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1. Опис навчальної дисципліни 

1.  Шифр і назва галузі знань  26 Цивільна безпека 

2.  Код і назва спеціальності  262 Правоохоронна діяльність 

3.  Назва спеціалізації  правоохоронна 

4.  Назва дисципліни   Основи оперативно-розшукової 

діяльності 

5.  Тип дисципліни  обов’язкова 

6.  Код дисципліни  ОДПП 1.2.2. 

7.  Освітній рівень, на якому вивчається 

дисципліна 
 другий 

8.  Ступінь вищої освіти, що 

здобувається 
 магістр 

9.  Курс / рік навчання  1 

10.  Семестр  2 

11.  Обсяг вивчення дисципліни: 

1) загальний обсяг (кредитів ЄКТС / 

годин) 

2) денна форма навчання: 

аудиторні заняття (годин)  

% від загального обсягу 

лекційні заняття (годин) 

% від обсягу аудиторних годин 

семінарські заняття (годин) 

% від обсягу аудиторних годин 

самостійна робота (годин) 

% від загального обсягу 

тижневих годин: 

аудиторних занять 

самостійної роботи 

3) заочна форма навчання: 

аудиторні заняття (годин)  

% від загального обсягу 

лекційні заняття (годин) 

% від обсягу аудиторних годин 

семінарські заняття (годин) 

% від обсягу аудиторних годин 

самостійна робота (годин) 

% від загального обсягу 

тижневих годин: 

аудиторних занять 

самостійної роботи 
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12.  Форма семестрового контролю  залік 

13.  Місце дисципліни в логічній схемі: 

1) попередні дисципліни 

 

2) супутні дисципліни 

3) наступні дисципліни 

НПФ 1.3.1.7 Кримінальний процес 
НПФ 1.3.1.8 Організація судових та правоохоронних 
органів 
ВПФП 2.3.7 Основи прокурорської діяльності 
ВПФП 2.3.17. Криміналістика 

14.  Мова вивчення дисципліни  українська 
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2. Заплановані результати навчання 

 

Після завершення вивчення дисципліни  

здобувач повинен продемонструвати  такі результати навчання: 

1. Знання 
(здатність запам’ятовувати або відтворювати факти (терміни, конкретні факти, методи і процедури , 

основні поняття, правила і принципи, цілісні категорії тощо.) 

1.1. історію і перспективи розвитку, об’єкт і предмет теорії оперативно-розшукової 

діяльності; 

1.2. поняття, завдання, правову основу ті принципи цієї діяльності; 

1.3. особливості компетенції та повноваження оперативних підрозділів правоохоронних 

органів, що ведуть боротьбу із злочинністю; 

1.4. основні методи збору та аналізу 

1.5. підстави проведення оперативно-розшукової діяльності; 

1.6. гарантії забезпечення прав і свобод людини та громадянина при здійсненні 

оперативно-розшукових заходів. 

2 Розуміння 
(здатність розуміти та інтерпретувати вивчене, уміння пояснити факти, правила, принципи, 

перетворювати словесний матеріал у, наприклад, математичні вирази; прогнозувати майбутні наслідки на 

основі отриманих знань)   

2.1. використовувати оперативно-розшукові та криміналістичні обліки органів внутрішніх 

справ у ході розкриття злочинів 

2.2. висувати оперативно-розшукові версії в ході перевірки інформації про підготовку та 

вчинення правопорушень; 

2.3. застосовувати сили, засоби оперативно-розшукові та оперативно-технічні. 

3. Застосування знань 
(здатність використовувати вивчений матеріал у нових ситуаціях (наприклад, застосовувати ідеї та 

концепції для розв’язання конкретних задач) 

3.1. планувати проведення оперативно-розшукових заходів;  

3.2 готувати постанови про проведення оперативно-розшукових заходів; 

4. Аналіз 
(здатність розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх взаємозв’язки та організаційну структуру, 

бачити помилки й огріхи в логіці міркувань, різницю між фактами і наслідками, оцінювати значимість 

даних ) 

4.1. аналізувати конкретну ситуацію та факти, що мають значення для прийняття рішень; 

4.2. вивчити можливі наслідки при прийнятті рішень. 

