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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

 
Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

 
 

Кількість кредитів – 

3 

Галузь знань 

08 «Право» 
 
 

вибіркова 

Спеціальність 

081 «Право» 

Модулів – 1  
Освітній ступінь: 

Доктор філософії 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 1  1-й 

 Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

 1-й 

Лекції 

   4 год. 

Семінарські 

 4 год. 

Індивідуальна робота 
  

Самостійна робота 

 82 год. 
 

Вид контролю: залік 

 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета викладання вибіркової навчальної дисципліни «Актуальні питання 

доказового права» полягає у закріпленні, розширенні та поглибленні знань 

слухачами норм законодавства, які регулюють діяльність органів досудового 

розслідування та учасників кримінального провадження щодо здійснення 

кримінального процесуального доказування у кримінальному провадженні, 

набуття практичних навичок самостійно аналізувати стан дотримання 

законодавства та реагувати на порушення законів. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Проблеми кримінального 

процесуального доказування» є: 

- набуття навичок тлумачення положення норм Конституції України, чинного 

законодавства щодо здійснення кримінального процесуального доказування 

у кримінальному провадженні; 

- усвідомлення організаційно-правового змісту, сутності та значення 

кримінального процесуального доказування у кримінальному провадженні; 
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- вільна орієнтація в системі чинного законодавства, що регулює здійснення 

кримінального процесуального доказування у кримінальному провадженні. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни ад’юнкт/аспірант повинен 

мати здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного 

характеру у сфері права та володіти такими загальними компетентностями: 

ЗК1. Здатність виявляти та вирішувати проблеми, генерувати нові наукові 

ідеї на межі предметних галузей і здійснювати власні дослідження.  

ЗК2. Здатність приймати обґрунтовані самостійні рішення, планувати, 

організовувати і здійснювати комплексні дослідження на сучасному рівні з 

використанням новітніх інформаційних і комунікаційних технологій на основі 

цілісного системного наукового світогляду з використанням знань в області права. 

ЗК5. Здатність вільно сприймати, обробляти та презентувати інформацію 

державною та іноземною мовами на загальні та фахові теми.  

ЗК6. Здатність ефективно спілкуватись, обмінюватись думками із загальною 

та спеціальною аудиторією у національному та міжнародному контексті, а також 

подавати інформацію у зручний та зрозумілий спосіб. 

Та спеціальними (фахові, предметні) компетентностями: 

СК3. Здатність ідентифікувати, збирати, опрацьовувати, аналізувати та 

критично оцінювати результати правотворчої діяльності, виробляти пропозиції 

щодо її удосконалення. 

СК9. Здатність аналізувати та оцінювати вплив Конвенції про захист прав 

людини та основоположних свобод, а також практики Європейського суду з прав 

людини на розвиток правової системи та правозастосування в Україні. 

СК16. Здатність здійснювати тлумачення кримінально-процесуальних норм 

під час проведення досудового розслідування. 

Результати навчання: 

РН1. Самостійно мислити, проводити критичний аналіз, оцінку і синтез 

нових та комплексних ідей.  

РН7. Вміти використовувати сучасні інформаційні та комунікативні 

технології при спілкуванні, обміні, пошуку, обробленні, аналізі правової 

інформації та інтерпретації правових джерел, зокрема, статистичні методи аналізу 

даних великого обсягу, спеціалізовані бази даних та інформаційні системи. 

РН9. Аналізувати та тлумачити чинне законодавство, правотворчу і 

правозастосовчу діяльність, розробляти пропозиції щодо їх удосконалення та 

впровадження у практичну діяльність. 

РН11. Вміти самостійно збирати та критично опрацьовувати правові 

джерела, проводити їх текстологічне вивчення, тлумачення, надавати їм критичну 

характеристику. 

РН21. Прийняття самостійних рішень по кримінальному провадженню. 

