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Передмова 

 

Курсова робота з оперативно-розшукових заходів та негласних 

слідчих дій – одна з форм самостійної роботи студентів, яка сприяє 

поглибленому вивченню навчального матеріалу, придбанню 

необхідного для майбутньої практичної діяльності досвіду тлумачення, 

застосуванню чинного законодавства, прийняттю конкретних рішень 

при оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих діях. 

Особливо високі вимоги пред’являються до аналізу 

процесуального законодавства. У курсовій роботі потрібно розкрити 

зміст чинного законодавства та правильно його застосовувати знаючи 

заходи і засоби тлумачення норм права. 

Метою курсової роботи є систематизація, закріплення та 

поглиблення теоретичних і практичних навичок аналізу та 

узагальнення, здобутих студентами під час вивчення цієї дисципліни, а 

також застосування їх під час вирішення теоретичних чи прикладних 

проблем. 
Суттєвою особливістю курсової роботи саме з цивільного права є 

обов’язкове використання спеціальної літератури та матеріалів 

практики судових органів. Слід приділити увагу тим постановам 

Пленумів Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого суду 

України, в яких містяться роз’яснення з питань тлумачення і 

застосування чинного матеріального та процессуального законодавства. 

Також повинна знайти відображення судова практика з конкретних 

справ. Може бути використана практика вирішення цивільних справ 

місцевої судової практики, матеріали справ, опубліковані в спеціальних 

виданнях: «Вісник Верховного Суду України», «Рішення Верховного 

Суду України», «Право України», «Бюллетень законодавства та 

юридичної практики України» та ін. Недопустиме скорочення 

юридичних та інших термінів. 

 

 

1.ГРАФІК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Завдання на виконання курсової роботи доводяться студентам 

та контролюються викладачами відповідно до графіка наведеного в 

табл. 1.  
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Таблиця 1 

Графік виконання курсової роботи 

 

№ 

з/п Етапи роботи 
Тиждень 

виконання 

1. Видача завдань   2 

2. Погодження плану теоретичної частини 

з керівником  роботи 

4 

3. Підготовка першої редакції вступу до 

теоретичної частини  

6 

4. Підготовка (написання) 1-го розділу 

теоретичної частини  

8 

5. Підготовка (написання) 2-го розділу 

теоретичної частини  

10 

6. Підготовка (написання) 3-го розділу 

теоретичної частини 

12 

7. Підготовка висновків, анотації та 

уточнення вступу до теоретичної 

частини  

14 

8. Оформлення курсової роботи та 

передача її на перевірку керівникові  

16 

9. Усунення зауважень керівника 18 

10. Захист курсової роботи 19 

Примітка: Підготовлені студентами курсові роботи по розділах 

і в цілому мають надійти науковому керівнику електронною поштою у 

встановлені терміни. Порушення термінів може негативно позначитись 

на рівні їх оцінки під час захисту. 
 

2. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

Студент має право самостійно обрати тему курсової роботи. Він 

робить вибір з врахуванням своїх наукових інтересів та можливостей 

отримання фактичних даних, а також наявності спеціальної літератури. 

Перелік тем наведено нижче. Студент може запропонувати власну тему 

курсової роботи, за умови її відповідності обраній спеціальності та 

погодження її з науковим керівником. 
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ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 

 

1. Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій.  

2. Слідчий суддя, який здійснює розгляд клопотань щодо 

негласних слідчих (розшукових) дій.  

3. Розгляд клопотання про дозвіл на проведення негласної 

слідчої (розшукової) дії.  

4. Строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення 

негласної слідчої (розшукової) дії.  

5. Проведення негласної слідчої (розшукової) дії до 

постановлення ухвали слідчого судді.  

6. Вимоги до постанови слідчого, прокурора про проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій.  

7. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) 

дій.  

8. Повідомлення осіб, щодо яких проводилися негласні слідчі 

(розшукові) дії.  

9. Заходи щодо захисту інформації, отриманої в результаті 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій.  

10. Заходи щодо захисту інформації, яка не використовується у 

кримінальному провадженні.  

11. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій 

у доказуванні.  

12. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій 

в інших цілях або передання інформації.  

13. Загальні положення про втручання у приватне спілкування.  

14. Збереження інформації.  

15. Аудіо-, відеоконтроль особи.  

16. Накладення арешту на кореспонденцію.  

17. Огляд і виїмка кореспонденції.  

18. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.  

19. Зняття інформації з електронних інформаційних систем.  
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20. Фіксація та збереження інформації, отриманої з 

телекомунікаційних мереж за допомогою технічних засобів та в 

результаті зняття відомостей з електронних інформаційних систем.  

21. Дослідження інформації, отриманої при застосуванні 

технічних засобів.  

22. Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого 

володіння особи.  

23. Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу.  

24. Спостереження за особою, річчю або місцем.  

25. Аудіо-, відеоконтроль місця.  

26. Контроль за вчиненням злочину.  

27. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної 

діяльності організованої групи чи злочинної організації.  

28. Засоби, що використовуються під час проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій.  

29. Негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного 

дослідження.  

30. Використання конфіденційного співробітництва. 

 

3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Студенти виконують курсову роботу на одному боці аркуша 

білого паперу формату А4 (210х297 мм). Робота виконується на 

комп'ютері з використанням текстового редактора Word, текст роботи 

слід друкувати через 1,5 інтервали шрифтом Times New Roman (розмір 

– 14) з дотриманням полів наступних розмірів: верхнє та нижнє –20 мм, 

праве –10 мм, ліве – 30 мм. Обсяг роботи 30-35 аркушів.  

Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який, 

як і сторінка зі змістом, враховується при нумерації, але номер сторінки 

на ньому не проставляється. На решті сторінках номер проставляють у 

правому верхньому куті аркуша без крапки наприкінці. За титульним 

аркушем послідовно розміщують: зміст роботи, вступ, розділи основної 

частини роботи, висновки, додатки, список використаних джерел. 

Кількість рядків на аркуші – 29-30.  

Титульний аркуш оформляють згідно зі зразком (Додаток А). 
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Оформлення 1-го аркуша (Додаток Б):  

- зверху зліва - індекс УДК (жирним шрифтом); 

- через два міжрядковий інтервали – по центру: Ім’я та 

прізвище автора (жирним), нижче: – студент спеціальності 081 

«Право», 4-го курсу, групи ПР-41, ПРз-41 навчально-наукового 

інституту права;  

- через два міжрядковий інтервали – по центру назва роботи 

(великі букви, жирним);  

- через два міжрядковий інтервали – анотація (5 – 6 рядків) – 

вирівнювання по ширині, абзац 10 мм (Слово анотація не друкують. 

Шрифт звичайний);  

- через два міжрядковий інтервали ключові слова (7 – 10) – 

фраза ключові слова жирним, після двох крапок – ключові слова 

звичайним шрифтом, вирівнювання по ширині, абзац – 10 мм;  

Оформлення 2-го аркуша:  

ЗМІСТ:  

- слово зміст пишуть по центру великими жирними буквами;  

- решта змісту після двох міжрядковий інтервалів вирівнюють 

по ширині, абзац – 10 мм;  

- навпроти кожної частини змісту, у правій частині аркуша, 

вказують сторінку, з якої вона починається.  

Оформлення назв структурних частин курсової роботи:  

ВСТУП (пишуть великими жирними буквами по центру);  

РОЗДІЛИ (слово розділ та його назву пишуть великими 

жирними буквами по центру). Розділи нумерують, крапку в кінці не 

ставлять, наприклад – РОЗДІЛ 1, в наступному рядку пишуть назву 

розділу без крапки в кінці;  

Підрозділи (слово підрозділ не пишуть, але нумерують жирним 

шрифтом, в кінці крапку ставлять). Назву підрозділу крім першої букви 

наводять малими жирними буквами, наприклад: 1.1. Перевірка та 

оцінка доказів (в кінці крапку не ставлять);  

ВИСНОВКИ (пишуть великими жирними буквами по центру); 

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА (пишуть великими жирними 

буквами по центру);  

ДОДАТКИ (пишуть великими жирними буквами по центру). 