5. Синтез 
(здатність поєднувати частини разом, щоб одержати ціле з новою системною властивістю) 

5.1. аргументувати потребу у прийнятті рішень в конкретній ситуації; 

5.2. узагальнювати факти для прийняття відповідного рішення; 

5.3. обґрунтовувати прийняття рішення. 

6. Оцінювання 
(здатність оцінювати важливість матеріалу для конкретної цілі) 

6.1 оцінювати прийняте рішення на предмет його відповідності чинному законодавству 

України; 

6.2. робити висновок щодо обґрунтованості прийнятого рішення  

7. Створення (творчість) 
(здатність до створення нового культурного продукту, творчість в умовах багатовимірності та 

альтернативності сучасної культури) 

7.1 розробка проектів постанов відповідно до конкретної ситуації 
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3. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Сутність, правова основа та принципи оперативно-розшукової діяльності. 

Предмет, система та завдання курсу «Основи оперативно-розшукової діяльності». 

Поняття та сутність оперативно-розшукової діяльності, її значення в боротьбі зі злочинністю. 

Конституція України - основне джерело правового регулювання оперативно-розшукової 

діяльності. Оперативно-розшукове законодавство України. Нормативно-правові акти 

виконавчих органів влади та правоохоронних відомств. Міжнародно-правове регулювання 

співробітництва правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю. Поняття, сутність та 

система принципів оперативно-розшукової діяльності. Конституційні та загальноправові 

принципи оперативно-розшукової діяльності. Галузеві принципи оперативно-розшукової 

діяльності. 

 

Тема 2.Завдання та гарантії законності при здійсненні оперативно-розшукової 

діяльності. 

Мета і завдання оперативно-розшукової діяльності. Правове та науково-практичне 

визначення мети і завдань оперативно-розшукової діяльності. Перелік завдань оперативно-

розшукової діяльності. Попередження злочинів. Припинення злочинів оперативними 

підрозділами. Розшук осіб оперативними підрозділами. Стратегічні і тактичні завдання 

оперативно-розшукової діяльності. Гарантії дотримання законності, конституційних прав та 

свобод громадян під час здійснення оперативно-розшукової діяльності. Гарантії законності 

при використанні інформації та результатів оперативно-розшукової діяльності. Порядок 

проведення оперативно-розшукових заходів, що суттєво обмежують конституційні права та 

свободи громадян. Відомчий контроль за оперативно-розшукової діяльності. Домірність 

оперативно-розшукових заходів ступеню суспільної небезпеки злочинних посягань. Права 

громадян та юридичних осіб з приводу обмеження їхніх прав і свобод. Порядок поновлення 

порушених прав і відшкодування матеріальних та моральних збитків. Система та тлумачення 

підстав для проведення оперативно-розшукової діяльності. 

 

Тема 3. Суб’єкти оперативно-розшукової діяльності. 

Підрозділи, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність у системі МВС України. 

Характеристика оперативних підрозділів Національної поліції України (кримінальна поліція), 

їх система, структура та компетенція. Законодавчі та відомчі акти, які визначають функції й 

обов'язки оперативних підрозділів. Перелік та характеристика функцій оперативних 

підрозділів Національної поліції України. Підрозділи, що здійснюють оперативно-розшукову 

діяльність у системі Служби безпеки України. Підрозділи, що здійснюють оперативно-

розшукову діяльність у системі прикордонної служби. Підрозділи, що здійснюють 

оперативно-розшукову діяльність в управлінні державної охорони. Підрозділи, що 

здійснюють оперативно-розшукову діяльність у системі органів доходів і зборів. Підрозділи, 

що здійснюють оперативно-розшукову діяльність у системі органів і установ виконання 

покарань та слідчих ізоляторів. Підрозділи Державного бюро розслідувань, внутрішньої 

безпеки, забезпечення особистої безпеки. Підрозділи служби зовнішньої розвідки України - 

агентурної розвідки, власної безпеки. Підрозділи розвідувального органу Міністерства 

оборони України. Підрозділи національного антикорупційного бюро України. 

