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Методичні рекомендації  

щодо організації самостійної роботи з навчальної дисципліни  

«Правові засади оперативно-розшукової діяльності» 

 

Оволодіння знаннями в галузі правові засади оперативно-

розшукової діяльностізабезпечується поєднанням різних форм і методів 

навчання. Для грунтовнішого вивчення правових проблем сприяють 

написання рефератів та самостійне вивчення теоретичних питань, які не 

були освітлені на лекціях, або загалом тематичним планом передбачено 

самостійне вивчення теми. 

Самостійна робота студента є однією з основних форм організації 

навчання. Вона є найважливішим засобом оволодіння знаннями з 

правових засад оперативно-розшукової діяльності. 

Мета самостійної роботи: сприяти закріпленню, поглибленню і 

узагальненню знань, одержаних студентами за час навчання, виробленню 

навичок їхнього застосування для вирішення конкретного завдання. Під 

час виконання такої роботи у них виробляються навички і вміння 

самостійно працювати з навчальною і науковою літературою, 

використовуючи сучасні інформаційні засоби і технології. 

Зміст самостійної роботи визначається навчальною програмою, 

методичними матеріалами, завданнями, вказівками і рекомендаціями 

викладача. 

Забезпечення самостійної роботи здійснюється системою 

навчально-методичних засобів, які передбачені для вивчення певної 

навчальної дисципліни: підручники, посібники, навчальні та методичні 

матеріали, конспект лекцій, робочі зошити, рекомендована наукова та 

фахова монографічна і періодична література, нормативні матеріали. 

На самостійну роботу студента виділяється значна частина часу 

відведеного на вивчення цієї дисципліни. Саме тому якість засвоєння 

матеріалу залежить від того в якій мірі розвинуто навички пошуку і 

опрацювання нової інформації, поглиблення та уточнення знань, 

отриманих раніше. 

Особливості цієї форми організації навчання виявляються в тому, 

що вона передбачає самоорганізацію і виконання студентами багатьох дій 

спрямованих на один результат. Самостійно ознайомлюючись із новим 

матеріалом вони фактично виконують кілька супідрядних задач: 

визначають мету, виділяють невідоме, зосереджують увагу на головному, 

встановлюють взаємозв'язки між комплексами знань. 

Основними формами самостійної роботи студентів є: 

Складання конспектів відповідей у спеціальних зошитах для 

самостійної роботи. Підготовка конспектів відповідей включає в себе 

наступні етапи: 

> пошук навчального матеріалу у запропонованих літературних 

та нормативних джерелах; 

> виписка основних положень з питання, що досліджується; 



> запис основних понять та термінів з питання; 

> можливий схематичний запис матеріалу; 

> вироблення висновків з опрацьованого матеріалу. 

Написання реферативних досліджень із запропонованої тематики. 

1. Підготовка доповідей із запропонованих тем. Доповіді 

виконуються у зошитах для самостійної роботи, або на аркушах 

паперу формату А4. Основні рекомендації при підготовці доповідей: 

>  обсяг доповіді - до 3-х сторінок зошиту; 

>  доповідь виконується на основі опрацювання 2-3 

літературних джерел; 

>  не містить плану, окремо виділеного вступу та висновків. 

Поточна перевірка виконання самостійної роботи здійснюється 

викладачем на спеціально відведених для цього поточних 

консультаціях. Студент, який не виконав завдання самостійної роботи у 

визначеному обсязі та у встановлені терміни, до складання іспиту (заліку) 

не допускається. 

На якість самостійної роботи впливають наступні фактори: 

1)  міцне, свідоме володіння знаннями, на яких ґрунтується 

новий матеріал; 

2)  можливість актуалізації опорних знань; 

3)  доступність, чіткість викладу матеріалу у використовуваних 

джерелах; рівень сформованості вмінь працювати з літературою. 

Самостійна робота передбачає формування у студента нових понять, 

встановлення зв'язку нового із засвоєним матеріалом, пошук 

суперечностей між опорними і новими знаннями, готовність їх до 

самостійного пошуку матеріалу. Важливим елементом самостійної 

роботи є уміння узагальнювати. Воно визначає якісний рівень пізнання 

загалом. 

