні питання
1. Я к ий порядок реагування на заяви про безвісне зникнення громадян, 

організація їх розшуку.
2. Поняття та підстави розшуку осіб, зниклих безвісти.
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3. Назвіть оперативно-розшукові заходи щодо розшуку осіб, зниклих 
безвісти.

4. Які підстави та порядок заведення оперативно-розшукової справи з 
метою розшуку осіб, зниклих безвісти.

5. Які підстави та порядок припинення розшуку та закриття оперативно- 
розшукової справи.

6. Особливості розшуку неповнолітніх осіб, зниклих безвісти.
7. Форми взаємодії оперативних підрозділів кримінальної поліції з 

іншими службами правоохоронних органів у розшуку безвісно зниклих осіб.

Тема 3. Організація і тактика встановлення особи невпізнаних трупів 
та осіб, які не можуть повідомити відомості про себе

Порядок реагування на заяви і повідомлення щодо виявлення 
невпізнаного трупа.

Порядок реагування на заяви і повідомлення щодо виявлення особи, яка 
не може повідомити відомості про себе.

Підстави та порядок заведення справи „Розшук” з метою встановлення 
особи невпізнаного трупа.

Підстави та порядок заведення справи „Розшук” з метою встановлення 
особи, яка не може повідомити відомості про себе.

Підстави та порядок закриття справи „Розшук”.
Особливості дактилоскопії та фотографування невпізнанних трупів.
Взаємодія оперативних підрозділів кримінальної поліції з іншими 

правоохоронними органами, громадськістю та установами у встановленні осіб 
невпізнаних трупів та осіб, які не можуть повідомити відомості про себе.

Практична робота
1. Вирішення ситуативних завдань щодо організації та тактики 

встановлення особи невпізнаних трупів та осіб, які не можуть повідомити 
відомості про себе.

2. Складання оперативно-розшукових документів щодо ведення 
оперативно-розшукової справи.

3. Порядок дактилоскопії та фотографування невпізнанних трупів.

Базові контрольні питання
1. Назвіть порядок реагування на заяви і повідомлення щодо виявлення 

невпізнаного трупа.
2. Назвіть порядок реагування на заяви і повідомлення щодо виявлення 

особи, яка не може повідомити відомості про себе.
3. Підстави та порядок заведення справи „Розшук” з метою

встановлення особи невпізнаного трупа.
4. Підстави та порядок заведення справи „Розшук” з метою

встановлення особи, яка не може повідомити відомості про себе.
5. Підстави та порядок закриття справи „Розшук”.
6. Форми взаємодії оперативних підрозділів кримінальної поліції з 

іншими правоохоронними органами, громадськістю та установами у



встановленні осіб невпізнаних трупів та осіб, які не можуть повідомити
відомості про себе.

7. Яка відмінність оперативно-розшукової справи від справи „Розшук”.

Тема 4. Організація проведення та припинення міжнародного 
розшуку підозрюваних, обвинувачених (підсудних) осіб, які переховуються 
від органів досудового розслідування, прокуратури, суду, ухиляються від 
відбування кримінального покарання, безвісно зниклих осіб. Особливості 
взаємодії з правоохоронними органами іноземних держав

Правові основи для здійснення міжнародного розшуку підозрюваних, 
обвинувачених (підсудних) осіб, які переховуються від органів досудового 
розслідування, прокуратури, суду, ухиляються від відбування кримінального 
покарання, безвісно зниклих осіб.

Підстави оголошення в міжнародний розшук, порядок провадження та 
припинення.

Особливості та вимоги до оголошення в міжнародний розшук 
підозрюваних, обвинувачених (підсудних) осіб, які переховуються від органів 
досудового розслідування, прокуратури, суду, ухиляються від відбування 
кримінального покарання, безвісно зниклих осіб.

Порядок взаємодії з Національним центральним бюро Інтерполу під час 
оголошення в міжнародний розшук.

Практична робота
1. Вирішення ситуативних завдань щодо організації проведення та 

припинення міжнародного розшуку підозрюваних, обвинувачених (підсудних) 
осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, прокуратури, 
суду, ухиляються від відбування кримінального покарання, безвісно зниклих 
осіб. Особливості взаємодії з правоохоронними органами іноземних держав.

2. Складання оперативно-розшукових та процесуальних документів 
щодо оголошення у міжнародний розшук.

Базові контрольні питання
1. Правові основи для здійснення міжнародного розшуку підозрюваних, 

обвинувачених (підсудних) осіб, які переховуються від органів досудового 
розслідування, прокуратури, суду, ухиляються від відбування кримінального 
покарання, осіб, зниклих безвісти.

2. Назвіть підстави оголошення в міжнародний розшук, порядок 
провадження та припинення?

3. Особливості та вимоги до оголошення в міжнародний розшук 
підозрюваних, обвинувачених (підсудних) осіб, які переховуються від органів 
досудового розслідування, прокуратури, суду, ухиляються від відбування 
кримінального покарання, безвісно зниклих осіб.

4. Порядок взаємодії з Національним центральним бюро Інтерполу під 
час оголошення в міжнародний розшук.



4.5. Типова навчальна програма з предмета 
„Кваліфікація злочинів та документування окремих кримінальних 
правопорушень (утому числі вчинених організованими групами та

зл о ч и н н им и о р га 11 іза ці я м и)”

№
з/п

Назва темп КІ.ІЬКІС
Усього

ть годин 
У г.ч. на 

практичну 
роботу

1 Поняття та значення кваліфікації злочинів. 
Значення складу злочину для кваліфікації. 
Кваліфікація злочинів з врахуванням стадій їх 
вчинення

2

2 Кваліфікація злочинів, вчинених у співучасті, 
при повторності, сукупності та рецидиві 
злочинів

9

па Кваліфікація злочинів проти життя та здоров'я 
особи

6 4

4 Кваліфікація злочинів проти волі, честі та 
гідності особи

од 2
----------------1

5 Кваліфікація злочинів проти статевої свободи 
та статевої недоторканості особи

О 2

6 Кваліфікація злочинів проти власності 6
47 Кваліфікація злочинів у сфері господарської 

діяльності
2

8 Кваліфікація злочинів проти громадської 
безпеки

6 4

9
Кваліфікація злочинів проти безпеки руху та 
експлуатації транспорту

0

10 Кваліфікація злочинів проти громадського 
порядку та моральності

4 2

п Кваліфікація злочинів, пов’язаних з 
незаконним обігом наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів та 
прекурсорів

6 4

Проміжний коні роль (залік) 1 і
Усього годин 44 26

Тема 1. Поняття та значення кваліфікації злочинів. Значення складу 
злочину для кваліфікації. Кваліфікація злочинів з врахуванням стадій їх 
вчинення.

Поняття та види кваліфікації злочинів. Значення правильної 
кримінально-правової квалі фі кації.



Значення визначення об’єктивних та суб’єктивних ознак складу 
злочину для його кваліфікації.

Кваліфікація закінченого злочину.
Кваліфікація готування до злочину.
Кваліфікація замаху на злочин.

Базові контрольні питання
1. Що таке формулювання обвинувачення і формула кваліфікації злочину, 

які вимоги до їх складання?
2. Як впливає вид складу злочину на кваліфікацію діяння?
3. Яке кримінально-правове значення встановлення ознак певного складу 

злочину?
4. Що повинна містити формула кваліфікації готування до злочину?
5. Що повинна містити формула кваліфікації замаху на злочин?

Тема 2. Кваліфікація злочинів, вчинених у співучасті, при 
повторності, сукупності та рецидиві злочинів

Поняття співучасті. Види співучасників. Вчинення злочину групою осіб, 
групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною 
організацією.

Кваліфікація вчиненого з врахуванням виду співучасника.
Врахування форми співучасті при кваліфікації злочину.
Кваліфікація при добровільній відмові співучасника злочину.