Співвідношення термінів «суб’єкти оперативно-розшукової діяльності» та «сили оперативно-

розшукової діяльності». Співробітники оперативних підрозділів та особи, залучені до 

виконання завдань оперативно-розшукової діяльності на конфіденційній основі, як складові 

поняття «сили оперативно-розшукової діяльності». 

 

Тема 4.Обов’язки і права підрозділів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність. 
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Поняття, види і загальні риси оперативних підрозділів. Оперативні підрозділи органів 

кримінальної поліції та їх компетенція. Оперативні підрозділи інших міністерств та відомств 

України (СБУ. Державної прикордонної служби України, управління державної охорони, 

органів фіскальної служби, органів і установ виконання покарань га слідчих ізоляторів 

Державної кримінально-виконавчої служби України, розвідувальні органи Міністерства 

оборони України) та їх компетенція. Обов’язки оперативних підрозділів. Права оперативних 

підрозділів. Характеристика окремих прав працівників оперативних підрозділів (на 

проведення оперативно-розшукових заходів, у т. ч. тих. що обмежують конституційні права 

громадян; використовувати конфіденційне співробітництво; отримувати від юридичних чи 

фізичних осіб інформацію про злочини; створювати та застосовувати інформаційні системи, 

заздалегідь ідентифіковані або несправжні(імітаційні) засоби). 

 

Тема 5. Інформаційне забезпечення оперативно-розшукової діяльності. 

Вихідні положення оперативно-розшукової інформації. Оперативно-розшукова 

інформація як фактор усунення невизначеності. Різноманітність оперативно-розшукової 

інформації. Джерела оперативно-розшукової інформації. Вимоги, що висуваються до 

оперативно-розшукової інформації. Оптимальність, повнота, точність, лаконічність 

інформації. Логічність викладення інформації. Визначення достовірності інформації. 

Пізнавальне значення оперативно-розшукової інформації та її класифікація. Класифікація 

оперативно-розшукової інформації. 

 

 

 

Тема 6. Використання конфіденційного співробітництва в оперативно-розшуковій 

діяльності. 

Сутність та значення інституту конфіденційного співробітництва. Правова основа 

конфіденційного співробітництва. Принципи конфіденційного співробітництва. Особи, які 

залучаються до участі в оперативно-розшуковій діяльності. Підстави і умови для залучення 

особи до участі в оперативно-розшуковій діяльності. Агент як основна особа, яка залучається 

до участі в оперативно-розшуковій діяльності. Права, обов’язки і відповідальність агента. 

 

Тема 7.Взаємодія оперативних підрозділів між собою та іншими підрозділами 

правоохоронних органів. 

Сутність поняття “взаємодії”. Характерні риси взаємодії. Об'єктивна необхідність 

взаємодії. Види взаємодії. Правова основа взаємодії. Взаємодія оперативних та слідчих 

підрозділів. Форми взаємодії. Організація взаємодії при надходженні до поліції заяв і 

повідомлень про кримінальні правопорушення. Організація взаємодії при направленні 

оперативним підрозділом матеріалів за результатами оперативно-розшукової діяльності до 

слідчого підрозділу. Організація роботи слідчої оперативної групи під час досудового 

розслідування. Взаємодія оперативних підрозділів поліції з установами виконання покарань. 

 

Тема 8. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності. 

Поняття, сутність, правова основа реалізації оперативно-розшукової інформації та 

використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності. Напрямки використання 

матеріалів оперативно-розшукової діяльності. Поняття і види матеріалів оперативно- 

розшукової діяльності. Організація використання матеріалів негласних слідчих (розшукових) 

дій та матеріалів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі. Підготовка 

зібраної у процесі документування інформації до реалізації. Систематизація, вивчення і оцінка 

отриманих фактичних даних, складання плану їх реалізації. Аналіз інформації при підготовці 
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матеріалів оперативно-розшукової справи до реалізації. Підготовка необхідних матеріалів для 

передачі слідчому. Складання єдиного погодженого плану слідчих дій і оперативно-

розшукових заходів 

 

Тема 9.Судовий контроль і прокурорський нагляд за дотриманням законності під час 

проведення оперативно-розшукової діяльності. 

