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1. Теми семінарських занять 

 

ТЕМА 7. ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ПІДРОЗДІЛІВ ДОСУДОВОГО 

РОЗСЛІДУВАННЯ З ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

 

План 

1. Поняття та значення взаємодії підрозділів досудового розслідування з 

іншими службами органів Національної поліції. 

2. Правова основа взаємодії підрозділів досудового розслідування з іншими 

службами органів Національної поліції. 

3. Завдання та принципи взаємодії підрозділів досудового розслідування з 

іншими службами органів Національної поліції. 

4. Форми взаємодії підрозділів досудового розслідування з іншими службами 

органів Національної поліції. 

5. Роль начальника територіального органу поліції та начальника слідчого 

підрозділу в організації та забезпеченні взаємодії підрозділів досудового 

розслідування з іншими службами органів Національної поліції. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

визначати поняття, значення та правову основу взаємодії підрозділів 

досудового розслідування з іншими службами органів Національної поліції, 

форми взаємодії підрозділів досудового розслідування з іншими службами 

органів Національної поліції та роль начальника територіального органу поліції 

та начальника слідчого підрозділу в організації та забезпеченні взаємодії 

підрозділів досудового розслідування з іншими службами органів Національної 

поліції. 

Рекомендована література до Теми 7:  
1. Кримінально-процесуальний кодекс України. Закон України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям 

Кримінального процесуального кодексу України». – Х. : Одіссей, 2012. – 360 с. 

2. Закон України «Про національну поліцію» від 02.07.2015 року. 

3. Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких 

постанов Кабінету Міністрів України у зв’язку з прийняттям Кримінального 

процесуального кодексу України, постанова Кабінету Міністрів України № 868 

від 19.09.2012 р. // http://zako№2.rada.gov.ua/laws/show/868-2012-п 

4. Наказ Генерального прокурора України №69 від 13.08.2012 

«Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань” із змінами і 

доповненнями, внесеними наказом Генеральної прокуратури України від 

14.11.2012 р. № 113 // http://search.ligazako№.ua/l_doc2.№sf/li№k1/GP12027.html. 

5. Додатки до наказу Генеральної прокуратури України № 69 від 

17.08.2012 р. // http://zako№2.rada.gov.ua 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/868-2012-п
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GP12027.html
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6. Наказ МВС № 686 від 09.08.2012 «Про організацію діяльності органів 

досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України” // 

http://zako№2.rada.gov.ua/laws/show/z1769-12. 

7. Положення про органи досудового розслідування Міністерства 

внутрішніх справ України, затверджене наказом МВС України № 686 від 

09.08.2012 р. // http://zako№2.rada.gov.ua 

8. Наказ МВС України від 27.07.2012 р. № 650 «Інструкція з оформлення 

документів у системі Міністерства внутрішніх справ України» // 

http://zako№2.rada.gov.ua 

9. Спільний наказ ГПУ, МВС, СБУ, Адміністрації державної 

прикордонної служби, Міністерства фінансів, Міністерства юстиції 

№114/1042/516/936/1687/5 від 16.11.2012 «Інструкція про організацію 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів 

у кримінальному провадженні”.// http://zako№2.rada.gov.ua 

10. Інструкція про порядок обробки інформації в НЦБ Інтерполу в 

Україні. Затв. наказом МВС України № 568 від 6 вересня 1993 року // // 

http://zako№2.rada.gov.ua 

11. Наказ МВС України № 1339 від 03.11.2015 р. «Про затвердження 

Інструкції про порядок залучення працівників органів досудового 

розслідування поліції Експертної служби МВС України як спеціалістів для 

участі у проведенні огляду місця події»  

12. Наказ МВС №700 від 14.08.2012 «Про організацію взаємодії органів 

досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ 

у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень» // 

http://do№umvd.d№.ua/. 

13. Інструкцію з організації взаємодії органів досудового розслідування з 

іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні 

та розслідуванні кримінальних правопорушень, затверджена наказом МВС 

України №700 від 14.08.2012 р. // http://zako№2.rada.gov.ua 

14. Закон України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 року. 

 

ТЕМА 8. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО 

РОЗСЛІДУВАННЯ ПІД ЧАС НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ 

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Структура та організація здійснення міжнародно-правової допомоги. 

2. Правові акти, якими встановлено структуру та організацію здійснення 

міжнародно-правової допомоги. 

3. Основні принципи здійснення міжнародно-правової допомоги. 

4. Повноваження підрозділів досудового розслідування спрямовані на 

здійснення міжнародно-правової допомоги.  