Базові контрольні питання
1. Назвіть загальні правила кваліфікації злочинів, вчинених у співучасті.
2. Поняття співучасті.
3. Назвіть види співучасників.
4. Що повинна містити формула кваліфікації злочинів, вчинених у 

співучасті?
5. Особливості кваліфікації злочинів вчинених групою осіб.
6. Особливості кваліфікації злочинів вчинених групою осіб за 

попередньою змовою.
7. Особливості кваліфікації злочинів вчинених організованою групою або 

злочинною організацією.
8. Особливості кваліфікації злочинів вчинених злочинною організацією.
9. Вкажіть випадки, коли посягання співучасників кваліфікуються за 

різними нормами Особливої частини Кримінального кодексу України.
10. Як здійснюється кваліфікація дій організатора, підбурювача, 

пособниказлочину?
11. Яке значення має форма співучасті для кримінально-правової 

кваліфікації?

Тема 3. Кваліфікація злочинів проти життя та здоров’я особи
Поняття та види злочинів проти життя та здоров’я особи.



Кваліфікація умисних вбивств.
Проблеми кваліфікації погрози вбивством та доведення до самогубства.
Кваліфікація тілесних ушкоджень, побоїв, мордування, катування, 

домашнього насильства.
Розмежування залишення в небезпеці та пенадання допомоги особі, яка 

перебуває в небезпечному для життя стані.
Практична робота
Вирішення ситуативних завдань щодо кваліфікації злочинів проти життя 

та здоров’я особи
Базові контрольні питання

1. Що є початковим і кінцевим моментами життя людини та як ці 
моменти впливають па кваліфікацію вбивства?

2. Якими НГІА керуються при встановленні ступеня тяжкості тілесних 
ушкоджень?

3. За якими ознаками вчинене кваліфікується як умисне тяжке тілесне 
ушкодження?

4. Як співвідноситься вбивство через необережність з іншими 
злочинами, склади яких охоплюють позбавлення життя через необережність?

5. Вкажіть відмінність умисного тяжкого тілесного ушкодження, яке 
спричинило смерть потерпілого, від умисного вбивства та вбивства через 
необережність.

Тема 4. Кваліфікація злочинів проти волі, честі та гідності особи
Поняття та види злочинів проти волі, честі та гідності особи.
Кваліфікація незаконного позбавлення волі або викрадення людини.
Кваліфікація насильницького зникнення.
Кваліфікація захоплення заручників.
Кваліфікація торгівлі людьми або іншої незаконної угоди щодо людини.
Кваліфікація злочинів проти волі, честі та гідності дітей.
Практична робота
Вирішення ситуативних завдань щодо кваліфікації злочинів проти волі, 

честі та гідності особи.

Базові контрольні питання
1. Відмінність кваліфікації незаконного позбавлення волі від 

насильницького зникнення.
2. Відмінність кваліфікації незаконного позбавлення волі від захоплення 

заручників.
3. У чому полягає викрадення людини?
4. Які форми злочинного діяння утворюють об’єктивну сторону торгівлі 

людьми?
5. Особливості кваліфікації незаконного позбавлення волі.
6. Особливості кваліфікації насильницького зникнення.
7. Особливості кваліфікації захоплення заручників.



8. Особливості кваліфікації торгівлі людьми або іншої незаконної угоди 
щодо людини.

9. Особливості кваліфікації злочинів проти волі, честі та гідності дітей.

Тема 5. Кваліфікація злочинів проти в статевої свободи та статевої 
недоторканості особи

Кваліфікація зґвалтування.
Кваліфікація сексуального насильства.
Кваліфікація примушування до вступу в статевий зв'язок.
Кваліфікація статевих зносин з особою, що не досягла 16-річного віку.
Кваліфікація розбещення неповнолітніх.
Пра ктична робота
Вирішення ситуативних завдань щодо кваліфікації злочинів проти 

статевої свободи та статевої недоторканості особи.

Базові копт роль пі питання
1. Розкрийте поняття зґвалтування.
2. Назвіть поняття та ознаки складу злочину „сексуальне насильство”.
3. Розмежуйте розбещення неповнолітніх і статеві зносини з особою, що 

не досягла 16-річного віку.
4. Чим відрізняється зґвалтування від примушування до вступу в статевий 

зв’язок?
5. Які особливості потрібно враховувати при кваліфікації діяння, яке 

полягає у вчиненні статевого акту з малолітньою особою за її згодою?
6. Які види розбещення неповнолітніх ви знаєте?
7. Хто виступає потерпілим від злочину, передбаченого ст. 156 

(Розбещення неповнолітніх) ККУ?

Тема 6. Кваліфікація злочинів проти власності
Загальна характеристика злочинів проти власності.
Кваліфікація крадіжки.
Кваліфікація грабежу.
Кваліфікація розбою.
Кваліфікація вимагання.
Кваліфікація шахрайства.
Кваліфікація привласнення, розтрати майна або заволодіння ним, шляхом 

зловживання службовим становищем.
Практична робота
Вирішення ситуативних завдань щодо кваліфікації злочинів проти 

власності.

Базові контрольні питання
1. Які є способи вчинення корисливих злочинів, пов’язаних з 

викраденням чужого майна?
2. Чим відрізняється крадіжка від грабежу?



3. Чим відрізняється грабіж від розбою?
4. Чим відрізняється вимагання від розбою
5. Чим відрізняється вимагання від шахрайства?
6. Чим відрізняється шахрайство від заподіяння майнової шкоди шляхом 

обману або зловживання довірою?
7. Чим відрізняється крадіжка від привласнення, розтрати майна або 

заволодіння ним, шляхом зловживання службовим становищем?
8. Визначте, які типові ознаки способу крадіжки впливають на її 

кваліфікацію?

Тема 7. Кваліфікація злочинів у сфері г осподарської діяльності
Загальні питання кваліфікації злочинів у сфері господарської діяльності. 
Кваліфікація злочинів у сфері господарської діяльності.
Практична робота
Вирішення ситуативних завдань щодо кваліфікації злочинів у сфері 

господарської діяльності.

Базові контрольні питання
1. Визначте, що таке злочин у сфері господарської діяльності.
2. Хто є суб’єктом злочинів у сфері господарської діяльності?
3. Хто не є службовою особою?
4. Що таке господарська діяльність?
5. У чому виявляється порушення порядку заняття господарською та 

банківською діяльністю?
6. Визначте об’єктивну сторону контрабанди (ст. 201 ККУ).
7. Хто є суб’єктом такого злочину, як ухилення від сплати податків, 

зборів (обов'язкових платежів) (ст. 212 ККУ)?
8. Що є предметом злочину „Незаконне використання знака для товарів і 

послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження 
товару” (ст. 229 КК України)?

9. Що таке антиконкурентні узгоджені дії?
10. Чим регламентується порядок заняття господарською діяльністю?

Тема 8. Кваліфікація злочинів проти г ромадської безпеки
Загальні питання кваліфікації злочинів проти громадської безпеки.
Кваліфікація злочинів проти громадської безпеки.
Практична робота
Вирішення ситуативних завдань щодо кваліфікації злочинів проти 

громадської безпеки.

Базові контрольні питання
1. Який зміст поняття „злочинна організація”?
2. Що слід розуміти під „організацією” та „керівництвом” „ злочинною 

організацією”?
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3. За яких умов особа звільняється від кримінальної відповідальності за 
вчинення злочину, передбаченого ст. 255 ККУ?

4. Поняття банди та чим характеризується об’єктивна сторона складу 
бандитизму.

5. Поняття терористичного акту.
5. Що слід розуміти під організованими та збройними формуваннями у 

ст. 260 КК?
6. Які ознаки складу злочину впливають на кваліфікацію нападу на 

об’єкти, на яких є предмети, що становлять підвищену небезпеку для оточення 
(ст. 261 ККУ)?