Одна з особливостей самостійної роботи полягає в необхідності 

активного і творчого пошуку і засвоєння інформації на відміну від 

можливості її пасивного сприйняття на лекції. Пошук нових знань з 

певної теми змушує переглянути певну сукупність інформації, яка прямо 

не стосується заданої теми, однак дає можливість побудувати міцні 

асоціативні зв'язки і отримати системне уявлення про дане питання, 

уяснити місце цього питання серед усієї сукупності знань. Під час 

самостійної роботи з літературою і джерелами студент фактично будує 

свою систему знань з певної теми, з певного предмету, пов'язуючи їх з 

іншими теоретичними та практичними знаннями та навичками. 

При самостійній роботі найбільші затрати праці припадають на 

читання і конспектування першоджерел. 

У обов'язковому порядку студенти спираються у підготовці на 

рекомендовану методичними посібниками і настановами викладачів 

літературу: підручники, навчальні посібники, монографії, наукові статті у 

періодичних виданнях. Особливо важливі нормативно-правові акти, що 

стосуються питань теми самостійного опрацювання. 



Під час розгляду тем з курсу „ Правові засади оперативно-

розшукової діяльності " в межах самостійної підготовки виникає потреба 

розглянути теоретичні питання, які не були освітлені на лекційних 

заняттях та підготуватися до конкретної теми реферативного 

повідомлення (тема на власний вибір).. 

Сутність самостійної роботи з навчальної дисципліни «Правові засади 

оперативно-розшукової діяльності» полягає у відпрацюванні визначених 

викладачем по кожній темі питань, основні положення яких студент 

законспектовує у зошиті. Виконана робота пред’являється викладачеві для 

перевірки та оцінки, а також врахування під час проведення підсумкового 

контролю. У процесі підготовки самостійної роботи студенти повинні 

провести старанний аналіз, систематизацію та узагальнення відповідного 

матеріалу, порівняти погляди різних авторів на обрану проблематику 

дослідження, висловити й обґрунтувати власну позицію щодо розглянутих 

питань.  

Студент повинен зосередити увагу передусім на об’єктивному 

висвітленні питань теми на підставі самостійної роботи з правовими актами. 

В контексті вказаного, особливого значення набуває власний аналіз змісту 

нормативно-правових актів, їх тлумачення та застосування. Водночас слід 

досконало вивчити монографічні дослідження, журнальні статті та 

підручники, переважно видані за останні роки. У разі, коли з досліджуваної 

теми відсутня єдина точка зору, студент повинен відмітити основні з них, 

висловити критичні зауваження щодо них та додаткові аргументи на користь 

тієї чи іншої позиції. 

Матеріал, винесений на самостійне опрацювання, включається в 

екзаменаційні завдання. 

 

Завдання для самостійної роботи 

 

 

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ОПЕРАТИВНО-

РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ. 

1. Поняття оперативно-розшукової діяльності. 

2. Завдання оперативно-розшукової діяльності. 

3. Характеристика заходів оперативно-розшукової діяльності. 

Рекомендована література до Теми 1 (1.3.6, 2.1–2.9, 3.1–3.5, 4.3, 5.3) 

 

ТЕМА 2. ПРАВОВА ОСНОВА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ. 

1. Конституційні положення оперативно-розшукової діяльності. 

2. Система нормативно-правових актів, з яких складається правова 

основа оперативно-розшукової діяльності. 

3. Основні форми співробітництва країн світу в оперативно-розшуковій 

діяльності. 



4. Нормативно-правові акти, що складають правову основу 

міжнародного співробітництва в оперативно-розшуковій діяльності. 

Рекомендована література до Теми 2 (2.1–2.9, 3.1–3.5, 4.4, 4.7) 

 

ТЕМА 3. ПРИНЦИПИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 

1. Характеристика принципів верховенства права та законності в 

оперативно-розшуковій діяльності. 

2. Загальна характеристика спеціальних принципів. 

3. Зміст та суть принципів наступальності та конспіративності. 

Рекомендована література до Теми 3 ( 2.1–2.9, 3.1–3.5, 4.6, 5.5) 

 

ТЕМА 4. СУБЄКТИ  ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 
1. Загальні та спеціальні риси суб’єктів ОРД. 

2. Напрями та форми взаємодії суб’єктів ОРД. 

3. Статус Національного антикорупційного бюро України як суб’єкта 

ОРД. 