5. Компетенції підрозділів досудового розслідування щодо здійснення 

міжнародно-правової допомоги. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1769-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1769-12/print1329891903875963#n20
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1769-12/print1329891903875963#n20
http://donumvd.dn.ua/
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Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

визначати структуру, основні принципи та організацію здійснення міжнародно-

правової допомоги, повноваження підрозділів досудового розслідування 

спрямовані на здійснення міжнародно-правової допомоги. 

Рекомендована література до Теми 8:  
1. Кримінально-процесуальний кодекс України. Закон України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям 

Кримінального процесуального кодексу України». – Х. : Одіссей, 2012. – 360 с. 

2. Закон України «Про національну поліцію» від 02.07.2015 року. 

3. Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких 

постанов Кабінету Міністрів України у зв’язку з прийняттям Кримінального 

процесуального кодексу України, постанова Кабінету Міністрів України № 868 

від 19.09.2012 р. // http://zako№2.rada.gov.ua/laws/show/868-2012-п 

4. Наказ Генерального прокурора України №69 від 13.08.2012 

«Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань” із змінами і 

доповненнями, внесеними наказом Генеральної прокуратури України від 

14.11.2012 р. № 113 // http://search.ligazako№.ua/l_doc2.№sf/li№k1/GP12027.html. 

5. Додатки до наказу Генеральної прокуратури України № 69 від 

17.08.2012 р. // http://zako№2.rada.gov.ua 

6. Наказ МВС № 686 від 09.08.2012 «Про організацію діяльності органів 

досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України” // 

http://zako№2.rada.gov.ua/laws/show/z1769-12. 

7. Положення про органи досудового розслідування Міністерства 

внутрішніх справ України, затверджене наказом МВС України № 686 від 

09.08.2012 р. // http://zako№2.rada.gov.ua 

8. Наказ МВС України від 27.07.2012 р. № 650 «Інструкція з оформлення 

документів у системі Міністерства внутрішніх справ України» // 

http://zako№2.rada.gov.ua 

9. Спільний наказ ГПУ, МВС, СБУ, Адміністрації державної 

прикордонної служби, Міністерства фінансів, Міністерства юстиції 

№114/1042/516/936/1687/5 від 16.11.2012 «Інструкція про організацію 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів 

у кримінальному провадженні”.// http://zako№2.rada.gov.ua 

10. Інструкція про порядок обробки інформації в НЦБ Інтерполу в 

Україні. Затв. наказом МВС України № 568 від 6 вересня 1993 року // // 

http://zako№2.rada.gov.ua 

11. Наказ МВС України № 1339 від 03.11.2015 р. «Про затвердження 

Інструкції про порядок залучення працівників органів досудового 

розслідування поліції Експертної служби МВС України як спеціалістів для 

участі у проведенні огляду місця події»  

12. Наказ МВС №700 від 14.08.2012 «Про організацію взаємодії органів 

досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ 

у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень» // 

http://do№umvd.d№.ua/. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/868-2012-п
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GP12027.html
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1769-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1769-12/print1329891903875963#n20
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1769-12/print1329891903875963#n20
http://donumvd.dn.ua/
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13. Інструкцію з організації взаємодії органів досудового розслідування з 

іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні 

та розслідуванні кримінальних правопорушень, затверджена наказом МВС 

України №700 від 14.08.2012 р. // http://zako№2.rada.gov.ua 

14. Закон України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 року. 
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

курсантів (студентів, слухачів) на практичних (семінарських) заняттях 

 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому 
рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, 
передбачені планом практичного (семінарського) заняття, виконані в повному 
обсязі. Під час заняття курсантом (студентом, слухачем) продемонстрована стабільна 
активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних 
завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань з організації роботи 
підрозділів досудового розслідування ґрунтується на глибокому знанні кримінального 
процесуального законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд практичного (семінарського) заняття, 
засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані необхідні практичні навички та 
вміння; всі передбачені планом заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі з 
неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована ініціативність. 
Відповіді на теоретичні питання практичного (семінарського) заняття, розв’язання  
практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань з 
організації роботи підрозділів досудового розслідування переважно ґрунтується на 
знанні кримінального процесуального законодавства, теорії та правозастосовної 
практики. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд практичного (семінарського) заняття, у 
цілому засвоєні; практичні навички та вміння мають поверхневий характер, 
потребують подальшого напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені 
планом заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 
носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 
більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні 
помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного 
матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, 
що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє 
відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань, 
а також не знає кримінальне процесуальне законодавство щодо організації роботи 
підрозділів досудового розслідування, теорію та правозастосовну практику. 

0 Відсутність на занятті 

 

 