7. У чому полягає специфіка предмета злочину у ст.ст. 262-264 ККУ?
8. Які дії утворюють об'єктивну сторону складів злочинів, передбачених 

ст. 262 ККУ та з якого моменту такі злочини слід вважати закінченими?
9. Які дії слід розуміти під незаконним поводженням зі зброєю, бойовими 

припасами чи вибуховими речовинами?
10. За яких умов особа звільняється від кримінальної відповідальності за 

вчинення злочину, передбаченого ст. 263 ККУ?

Тема 9. Кваліфікація злочинів проти безпеки дорожнього руху та 
е ке п л у ага ц ії гра н сп о рту

Загальна характеристика та види злочинів проти безпеки руху та 
е кс п л у ата ц і ї т ране г і о рту.

Кваліфікація порушення правил безпеки дорожнього руху або 
експлуатації транспорту особами, які керують ТЗ.

Кваліфікація випуску в експлуатацію технічно несправних транспортних 
засобів або інше порушення їх експлуатації

Кваліфікація незаконного заволодіння транспортним засобом.
Кваліфікація порушення чинних на транспорті правил.
Практична робота
Вирішення ситуативних завдань щодо кваліфікації злочинів проти 

безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту.

Базові контрольні питання
1. Визначте характеристику та види злочинів проти безпеки руху та 

е к с п л у атації транспорту.
2. Особливості кваліфікації порушення правил безпеки дорожнього руху 

або експлуатації транспорту особами, які керують ТЗ.
3. Особливості кваліфікації випуску в експлуатацію технічно несправних 

ТЗ або інше порушення їх експлуатації.
4. Особливості кваліфікації незаконного заволодіння транспортним 

засобом.
5. Особливості кваліфікації порушення чинних на транспорті правил.



Тема 10. Кваліфікація злочинів проти громадського порядку та 
моральності

Загальні питання кваліфікації злочинів проти громадського порядку та 
моральності.

Кваліфікація злочинів проти громадського порядку та моральності.
Пра ктична робота
Вирішення ситуативних завдань щодо кваліфікації злочинів проти 

громадського порядку та моральності

Базові контрольні питан и я
1. Види злочинів у сфері суспільної моралі.
2. Види злочинів проти громадського (публічного) порядку.
3. Кваліфікуючі ознаки злочинів у сфері суспільної моралі.
4. Як слід відмежовувати ввезення, виготовлення або розповсюдження 

творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи 
релігійну нетерпимість та дискримінацію від ввезення, виготовлення, збуту і 
розповсюдження порнографічних предметів?

5. Особливості визначення суб'єкта сутенерства.
6. Особливості кваліфікації хуліганства.
7. Як відмежовувати створення або утримання місць розпусти і 

звідництво від сутенерства або втягнення особи в заняття проституцією?
8. Особливості кваліфікації сутенерства або втягнення особи в заняття 

проституцією.
9. Особливості кваліфікації ввезення, виготовлення, збуту і 

розповсюдження порнографічних предметів при встановленні відповідного 
п редмету зл о ч и н і в.

! 0. Особливості визначення суб'єктивної сторони втягнення 
неповнолітнього у злочинну діяльність.

Тема 11. Кваліфікація злочинів, пов’язаних з незаконним обігом 
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів

Загальні питання кваліфікації злочинів, пов’язаних з незаконним обігом 
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Кваліфікація злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних 
засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Практична робота
Вирішення ситуативних завдань, пов’язаних з незаконним обігом 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Базові контрольні питання
1. Що виступає предметом злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти 
здоров'я населення?

2. У чому полягає відмінність виробництва наркотиків, психотропних 
речовин, їх аналогів та прекурсорів від їх виготовлення?



3. Яке значення має мета вчинення незаконних дій з наркотичними
засобами та психотропними речовинами?

4. Незаконні дії з наркотичними засобами та психотропними речовинами, 
вчинені із залученням неповнолітнього або малолітнього або щодо такої 
категорії осіб.

5. За якими ознаками складу злочину посів або вирощування снодійного 
маку або конопель як злочин відмежовується від адміністративного 
правопорушення?

6. Який зміст злочинного діяння у виді незаконного введення в організм 
наркотичних засобів та психотропних речовин?

7. Що таке особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні 
речовини?

8. Якими ознаками характеризуються одурманюючі засоби як предмет 
злочинних діянь?

9. У чому особливість місця та обстановки вчинення незаконного 
публічного вживання наркотичних засобів і яке їх значення для кваліфікації 
вчиненого діяння?

10. Ознаки, якими характеризуються одурманюючі засоби як предмет 
злочинних діянь.

4.6. Типова навчальна програма з предмета 
„Взаємодія оперативних підрозділів кримінальної поліції зі 

слідчими та іншими підрозділами Національної поліції”

№
з/п Назва геми

Кількість годин
У т.ч. на

Усього практичну 
роботу

1 Взаємодія оперативних підрозділів 
кримінальної поліції та слідчих підрозділів під 
час досудового розслідування

2

2 Організація взаємодії оперативних підрозділів 
кримінальної поліції з іншими підрозділами 
Національної поліції

4 2

Проміжний коні роль (залік) 2 2
Усього годин 8 4

Тема 1. Взаємодія оперативних підрозділів кримінальної поліції га 
слідчих підрозділів під час досудового розслідування

Поняття взаємодії оперативних підрозділів кримінальної поліції зі 
слідчими підрозділами під час досудового розслідування.

Принципи взаємодії оперативних підрозділів кримінальної поліції та 
слідчих підрозділів під час досудового розслідування.

Форми взаємодії оперативних підрозділів кримінальної поліції зі 
слідчими підрозділами під час досудового розслідування.

Суб’єкти взаємодії під час досудового розслідування.



Базові контрольні питання
1 . У чому полягає суть взаємодії оперативних підрозділів кримінальної 

поліції зі слідчими підрозділами під час досудового розслідування?
2. Які є форми взаємодії оперативних підрозділів кримінальної поліції зі 

слідчими підрозділами під час досудового розслідування?
3. Хто може бути залучений до складу СОГ?
4. Процесуальний порядок виконання доручення слідчого.
5. Яким статусом наділяється працівник оперативного підрозділу під час 

виконання доручення слідчого?
6. Назвіть суб’єктів взаємодії під час досудового розслідування.

Тема 2. Організація взаємодії оперативних підрозділів кримінальної 
поліції зі слідчими та іншими підрозділами НПУ

Поняття взаємодії оперативних підрозділів кримінальної поліції з іншими 
підрозділами НПУ під час досудового розслідування.

Принципи взаємодії оперативних підрозділів кримінальної поліції з 
іншими підрозділами НПУ під час досудового розслідування.

Форми взаємодії оперативних підрозділів кримінальної поліції іншими 
підрозділами НПУ під час досудового розслідування.

Практична робота
Вирішення ситуативних завдань щодо організації взаємодії оперативних 

підрозділів кримінальної поліції зі слідчими та іншими підрозділами НПУ.

Базові контрольні питання
1. У чому полягає суть взаємодії оперативних підрозділів кримінальної 

поліції з іншими підрозділами НПУ під час досудового розслідування?
2. Назвіть принципи взаємодії оперативних підрозділів кримінальної 

поліції з іншими підрозділами НПУ під час досудового розслідування
3. Форми взаємодії оперативних підрозділів кримінальної поліції з 

іншими підрозділами НПУ під час досудового розслідування.