Рекомендована література до Теми 4 (1.3.4 – 1.3.20, 2.1–2.9, 3.1, 3.4, 

4.1–4.4) 

 

ТЕМА 5. ПІДСТАВИ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ. 
1. Характеристика джерел, що містять підстави проведення ОРД. 

2. Проведення ОРД з мето розшуку осіб безвісно відсутніх. 

3. Проведення ОРД з метою розшуку осіб які переховуються або 

ухиляються від відбування кримінального покарання. 

4. Запити повноважних суб’єктів як підстава проведення ОРД. 

Рекомендована література до Теми 5 (2.1–2.11, 3.34, 5.3) 

 

ТЕМА 6. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ. 

1. Конституційний обов’язок працівників оперативних підрозділів. 

2. Гарантії завершення оперативно-розшукових заходів до початку 

досудового розслідування. 

3. Залучення населення до проведення ОРД. 

4. Гарантії законності під час здійснення ОРД. 

Рекомендована література до Теми 6 ( 2.1–2.9, 3.1- 3.5, 4.1-4.5, 5.28, 

5.30.) 

 

ТЕМА 7. ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ ОПЕРАТИВНО-

РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 

1. Напрями використання результатів оперативно-розшукової 

діяльності. 

2. Правовий статус і призначення матеріалів оперативно-розшукової 

діяльності. 

3. Законодавча характеристика оперативно-розшукових справ. 



Рекомендована література до Теми 7 ( 2.1–2.9, 5.32, 5.40, 5.56, 5.61, 

5.76, 5.78, 5.80, 5.85) 

 

ТЕМА 8. СОЦІАЛЬНИЙ І ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ 

ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ. 

1. Зміст правового захисту працівників оперативних підрозділів. 

2. Зміст соціального захисту працівників оперативних підрозділів. 

3. Гарантії правового захисту працівників оперативних підрозділів. 

Рекомендована література до Теми 8 (1.3.6, 2.1–2.9, 5.48, 5.65, 5.74) 

 

 

ТЕМА 9. ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ОПЕРАТИВНО-

РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 

1. Зміст психології ОРД. 

2. Морально-психологічна основа діяльності оперативного працівника. 

3. Загальна психологічна характеристика оперативно-розшукових 

заходів. 

Рекомендована література до Теми 9 (2.1–2.9, 3.7-3.9) 

 

 

 

Критерії оцінювання самостійної роботи  

 

Виконана студентами самостійна робота надається викладачеві для 

перевірки. За результатами перевірки робота може бути оцінена від 1 до 15 

балів. Під час оцінки самостійної роботи викладач враховує ступінь і повноту 

відпрацювання законспектованих питань теми, обсяг використаних джерел, 

встановлені студентом проблемні питання захисної діяльності та пропоновані 

шляхи їх вирішення.  

Невиконання студентом самостійної роботи є підставою для його 

недопуску до перевірки підсумкового контролю знань. 

 

Методичні рекомендації  

щодо організації індивідуальної роботи з навчальної дисципліни  

«Правові засади оперативно-розшукової діяльності» 

 

Індивідуальна робота є невід’ємною складовою навчального процесу в 

умовах кредитно-модульної системи навчання. Індивідуальні завдання 

покликані передусім активізувати творчу роботу студента. Індивідуально-

дослідні завдання присвячуються складним питанням, які потребують 

самостійної, творчої та цілеспрямованої роботи щодо опанування 

нормативно-правових актів, навчальних та наукових джерел.  
 

Однією з формою самостійного вивчення правові засади 

оперативно-розшукової діяльності як навчальної дисципліни є написання 



реферату. 

Реферат є одним із видів індивідуальних завдань навчально- 

дослідницького характеру, який сприяє закріпленню, поглибленню і 

узагальненню знань, одержаних студентами під час опанування ними 

відповідного інформаційного матеріалу. Упродовж вивчення предмету 

кожний студент залучається до планового, біжучого процесу написання 

рефератів та робить доповідь за змістом свого реферату на відповідному 

семінарському занятті. Тема реферату визначається методичними 

матеріалами, вона відповідає темі заняття, конкретизує окремі питання 

даної теми, її ключові поняття. Коли студентом пропущено відповідне 

заняття, його відпрацювання проводиться за умови представлення 

реферату з теми пропущеного семінарського заняття. 

Основні вимоги щодо змісту реферату: 

а) в основу реферату треба покласти певну суму фактичних і 

теоретичних даних, які треба викладати згідно існуючого плану. 