Додатки нумерують великими буквами арабського алфавіту та через 

крапку цифрами, наприклад Додаток А.  
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ВСТУП, кожний РОЗДІЛ, ВИСНОВКИ, ВИКОРИСТАНУ 

ЛІТЕРАТУРУ, ДОДАТКИ розпочинають з нового аркуша.  

Між назвами розділу та підрозділу, назвою підрозділу, словами 

ВСТУП, ВИСНОВКИ, ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА та основним 

текстом повинно бути 2 інтервали.    

Оформлення тексту курсової роботи: 

ВСТУП – 1,5 – 2 аркуші – повинен включати: огляд попередніх 

робіт за досліджуваною тематикою, обґрунтування актуальності 

дослідження, вибір об’єкта, предмета, мети, завдань та методів 

дослідження.  

В кожній роботі повинно бути 2 або 3 розділи, що включають 

по 2-3 підрозділи (по 3 – 4 аркушів кожен підрозділ), розділи 

починають з нового аркушу, кожний розділ повинен містити короткий 

висновок (10-12 рядків).  

В роботі обов’язкове посилання в квадратних дужках на 

використану літературу. Наприклад: «Таким чином, в ст. 94 КПК не 

визначено оцінку процесуальних джерел, а лише оцінку доказів що, на 

нашу думку, не зовсім точно оскільки оцінювати потрібно не лише 

докази, а й процесуальні джерела їх отримання на що справедливо 

вказують науковці-процесуалісти [4, с. 66; 5, с. 8]». 

У списку використаних джерел цитовані праці оформлені таким 

чином: 

4. Грошевий Ю. М., Стахівський С.М. Докази і доказування у 

кримінальному процесі: науково-практичний посібник. К.: КНТ Вид. 

Фурса С. Я., 2006. 272 с.  

5. Сівочек С.М. Оцінка джерел доказів у кримінальному 

процесі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 

12.00.09. Київ, 2003. 17 с. 

Якщо наводять цитату повністю, то її необхідно взяти в лапки.  

Висновки роблять на 1,5 – 2 аркушах.  

Список використаної літератури – оформляють відповідно до 

стандарту (5 – 8 одиниць, але винятково ті, на які є посилання в тексті). 

Зразок оформлення літератури наведено у Додатку В. 
 

4. ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 
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Курсова робота оцінюється за стобальною системою з 

урахуванням якості виступу та відповідей на запитання членів комісії з 

захисту. Слід пам'ятати, що висока якість виконаної курсової роботи не 

є гарантією її високої оцінки, оскільки оцінка може бути зниженою 

через некваліфікований захист курсової роботи.  

Теоретична частина: 

5 + (60 бали – оформлення відповідно до нормативу (зміст, 

вступ, актуальність, мета, завдання, аналіз попередніх досліджень, 

постановка проблеми, результати (3 розділи по 3 підрозділи), повне 

розкриття теми, наявність власної думки, висновків та списку 

використаних літературних джерел);  

5 (56 бали – незначні зауваження до одного підрозділу);  

5 - (52 балів – незначні зауваження до двох підрозділів);  

4+ (50 балів – незначні зауваження до трьох підрозділів); 

4 ( 46 балів – незначні зауваження до двох розділів);  

4 - (40 балів – незначні зауваження до кожного розділу);  

3+ (36 балів - не повністю розкрито один розділ); 

3 (30 балів – не повністю розкрито два розділи);  

3- (26 балів – не повністю розкрито всі розділи);  

2+ (20 балів – один розділ не розкрито зовсім);  

2 (16 бали – два розділи не розкрито зовсім);  

2- (10 бали – тему теоретичної частини не розкрито); При 

оцінюванні вступ та висновки разом із списком використаних 

літературних джерел розглядаються як окремі розділи.  

Максимальна сума – 60 балів.  