4.7. Типова навчальна програма з предмета 
„Провадження слідчих (розшукових) дій, у тому числі 

_____не гласи их слідч 11 х (розн і у ко вих) дій ” _______

у
з/п Назва зсічи

Кількість годин

Усього
У т.ч. на 

практичну 
роботу

1 Поняття та види слідчих (розшукових) дій 4 2
2 Характеристика окремих слідчих (розшукових) 

дій
4 2

3 Поняття негласних слідчих (розшукових) дій. 
Негласні слідчі (розшукові) дії, пов'язані з 
втручанням у приватне спілкування

4
9



4 Інші види негласних слідчих (розшукових) дій і 5 о
3

Проміжний контроль (залік) 1 1
Усього годин 18 10

Тема 1. Поняття та види слідчих (розшукових) дій
Поняття та система слідчих дій. їх співвідношення з іншими 

процесуальними діями та опсративно-розшуковими заходами.
Класифікація слідчих дій. Слідчі (розшукові) та негласні слідчі 

(розшукові) дії. Класифікація негласних слідчих (розшукових) дій.
Загальні процесуальні умови проведення слідчих (розшукових) дій.
Фіксація ходу та результатів проведення слідчих (розшукових) дій.
Практична робота
Вирішення ситуативних завдань щодо розуміння поняття та системи 

слідчих (розшукових) дій.

Базові контрольні питання
1. Що слід розуміти під поняттям „слідча дія” та яке його співвідношення 

з поняттям „процесуальна дія”?
2. Чи всі слідчі дії за своїм характером є розшуковими?
3. Проаналізуйте відповідні положення Закону України „Про оперативно- 

розшукову діяльність” та КПКУ і розмежуйте негласні слідчі (розшукові) дії та 
оперативно-розшукові заходи.

4. Назвіть негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені КПКУ.
5. Які слідчі (розшукові) дії дозволяється проводити до внесення 

відомостей до ЄРДР?
6. Які слідчі (розшукові) дії дозволяється проводити лише за ухвалою 

слідчого судді?
7. Які слідчі (розшукові) дії дозволяється проводити за постановою 

прокурора?
8. Які слідчі (розшукові) дії проводяться без участі понятих?
9. Підстави для проведення слідчої (розшукові) дії.
10. Назвіть загальні процесуальні умови проведення слідчих 

(розшукових) дій.
1 1. Хто має право проводити слідчі (розшукові) дії?
12. Які особи беруть участь у проведенні слідчих (розшукових) дій?
13. У який період доби дозволяється проводити слідчі (розшукові) дії?

14. Що слід розуміти під „невідкладними випадками”, коли дозволяється 
проведення слідчих (розшукових) дій у нічний час?

15. У чому полягають особливості проведення слідчих (розшукових) дій 
за клопотанням сторони захисту чи потерпілого?

16. У чому полягають особливості проведення слідчих (розшукових) дій 
за участю малолітньої чи неповнолітньої особи?



17. Чи може понятий відмовитись від участі у проведенні слідчої 
(розшукової) дії? Якими є наслідки такої відмови?

18.3 яких частин складається протокол будь-якої слідчої 
(розшукової) дії? Назвіть зміст цих частин.

19. Яке процесуальне значення додатків до протоколу слідчої 
(розшукової) дії?

20. Види додатків до протоколів слідчих (розшукових) дій.
21. Яке правило закріплене у КПКУ в разі, коли хто-небудь з 

учасників слідчої (розшукової) дії через свої фізичні вади або з інших 
причин не може особисто підписати протокол?

22. Які наслідки відмови особи, яка брала участь у проведенні 
слідчої (розшукової) дії від підписання протоколу про проведення такої 
дії? і сма 2. Характеристика окремих слідчих (розшукових) дій

Поняття, мета та підстави проведення допиту (свідка, потерпілого, 
підозрюваного).

Процесуальний порядок проведення допиту.
Особливості проведення допиту малолітньої або неповнолітньої особи. 

Проведення допиту в режимі відеоконференції.
Поняття, мета та підстави проведення пред'явлення для впізнання.
Процесуальний порядок проведення пред’явлення для впізнання. Види 

пред’явлення для впізнання.
Поняття, мета та підстави проведення слідчого експерименту.
Процесуальний порядок проведення слідчого експерименту.
Поняття, мета та процесуальний порядок проведення слідчого огляду.
Види слідчого огляду. Огляд трупа, пов’язаний з ексгумацією.
Поняття, мета, підстави та види проведення освідування.
Процесуальний порядок проведення освідування.
1 Іоняття, мета та підстави проведення обшуку.
Процесуальний порядок проведення обшуку.
Види обшуку. Обшук житла чи іншого володіння особи.
Поняття та процесуальний порядок одержання зразків для експертного 

дослідження.
Процесуальний порядок призначення та проведення судової експертизи.
Практична робота
Складання процесуальних документів щодо проведення слідчих 

(розшукових) дій, які проводяться за дорученням слідчого.

Базові контрольні питання
1. Мета допиту.
2. Назвіть види допиту.
3. Який процесуальний порядок одночасного допиту двох чи більше 

вже допитаних осіб? Що є метою такого допиту?
4. Назвіть процесуальні правила допиту та оформлення його 

результатів.
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5. Чи можуть бути допитані свідок, потерпілий під час досудового 
розслідування в судовому засіданні? Якщо так, то які особливості такого 
допиту?

6. Чи можуть бути допитані оперативні працівники? Якщо так, то за яких
умов?

7. Особливості допиту малолітньої або неповнолітньої особи.
8. Які процесуальні права має особа, що допитується?
9. Назвіть підстави та процесуальний порядок проведення допиту в 

режимі відеоконференції.
10. Яким чином фіксуються хід і результати допиту?
11. Особливості протоколювання допиту за допомогою технічних 

засобів.
12. Що є метою пред'явлення для впізнання?
13. Назвіть види пред’явлення для впізнання.
14. Назвіть обов’язкових учасників пред’явлення для впізнання.
15. Процесуальні передумови пред’явлення для впізнання.
16. Процесуальний порядок пред’явлення особи, речей та трупа для 

впізнання.
1 7. Які вимоги до протоколу пред'явлення для впізнання?
1 8. З якою метою проводиться слідчий експеримент?
19. Які вимоги щодо проведення слідчого експерименту зафіксовані у 

кримінальному процесуальному законі?
20. Назвіть обов’язкових учасників слідчого експерименту.
21. Назвіть види слідчого огляду.
22. Назвіть обов’язкових учасників слідчого огляду.
23. Який процесуальний порядок проведення огляду?
24. Які процесуальні особливості огляду трупа?
25. У чому полягає суть та мета огляду трупа, пов’язаного з 

ексгумацією?
26. Які процесуальні передумови огляду житла чи іншого володіння 

особи?
27. З якою метою проводиться освідування?
28. Назвіть види освідування.
29. Чи вимагається присутність понятих під час освідування?
30. Процесуальний порядок проведення освідування.
З 1. Назвіть підстави для проведення обшуку.
32. З якою метою проводиться обшук?
33. Назвіть види обшуку.
34. Процесуальні особливості проведення обшуку в приміщеннях 

дипломатичних представництв.
35. Який зміст ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння 

особи?
36. Який процесуальний статус речей та документів, які не входять до 

переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на 
проведення обшуку?



37. Строк дії ухвали про обшук.
38. У яких випадках дозволяється проведення обшуку житла чи 

іншого володіння особи до постановлення ухвали слідчого судді?
39. Процесуальний порядок проведення обшуку.
40. Морально-етичні засади проведення обшуку, закріплені в 

КПКУ41. Назвіть процесуальні передумови для одержання зразків для 
е кс перти о го досл і джен ня.

42. Чи вимагається присутність понятих під час одержання зразків 
для експертного дослідження?

43. У кого з учасників процесу можна відібрати зразки для 
експертного дослідження?

44. Порядок відібрання біологічних зразків у особи.
45. Підстави для проведення експертизи.

Тема 3. Поняття негласних слідчих (розшукових) дій. Негласні слідчі 
(розшукові) дії, пов’язані з втручанням у приватне спілкування

Загальні процесуальні умови проведення негласних слідчих (розшукових) 
дій.