 



4 
 

Міждисциплінарні зв’язки: «Методика та організація підготовки та написання 

дисертації», «Сучасні інформаційні технології в юридичних дослідженнях», 

«Доктрина прав людини», «Теоретико-методологічні проблеми кримінального 

права», «Криміналістичні версії під час розслідування кримінальних 

правопорушень», «Методика розслідування окремих видів кримінальних 

правопорушен». 

3. Програма вибіркової дисципліни 

Тема 1. Кримінальне процесуальне доказування 

Поняття, сутність, мета та значення кримінального процесуального 

доказування. Предмет, межі і суб’єкти доказування. Обставини, що підлягають 

доказуванню: подія кримінального правопорушення; винуватість 

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення; вид і розмір 

шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; обставини, які впливають на 

ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення; обставини, що є 

підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; 

обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів 

кримінально-правового характеру. Засоби та методи доказування. 

 
Тема 2. Правові та морально-етичні засади кримінального 

процесуального доказування 

Нормативні засади кримінального провадження. Вимоги міжнародних 

нормативно-правових актів та вітчизняного законодавства (Конвенція про захист 

прав людини та основоположних свобод, Конституція України, Кримінальний 

кодекс України, Кримінальний процесуальний кодекс України, Про 

оперативно-розшукову діяльність, Про забезпечення безпеки осіб, які беруть 

участь у кримінальному судочинстві та ін.) Безпосередність дослідження 

показань, речей і документів. Норми, якими регламентується провадження 

процесуальних дій зі збирання та перевірки доказів. Моральні засади 

доказування. Елементи професійної етики слідчих, прокурорів. Презумпція 

невинуватості та забезпечення доведеності вини. 

 
Тема 3. Процес доказування у кримінальному провадженні 

Сутність та зміст процесу доказування у кримінальному провадженні та 

його елементи. Поняття та класифікація доказів. Особливості доказування у 

різних стадіях кримінального процесу. Процесуальні джерела доказів 

(показання, речові докази, документи, висновок експерта). Збирання, перевірка 

доказів та їх процесуальних джерел сторонами кримінального провадження. 

Оцінка доказів та їх процесуальних джерел. Умови та процесуальний порядок 

визнання доказів недопустимими. 

 
Тема 4. Показання у кримінальному провадженні 
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Поняття показань. З’ясування достовірності показань свідка. Показання 

потерпілого. Показання підозрюваного та обвинуваченого. Показання інших 

учасників кримінального провадження. Показання з чужих слів. 

 
Тема 5. Речові докази 

Поняття речових доказів. Види речових доказів. Знаряддя вчинення 

кримінального правопорушення. Предмети, що зберегли на собі сліди 

кримінального правопорушення. Предмети, що були об’єктом кримінального 

протиправного посягання. Зберігання речових доказів. 

 

Тема 6. Документи у кримінальному провадженні 

Поняття та види документів. Протоколи процесуальних дій та додатки до 

них. Матеріали за результатами ОРД. Висновки ревізій та акти перевірок. 

Зберігання документів. 

 
Тема 7. Висновки експерта 

Поняття висновку експерта. Випадки обов’язкового призначення та 

проведення експертиз. Відомості, що містяться у висновку експерта. Оцінка 

висновку експерта. 

4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьог 

о 

у тому числі усьог 

о 

у тому числі 

л с лаб інд с.р. л с лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль. Актуальні питання доказового права 
1.Кримінальне 

процесуальне 

доказування 

 

6 

 

2 

 

2 

   

2 
 

14 

 

2 

    

12 

2.Правові та 

морально-етичні 

засади кримінального 

процесуального 
доказування 

 
 

14 

 
 

2 

 
 

2 

   
 

10 

 
 

10 

     
 

10 

3.Процес доказування 

у кримінальному 

провадженні 

 

14 

 

2 

 

2 

   

10 
 

26 

 

2 

 

4 

   

20 

4.Показання у 

кримінальному 
провадженні 

 

16 

 

2 

 

4 
   

10 
 

10 

     

10 

5.Речові докази 12 2 2   8 10     10 

6.Документи у 

кримінальному 

провадженні 

 

14 

 

2 

 

2 
   

10 
 

10 

     