Правові основи прокурорського нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю. 

Сутність прокурорського нагляду за законністю в оперативно-розшуковій діяльності. Предмет 

та межі прокурорського нагляду, його повноваження. Поняття та значення судового контролю. 

Об'єкт і предмет судового контролю. Процесуальний і матеріальний результат контролю. 

Зміст судового контролю. 

4. Структура вивчення навчальної дисципліни. 

4.1. Тематичний план вивчення дисципліни 

№

 

т

е-

м

и 

Назва теми  

Кількість годин 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

У
сь

о
го

 

у тому числі 

У
сь

о

го
 у тому числі 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Сутність, правова основа та 

принципи оперативно-

розшукової діяльності 

10 2 2 – – 6 10 2 – – – 8 

2. Завдання та гарантії 

законності при здійсненні 

оперативно-розшукової 

діяльності 

10 2 2 – – 6 8 – – – – 8 

3. Суб’єкти оперативно-

розшукової діяльності 
10 2 2 – – 6 12 2 2 – – 8 

4. Обов’язки і права підрозділів, 

що здійснюють оперативно-

розшукову діяльність 

10 2 2 – – 6 11 2 2 – – 7 

5. Інформаційне забезпечення 

оперативно-розшукової 

діяльності. 

10 2 2 – – 6 7 – – – – 7 

6. Використання 

конфіденційного 

співробітництва в оперативно-

розшуковій діяльності 

10 2 2 – – 6 12 2 2 – – 8 

7. Взаємодія оперативних 

підрозділів між собою та 

іншими підрозділами 

правоохоронних органів 

10 2 2 – – 6 10 2 – – – 8 

8. Використання матеріалів 

оперативно-розшукової 

діяльності 

10 2 2 – – 6 8 – – – – 8 
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9. Судовий контроль і 

прокурорський нагляд за 

дотриманням законності під 

час проведення оперативно-

розшукової діяльності. 

10 2 2 – – 6 12 2 2 – – 8 

 Всього годин: 90 18 18 – – 54 90 12 8 – – 70 

 

4.2. Аудиторні заняття 

4.2.1. Аудиторні заняття (лекції, семінарські заняття) проводяться згідно з темами та 

обсягом годин, передбачених тематичним планом.  

4.2.2. Плани лекцій з передбачених тематичним планом тем визначаються в підрозділі 

1.2 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

4.2.3. Плани семінарських занять з передбачених тематичним планом тем, засоби 

поточного контролю знань та методичні рекомендації для підготовки до занять  визначаються 

в підрозділі 1.3 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

4.3. Самостійна робота студентів 

4.3.1. Самостійна робота студентів включає завдання до кожної теми та індивідуальні 

завдання.  

4.3.2. Завдання для самостійної роботи студентів та методичні рекомендації до їх 

виконання визначаються в підрозділі 1.4 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

4.3.3. Студенти виконують індивідуальні завдання у формі реферату, наукової роботи 

або проекту процесуального документа.  

4.3.4. Тематика індивідуальних завдань та методичні рекомендації до їх виконання 

визначаються в підрозділі 1.5 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

4.3.5. Індивідуальні завдання виконуються в межах часу, визначеного для самостійної 

роботи студентів, та оцінюються частиною визначених в розділі 6 цієї програми кількості 

балів, виділених для самостійної роботи. 

5. Методи навчання та контролю 

Під час лекційних занять застосовуються: 

1) традиційний усний виклад змісту теми; 

2) слайдова презентація; 

3) дискусія. 

