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Завдання для самостійної роботи 

 

ТЕМА 1. Організаційно-правові основи діяльності підрозділів досудового 

розслідування в системі органів Національної поліції України 

1. Правова основа діяльності підрозділів досудового розслідування в 

системі органів Національної поліції. 

2. Завдання, що покладаються на підрозділи досудового розслідування. 

3. Функції підрозділів досудового досудового розслідування. 

 

ТЕМА 2. Правовий статус слідчого органів Національної поліції 

1. Вимоги, що висуваються до кандидата на посаду слідчого органів 

досудового розслідування. 

2. Права і обов’язки слідчого органів поліції. 

3.  Правовий захист слідчого. 

4. Законодавче закріплення системи гарантій професійної діяльності 

слідчих органів Національної поліції. 

5. Порядок призначення слідчих на посаду, їх переміщення і звільнення з 

посади. 

6. Процесуальна незалежність і самостійність слідчого. 

7. Особливості дисциплінарної відповідальності слідчих. 

8. Помічник слідчого і його повноваження. 

 

ТЕМА 3. Структура та організація роботи слідчих підрозділів в системі 

органів Національної поліції 

1. Головне слідче управління як центральний орган підрозділів 

досудового розслідування. 

2. Повноваження начальника Головного слідчого управління. 

3. Організація роботи слідчого управління (відділу) ГУНП. 

4. Правовий статус слідчих управлінь (відділів) ГУНП 

5. Обов’язки та права начальника слідчого підрозділу. 

6. Організація роботи слідчого підрозділу територіального органу 

поліції. 

7. Службова документація слідчого підрозділу. 

 

ТЕМА 4. Гарантії ефективності досудового провадження 

1. Засоби забезпечення ефективної діяльності органів досудового 

розслідування. 

2. Система гарантій ефективності досудового провадження. 

 

ТЕМА 5. Роль керівника слідчого підрозділу органів Національної 

поліції в організації кримінального провадження 

1. Процесуальні повноваження керівника слідчого підрозділу органів 

Національної поліції щодо керівництва та організації слідчої діяльності 

підлеглого йому підрозділу. 
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2. Адміністартивні повноваження керівника слідчого підрозділу органів 

Національної поліції щодо керівництва та організації слідчої діяльності 

підлеглого йому підрозділу. 

3. Відомчий нагляд керівника слідчого підрозділу. 

 

ТЕМА 6. Особливості організації розслідування та керівництво слідчою та 

слідчо-оперативною групою 

1. Форми взаємодії організації розслідування слідчою та слідчо-

оперативною групою. 

2. Керівництво слідчою та слідчо-оперативною групою. 

3. Розподіл повноважень, предмету відання між учасниками слідчо-

опреративної групи на різних рівнях. 

 

ТЕМА 7. Організація взаємодії підрозділів досудового розслідування з 

оперативними підрозділами 

1. Правова основа взаємодії підрозділів досудового розслідування з 

іншими службами органів Національної поліції. 

2. Завдання та принципи взаємодії підрозділів досудового розслідування з 

іншими службами органів поліції 

3. Форми взаємодії підрозділів досудового розслідування з іншими 

службами органів поліції. 

 

ТЕМА 8. Організація діяльності органів досудового розслідування під час 

надання та отримання міжнародно-правової допомоги 

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. 

 

2. Індивідуальні завдання 
 

ТЕМА 1. Організаційно-правові основи діяльності підрозділів досудового 

розслідування в системі органів Національної поліції України 
 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Роль та місце підрозділів досудового досудового розслідування в 

системі органів Національної поліції.  

2. Структура та керівництво підрозділами досудового розслідування. 

 

ТЕМА 2. Правовий статус слідчого органів Національної поліції 

 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Поняття та зміст правового статусу слідчого органів Національної поліції. 

2. Гарантії професійної діяльності слідчих органів досудового розслідування. 

3. Особливості дисциплінарної відповідальності слідчих. 



38 

 

  

 

ТЕМА 3. Структура та організація роботи слідчих підрозділів в системі 

органів Національної поліції 

 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Структура, завдання та функції Головного слідчого управління. 

2. Роль та місце начальника слідчого підрозділу територіального органу поліції 

у забезпеченні завдань, покладених на підрозділ. 

3. Основні завдання та функції слідчого підрозділу. 

 

ТЕМА 4. Гарантії ефективності досудового провадження 

 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Засоби забезпечення ефективної діяльності органів досудового 

розслідування. 

2. Система гарантій ефективності досудового провадження. 

 

ТЕМА 5. Роль керівника слідчого підрозділу органів Національної 

поліції в організації кримінального провадження 

 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Процесуальні повноваження керівника слідчого підрозділу органів 

Національної поліції щодо керівництва та організації слідчої діяльності 

підлеглого йому підрозділу. 

2. Адміністартивні повноваження керівника слідчого підрозділу органів 

Національної поліції щодо керівництва та організації слідчої діяльності 

підлеглого йому підрозділу. 

3. Відомчий нагляд керівника слідчого підрозділу. 

 

ТЕМА 6. Особливості організації розслідування та керівництво 

слідчою та слідчо-оперативною групою 

 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Форми взаємодії організації розслідування слідчою та слідчо-оперативною 

групою. 

2. Керівництво слідчою та слідчо-оперативною групою. 

3. Розподіл повноважень, предмету відання між учасниками слідчо-оперативної 

групи на різних рівнях. 

 

ТЕМА 7. Організація взаємодії підрозділів досудового розслідування з 

оперативними підрозділами 

 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Поняття та значення взаємодії підрозділів досудового розслідування з 

іншими службами органів Національної поліції. 
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2. Роль начальника територіального органу поліції та начальника слідчого 

підрозділу в організації та забезпеченні взаємодії підрозділів досудового 

розслідування з іншими службами органів Національної поліції. 

 

ТЕМА 8. Організація діяльності органів досудового розслідування під 

час надання та отримання міжнародно-правової допомоги 

 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Повноваження підрозділів досудового розслідування спрямовані на 

здійснення міжнародно-правової допомоги. 

2. Компетенції підрозділів досудового розслідування щодо здійснення 

міжнародно-правової допомоги. 

 

Примітка: завдання для самостійної та індивідуальної роботи 

доводяться до відома курсантів (студентів, слухачів) на початку вивчення 

дисципліни 

 

 


