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1. Завдання для самостійної роботи 

 

ТЕМА 1. Поняття, сутність та форми взаємодії підрозділів 

Національної поліції  під час проведення досудового розслідування 

1. Поняття та сутність взаємодії підрозділів Національної поліції під час 

проведення досудового розслідування.  

2. Права і обов’язки підрозділів Національної поліції під час взаємодії. 

3. Форми взаємодії підрозділів Національної поліції під час проведення 

досудового розслідування. 

Рекомендована література до Теми 1: 2.25, 2.26, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 

7.8, 9.74. 

 

ТЕМА 2. Організація взаємодії органів досудового розслідування 

Національної поліції з оперативними підрозділами на етапі початку 

досудового розслідування 

1. Організація взаємодії органів досудового розслідування Національної 

поліції з оперативними підрозділами під час розгляду заяв та повідомлень 

про кримінальні правопорушення та під час розслідування кримінальних 

проваджень. 

2.  Організація взаємодії органів досудового розслідування Національної 

поліції з оперативними підрозділами під час обміну інформації. 

3.  Організація взаємодії органів досудового розслідування Національної 

поліції з оперативними підрозділами під час створення слідчо-оперативних 

груп. 

4. Організація взаємодії органів досудового розслідування Національної 

поліції з оперативними підрозділами під час виконання вказівок та доручень. 

Рекомендована література до Теми 2: 2.25, 2.26, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 

7.8, 9.74. 

 

ТЕМА 3. Організація взаємодії органів досудового розслідування з 

іншими підрозділами Національної поліції під час планування та 

проведення слідчих (розшукових) дій 

1. Організація взаємодії органів досудового розслідування з іншими 

підрозділами Національної поліції під час планування слідчих (розшукових) 

дій. 

2. Організація взаємодії органів досудового розслідування з іншими 

підрозділами Національної поліції під час проведення слідчих (розшукових) 

дій. 

3. Організація взаємодії органів досудового розслідування з іншими 

підрозділами Національної поліції на рівні слідчих управлінь. 

Рекомендована література до Теми 3: 2.25, 2.26, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 

7.8, 9.74. 

 



ТЕМА 4. Організація взаємодії органів досудового розслідування 

Національної поліції з оперативними підрозділами під час планування 

та проведення негласних слідчих (розшукових) дій 

1. Організація взаємодії органів досудового розслідування Національної 

поліції з оперативними підрозділами під час планування негласних слідчих 

(розшукових) дій. 

2. Організація взаємодії органів досудового розслідування Національної 

поліції з оперативними підрозділами під час проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій  

Рекомендована література до Теми 4: 2.25, 2.26, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 

7.8, 9.74. 

 

ТЕМА 5. Організація взаємодії органів досудового розслідування з 

іншими підрозділами Національної поліції  під час застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження 

1.  Поняття та класифікація заходів забезпечення кримінального 

провадження. Загальні правила їх застосування. 

2.  Організація взаємодії органів досудового розслідування з іншими 

підрозділами Національної поліції  під час застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження. 

3. Організація взаємодії органів досудового розслідування з іншими 

підрозділами Національної поліції  під час застосування запобіжних заходів. 

Рекомендована література до Теми 5: 2.25, 2.26, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 

7.8, 9.74. 

 

2. Індивідуальні завдання 

 

ТЕМА 1. Поняття, сутність та форми взаємодії підрозділів 

Національної поліції  під час проведення досудового розслідування 

 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Поняття та сутність взаємодії підрозділів Національної поліції під час 

проведення досудового розслідування.  

2. Права і обов’язки підрозділів Національної поліції під час взаємодії. 

3. Форми взаємодії підрозділів Національної поліції під час проведення 

досудового розслідування. 

 

ТЕМА 2. Організація взаємодії органів досудового розслідування 

Національної поліції з оперативними підрозділами на етапі початку 

досудового розслідування 

 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Організація взаємодії органів досудового розслідування Національної 

поліції з оперативними підрозділами під час розгляду заяв та повідомлень 



про кримінальні правопорушення та під час розслідування кримінальних 

проваджень. 

2. Організація взаємодії органів досудового розслідування Національної 

поліції з оперативними підрозділами під час обміну інформації. 

3. Організація взаємодії органів досудового розслідування Національної 

поліції з оперативними підрозділами під час створення слідчо-оперативних 

груп. 

4. Організація взаємодії органів досудового розслідування Національної 

поліції з оперативними підрозділами під час виконання вказівок та доручень. 

 

ТЕМА 3. Організація взаємодії органів досудового розслідування з 

іншими підрозділами Національної поліції під час планування та 

проведення слідчих (розшукових) дій 

 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Організація взаємодії органів досудового розслідування з іншими 

підрозділами Національної поліції під час планування слідчих (розшукових) 

дій. 

2. Організація взаємодії органів досудового розслідування з іншими 

підрозділами Національної поліції під час проведення слідчих (розшукових) 

дій. 

3. Організація взаємодії органів досудового розслідування з іншими 

підрозділами Національної поліції на рівні слідчих управлінь. 

 

ТЕМА 4. Організація взаємодії органів досудового розслідування 

Національної поліції з оперативними підрозділами під час планування 

та проведення негласних слідчих (розшукових) дій 

 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Організація взаємодії органів досудового розслідування Національної 

поліції з оперативними підрозділами під час планування негласних слідчих 

(розшукових) дій. 

2. Організація взаємодії органів досудового розслідування Національної 

поліції з оперативними підрозділами під час проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій  

 

ТЕМА 5. Організація взаємодії органів досудового розслідування з 

іншими підрозділами Національної поліції  під час застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження 

 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Поняття та класифікація заходів забезпечення кримінального провадження. 

Загальні правила їх застосування. 



2. Організація взаємодії органів досудового розслідування з іншими 

підрозділами Національної поліції  під час застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження. 

 

Примітка: завдання для самостійної та індивідуальної роботи 

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

дисципліни 

 