На семінарських та практичних заняттях застосовуються: 

1) дискусійне обговорення проблемних питань; 

2) вирішення ситуаційних завдань; 

3) складання та розгляд окремих процесуальних документів. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни може проводитися у формах: 

1) усне або письмове (у тому числі тестове) бліц-опитування студентів щодо засвоєння 

матеріалу попередньої лекції; 

2) усне або письмове (у тому числі тестове) опитування на семінарських заняттях; 

3) виконання поточних контрольних робіт у формі тестування. 
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4) складання та обговорення окремих процесуальних документів за ситуаційними 

завданнями; 

5) захист підготовленого публічного виступу 

 

 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі усного заліку. Структура 

залікового білету: два теоретичних питання. 

6. Схема нарахування балів 

6.1 Нарахування балів студентам з навчальної дисципліни здійснюється відповідно до  

такої схеми: 

 Вивчення  

навчальної дисципліни  
    

 До 100 балів  
    

     

Очна (денна)  
форма навчання 

 Заочна форма навчання 

     

До 10 балів – 
за результатами  навчання під 

час лекцій 

 До 5 балів – 
за результатами  навчання під 

час лекцій 
 

     

До 40 балів – 
за результатами навчання під 

час семінарських занять 

 До 25 балів – 
за результатами навчання під 

час семінарських занять 

     

До 20 балів – 
за результатами самостійної 

роботи 

 До 40 балів – 
за результатами самостійної 

роботи 
     

      

 До  30 балів – 
за результатами складання 

семестрового контролю 

 

  +   

 Додаткові бали  

 

6.2. Обсяг балів, здобутих студентом під час лекцій з навчальної дисципліни, 

обчислюється у пропорційному співвідношенні кількості відвіданих лекцій і кількості лекцій, 

передбачених навчальним планом, і визначається згідно з додатками 1 і 2 до Положення про 

організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права. 
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7. Рекомендовані джерела 

7.1. Нормативні матеріали 

1. Загальна декларація прав людини (прийнята і проголошена Генеральною Асамблеєю 

ООН 10 грудня 1948 року) // Бюллетень законодавства і юрид. практики України. 1997. - № 5 

- стр. 19. 
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302. 
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України. - 2000. - №12. - стр. 5. 

4. Європейська конвенція про передачу провадження у кримінальних справах 1972 р. 

(ратифікована Законом України від 22.09.1995 р.; набула чинності для України 29.12.1995 р.) 

// Україна в міжнародно-правових відносинах. Боротьба із злочинністю та взаємна правова 

допомога (книга перша) / Збірник документів (українською і російською мовами). 

- К.: Юрінком, 1996. - С. 1095 - 1115. 

5. Віденська конвенція про право міжнародних договорів, 1969 р. / http: // 

zakon.rada.gov.ua / cgi-bin / laws / main.cgi. 

6. Віденська конвенція про дипломатичні зносини, 1961 р. / http: // zakon.rada.gov.ua / cgi-
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7. Віденська конвенція про консульські зносини, 1963 р. / http: // zakon.rada.gov.ua / cgi- 
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(книга перша) / Збірник документів (українською і російською мовами) - К.: Юрінком, 1996. - 

С. 321-330. 
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в міжнародно-правових відносинах. Боротьба із злочинністю та взаємна правова допомога 

(книга перша) / Збірник документів (українською і російською мовами). - К.: Юрінком. 1996. 

- С. 343 - 350. 
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та взаємна правова допомога (книга перша) / Збірник документів (українською і російською 

мовами). - К.: Юрінком, 1996. - С. 364-375. 

13. Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності –К. –2003. 
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дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної 
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отримання правової допомоги». - м. Черкаси, 22—23 вересня 2003 р. 
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злочинністю та взаємна правова допомога (книга перша) / Збірник документів (українською і 

російською мовами). - К.: ІОрінком, 1996. - С. 244 - 284. 
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34. «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18 лютого 1992 р. №2135-ХІІ [Електронний 
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40. «Про розвідувальні органи України» від 22 березня 2001 р. № 2331 -ІІІ // Відомості 

Верховної Ради України. - 2001. - № 19. – Ст. 94. 

41. «Про судоустрій та статус суддів» від 2 червня 2016 р. № 1402-VIII // Відомості Верховної 

Ради України. – 2016. - № 31/ - Ст. 545.  