10 

7.Висновки експерта 14 2 2   10 10     10 

Усього годин 90 14 16   60 90 4 4   82 
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5. Теми семінарських занять 

(заочна форма навчання) 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Кримінальне процесуальне доказування 0 

2. Правові та морально-етичні засади кримінального процесуального 

доказування 

0 

3. Процес доказування у кримінальному провадженні 4 

4. Показання у кримінальному провадженні 0 

5. Речові докази 0 

6. Документи у кримінальному провадженні 0 

7. Висновки експерта 0 

 Всього 4 

 
 

6. Самостійна робота 

(заочна форма навчання) 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Кримінальне процесуальне доказування 12 

2. Правові та морально-етичні засади кримінального процесуального 

доказування 

10 

3 Процес доказування у кримінальному провадженні 20 

4. Показання у кримінальному провадженні 10 

5. Речові докази 10 

6. Документи у кримінальному провадженні 10 

7. Висновки експерта 10 

 Всього 82 

 

7. Індивідуальні завдання 

З метою поглиблення знань із дисципліни пропонується виконання 

індивідуальних творчих завдань у вигляді написання наукових рефератів за 

визначеною тематикою. Реферати виконуються на основі самостійного 

вивчення рекомендованої літератури і законодавства, перелік яких не обмежує 

ініціативи аспіранта та його можливостей у використанні більш широкого кола 

наукових досліджень. До літератури відносяться: першоджерела; рішення 

ЄСПЛ та національних судів, підручники і навчальні посібники; наукові 

дослідження (монографії, наукові статті та ін.) З проблем, досліджених у 

наукових рефератах, аспіранти можуть підготувати і виголосити доповіді під 

час проведення семінарських занять. 

 
8. Методи навчання 

Вибір методів навчання зумовлений характером пізнавальної діяльності 

слухачів та особливостями навчального процесу у вищій школі. Зокрема, для 
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досягнення мети навчальної дисципліни, формування комплексу відповідних 

знань та вмінь застосовуються історичний, формально-догматичний, метод 

системно-структурного аналізу, синтезу, індукції, аналогії, ідеалізації та 

дослідницький методи. 

 
9. Оцінювання результатів освітньої діяльності 

 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 балів з кожної 

навчальної дисципліни, які перераховуються в національну шкалу та шкалу 

оцінювання ECTS. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять 

і має на меті перевірку рівня підготовленості здобувачів вищої освіти з певних 

тем програми навчальної дисципліни, а також виконання конкретних завдань. 

Поточний контрользнань студентів оцінюється за національною шкалою («2», 

«3», «4», «5»), з обов’язковим переведенням при підсумковому контролі оцінок 

в бали за допомогою шкали навчального закладу до національної шкали та 

шкали ECTS. Незадовільна оцінка («2») відпрацьовується в обов’язковому 

порядку, протягом 10 днів з моменту отримання (для підрахунку загальної 

кількості балів враховується лише оцінка, отримана при відпрацюванні). 

Оцінки, отримані здобувачем вищої освіти під час поточного контролю, 

виставляються викладачем в Журналі обліку роботи академічної групи. 

Семестровий контроль проводиться у формі семестрового заліку. 

Підсумковий контроль здійснюється з метою з’ясування рівня засвоєння 

теоретичного та практичного матеріалу з навчальної дисципліни та виставлення 

підсумкової оцінки. Підсумкова оцінка визначається як середньоарифметична 

оцінок підсумкового семестрового контролю, або за результатами заліку. 

Для отримання підсумкової оцінки здобувачеві вищої освіти необхідно 

мати не менше 2/3 оцінок від загальної кількості семінарських занять. 

Якщо протягом вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

набрав суму балів більше 74 за шкалою оцінювання ECTS, то він отримує 

оцінки за набраними балами В/Добре, С/Добре, А/Відмінно без складання 

підсумкового контролю. Якщо здобувач вищої освіти бажає покращити оцінку, 

отриману як середньоарифметичну результатів поточного контролю, то він 

може скласти екзамен (залік). 