Порядок отримання дозволу на проведення негласної слідчої 
(розшукової) дії.

Характеристика негласних слідчих (розшукових) дій. Негласні слідчі 
(розшукові) дії, пов’язані з втручанням у приватне спілкування (аудіо-, 
відеоконтроль особи, арешт, огляд і виїмка кореспонденції, зняття інформації з 
транспортних телекомунікаційних мереж, зняття інформації з електронних 
інформаційних систем)

Практична робота
Вирішення ситуативних завдань щодо проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій.

Базові контрольні питання
1. Що слід розуміти під поняттям ,,негласні слідчі (розшукові) дії”?
2. Охарактеризуйте систему негласних слідчих (розшукових) дій, 

передбачених КПКУ.
3. Вкажіть підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
4. Порядок розгляду клопотання про дозвіл на проведення негласної 

слідчої (розшукової) дії.
5. Назвіть вимоги до клопотання слідчого, прокурора до суду щодо 

отримання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
6. Охарактеризуйте загальні положення про втручання у приватне 

спілкування.
7. Дайте процесуальну характеристику накладення арешту на 

кореспонденцію, її огляд та виїмку.

Тема 4. Інші види негласних слідчих (розшукових) дій
Інші негласні слідчі (розшукові) дії: ообстежсння публічно недоступних 

місць, житла чи іншого володіння особи; установлення місцезнаходження



радіоелектронного засобу; спостереження за особою, річчю або місцем; 
моніторинг банківських рахунків; аудіо-, відеоконтроль місця; контроль за 
вчиненням злочину; виконання спеціального завдання з розкриття злочинної 
діяльності організованої групи чи злочинної організації; негласне отримання 
зразків, необхідних для порівняльного дослідження

Засоби, що використовуються під час проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій: поняття та класифікація.

Практична робота
Вирішення ситуативних завдань щодо проведення інших негласних 

слідчих (розшукових) дій.

Базові контрольні питания
1. Процесуальний порядок вирішення питання про проведення контролю 

за вчиненням злочину.
2. Розкрийте порядок повідомлення осіб, щодо яких проводилися негласні 

слідчі (розшукові) дії.
3. ІЦо становить зміст спостереження за особою, річчю або місцем?
4. Мета спостереження за особою, річчю або місцем.
5. Дайте визначення публічно доступного місця.
6. Назвіть завдання спостереження за особою, річчю або місцем.
7. Визначте підстави спостереження за особою, річчю або місцем.
8. Види спостереження за особою, річчю або місцем.
9. З якою метою проводиться аудіо-, відеоконтроль місця?
10. З якою метою може проводитися моніторинг банківських рахунків?
1 1. Назвіть форми контролю за вчиненням злочину.
12. Назвіть види контролю за вчиненням злочину.
13. Розкрийте умови підготовки та проведення усіх форм контролю за 

вчиненням злочину.
14. Розкрийте зміст контрольованої поставки.
15.ІЦо с завданням контрольованої поставки?
16. Визначте предмет контрольованої поставки.
17. Які види контрольованої поставки вам відомі?
18. Охарактеризуйте стадії проведення контрольованої поставки.
19. У чому суть оперативної закупки.
20. Види оперативної закупки.
21. Що є метою імітування вчинення злочину?
22. Що потрібно розуміти під спеціальними імітаційними засобами?
23. Яким процесуальним документом оформляється факт передавання 

особі імітаційних речей?



4.8. Типова навчальна програма з предмета 
„Особливості та порядок проведення огіеративно-розшукових заходів 

під час оперативно-розніукової діяльності”_________
3 

ІС
'

Назва теми
Кількість ГОДИН

Усього
У т.ч. на 

практичну 
роботу

1 Загальна характеристика огіеративно- 
розшукових заходів

о

?“
—

Оперативно-розшукові заходи, які потребують 
дозволу суду для їх проведення

5 2

Проміжний контроль (залік) і

Усього годин 8 2

Тема 1. Загальна характеристика огіеративно-розшукових заходів
Поняття та умови застосування огіеративно-розшукових заходів.
Характеристика огіеративно-розшукових заходів.
Класифікація оперативно-розшукових заходів за правовим режимом 

проведення.
Базові контрольні питання

1. Поняття оперативно-розшукового заходу.
2. Загальна характеристика оперативно-розшукових заходів.
3. Документи, які складаються за результатами проведення оперативно- 

розшукових заходів.
4. Класифікація оперативно-розшукових заходів за правовим режимом 

проведення.

Тема 2. Оперативно-розшукові заходи, які потребують дозволу суду 
для їх проведення

Загальні умови проведення оперативно-розшукових заходів, які 
потребують дозволу суду для їх проведення.

Порядок отримання дозволу на проведення оперативно-розшукових 
заходів, які потребують дозволу суду для їх проведення.

Характеристика оперативно-розшукових заходів, які потребують дозволу 
суду для їх проведення.

Характеристика ОТЗ № 1, ОТЗ № 2, ОТЗ № З, ОТЗ № 4, ОТЗ № 5, ОТЗ № 
6, ОТЗ № 7, ОТЗ Лл 8, ОТЗ № 9, ОТЗ № 10.

Візуальне спостереження за особою.
Негласне отримання зразків для проведення порівняльного дослідження.
Практична робота
Вирішення ситуативних завдань щодо організації оперативно-розшукових 

заходів, які потребують дозволу суду для їх проведення.
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Базові контрольні питання
1. Загальні умови проведення оперативно-розшукових заходів, які 

потребують дозволу суду для їх проведення.
2. Порядок отримання дозволу на проведення оперативно-розшукових 

заходів, які потребують дозволу суду для їх проведення.
3. Характеристика оперативно-розшукових заходів, які потребують 

дозволу суду для їх проведення.
4. Характеристика ОТЗ №2 1.
5. Характеристика ОТЗ № 2.
6. Характеристика ОТЗ № 3.
7. Характеристика ОТЗ №2 4.
8. Характеристика ОТЗ № 5.
9. Характеристика ОТЗ №2 6.
10. Характеристика ОТЗ №2 7.
11. Характеристика ОТЗ Л7> 8.
12. Характеристика ОТЗ № 9.
13. Характеристика ОТЗ № 10.
14. Візуальне спостереження за особою.
15. Негласне отримання зразків для проведення порівняльного 

дослідження.

4.9. Типова навчальна програма з предмета 
,, Пси хологія в опера ги в н о - ром муко в і й діяльності”1 Кількість годин

№
з/гі Назва темп Усього

У т.ч. на 
практичну 

роботу
1 Поняття психології та тактика використання 

психологічного контакту під час здійснення 
оперативно-розшукової діяльності

2

2 Психологічна готовність оперативного 
працівника кримінальної поліції до безпечного 
поводження в екстремальних ситуаціях

о0 і

Проміжний контроль (залік) І 1
Усього годин . 6 2

Тема 1. Поняття психології та тактика використання психологічного 
контакту під час здійснення операгивно-розіпукової діяльності

І Іоняття психології.
Поняття та сутність психологічного контакту.
Стадії психологічного розвитку контакту між людьми.
Основний механізм досягнення довіри.
Фактори, що впливають на ефективність спілкування.
Схема вивчення особистості об'єкта ОРД’' (загальні дані, зовнішні 

ознаки, життєвий шлях, життєва сфера, поведінка, темперамент і характер, 
соціальна адаптація, здатності).
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Прийоми спілкування та їх види.
Компоненти, які впливають на перше враження про людину.
Бар’єри спілкування та їх види.
Прийоми встановлення психологічного контакту та їх характеристика, 

сутність.
Чинники, що впливають на встановлення контакту в діяльності 

оперативного працівника.
Етапи спілкування у процесі установлення контактів між суб’єктом та 

об’єктом.