42. «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 липня 2012 р. № 5076-VI // Відомості 

Верховної Ради України. - 2013. - № 27. - Ст. 282. 

43. «Про судову експертизу» від 25 лютого 1994 р. № 4038-ХІІ // Відомості Верховної Ради 

України. – 1994. - № 28. - Ст. 232. 

44. «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» від 23 грудня 1993 р. 

№ 3781-XII [Електронний ресурс]: Офіційний веб-портал Верховної Ради України. - Режим 

доступу: http://7akon4.rada.gov.ua/laws/show/37K 1-12. 

45. «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» від 23 

грудня 1993 р. № 3782-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 11. - Ст. 51. 

46. «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів 

дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду” від 1 грудня 1994 р. № 266/94-ВР // 

Відомості Верховної Ради України. - 1995. - №1. - Ст.1. 

47. «Про державну таємницю» прийнятий 21 січня 1994 р. № 3855-ХІІ // Відомості Верховної 

Ради України. - 1994. - № 16. - Ст. 93. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12
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48. «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 

23 лютого 2006 р. № 3477-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. - №30. - Ст. 260. 

49. «Про державну фіскальну службу в Україні» : постанова Кабінету Міністрів України від 

21 травня 2014 р. № 236 // Відомості Верховної Ради України. – 2014. - №236.  

50. Інструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та 

використання їх результатів у кримінальному провадженні, затверджена Наказом Генеральної 

прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України. 

Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, 

Міністерства юстиції України від 16.11.2012 № 14/1042/516/1199/936/1687/5. 

51. Про організацію діяльності прокурорів з нагляду за додержанням законів при виконанні 

судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового 

характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян: Наказ Генерального 

прокурора України : від 20.04.2016 р., № 161. 

52. Про організацію роботи органів прокуратури України у галузі міжнародного 

співробітництва : Наказ Генерального прокурора України від 18.09.2015 р. № 223. 

53. Інструкція про порядок вилучення, обліку, зберігання і передачі речових доказів у 

кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами попереднього слідства, дізнання і 

судами : затв. наказом генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ 

України, Державної податкової адміністрації України, Служби безпеки України, Верховного 

Суду України, Державної судової адміністрації України від 27.08.2010 № 

51/401/649/471/23/125. 

54. Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та 

підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх 

виявленні та розслідуванні : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 07.07.2017  № 

575. 

55. Інструкція про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ 

Інтерполу в Україні у попередженні, розкрити та розслідуванні злочинів : наказ Міністерства 

внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, 

Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Державної митної 

служби України, Державної податкової адміністрації України від 09.01.1997 р., №  3/1/3/5/2/2/. 

7.2. Рішення Європейського суду з прав людини 

1. У справі «Баглай проти України» від 08.11.2005 року // Кримінально-процесуальний 

кодекс України (з предметними матералами). X.: „Інтелекг-Прогрес”, 2007. - С.691-698; 

2. У справі «Гонгадзе проти України» від 08.11.2005 року // Кримінально-процесуальний 

кодекс України (з предметними матералами). - X.: „Інтелект-Прогрес”, 2007. С.699-744; 

3. У справі 2Кобцев проти України» від 04.04.2006 року // Кримінально-процесуальний 

кодекс України (з предметними матералами). - X.: „Інтелект-Прогрес”, 2007. - С. 744-761; 

4. У справі «Меріт проти України» від 30.03.2004 року // Кримінально-процесуальний 

кодекс України (з предметними матералами). - X.: „Інтлект-Прогрес", 2007. - С.761-791; 

5. У справі «Савінський проти України» від 28.02.2006 року // Кримінально-

процесуальний кодекс України (з предметними матералами). - X.: „Інтелекг-Прогрес”, 2007. - 

С.791-799; 

6. У справі „Салов проти України” від 06.09.2006 року // Кримінально-процесуальний 

кодекс України (з предметними матераіами). - X.: „Інтелекг-Прогрес”, 2007. - С.799-853. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17#n14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17#n14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17#n14
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