Здобувачів вищої освіти в обов’язковому порядку складає екзамен (залік), 

якщо він набрав менше 74 балів, а загальна кількість отриманих позитивних 

оцінок за семестр складає менше 2/3 від загальної кількості семінарських занять 

та поточних контрольних заходів. 

Результати підсумкового контролю, перераховані в бали, заносяться 

викладачем в заліково-екзаменаційну відомість, залікову книжку та 
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індивідуальний навчальний план за шкалою оцінювання ECTS та 

національною шкалою. 

10. Критерії оцінювання знань 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

За внутрішньою 

шкалою навчального 

закладу в балах 

 

За шкалою ECTS /За національною шкалою 

 Вноситься до відомості 
 екзамен залік 

90 – 100 А/Відмінно  
А,В,С, D, Е 

/Зараховано 

82-89 В/Добре 

74-81 С/Добре 

64-73 D/Задовільно 

60-63 Е/Задовільно 

35-59 
FX/Незадовільно Не зараховано 

з можливістю повторного складання 

 
0-34 

F/Незадовільно Не зараховано 

з обов’язковим повторним курсом 

 

 

Для ти, хто складає залік та екзамен, критерії оцінювання знань наступні. 

Оцінка А/ “відмінно”– виставляється, якщо здобувач вищої освіти має 

глибокі і системні знання, вміє узагальнювати теоретичний матеріал, 

співвідносити загальні знання з конкретними ситуаціями; засвідчив уміння 

критично оцінювати варіантні підходи щодо сутності норм та уявлень; оволодів 

навиками аналізувати, моделювати та адекватно оцінювати ситуацію; обізнаний 

з науковими працями вітчизняних та зарубіжних спеціалістів в даній області; 

матеріал викладає логічно, послідовно, переконливо. 

Оцінка В, С / “добре” – виставляється, якщо здобувач вищої освіти  

виявив достатньо повні знання курсу; дає правильні, хоча і не завжди повні 

визначення явищ дійсності; оволодів навичками співвідносити теоретичні 

знання з конкретними ситуаціями; висловлює своє ставлення до варіантних 

теорій щодо сутності явищ; засвоїв основи аналітичного методу; допускає 

незначні неточності в розкритті окремих теоретичних положень. 

Оцінка D, Е / “задовільно” – здобувач вищої освіти взагалі засвоїв 

програмний матеріал курсу в передбаченому обсязі з деякими неточностями у 

визначенні основних явищ та процесів; намагається висловити своє ставлення 

до проблемних питань, хоча і не завжди адекватно; вміє аналізувати набуті 

теоретичні знання і співвідносити їх з конкретними ситуаціями; виклад 

матеріалу непослідовний, неточний, з наявними помилками. 



9 
 

Оцінка FX, F/ “незадовільно” – здобувач вищої освіти виявив слабкі 

(відсутність) знання теоретичного програмного матеріалу; не  зміг дати 

визначення основних провідних категорій та явищ; відсутні навички адекватної 

оцінки норм  і теорій; виклад матеріалу непослідовний, нелогічний, 

фрагментарний, з грубими помилками. 

 

 
 

11. Питання для підсумкового контролю 

 

Перелік питань для підготовки до заліку 

1. Поняття кримінального процесуального доказування. 

2. Сутність та мета кримінального процесуального доказування. 

3. Предмет, межі та суб’єкти доказування. 

4. Методи доказування. 

5. Доказування як форма пізнання. 

6. Доказування і кримінальна процесуальна форма. 

7. Властивості доказів. 

8. Нормативно-правові засади кримінального процесуального 

доказування. 

9. Моральні засади доказування. 

10. Роль презумпції в процесі доказування. 

11. Сутність процесу доказування у кримінальному провадженні. 

12. Поняття та класифікація доказів. 

13. Належність та допустимість доказів. 

14. Недопустимість доказів, отриманих внаслідок істотного порушення 

прав та свобод людини. 

15. Недопустимість доказів та відомостей, які стосуються особи 

підозрюваного, обвинуваченого. 

