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1. НОРМАТИВНА ЧАСТИНА
Права людини. Верховенство права. Конституціоналізм. Міжнародні стандарти у сфері
прав людини. Свобода від катувань. Свобода та особиста недоторканість. Право на
приватність.
Толерантність та недискримінація в роботі поліцейського.
Поняття та особливості проведення досудового розслідування злочинів, учинених на ґрунті
нетерпимості.
Ефективна комунікація. Спілкування. Невербальна комунікація. Офіційне спілкування.
Діалог. Конфлікт та маніпуляція.
Стресостійкість. Стрес та форми його опанування. Психологічна допомога в роботі
слідчого.
Протидія торгівлі людьми. Особливості кримінально-правової кваліфікації. Розмежування
злочинів пов’язаних з торгівлею людьми від інших злочинів.
Попередження насильства в сім’ї. Поняття насильства в сім’ї, його види, форми причини
та прояви. Особливості розслідування злочинів проти життя та здоров’я особи вчинених
неповнолітніми та відносно неповнолітніх.
Взаємодія поліції та суспільства. Вимоги до письмової заяви про вчинення злочину.
Розгляд слідчим звернень учасників кримінального провадження. Надання слідчим
повідомлень у кримінальному провадженні.
Професійна етика. Основи професійної етики працівників правоохоронних органів. Кодекс
професійної етики поліцейського. Основні принципи діяльності слідчого.
Антикорупційне законодавство. Корупція: поняття, запобігання та відповідальність.
Корупційні правопорушення.
УСЬОГО ГОДИН НОРМАТИВНОЇ ЧАСТИНИ
2. ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА
Організація службової діяльності слідчого.
Порядок організації виїзду та прибуття слідчо-оперативної групи на місця вчинення
кримінальних правопорушень та інших подій. Діяльність слідчого з організації роботи
працівників Національної поліції на місці події (права і обов’язки).
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2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Криміналістична реєстрація.
Робота слідчого з криміналістичними обліками та даними Інтегрованої інформаційнопошукової системи Національної поліції України. Довідково-інформаційні бази даних
вільного доступу (державні реєстри), які необхідні слідчим під час досудового розслідування
кримінальних проваджень.
Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами.
Організація взаємодії слідчих з оперативними підрозділами на початковому етапі
розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів та під час проведення негласних слідчих
(розшукових) дій.
Затримання особи.
Дії слідчого щодо дотримання вимог законодавства при затриманні без ухвали слідчого
судді, суду осіб, підозрюваних у вчиненні злочину та при обранні стосовно підозрюваних
запобіжного заходу у виді тримання під вартою під час досудового розслідування в
кримінальному провадженні. Порядок інформування центрів з надання безоплатної
вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб. Затримання та тримання під
вартою неповнолітнього.
Негласні слідчі (розшукові) дії.
Організація проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у
кримінальному провадженні, у тому числі на території, яка знаходиться під юрисдикцією
іншого органу
Правові основи використання криміналістичної техніки.
Застосування техніко-криміналістичних засобів та методів виявлення, фіксації, вилучення й
дослідження доказової інформації. Порядок та методика пошуку, вилучення, фіксації та
направлення на експертне дослідження слідів, виявлених під час огляду місця події.
Особливості фіксації біологічних слідів на місці вчинення злочину. Допустимість
використання як доказів фото- та відеоматеріалів, розміщених у відкритій мережі Інтернет
під час розкриття злочинів.
Речові докази і документи.
Порядок визначення предметів та документів речовими доказами. Поводження з речовими
доказами, зберігання яких ускладнено.
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Особливості використання спеціальних знань під час досудового розслідування.
Актуальні проблеми призначення експертиз у кримінальному провадженні. Молекулярногенетична експертиза, види та її можливості. Особливості дослідження мікрооб’єктів.
Особливості призначення комплексної судової психолого-психіатричної експертизи. Судова
2.8 експертиза об’єктів права інтелектуальної власності. Основні види судових експертиз, які
призначаються в ході досудового розслідування злочинів у сферах господарської та
службової діяльності. Призначення комплексних експертиз у кримінальному провадженні.
Типові помилки, які допускаються при призначенні зазначених експертиз у кримінальному
провадженні.
Слідчий експеримент.
Організація та проведення слідчого експерименту. Перевірка під час слідчого експерименту
2.9 показів підозрюваного щодо наявності чи відсутності співучасників, попередньої змови та
перевірка показів учасників кримінального провадження тощо. Фіксація результатів слідчого
експерименту.
Здійснення арешту майна.
Категорія майна, яка підлягає арешту в кримінальному провадженні. Порядок вилучення та
накладання арешту на майно, у тому числі тимчасове затримання та зберігання транспортних
2.10
засобів на спеціальних майданчиках і стоянках. Вимоги кримінального процесуального
законодавства до вилучення, накладення арешту, забезпечення зберігання транспортних
засобів, а також їх повернення.
Тимчасовий доступ до речей і документів.
2.11 Особливості здійснення тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх
частин, мобільних терміналів систем зв’язку.
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Розслідування дорожньо-транспортних пригод.
Особливості проведення слідчих (розшукових) дій (огляд місця події) та призначення
експертиз під час розслідування кримінальних правопорушень за фактами дорожньотранспортних пригод. Методика проведення огляду місця події, допитів учасників та свідків,
2.12
а також слідчих експериментів за їх результатами, автотехнічні, транспортно-трасологічні,
медико-криміналістичні, судово-медичні експертизи, підстави призначення комплексних
експертиз. Розслідування кримінальних правопорушень, передбачених статтями 287, 288,
291 КК України.
Загальні засади міжнародного співробітництва.
Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій. Порядок підготовки та
2.13 передачі матеріалів міжнародних запитів (доручень) до компетентних органів іноземних
держав, у яких запитується про необхідність проведення слідчих (розшукових) дій, у тому
числі негласних слідчих (розшукових) дій.
Особливі порядки кримінальних проваджень на підставі угод та у формі приватного
обвинувачення.
2.14
Кримінальне провадження на підставі угод.
Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення.
Основи кримінального аналізу.
2.15 Можливості використання результатів кримінального аналізу під час розкриття та
розслідування злочинів.
УСЬОГО ГОДИН ВАРІАТИВНОЇ ЧАСТИНИ

3. КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ
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3.1

Комплексний підсумковий екзамен на основі таких тем:
Права людини. Верховенство права. Конституціоналізм. Антикорупційне законодавство.
Організація службової діяльності слідчого. Криміналістична реєстрація. Взаємодія слідчого з
іншими суб’єктами. Негласні слідчі (розшукові) дії. Затримання особи. Правові основи
використання криміналістичної техніки. Речові докази і документи. Особливості
використання спеціальних знань у досудовому провадженні. Слідчий експеримент.
Здійснення арешту майна. Тимчасовий доступ до речей і документів. Загальні засади
міжнародного співробітництва. Особливі порядки кримінальних проваджень на підставі угод
та у формі приватного обвинувачення. Особливості розслідування злочинів учинених на
ґрунті нетерпимості.

2

УСЬОГО ГОДИН

98

Ректор ВНЗ

У т.ч.
практичні
заняття, год

Назва теми

У т.ч. лекції

№
з/п

Заплановано
годин

6

45

51

Заняття
проводить

ПІБ

___.____.2016

ПОГОДЖЕНО
Заступник Голови Національної поліції України –
начальник Головного слідчого управління
полковник поліції
___.___.2016

О.Ф. Вакуленко

