
Програмові вимоги до складання іспиту 

1. Поняття слідчої діяльності.  
2. Сутність та значення слідчої діяльності (організаційно-управлінський 

та процесуальний аспекти). 
3. Завдання органів досудового розслідування. 
4. Основні функції органів досудового розслідування. 
5. Принципи організації діяльності слідчих підрозділів. 
6. Розвиток радянського кримінально-процесуального законодавства в 

період становлення радянської влади в Україні. 
7. Система та повноваження органів дізнання і досудового слідства у 

першій половині 20 ст. 
8. Прийняття кримінально-процесуального кодексу УРСР 1960 року та 

зміни в органах досудового розслідування. 
9. Аналіз системи органів дізнання та досудового слідства за КПК 1960 

р., їх повноважень, завдань та функцій. 
10. Поняття і класифікація учасників кримінального провадження. 
11. Сторона обвинувачення: прокурор; органи досудового 

розслідування; керівник органу досудового розслідування; слідчий; оперативні 
підрозділи. 

12. Сторона захисту: підозрюваний, обвинувачений та їх законні 
представники; виправданий; засуджений; захисник. 

13. Суд як єдиний орган судової влади в Україні. 
14. Суд, слідчий суддя, присяжний як суб’єкти кримінально-

процесуальної діяльності. 
15. Органи досудового розслідування в Україні. Їх характеристика. 
16. Головне слідче управління МВС України: загальна характеристика.  
17. Слідчі управління (відділи) головних управлінь, управлінь 

МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та 
Севастополі, на транспорті (далі – слідчі управління (відділи) ГУМВС, 
УМВС України). 

18. Слідчі відділи (відділення) міських, районних, лінійних управлінь 
(відділів) головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній 
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті. 

19. Правова основа діяльності органів досудового розслідування МВС. 
20. Структура та штатна чисельність органів досудового розслідування 

МВС України. 
21. Завдання органів досудового розслідування ОВС. 
22. Основні функції органів досудового розслідування ОВС. 
23. Сутність управлінської діяльності слідчих підрозділів фінансових 

розслідувань Державної фіскальної служби України. 
24. Організаційно-правові цілі-завдання і принципи діяльності слідчих 

підрозділів фінансових розслідувань.  
25. Основні принципи діяльності в організації роботи слідчих 

підрозділів фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України. 
26. Принципи організації розслідування злочинів у сфері оподаткування. 
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27. Функції слідчих підрозділів фінансових розслідувань Державної 
фіскальної служби України в організації їх діяльності. 

28. Статистична робота слідчих підрозділів фінансових розслідувань 
Державної фіскальної служби України. 

29. Спеціальні (спеціалізовані) функції слідчих підрозділів Державної 
фіскальної служби України  

30. Допоміжні (обслуговуючі) функції слідчих підрозділів Державної 
фіскальної служби України.  

31. Організаційна структура слідчих підрозділів Державної фіскальної 
служби України та матеріально-технічне і охоронне забезпечення їх роботи. 

32. Слідчий та його процесуальний статус. 
33. Повноваження слідчого, його права та обов’язки. 
34. Слідчий-методист, слідчий-криміналіст, помічник слідчого відділу. 

Їх права та обов’язки. 
35. Службова особа, відповідальна за перебування затриманих. 
36. Керівник органу досудового розслідування. Його процесуальні та 

організаційно-управлінські права та обов’язки 
37. Поняття і сутність процесуальної самостійності слідчого. 
38. Поняття, зміст і значення процесуальної незалежності слідчого. 
39. Правові гарантії процесуальної самостійності і незалежності 

слідчого. 
40. Поняття, сутність і система правових гарантій процесуальної 

незалежності і самостійності слідчого. 
41. Правові гарантії реалізації процесуальної самостійності і 

незалежності слідчого. 
42. Загальні положення організації роботи органів досудового 

розслідування. 
43. Територіально-зональний та/або лінійний принцип роботи органів 

досудового розслідування. 
44. Планування, аналітична, методична і статистична робота органів 

досудового розслідування та координація їх діяльності. 
45. Організація роботи слідчого управління (відділу) ГУМВС, УМВС 
46. Організація роботи слідчих підрозділів в територіальних органах. 
47. Порядок ведення єдиного обліку в органах і слідчих підрозділах заяв 

і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. 
48. Правила єдиного обліку в органах і слідчих підрозділах заяв і 

повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. 
49. Правила ведення журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про 

вчинені кримінальні правопорушення та інші події (ЄО). Його зміст. 
50. Організація роботи у слідчих органах з питань статистики. 
51. Нагляд за обліком кримінальних праворушень. 
52. Організація обліку та руху кримінальних проваджень. 
53. Єдиний реєстр досудових розслідувань (ЄРДР). 
54. Завдання взаємодії органів досудового розслідування з іншими 

правоохоронними органами та їх підрозділами. 
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55. Правова основа взаємодії органів досудового розслідування з іншими 
правоохронними органами та їх підрозділами. 

56. Основні принципи взаємодії органів досудового розслідування з 
іншими правоохронними органами та їх підрозділами. 

57. Організація взаємодії при надходженні заяв і повідомлень про 
кримінальні правопорушення та реагуванні на них. 

58. Організація взаємодії при направленні оперативним підрозділом 
матеріалів за результатами оперативно-розшукової діяльності до слідчого 
підрозділу. 