16. Характеристика процесуальних джерел доказів. 

17. Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному 

провадженні. 

18. Обов’язок доказування. 

19. Суб’єкти збирання доказів. 

20. Показання. 

21. З’ясування достовірності показань свідка. 

22. Показання потерпілого. 

23. Показання підозрюваного та обвинуваченого. 

24. Показання інших учасників кримінального провадження. 

25. Показання з чужих слів. 

26. Поняття та види речових доказів. 

27. Знаряддя вчинення кримінального правопорушення. 

28. Предмети, що зберегли на собі сліди кримінального правопорушення. 

29. Предмети, що були об’єктом кримінального протиправного 
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посягання. 

30. Зберігання речових доказів. 

31. Протоколи процесуальних дій та додатки до них. 

32. Матеріали за результатами ОРД. 

33. Висновки ревізій та акти перевірок. 

34. Зберігання документів. 

35. Поняття висновку експерта. 

36. Випадки обов’язково призначення та проведення експертиз. 

37. Відомості, що містяться у висновку експерта. 

38. Оцінка висновку експерта. 

39. Способи збирання доказів. 

40. Які особливості встановлює закон щодо збирання доказів стороною 

захисту та потерпілим. 

41. У чому полягає відмінність між документом як самостійним видом 

доказів і документом – речовим доказом. 

42. Ознаки, які відрізняють речові докази від інших видів доказів. 

43. Ознаки документа як джерела доказів. 

44. Критерії, які покладені в основу класифікації доказів. Практичне 

значення такої класифікації. 

45. Умови недопустимості доказів. 

 

 
12. Рекомендована література 

Базова: 

 
1. Загальна декларація прав людини: прийнята і проголошена 

резолюцією 217 А (ІІІ) Генеральної Асамблеї ООН від 10. 12. 1948 р. URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_015 (дата звернення: 05.09.2019). 

2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: 

міжнародна конвенція від 04. 11. 1950 р. із змін., внес. згідно із Протоколами : 

за станом на 01. 06. 2010 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004 

(дата звернення: 05.09.2019). 

3. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права: прийнято 

16. 12. 1966 р. Генеральною Асамблеєю ООН. URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_043 (дата звернення: 05.09.2019). 

4. Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (ETS 173): 

міжнародна конвенція від 27. 01. 1999 р. № ETS173. URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_101 (дата звернення: 05.09.2019). 

5. Про судоустрій і статус суддів: закон України від 07. 07. 2010 р. № 

2453-VI із змін., внес. згідно із Законами України та Рішеннями 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_015
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_015
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_043
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_043
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_101
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_101
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Конституційного Суду: за станом на 01. 04. 2015 р. № 213-19. URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2453-17 (дата звернення: 05.09.2019). 

6. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. : 

URL: http://zakon2.rada.gov.ua (дата звернення: 05.09.2019). 

7. Про амністію: Закон України від 12.12.2008 р.: Відомості Верховної 

Ради України. 2009, № 15. Ст. 189. 

8. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05 липня 

2012 року URL: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=43306  (дата 

звернення: 05.09.2019). 

9. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному 

судочинстві: Закон України від 23 грудня 1993 р. Голос України. 1994, 2 

березня. 

10. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою 

злочинністю: Закон України від 30 червня 1993 р. Голос України. 1993, 6 

серпня. 

11. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 

1992 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua (дата звернення: 05.09.2019). 

12. Про Національну поліцію: Закон України від 02 липня 2015 р. URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua (дата звернення: 05.09.2019). 

13. Про попереднє ув’язнення: Закон України від 30 червня 1993 р. : 

Відомості Верховної Ради України. 1993. № 35. Ст. 360. 

14. Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 р.: 

Відомості Верховної Ради України. 1994. № 28. Ст.232. 

15. Про затвердження Інструкції з організації реагування на повідомлення 

про кримінальні правопорушення, інші правопорушення, надзвичайні ситуації 

та інші події, та забезпечення оперативного інформування в органах і 

підрозділах внутрішніх справ України, що затверджена наказом МВС України 

№ 940 від 22 жовтня 2012 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua (дата звернення: 

05.09.2019). 

16. Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів 

досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної 

поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та 

розслідуванні: наказ МВС України № 575 від 07 серпня 2017 р. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua (дата звернення: 05.09.2019). 

17. Про організацію діяльності органів досудового розслідування 

Національної поліції України : наказ МВС України № 570 від 06 липня 2017 р. 

URL: http://zakon2.rada.gov.ua (дата звернення: 05.09.2019). 

18. Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та 

використання їх результатів у кримінальному провадженні [Електронний 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2453-17
http://zakon2.rada.gov.ua/
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id&pf3511=43306
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id&pf3511=43306
http://zakon2.rada.gov.ua/
http://zakon4.rada.gov.ua/
http://zakon4.rada.gov.ua/
http://zakon2.rada.gov.ua/
http://zakon2.rada.gov.ua/
http://zakon2.rada.gov.ua/
http://zakon2.rada.gov.ua/
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ресурс] : наказ Генеральної Прокуратури України, МВС України, СБ України, 

Міністерства фінансів України, Адміністрації Державної прикордонної служби 

України, Міністерства юстиції України № 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16 

листопада 2012 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua (дата звернення: 05.09.2019). 

19. Про затвердження Інструкції про участь працівників Експертної 

служби МВС України в кримінальному провадженні: наказ МВС України від 26 

жовтня 2012 р. № 962. 

20. Про затвердження Інструкції з оформлення документів у системі 

МВС України: Наказ МВС України від 27 липня 2012 р. № 650. 

21. Про затвердження та введення в дію Інструкції про порядок 

вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних 

справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і 

суду: затверджена наказом Генеральної прокуратури України, МВС України, 

ДПА України, СБ України, Верховним судом України, Державною судовою 

адміністрацією України 27 серпня 2010 р. № 51/401/649/471/23/125. 

 
Допоміжна: 

22. Берназ В.Д., Берназ П.В. Взаємодія слідчого з оперативним 

уповноваженим, спеціалістом та експертом при розслідуванні злочинів, 

пов’язаних із наркобізнесом: навчально-практичний посібник. Одеса: ОЮІ 

ХНУВС, 2005. 52 с. 

23. Грібов М., Соколовий В. Прокурорський нагляд за діяльністю 

оперативних підрозділів з виконання доручень на проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій : Вісник Прокуратури. 2014. № 10. С. 41–48. 

24. Климчук М. П. Цуцкірідзе М.С. Взаємодія слідчих  та  

оперативних підрозділів у досудовому розслідуванні : навчальний посібник 

Київ, 2013. 203 с. 

25. Молдаван А.В., Кацавець Р.С. Кримінальний процес України: Лекції. 

Процесуальні документи. К.: Алерта, 2014. 352 с. 

26. Оперативно-розшукова діяльність та негласні слідчі (розшукові) дії 

(Загальна частина) за ред. В. І. Василинчука, Д. Й. Никифорчука, В. В. Черней 

та ін. К. : Д.П. «Розвиток», 2013. – 236 с. 

27. Поліщук О.В., Деревянкін С.Л., Албул С.В., Пойзнер О.Б. 

Кримінальний процес : навч.-метод. посібн. Одеса : ОДУВС, 2014. 266 с. 

28. Погорецький М.А. Негласні слідчі (розшукові) дії: проблеми 

провадження та використання результатів у доказуванні. Юридичний часопис 

Національної академії внутрішніх справ. Київ, 2013. № 1. С. 270–277. 

29. Тарасенко В.Є., Хараберюш І.Ф., Шаптала О.С., Жовтан П.В. 

Використання матеріалів ОРД в інтересах кримінального процесу: методичні 

рекомендації. Одеса: ОДУВС, 2015. 28 с. 

http://zakon2.rada.gov.ua/
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30. Тарасенко В.Є. Процесуальні функції оперативних підрозділів 

Національної поліції України в сучасних умовах протидії злочинності. Роль та 

місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: 

матеріали  9-ї  Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Одеса, 

30 березня 2017 р.) Одеса: ОДУВС, 2017. 

