ДОВІДКА
про наукову школу кандидата юридичних наук, професора
Смокова Сергія Михайловича
«Криміналістичні та процесуальні аспекти досудового розслідування»

На базі наукової школи постійно проводяться міжкафедральні засідання
та методологічні семінари. Так, у рамках наукової школи були проведені
науково-практичні
конференція

конференції:

«Шляхи

Всеукраїнська

удосконалення

науково-практична

кримінального

процесуального

законодавства» (м. Одеса, 19 квітня 2013 р.), Всеукраїнська науковопрактична конференція «Процесуальні, криміналістичні та психологічні
аспекти досудового розслідування» (м. Одеса, 7 листопада 2014 р.),
Міжнародна

науково-практична

конференція

«Оперативно-розшукова

діяльність та кримінальний процес: теоретико-праксиологічний дискус щодо
їх співвідношення в умовах реформування органів внутрішніх справ
України» (м. Одеса, 22-23 квітня 2015 р.), Міжнародна науково-практична
конференція

«Процесуальні

та

криміналістичні

аспекти

досудового

розслідування» (м. Одеса, 14 квітня 2016 р.), Міжнародна науково-практична
конференція «Процесуальні аспекти досудового розслідування» (м. Одеса, 07
квітня 2017 р.) та ін.
З 2003 року Смоков С.М. є вченим секретарем спеціалізованої вченої
ради СРД 41.722.02 в Одеському державному університеті внутрішніх справ.
У рамках наукової школи, під керівництвом к.ю.н., професора
Смокова С.М. підготована значна кількість дисертаційних досліджень:
1. Берназ П.В. «Взаємодія слідчого з оперуповноваженим ДСБЕЗ при
розслідуванні економічних злочинів», 2006 рік, інв. 7737дск.
2. Білоус О.І. «Затримання підозрюваного як тимчасовий запобіжний
захід у кримінальному процесі України», 2006 рік, інв. 7739 н/т.
3. Михайлов М.П. «Організаційно-тактичні основи розкриття злочинів,
пов’язаних з нелегальною міграцією», 2008 рік, інв. 8458 дск.

4. Толкаченко О.О. «Тактика виявлення організаторів злочинних груп»,
2009 рік, інв. 8500 дск.
5. Горелкіна К.Г. «Кримінально-процесуальні гарантії застосування
запобіжних заходів», 2009 рік, інв. 8508 н/т.
6. Андрусенко С.В. «Виявлення та розслідування у сфері земельних
відносин», 2012 рік, інв. 1876т.
7. Тацієнко В.В. «Основи виявлення та розслідування податкових
злочинів учинених у сфері будівельної діяльності», 2012 рік, інв. 1903т.
8. Варчук О.Г. «Виявлення і розслідування злочинів пов’язаних із
діяльністю конвертаційних центрів», 2014 рік, інв. 2151т.
9. Десятник А.В. «Теоретико-правові засади виявлення причин
правопорушення та умов, які сприяли його вчиненню, у кримінальному
провадженні», 2015 рік.
10. Садова Т.В.

«Обмеження прав і свобод у кримінальному

судочинстві України та держав англо-американської правової системи в
контексті міжнародних стандартів», 2015 рік.
11. Гейко К.Г. «Виявлення і розслідування злочинів, що вчиняються у
сфері функціонування державних цільових фондів України», 2015 рік.
Посібники:
1. Смоков

С.М.

Образцы

процессуальных

документов

досудебного

следствия: практическое пособие / С. М. Смоков, С.М. Холостенко, К.Г.
Горелкина. – Одеса: Одеськ. держ. ун-т внутрішніх справ, 2004. – 195 с.
2. Проблеми протидії транснаціональній організованій злочинності: наук.практ. посіб. / [Вербенський М. Г., Безхлібник Р. М., Берлач А. І., Смоков
С.М. та ін.]. – Х.: Харківськ. нац. ун-т внутрішніх справ, 2010. – 288 с.
3. Смоков С.М. Права людини у сфері кримінальної юстиції: навч.-метод.
посіб. / С.М. Смоков, Т.В. Садова, Б.М. Дердюк. – Івано-Франківськ:
Івано-Франківськ. ф-т НУ «Одеська юридична академія», 2013. – 86 с.
4. Смоков С.М. Прийняття кримінальних процесуальних рішень: навч.метод. посіб. / С.М. Смоков, Т.В. Садова, Б.М. Дердюк. – Івано-

Франківськ: Івано-Франківськ. ф-т НУ «Одеська юридична академія»,
2013. – 96 с.
5. Протидія злочинам у сфері земельних відносин: навч. посіб. / [Бандурка
О.М., Татаров О.Ю., Смоков С.М. та ін.]; за заг. наук. ред. С.М. Гусарова.
– Х.: Харківськ. нац. ун-т внутрішніх справ, 2013. – 170 с. (рекомендовано
МОН України)
6. Смоков С.М. Запобіжні заходи та кримінально-процесуальні гарантії їх
застосування: навч. посіб. / С.М. Смоков. – Одеса: Одеськ. держ. ун-т
внутрішніх справ, 2015. – 132 с.
Автор 91 наукової праці, серед них 76 наукового характеру, 15 навчальнометодичного.
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА СМОКОВА С.М.
Смоков Сергій Михайлович, 1955 року народження.
У 1980 році закінчив Харківський юридичний інститут ім. Ф.Е.
Дзержинського за спеціальністю «Правознавство».
Кандидат юридичних наук з 2003 року. Дисертацію захистив 9 грудня
2002

року

у

спеціалізованій

вченій

раді

Д

26.001.05

Київського

національного університету імені Тараса Шевченка за темою «Внутрішнє
переконання слідчого і його ролі при прийнятті процесуальних рішень»
(диплом ДК № 018289).
Доцент по кафедрі кримінального процесу з 2005 року (атестат ДЦ
№014776).
Професор кафедри кримінального процесу з 2015 року.
Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівня
акредитації більше 19 років, в Одеському державному університеті
внутрішніх справ понад 19 років.
Основні етапи педагогічної діяльності:

02.06.1997 – 25.05.1998 – старший викладач кафедри кримінального процесу
та криміналістики Одеського інституту внутрішніх
справ;
25.05.1998 – 18.02.2002 – заступник начальника кафедри кримінального
процесу та криміналістики Одеського інституту
внутрішніх справ;
18.02.2002 – 20.06.2006 – начальник кафедри кримінального процесу
Одеського юридичного інституту Національного
університету внутрішніх справ;
20.06.2006 – 25.04.2008 – начальник кафедри кримінального процесу
Одеського юридичного інституту Харківського
національного університету внутрішніх справ;
25.04.2008 – 15.10.2010 – начальник кафедри кримінального процесу
факультету підготовки фахівців для підрозділів
слідства та дізнання Одеського державного
університету внутрішніх справ;
16.10.2010 – 01.11.2012 – професор кафедри кримінального процесу
факультету підготовки фахівців для підрозділів
слідства та дізнання Одеського державного
університету внутрішніх справ;
01.11.2012 – 01.07.2013 – професор кафедри кримінального процесу
факультету з підготовки слідчих Одеського
державного університету внутрішніх справ;
01.07.2013 по теп. час –

професор кафедри кримінального процесу
факультету підготовки фахівців для підрозділів
слідства Одеського державного університету
внутрішніх справ.