б) особливу увагу треба приділити пошуку необхідних нормативно-

правових матеріалів, їх систематизації, з'ясуванню основних понять і 

термінів з досліджуваної теми. 

в) наприкінці роботи, підводячи підсумки, слід узагальнити увесь 

викладений матеріал та зробити власні висновки щодо проблеми, яка 

досліджується. 

Вимоги до оформлення реферату. 

Реферат слід писати на листах формату А-4. Обсяг реферату не 

повинен перевищувати 20 сторінок. Текст реферату повинен бути 

написаний розбірливо, грамотно. Титульна сторінка реферату 

оформлюється згідно загальних вимог. На другій сторінці треба подати 

план реферату, в тексті роботи слід виділяти і озаглавлювати відповідні 

розділи плану, сторінки роботи треба пронумерувати. При використанні 

окремих джерел у тексті реферату слід робити посилання. Наприкінці 

роботи на окремому аркуші треба надати список використаної літератури. 

Виконаний реферат потрібно подати на кафедру для перевірки до 

початку семінарських занять. Студенти, які не написали, чи написали 

реферат на незадовільну оцінку до заліку не допускаються. 

Підготовка реферату передбачає наступні етапи: 

>  самостійний пошук літератури у бібліотечному фонді 

інституту, міста, в мережі Інтернет (не менше 5-7 джерел); 

> вивчення матеріалу з обраної теми; 

складання плану дослідження; 

> написання реферативного дослідження з урахуванням 

поглядів різних авторів; 

> вироблення власних висновків  з опрацьованих матеріалів. 

Основні вимоги до реферату: 

 

обсяг реферату - до15 сторінок рукописного тексту чи до 12 

сторінок машинопису; 



> титульна сторінка; 

> план реферату за зразком: 

План 

Вступ (не нумерується) ...................  - _ (стор) 

І.Розділ ...............................................  - _  

ІІ.Розділ .............................................  - _  

(кількість розділів реферату обирається студентом довільно, на 

власний розсуд залежно від обсягу опрацьованого матеріалу, але повинно 

бути не менше двох розділів) 

Висновки .........................  .... - __  

Використана література ...  - ___  

>  наявність чіткої структури реферату згідно плану. Основні 

характеристики: 

ВСТУП - обґрунтовується актуальність теми дослідження, коротко 

викладається зміст реферату, мета дослідження, здійснюється перегляд та 

аналіз наукових підходів до досліджуваної теми. 

РОЗДІЛИ - кожен розділ починається з окремої сторінки, 

складається з короткого вступу до питання, викладу основного матеріалу 

та висків з питання. 

ВИСНОВКИ - висновки по кожному розділу реферату сумуються і 

виробляються загальні висновки по всій темі дослідження. 

Використана література - містить перелік використаних 

нормативних джерел, які доцільно розташовувати по-перше, за 

юридичною силою, по-друге, за датою прийняття; монографій, 

підручників, наукових статей у алфавітному порядку. 



 

Індивідуальні завдання: 

 

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ОПЕРАТИВНО-

РОЗШУКОВОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ. 

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

1. Поняття та завдання оперативно-розшукової діяльності. 

2. Теоретичні проблеми розробки основ оперативно-розшукової 

діяльності. 

3. Розшукова діяльність на теренах України в історико-правовому 

контексті. 

Рекомендована література до Теми 1: 1.3.6, 2.1., 2.2, 4.3.,5.2. 

 

 

ТЕМА 2. ПРАВОВА ОСНОВА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ. 

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

1. Оперативно-розшукова діяльність української радянської міліції. 

2. Міжнародно-правове регулювання співробітництва правоохоронних 

органів по боротьбі зі злочинністю. 

Рекомендована література до Теми 2: 1.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 

1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8, 1.3.9, 1.3.10, 1.3.11, 1.3.14, 1.3.15, 1.3.18, 1.3.19, 1.3.20, 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.3, 3.4., 4.3, 4.4., 5.1. 

 

 

ТЕМА 3. ПРИНЦИПИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

1. Конституційні принципи в оперативно-розшуковій діяльності. 

2. Галузеві принципи оперативно-розшукової діяльності. 

Рекомендована література до Теми 3: 1.1, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 

1.3.8, 1.3.10, 1.3.11, 1.3.14, 1.3.18, 1.3.19, 1.3.20, 1.4.13,  2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 

3.3, 3.4., 3.5., 4.6, 4.7., 4.9. 