Базові контрольні питання
1. Що таке психологічний контакт?
2. Можливі стратегії поведінки оперативного працівника під час контакту 

з об’єктами ОРД.
3. Стадії контакту між людьми.
4. Фактори, що суттєво впливають на ефективність встановлювання 

контакті в з об'єктами ОРД.
5. Що входить до „схеми вивчення особистості об’єкта ОРД”?
6. Назвіть прийоми успішного знайомства з особою.
7. На основі яких чинників складається перше враження про особу?
8. Види психологічних бар’єрів у процесі спілкування.
9. Назвіть основні прийоми встановлення психологічного контакту 

оперативних працівників із громадянами.
10. Психологічні чинники, що впливають на встановлення контакту в 

діяльності оперативного працівника.
1 1. Етапи спілкування між суб’єктом та об’єктом ОРД.

Тема 2. Психологічна готовність оперативного працівника 
Національної поліції до безпечного поводження в екстремальних ситуаціях

Практична робота
Вирішення ситуативних завдань щодо психологічної готовності 

оперативного працівника кримінальної поліції до безпечного поводження в 
екстремальних ситуаціях.

4.10. Типова навчальна програма з предмета 
„Тактичні особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій під 

______  час виконання доручень слідчого”

№
з/н Назва геми

Кількість годин

Усього
У т.ч. на 

практичну 
роботу

1

_

Підстави та порядок проведення окремих 
слідчих (розшукових) дій під час виконання 
доручень слідчого

9



2 Особливості тактики проведення окремих 
слідчих (розшукових) дій під час виконання 
доручень слідчого

6 4

Проміжний контроль (залік) 2 2
Усього годин 10 . __ 6

Тема 1. Підстави та порядок проведення окремих слідчих 
(розшукових) дій під час виконання доручень слідчого

Правові підстави проведення окремих слідчих (розшукових) дій під час 
виконання доручень слідчого.

Порядок проведення окремих слідчих (розшукових) дій під час виконання 
доручень слідчого.

Базові контрольні питання
1. Що таке слідчі (розшукові) дії?
2. Види слідчих (розшукових) дій.
3. Назвіть правові підстави проведення окремих слідчих (розшукових) дій 

під час виконання доручень слідчого.
4. Порядок проведення окремих слідчих (розшукових) дій під час 

виконання доручень слідчого.

Тема 2. Особливості тактики проведення окремих слідчих 
(розшукових) дій під час виконання доручень слідчого

Підстави та порядок проведення окремих слідчих (розшукових) дій.
Тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій під час виконання 

доручень слідчого.
Тактичні прийоми, які використовують при проведенні окремих слідчих 

(розшукових) дій під час виконання доручень слідчого.
П р а кт и ч на р о бота
1. Вирішення ситуативних завдань щодо організації проведення окремих 

слідчих (розшукових) дій під час виконання доручень слідчого.
2. Складання процесуальних документів.

Базові кой тролі) ні питання
1. Назвіть підстави та порядок проведення окремих слідчих (розшукових) 

дій.
2. У чому полягає тактика проведення допиту свідка?
3. У чому полягає тактика проведення допиту потерпілого?
4. Назвіть тактичні прийоми, що використовуються при проведенні 

окремих слідчих (розшукових) дій під час виконання доручень слідчого.
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4.11. Типова навчальна програма з предмета 
_____ „Оси ови кримінально го а пал ізу”_____

№
з/и Назва геми

^  — .Кількість г о д и н

Усього
У т.ч. на 

практичну 
роботу

1 Кримінальний аналіз: складові процесу (збір, 
оцінка, упорядкування даних, логічне 
обгрунтування).

4 2

2 Аналіз зв’язків: побудова асоціативних 
матриць та побудова схем зв’язків. Усні 
брифінги і письмові звіти

4 2

Формування й оцінка висновків: логічна, 
дедуктивна та індуктивна матриці; практичний 
підхід до формування висновків

4 2

4 Алгоритм складання схем подій, дій і аналіз 
телефонних номерів

/і
-Г 9

Проміжний контроль (залік) 2 2
Усього годин !8 1 0

Тема!. Кримінальний аналіз: складові процесу (збір, оцінка, 
упорядкування даних, логічне обгрунтування)

Інформація та її види. Поняття оперативно-аналітичної інформації та 
вимоги до неї.

Кримінальний аналіз: поняття, сутність та значення у оперативно- 
розшукової діяльності. Завдання кримінального аналізу. Види кримінального 
аналізу та їх особливості. Загальні засади організації кримінального аналізу.

Тактична кримінальна розвідка. Стратегічна кримінальна розвідка. 
Складові процесу „кримінальної розвідки”.

Джерела збору інформації. Оцінка даних. Ознаки надійності джерела і 
обгрунтованості інформації. Впорядковування даних. Аналіз взаємовідносин. 
Логічне обгрунтування.

Практична робота
Вирішення ситуативних завдань щодо визначення видів інформації та її 

аналізу; використання оперативно-аналітичної інформації.

Базові контрольні питання
1. Інформація: сутність, види.
2. Джерела розвідувальної інформації.
3. Оперативно-аналітична інформація: сутність, вимоги.
4. Яке співвідношення понять „дані” і „інформація”?
5. Як співвідносяться поняття „інформація” й „розвідувальна 

інформація”?
6. Етапи кримінального аналізу.
7. Ознаки надійності джерела інформації.
8. Кримінальна розвідка: сутність, види.
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Тема 2. Аналіз зв’язків: побудова асоціативних матриць та побудова
схем зв’язків. Усні брифінги і письмові звіти

Загальні засади аналізу взаємозв’язків: побудова асоціативних матриць та 
побудова схем зв'язків.

Етапи аналізу взаємозв’язків (збір усіх „сірих даних”; визначення об’єктів 
схеми; складання матриці взаємозв’язків; кодування взаємозв’язків у матриці; 
визначення кількості взаємозв’язків для кожного об’єкта; складання 
попередньої схеми, уточнення і складання нового графіка.

Брифінг: поняття та переваги. Загальна структура брифінгу.
Організаційне забезпечення у підготовці звітів. Особливості підготовки та 
проведення брифінгу.

Практична робота
1. Складання асоціативних матриць і схем взаємозв’язків на основі 

наданої інформації. По кожному пункту містяться коди оцінки.
2. Підготовка до брифінгу та його проведення.

Базові контрольні питання
1. Для чого необхідно складання схем взаємозв’язків?
2. Порядок складання схем взаємозв’язків.
3. Які позначки використовуються при складанні схем взаємозв’язків?
4. Програмне забезпечення, що використовується для складання схем 

взаємозв’язків.
5. У діяльності яких служб можуть використовуватися навички, отримані 

при вивченні цієї теми?

Тема 3 Формування й оцінка висновків: логічна, дедуктивна та 
індуктивна матриці; практичний підхід до формування висновків

Типи висновків. Гіпотеза. Висновок. Прогноз. Оцінка. Логічна матриця. 
Формування умовиводів у логічній матриці. Модель формування умовиводів. 
Оцінка умовиводів. Таблиця оцінки вірогідності.

Елементи матриці.
Аргумент (засновок).
Типи логіки.
Оцінка аргументів. Практичний підхід до формування висновків.
Формування й оцінка висновків: логічна, дедуктивна й індуктивна 

матриці; практичний підхід до формування висновків.
Алгоритм складання схем подій, дій, телефонних дзвінків.
П р а кт и ч 11 а р о бота
Складання асоціативних матриць і схем подій, взаємозв’язків на основі 

наданої інформації.

Базові контрольні питання
1. Типи висновків.
2. Що таке логічна матриця?
3. ІЦо таке дедуктивна логіка?
4. Що таке індуктивна логіка?