31. Тарасенко В.Є., Поліщук О.В. Організація взаємодії органів 

досудового розслідування та оперативних підрозділів при проведенні негласних 

слідчих (розшукових) дій в межах кримінальних проваджень: метод.  рек. 

Одеса: ОДУВС, 2017. 78 с. 

32. Тарасенко В.Є., Головін Д.В., Поліщук О.В. Взаємодія органів 

досудового розслідування з іншими органами і підрозділами Національної 

поліції України в запобіганні, виявленні та розслідуванні злочинів: навчальний 

посібник. Одеса, ОДУВС, 2017. 104 с. 

33. Тарасенко В.Є., Тарасенко Р.В. Правові засади діяльності 

кримінальної поліції в інтересах кримінального судочинства : монографія. 

Одеса, 2018. 240 с. 

34. Татаров О.Ю Досудове провадження в кримінальному процесі 

України: теоретико-правові та організаційні засади (за матеріалами МВС): 

монографія. Донецьк: ТОВ « ВПП « ПРОМІНЬ», 2012. 640 с. 

35. Тертишник В.М. Кримінальний процесуальний кодекс України: 

Науково-практичний коментар. К. «Правова єдність», 2014. 767 с. 

36. Удалова Л.Д., Кучинська О.П., Татаров О.Ю. Кримінальний процес. 

Загальна частина: Підручник. К. ВД «Дакор» 2015. 172 с. 

37. Чупрікова, Ірина Леонідівна. Допустимість доказів    у світлі 

нового Кримінального процесуального кодексу :  автореф. дис ...... канд. юрид. 

наук : 12.00.09 / Чупрікова Ірина Леонідівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." 

Одеса, 2016. 20 с. 

 
Інформаційні ресурси: 

 
http://www.president.gov.ua. – офіційний веб-сайт Президента України. 

http://www.portal.rada.gov.ua – офіційний веб-сайт Верховної Ради 

України. 

http://www.kmu.gov.ua –офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України. 

http://www.mvs.gov.ua – офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх 

справ України. 

http://www.court.gov.ua/vscourt – офіційний веб портал судової влади в 

Україні 

http://www.scourt.gov.ua – офіційний веб-сайт Верховного Суду України. 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A%3D&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A7%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://www.president.gov.ua/
http://www.portal.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.mvs.gov.ua/
http://www.court.gov.ua/vscourt
http://www.scourt.gov.ua/
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http://www.sc.gov.ua – офіційний веб-сайт Вищого спеціалізованого суду 

з розгляду цивільний і кримінальних справ. 

http://www.sbu.gov.ua – офіційний веб-сайт СБУ. 

http://www.gp.gov.ua – офіційний веб-сайт Генеральної прокуратури 

України. 

http://www.minjust.gov.ua – Офіційний веб-сайт  Міністерства юстиції 

України. 

http://www.reyestr.court.gov.ua – єдиний реєстр судових рішень в Україні. 

http://www.police.ua – Форум працівників МВС України. 

http://www.vkka.gov.ua – офіційний сайт Вищої кваліфікаційної комісії 

адвокатури. 

http://www.nbuv.gov.ua – Національної бібліотеки України ім. 

В.І.Вернадського. 

http://www.catalogue.nplu.org – Національна парламентська бібліотека 

України. 

http://www.pravoznavec.com.ua – Електронна бібліотека юридичної 

літератури “Правознавець”. 

http://www.icpo.centrmia.gov.ua – сайт Національного центрального бюро 

Інтерполу в Україні. 

http://www.sc.gov.ua/
http://www.sbu.gov.ua/
http://www.gp.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://www.reyestr.court.gov.ua/
http://www.police.ua/
http://www.vkka.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.catalogue.nplu.org/
http://www.pravoznavec.com.ua/
http://www.icpo.centrmia.gov.ua/
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