Захист роботи:  
5+ (36 балів – знання, розуміння та вміння пояснити наявний в 

роботі матеріал, робити власний аналіз, узагальнення та висновки);  

5 (33 балів) – студент допускає незначні помилки при поясненні 

одного підрозділу;  

5- (30 бали) – студент допускає незначні помилки при поясненні 

двох підрозділів, або вступу;  

4+ (27 балів) – студент допускає незначні помилки при 

розкритті матеріалу одного розділу;  

4 (24 балів) – студент допускає незначні помилки при розкритті 

двох розділів, або вступу і висновків;  
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4- (21 балів) - студент допускає незначні помилки при розкритті 

матеріалу теоретичної частини;  

3+ (18 балів) – студент не може пояснити матеріал одного з 

розділів, вступу;  

3 (15 балів) – студент не може пояснити матеріал двох розділів;  

3- (12 балів) – студент не може пояснити матеріал трьох 

розділів;  

2+ (9 балів) – студент може пояснити тільки один розділ, або 

вступ;  

2 (6 балів) – студент може пояснити матеріал тільки одного 

розділу;  

Своєчасність захисту – 4 бали.  

Максимальна сума – 40 балів.  

Максимальна сума балів за курсову роботу – 100 балів.  

Шкала оцінювання аналогічна до шкали, яка 

використовується до оцінювання засвоєння студентами теоретичного і 

практичного матеріалу.  

Якщо в двох роботах трапляються повтори – обидві роботи 

до захисту не допускаються.  

 

Шкала оцінювання 

Кількість набраних 

балів студентом 

Оцінка за 

національною шкалою 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

90-100 Відмінно Зараховано 

82-89 Добре 

74-81  

64-73 Задовільно 

60-63  

35-59 Незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

Не зараховано 

1-34 Незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням курсу 

 



12 

 

5. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

5.1 Базова 

1. Бандурка О.М. Оперативно-розшукова діяльність. Частина 1 : 

підручник. Харків : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. 336 с. 

2. Оперативно-розшукова діяльність : навчальний посібник. 

Є.М. Моісеєв, О.М. Джужа, Д.Й. Никифорчук та ін. К.: Правова 

єдність, 2009.  310 с. 

3. Алєксєєв О.О., Весельський В.К., Пясковський В.В. 

Розслідування окремих видів злочинів : навч. посіб. для студ. ВНЗ. 

Київ : ЦУЛ, 2013. 277 с. 

4. Криміналістика : підручник для студ. юрид. спец. ВЗО. Нац.  

юрид.  академія  ім. Я. Мудрого. Ред. В. Ю. Шепітько. Київ : Ін-Юре, 

2004. 725 с. 

5. Алєксєєв О.О., Весельський В.К., Пясковський В.В. 

Розслідування окремих видів злочинів : навч. посіб. для студ. ВНЗ. 

Київ : ЦУЛ, 2013. 277 с. 

6. Теория  оперативно-розыскной  деятельности :  учебник. Под  

ред.   К. К. Горяинова, В.С. Овчинського, Г.К. Синилова. М. : ИНФА-

М, 2008. 832 с.  

7. Негласні слідчі (розшукові) дії. Курс лекцій. НАВС. Київ, 2013. 

125 с. 

8. Оперативно-розшукова діяльність ОВС та негласні слідчі 

(розшукові) дії : збірник окремих нормативно-правових актів / 

упорядники Василинчук В.І, Коряк В. В., Сливенко В. Р., Деревянко П. 

В., Лапко О.В., Петренко Р.В. К. : 2013. 313 с. 

 

5.2. Додаткові рекомендовані джерела 
1. Сервецький І.В. Науково-практичний коментар Закону України 

“Про оперативно-розшукову діяльність” (станом на 1 лютого 2020 р.) 2-

е вид. К. 2002. 312 с. 

2. Основы оперативно-розыскной деятельности : учебник / Под 

ред. В.Б. Рушайло. Серия “Учебник для вузов. Специальная 

література”. Изд. 2-е, испр. И доп. СПб.: Издательство “Лань”, 2000. 

720 с. 

3. Біленчук П.Д. Криміналістична тактика і методика 

розслідування окремих видів злочинів : навч. посіб. для студ. ВНЗ. П.Д. 