5. Які відмінності між дедуктивною та індуктивною логікою?
6. Що таке логічне обгрунтовування?
7. Як оцінюються аргументи?
8. Підходи до формування висновків.
9. Як формуються висновки, прогнози або розрахунки?.
10. Як формується модель умовиводів в логічній матриці?
1 1. Що таке таблиця оцінки вірогідності?

Тема 4. Алгоритм складання схем подій, дій і аналіз телефонних 
номерів

Схема подій.
Короткий опис події.
З’єднуючі лінії.
Стрілка на кожній лінії.
Дата або час кожної події.
Матриця подій.
Ал го р и з- м с кл ад а н н я с х е м д і й.
Аналіз телефонних дзвінків 
Пр актичиа робота
1. Здійснити відсортування номерів, заповнення матриці, перерахування 

кількості дзвінків, ініційованих і одержаних кожним абонентом на основі 
поданої інформації.

2. Скласти схеми зв’язків, вказавши мережу абонентів, напрям дзвінка і 
частоту дзвінків у кожному напрямі.

Базові контрольні питання
1. Який порядок складання схем дій?
2. Яке значення для висновку має частота дзвінків?
3. Який порядок введення номерів в матрицю?
4. З яких компонентів складається схема подій?

4.12. Типова навчальна програма з предмета 
_ ____ „Основи судової медицини” ______

№
з/п Назва теми

Кількість ГОДИН
У г.ч. на

Усього практичну 
роботу

і Правові, процесуальні та організаційні основи 
су до во-м еди ч н ої екс п ерти 3 и

2

2 Судово-медична експертиза живих осіб та 
речових доказів зі слідами біологічного 
походження

2

о
3 Судово-медична танатологія. Огляд трупа на 

місці його виявлення та в морзі
од 2

Проміжний контроль (залік) 1
Усього годин 8 2
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Тема 1. Правові, процесуальні та організаційні основи судово- 
медичної експертизи

Правові основи судово-медичної експертизи.
Процесуальні основи судово-медичної експертизи.
Організаційні основи судово-медичної експертизи.
Організація і структура судово-медичної служби в Україні.
Відповідальність експерта при проведенні судово-медичної експертизи.
Об’єкти судово-медичної експертизи.

Базові контрольні питання
1. Що входить до предмета судової медицини?
2. Завдання судової медицини.
3. Правові основи судово-медичної експертизи.
4. Організація і структура судово-медичної служби в Україні.
5. Відповідальність експерта при проведенні судово-медичної експертизи.
6. Об’єкти судово-медичної експертизи.
7. Випадки, коли призначення судово-медичної експертизи є 

обов'язковим.
8. Порядок взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції, 

закладами охорони здоров’я та органами прокуратури ?

Тема 2. Судово-медична експертиза живих осіб та речових доказів зі 
слідами біологічного походження

Підстави, організація, методика проведення експертизи живих осіб та 
речових доказів зі слідами біологічного походження.

Документація експертизи потерпілих, обвинувачених та інших осіб.
Експертиза ступеня тяжкості тілесних ушкоджень.
Експертиза стану здоров'я, штучних хвороб та самоушкоджень.
Методи виявлення та оцінка слідів біологічного походження.
Загальні правила вилучення, пакування і надсилання на дослідження 

речових доказів зі слідами біологічного походження.
Документи, які складаються при вилученні та надсиланні на дослідження 

речових доказів біологічного походження.

Базові контрольні питання
1. Підстави призначення судово-медичної експертизи живих осіб та 

речових доказів зі слідами біологічного походження .
2. Структура та зміст висновку судово-медичної експертизи.
3. Експертиза ступеня тяжкості тілесних ушкоджень.
4. Експертиза стану здоров’я, штучних хвороб та самоушкоджень.
5. Методи оцінки слідів біологічного походження.
6. Правила вилучення, пакування і надсилання на дослідження речових 

доказів зі слідами біологічного походження.
7. Правила проведення судово-медичних експертиз (досліджень) у 

відділеннях судово-медичної цитології бюро судово-медичної експертизи.



8. Правила проведення судово-медичних експертиз (досліджень) у 
відділеннях судово-медичної імунології бюро судово-медичної експертизи.

9. Правила проведення судово-медичних експертиз (обстежень) з приводу 
статевих станів в бюро судово-медичної експертизи.

10. Правила проведення комісійних судово-медичних експертиз в бюро 
судово-медичної експертизи.

Тема 3. Судово-медична танатологія. Огляд труна на місці його 
виявлення та в морзі

Стадії довготривалого вмирання, їх визначення
Ранні трупні прояви та їх судово-медичне значення: трупні плями, трупне 

задубіння, охолодження трупа, трупне висихання, автоліз.
Пізні трупні прояви та їх значення в експертній практиці: гниття трупа, 

ушкодження та знищення трупів комахами, тваринами, птахами, природне 
консервування трупа (муміфікація, жировіск, торф’яне дублення).

Загальні положення огляду трупа на місці його виявлення.
Завдання лікаря під час огляду трупа на місці події.
Завдання працівників поліції під час огляду трупа на місці події.
Особливості огляду трупа в морзі.
Особливості огляду місця виявлення розчленованих і скелетованих 

трупів.
Завдання працівників поліції під час огляду трупа щодо ненасильницької 

смерті людини за місцем проживання.
Практична робота
1. Вирішення ситуативних завдань щодо розуміння питань судово- 

медичної танатології та огляду трупа на місці його виявлення й у морзі.
2. Складання процесуальних документів.

Базові контрольні питання
1. Поняття танатології.
2. Смерть, види смерті.
3. Ранні трупні зміни та їх судово-медичне значення.
4. Пізні трупні зміни та їх судово-медичне значення.
5. Загальні положення судово-медичної експертизи трупа.
6. Огляд трупа на місці його виявлення.
7. Особливості огляду трупа у морзі.
8. Судово-медична експертиза при раптовій смерті.
9. Судово-медична експертиза трупів новонароджених.
10. Особливості огляду місця події.
11. Участь судово-медичного експерта при проведенні слідчих 

(розшукових) дій.



4.13. Типова навчальна програма з предмета 
______ „О сн ови судової п сих іатрії ”_______

ЛЬ
з/п Назва теми

Кількість годин

Усього
У т.ч. на 

практичну 
роботу

1 Організаційні, правові та процесуальні основи 
призначення та проведення судово- 
психіатричної експертизи

2 1

2 Судово-психіатрична оцінка та клінічні 
особливості перебігу хронічних психічних 
захворювань та їх судово-психіатрична оцінка. 
Симуляція психічних розладів

j 1

І

Проміжний контроль (залік) 1
Усього годин 6 2

Тема 1. Організаційні, правові та процесуальні основи призначення 
та проведення судово-психіатричної експертизи

Предмет і завдання судової психіатрії.
Правові та організаційні основи судово-психіатричної експертизи.
Види судово-психіатричних експертиз. Об’єкти, мета судово- 

психіатричної експертизи та методи її проведення.
Відповідальність експертів-психіатрів.
В исново к судово -псих і атри ч ної екс пертиз и.
Практична робота
Вирішення ситуативних завдань щодо правових та процесуальних основ 

призначення та проведення судово-психіатричної експертизи.

Базові контрольні питання
1. Предмет і завдання судової психіатрії.
2. Правове положення й організаційні основи судово-психіатричної 

експертизи.
3. Мета судово-психіатричної експертизи
4. Об’єкти судово-психіатричної експертизи.
5. Види судово-психіатричної експертизи.
6. Яка відповідальність психіатрів-експертів при проведенні судово- 

психіатричної експертизи?
7. Формула (критерії) неосудності та недієздатності.
8. Висновок судово-психіатричної експертизи.
9. Види примусових заходів медичного характеру, які передбачені 

законодавством, критерії їх вибору.
10. Заходи медичних та правоохоронних органів що до запобігання 

суспільно небезпечних дій психічно хворих.
11. У яких випадках обов’язково призначається судово-психіатрична 

експертиза?