59. Організація роботи СОГ під час досудового розслідування 
кримінальних правопорушень. 

60. Виконання співробітниками оперативного підрозділу письмових 
доручень про проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих 
(розшукових) дій під час досудового розслідування. 

61. Забезпечення взаємодії слідчого з іншими підрозділами при 
зупиненні досудового розслідування.  

62. Організація взаємодії слідчого з іншими підрозділами на стадії 
судового розгляду кримінальних проваджень.  

63. Виконання ухвал суду про проведення певних слідчих (розшукових) 
дій з метою встановлення обставин або перевірки обставин, які мають істотне 
значення для кримінального провадження. 

64. Теоретичні основи використання спеціальних знань у кримінальному 
провадженні. 

65. Правове регулювання використання спеціальних знань у 
кримінальному провадженні. 

66. Використання слідчим спеціальних знань самостійно. 
67. Залучення слідчим спеціаліста при проведенні слідчих (розшукових) 

дій. 
68. Призначення слідчим експертизи у кримінальному провадженні. 
69. Висновок експерта та його оцінка слідчим. 
70. Сутність взаємодії слідчих різних правоохоронних відомств. 
71. Підстави правового забезпечення взаємодії слідчих різних 

правоохоронних органів. 
72. Процесуальні та організаційні заходи забезпечення взаємодії слідчих 

різних правоохоронних відомств. 
73. Формування та діяльність міжвідомчих слідчо-оперативних груп. 
74. Прокурорський нагляд і відомчий контроль за діяльністю 

міжвідомчих слідчих та слідчо-оперативних груп. 
75. Особливості організації взаємодії при розслідуванні кримінальних 

правопорушень, учинених проти життя, здоров’я, статевої свободи та статевої 
недоторканості особи. 

76. Особливості організації взаємодії при розслідуванні дорожньо-
транспортних пригод. 

77. Особливості організації взаємодії при розслідуванні кримінальних 
правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. 
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78. Особливості взаємодії при досудовому розслідуванні кримінальних 
правопорушень у сфері господарської та службової діяльності. 

79. Особливості організації взаємодії при досудовому розслідуванні 
кримінальних правопорушень, учинених членами організованих груп та 
злочинних організацій. 

80. Психологічні основи слідчої діяльності. 
81. Психологічний прогноз поведінки учасників кримінального 

провадження. 
82. Вивчення слідчим психології підозрюваного: ціль, зміст та прийоми. 
83. Психологія слідчого експерименту. 
84. Психологічні аспекти обшуку. 
85. Психологічні аспекти огляду місця події. 
86. Психологічні аспекти допиту свідків різних вікових категорій та осіб, 

які володіють психічними і фізичними вадами. 
87. Судово-психологічна експертиза у кримінальному провадженні. 
88. Поняття та значення відомчого контролю за досудовим 

розслідуванням. 
89. Роль начальника органу досудового розслідування при здійсненні 

відомчого контролю. 
90. Прокурорський нагляд за діяльністю органів досудового 

розслідування. 
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Структура курсу. 
 

Назви тем 

Кількість годин 
денна форма Заочна форма 

Усьог
о 

у тому числі усь
ого 

у тому числі 

л п інд с.р. л п інд с.р
. 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 
1. Поняття та сут-
ність слідчої діяль-
ності 

6 2 2  2  1   4 

2. Історія становлен-
ня та розвитку 
органів досудового 
розслідування 
України 

4    4     4 

3. Органи досудо-
вого розслідування в 
системі правоохо-
ронних органів Ук-
раїни 

6 2 2  2  1   4 

4. Структура, зав-
дання та функції 
органів досудового 
розслідування ОВС 

6 2 2  2     4 

5. Структура, зав-
дання та функції 
підрозділів фінансо-
вого розслідування 
Державної 
фіскальної служби 

4    4     4 

6. Слідчий (керівник 
органу досудового 
розслідування) як 
учасник криміналь-
ного провадження 

6 2 2  2     4 

7. Процесуальна са-
мостійність і неза-
лежність слідчого та 
їх правові гарантії 

4    4     3 

8. Організація діяль-
ності органів досу-
дового розслі-
дування 

7 2 2  3     3 

9. Реєстр та облік в 8 2 2  4 1 1   3 
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органах досудового 
розслідування кри-
мінальних правопо-
рушень та провад-
жень 
10. Взаємодія слід-
чого з оперативними 
та іншими підроз-
ділами на почат-
ковому етапі 
розкриття і розслі-
дування криміналь-
них правопорушень 

8 2 2  4 1 1   3 

11. Взаємодія 
слідчого з 
оперативними та ін-
шими підрозділами 
під час досудового 
розслідування та 
судового розгляду 
кримінальних справ 

8 2 2  4     3 

12. Використання 
слідчим у 
кримінальному 
провадженні 
спеціальних знань 

8 2 2  4     3 

13. Взаємодія слід-
чих різних правоохо-
ронних органів 

8 2 2  4     3 

14. Особливості 
взаємодії слідчого з 
іншими органами та 
підрозділами при 
розслідуванні окре-
мих видів злочинів 

8 2 2  4     3 

15. Психологічні ас-
пекти діяльності 
слідчого 

8 2 2  4     3 

16. Відомчий конт-
роль та нагляд за 
діяльністю органів 
досудового 
розслідування 

6  2  4     3 

Усього: 105 24 26  55 4 2   54 
 