Біленчук, А.П. Гель, Г.С. Семаков. Київ, 2007. 510 с. 
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4. Гора І.В.  Криміналістика :  навч.  посіб. І.В. Гора,   А.В. Іщенко, 

В.А. Колесник. К.: Вид. Паливода А.В., 2007. 233 с. 

5. Гора І.В., Колесник В.А. Криміналістика Ч.1. : навч. посіб. Київ: 

Алерта, 2005. 316 с. 

6. Когутич І.І. Криміналістика : курс лекцій. Київ: Атіка, 2008. 

887 с. 

7. Криміналістика (криміналістична техніка) :  курс  лекцій; 

П.Д. Біленчук,  А.П. Гель,   М.В. Салтевський,   Г.С. Семаков. Київ :   

МАУП, 2001. 215 с. 

8. Криміналістика : мультимедійний підручник / В.І. Перкін, П.Д. 

Біленчук, В.К. Весельський та ін. Київ, 2008. 

9. Криміналістика : навч. посіб. / Авт. кол. : Р.І. Благута, Р.І. 

Сибірина, В.М. Бараняк та ін.; за заг. ред. Є.В. Пряхіна. Львів : 

ЛьвівДУВС, 2010. 539 с. 

10.  Криміналістика : навч. посіб. Мін. освіти і науки, рекоменд. 

Мін. освіти і науки України.  Київ: Атіка, 2012. 495 с. 

11.  Криміналістика : підручник Акад. права і соц. відносин, 

Міжгал. ін-т післядип. освіти, НАВСУ, Нац. юрид. акад. ім. Я.Мудрого 

ред. П.Д. Біленчук, О.П. Дубовий, М.В. Салтевський,    

П.Ю. Тимошенко. Київ: Атіка, 1998. 416 с. 

12.  Криміналістика : підручник МОН України. Нац. юрид. академія 

ім. Я. Мудрого за ред. В.Ю. Шепітька. Харків: Право, 2008. 462 с. 

13. Криміналістика : підручник П.Д. Біленчук, В.К. Лисиченко, Н.І. 

Клименко та ін. Київ: Атіка, 2001. 543 с. 

14. Криміналістика : підручник для вищих навчальних закладів. 

Укр. правнича   фундація. П.Д. Біленчук, В.В. Головач, 

М.В. Салтевський, О.І. Котляревський та ін. Київ: Право, 1997. 363 с. 

15. Криміналістика : підручник для студентів юридичних 

спеціальностей вузів. Нац. юрид. академія України ім. Я. Мудрого за 

ред. В.Ю. Шепітька. Авт. кол.:  В.М. Глібко,  А.Л. Дудніков  та  ін. 

Київ: Ін-Юре, 2001. 682 с. 

16. Криміналістика. Академічний курс : підручник. Мін-во освіти і 

науки України. Акад. адвокатури України; Т.В. Варфоломеєв, В.Г. 

Гончаренко, В.І. Бояров, С.В. Гончаренко, В.О. Попелюшко. Київ: 

ЮрІнком Інтер, 2011. 495 с. 

17. Салтевський М.В. Криміналістика. У 2-х частинах. Ч. 2. : 

підручник для студентів юридичних ВНЗ. Харків: Консум, 2001. 527 с. 
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18.  Алєксєєв О.О., Весельський В.К., Пясковський В.В. 

Розслідування окремих видів злочинів : навч. посіб.для студ ВНЗ. Київ: 

ЦУЛ, 2013. 277 с. 

19.  Весельський В.К., Пясковський В.В. Торгівля людьми в Україні 

(проблеми розслідування) : навч. посіб. для ВНЗ. Київ: КНТ, 2007. 

266 с. 

20.  Кузьмічов В.С., Юсупов В.В. Алібі у розкритті злочинів : навч. 

посіб. Київ: КНТ, 2007. 261 с. 

21.  Про затвердження Інструкції про порядок створення та 

організації діяльності слідчих груп та слідчо-оперативних груп. : Наказ 

МВС України від 20. 10. 2014 р. № 1107. 