Тема 2. Судово-психіатрична оцінка га клінічні особливості перебігу 
хронічних психічних захворювань та їх судово-психіатрична оцінка. 
Симуляція психічних розладів

Причини виникнення шизофренії. Основні ознаки шизофренії. Судово- 
психіатрична оцінка.

Епілепсія, її причини, прояви та діагностика. Судово-психіатрична 
оцінка.

Алкоголізм, його визначення та класифікація. Алкогольні психози та 
наслідки тривалого вживання спиртних напоїв.

Особливості маніакально-депресивного психозу.
Судово-психіатрична оцінка психічних розладів, обумовлених травмою 

головного мозку та травматичних психозів.
Визначення симуляції. Особливості поведінки осіб, які симулюють 

психічне захворювання, форми і способи симуляції, її розпізнання.
Практична робота
Вирішення ситуативних завдань щодо розуміння судово-психіатричної 

оцінки, клінічних особливостей перебігу хронічних психічних захворювань та 
симуляції психічних розладів.

Базові контрольні питання
1. Причини та класифікація психічних розладів та захворювань.
2. Судово-психіатричне оцінювання окремих форм психічних розладів.
3. Судово-психіатричне оцінювання шизофренії.
4. Судово-психіатричне оцінювання маніакально-депресивного психозу.
5. Судово-психіатричне оцінювання епілепсії.
6. Судово-психіатричне оцінювання олігофренії.
7. Психічні розлади внаслідок органічних гіатологій головного мозку.
8. Психічні розлади внаслідок судинних захворювань головного мозку.
9. І Ісихічні розлади пізнього віку.
10. Алкогольні психози.
1 1. Тимчасові психічні розлади.
12. Симуляція психічних розладів.

4.14. Типова навчальна програма з предмета 
„Організаційно-правові засади затримання особи”

№
з/п Назва геми

К ІЛ ЬК ІС ТЬ ГОДИН

Усього
У т.ч. на 

практичну 
роботу

і Затримання у кримінальному провадженні. 
Поняття та види

о

2 Тактичні та організаційні аспекти затримання у 
кри м і пальному проваджен 11 і

3 2

Проміжний контроль (залік) 1

Усього годин 6 2



Тема 1. Затримання у кримінальному провадженні. Поняття та види
Поняття затримання у кримінальному провадженні.
Види затримання у кримінальному провадженні.
Характеристика затримання на підставі ухвали слідчого судді, суду про 

дозвіл на затримання з метою приводу (ст. ст. 187-191 КПКУ).
Характеристика законного затримання (ст. 207 КГІКУ ).
Характеристика затримання уповноваженою службовою особою 

(ст. 208 КПКУ).

Базові контрольні /іншапня
1. У чому полягає суть затримання у кримінальному провадженні?
2. Назвіть види затримання у кримінальному провадженні.
3. Охарактеризуйте затримання на підставі ухвали слідчого судді, суду 

про дозвіл на затримання з метою приводу (ст. ст. 1 87-191 КГІКУ).
4. Охарактеризуйте законне затримання (ст. 207 КПКУ).
5. Охарактеризуйте затримання уповноваженою службовою особою

(ст. 208 КПКУ).

Тема 2. Тактичні та організаційні аспекти затримання у 
кримінальному провадженні

Процесуальний порядок затримання уповноваженою службовою особою.
Підстави для затримання уповноваженою службовою особою.
Основні тактичні положення затримання уповноваженою службовою 

особою.
Тактика залучення понятих під час затримання.
Складання протоколу про затримання.
Доставления затриманого до відділу (відділення) поліції.
Практична робота
Вирішення ситуативних завдань щодо тактичних та організаційних 

аспектів затримання у кримінальному провадженні

Базові контрольні и и та пня
1. У чому полягає суть затримання з метою приводу?
2. До кого може бути застосоване затримання з метою приводу?
3. Хто і з якою метою має право звернутися із клопотанням про дозвіл на 

затримання з метою приводу?
4. У якій формі судового засідання та в який строк здійснюється розгляд 

клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу?
5. Чи підлягає оскарженню рішення слідчого судді, суду про дозвіл на 

затримання з метою його приводу?
6. За яких підстав затримання особи без дозволу слідчого судді, суду є 

законним?
4. Назвіть підстави затримання особи без дозволу слідчого судді, суду 

уповноваженою службовою особою.
5. З якого моменту особа вважається затриманою? Який максимальний 

строк затримання без дозволу слідчого судді, суду?



6. У який строк та в якому порядку здійснюється повідомлення інших 
осіб про затримання особи без дозволу слідчого судді, суду?

4.15. Типова навчальна програма з предмета 
„Режим секретності в оперативно-розшуковій діяльності”

№
з/п Назва геми

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

Усього
У г.ч. на 

практичну 
роботу

1 Обов’язки, обмеження прав та відповідальність 
громадян, яким надано допуск і доступ до 
державної таємниці

2

2
Д # ■■ " ■

Секретне діловодство 2 2
Проміжний контроль (залік) 2

Усього годин 6 2

Тема 1. Обов’язки, обмеження прав та відповідальність громадян, 
яким надано допуск і доступ до державної таємниці

Обов’язки та обмеження прав громадян, яким надано допуск і доступ до 
державної таємниці, а також забезпечення умов їх роботи.

Обов’язки працівника поліції, якому надано допуск і доступ до державної 
таємниці. Обмеження прав працівника поліції, якому надано допуск і доступ до 
державної таємниці.

Обладнання та матеріали, які з урахуванням особливостей умов праці, 
пов’язаної з державною таємницею, необхідні для належного зберігання 
секретної інформації та її матеріальних носіїв.

Умови і порядок виплати грошової компенсації за роботу в умовах 
режимних обмежень. Обставини, що виключають нарахування та виплату 
грошової компенсації. Її розмір та порядок виплати.

Відповідальність за порушення законодавства у сфері охорони державної 
таємниці. Правопорушення у сфері законодавства про охорону державної 
таємниці, за які передбачено кримінальну, адміністративну та дисциплінарну 
відповідальність.

Базові контрольні питання
1. Якими НПА регламентується режим секретності?
2. Обов’язки працівника поліції, якому надано допуск і доступ до 

державної таємниці.
3. Умови надання працівнику поліції допуску до державної таємниці.
4. Періодичність складання заліків працівниками поліції, що мають 

допуск до державної таємниці.
5. Яким обладнанням та матеріалами повинен бути оснащений працівник 

поліції з урахуванням особливостей умов праці, пов’язаної з державною 
таємницею, необхідні для належного зберігання секретної інформації та її 
матеріальних носіїв?



6. Яка компенсація передбачена для працівників поліції, що працюють в 
умовах режимного обмеження?

7. Назвіть коло працівників, яким вплачується грошова компенсація за 
роботу в умовах режимного обмеження.

8. Від чого залежить сума грошової надбавки за роботу в умовах 
режимного обмеження.

9. Види відповідальності, передбачені за порушення законодавства у 
сфері державної таємниці.

10.3а які порушення законодавства у сфері державної таємниці 
передбачена кримінальна відповідальність?

Тема 2. Секретне діловодство
Практична робота
Вирішення ситуативних завдань щодо складання документів з 

обмеженим грифом.

Керівник закладу (установи)

ПОГОДЖЕНО
Начальник
Департаменту карного розшуку 
Національної поліції України 
генерал поліції третього рангу С.В. Тіхонов

Начальник 
Департаменту протидії наркозлочинності 
Національної поліції України 
полковник поліції

Перший заступник начальника 
Департаменту захисту економіки 
Національної поліції України 
полковник поліції

А.О. Кіхтенко

С.А. Вязмікін