 

Інформаційні ресурси: 

1. Верховна Рада України URL: http://www.rada.kiev.ua 

2. Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних та 

кримінальних справ. URL:  http://scourt.gov.ua 

3. Головне управління державної служби України. URL: 

http://www.guds.gov.ua 

4. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua 

5. Кабінет Міністрів України. URL: http://www.kmu.gov.ua 

6. Міністерство внутрішніх справ України. URL: 

http://www.mvs.gov.ua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://scourt.gov.ua/


15 

 

ДОДАТОК А 

Приклад оформлення титульного аркуша 
 

Міністерство освіти і науки України 

Національний університет водного господарства та 

природокористування 

Навчально-науковий інститут права 

Кафедра правових природоохоронних дисциплін 

 

 

КУРСОВА РОБОТА 
З дисципліни «Оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі дії» 

 

 

Тема теоретичної частини: 
___________________________________________ 

 

 

Виконав(ла): 
Судент(ка) ННІП 

спеціальності 262 

«Правоохоронна діяльність» 

__курсу, групи _________ 

Прізвище, ім’я, по батькові 

№ в списку групи _____ 

 

Перевірив: 

Професор (доцент) кафедри 

правових природоохоронних 

дисциплін 

_________________________ 

 

_______________ 

(оцінка) 

__________________________ 

(число) (підпис) (П.І.Б.) 

Рівне – 20__ р. 
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ДОДАТОК Б 

Приклад оформлення 1-го аркуша 

УДК 347.956(477) 
 

Іванюк Петро Степанович 
Студент спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» 

6-го курсу, групи ПД(ПДз)-61, ННІП 

Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій 
 

В роботі розглянуто основні аспекти негласних слідчих дій 

України, досліджено проблеми охорони та захисту розшукових 

правовідносин, особливості застосування процесуальних норм та 

підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій. 

 

Ключові слова: негласні слідчі дії, учасники відносин, слідчий, 

правопорушення, закон. 
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ДОДАТОК В 

ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО  ОПИСУ В СПИСКУ 

ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

З урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 
 

1. Таций В. Я. Ответственность за хозяйственные преступления. 

Объект и система / В. Я. Таций. Харьков: Вища шк. Изд-во при Харьк. 

ун-те, 1984. 231 c. 

2. Сучасне кримінальне право України : курс лекцій / 

А.В. Савченко, В.В. Кузнецов, О.Ф.Штанько. К.: Вид. 

ПАЛИВОДА А. В., 2006. 390 с.  

3. Клименко Н. І., Будко Т. В., Бахін В. П., Цимбал П. В. 

Енциклопедія судової експертизи. Ірпінь, 2013. 182 с. 

4. Донцова О. С., Посохов А. С., Михальський О. О. Проблемні 

питання методичного забезпечення судово-товарознавчих експертиз. 

Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: зб. наук. 

праць / ХНДІ судових експертиз ім. М. С. Бокаріуса, Нац. юрид. акад. 

України ім. Я. Мудрого. Харків: Право, 2011. Вип. 11. С. 645–653. 

5. Стахівський С. М. Кримінально-процесуальні засоби доказування: 

автореф. дис. … доктора юрид. наук. К., 2005. 30 с. 

6. Ляш А. О., Стахівський С.М. Докази і доказування у кримінальному 

судочинстві : навч. посіб.  К.: Ун-т «Україна», 2006. 185 с. 

7. Михеенко М. М. Кримінальний процес України: підручник / М. 

М. Михеєнко, В. Т.  Нор, В. П. Шибіко. 2-ге вид. перероб. і допов.  К.: 

Либідь, 1999. 536 с.  

8. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 

4651-VI. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/ 4651-17. 

9. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-

практичний коментар / За заг. ред. В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. Є. 

Шумила. К.: Юстініан, 2012. 1224 с. 

10. Шумило М. Є. Докази досудового і судового провадження: 

проблема функцій та співвідношення. Юридичний вісник України. 2013. 

№ 40 (953). С. 6-7. 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/