 

ТЕМА 4. СУБ`ЄКТИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 
Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

1. Нагляд за додержанням законів під час проведення суб’єктами 

оперативно-розшукової діяльності. 

2. Діяльність оперативних підрозділів кримінальної поліції. 

Рекомендована література до Теми 4: 1.3.4., 1.3.5., 1.3.6., 1.3.7., 1.3.8., 

1.3.14., 1.3.18., 1.3.19., 1.3.20., 2.1, 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 3.4., 4.13., 5.1., 5.4., 

5.18., 5.26., 5.35., 5.39., 5.40., 5.46.  

 

ТЕМА 5. ПІДСТАВИ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ.  



Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

1.Оперативно-розшукова перевірка інформації кримінального 

характеру. 

2. Оперативно-розшукове забезпечення потреби  в отриманні 

розвідувальної інформації в інтересах безпеки суспільства і держави. 

3. Компетенція та завдання оперативних підрозділів у протидії 

тероризму. 

Рекомендована література до Теми 5: 1.3.6, 1.3.4., 1.3.7., 1.3.15., 

1.3.16., 1.3.20., 2.1., 2.2.,  2.3., 2.4., 3.1.,3.2., 3.4., 4.13., 5.1., 5.4., 5.18., 5.26., 

5.35., 5.39., 5.40., 5.46.  

 

ТЕМА 6. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ. 

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

1. Забезпечення безпеки осіб оперативно-розшуковими засобами та 

заходами. 

2. Правова основа залучення особи до співробітництва з 

оперативним підрозділом. 

Рекомендована література до Теми 6: 1.3.4., 1.3.5., 1.3.6., 1.3.7., 1.3.8., 

1.3.14., 1.3.18., 1.3.19., 1.3.20., 2.1, 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 3.4., 4.13., 5.1., 5.4., 

5.18., 5.26., 5.35., 5.39., 5.40., 5.46.  

 

ТЕМА 7. ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ ОПЕРАТИВНО-

РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

1. Співвідношення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих 

(розшукових) дій. 

2. Взаємне інформування оперативних підрозділів та державних 

органів. 

Рекомендована література до Теми 7: 1.3.6, 1.3.4., 1.3.7., 1.3.15., 

1.3.16., 1.3.20., 2.1., 2.2.,  2.3., 2.4., 3.1.,3.2., 3.4., 4.13., 5.1., 5.4., 5.18., 5.26., 

5.35., 5.39., 5.40., 5.46.  

 

ТЕМА 8. СОЦІАЛЬНИЙ  І ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ 

ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ. 

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

1. Проблеми оперативного ризику та їх нормативної регламентації. 

2. Правові підстави звільнення оперативного працівника від 

кримінальної відповідальності. 

Рекомендована література до Теми 8: 1.3.4., 1.3.5., 1.3.6., 1.3.7., 1.3.8., 

1.3.14., 1.3.18., 1.3.19., 1.3.20., 2.1, 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 3.4., 4.13., 5.1., 5.4., 

5.18., 5.26., 5.35., 5.39., 5.40., 5.46.  

 

ТЕМА 9. ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕСПЕЧЕННЯ ОПЕРАТИВНО-

РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 



1. Психологічне забезпечення оперативно-розшукової діяльності в 

особливих умовах. 

2. Застосування поліграфу в оперативно-розшуковій діяльності. 

3. Психологічні основи отримання оперативно-розшукової інформації. 

Рекомендована література до Теми 9: 1.3.9, 1.3.10, 2.7, 5.65. 

Складіть схему нормативно-правового забезпечення ОРД. 

Підготувати мультимедійну презентацію за одним із навчальних питань 

однієї з тем. 

Здійснити рецензування наукових матеріалів (наукової статті, доповіді)  

обраною темою. 

Підготуйте словник термінів за навчальною дисципліною. 

Примітка: завдання для самостійної та індивідуальної роботи доводяться 

до відома магістрів на початку вивчення дисципліни 

 

Критерії оцінювання індивідуальної роботи 

 

Підготовлені студентами реферати можуть заслуховуватися та 

обговорюватися в ході відповідних занять або без доповіді перевіряються 

викладачем. Вони обов’язково оцінюються і можуть бути основою для 

подальшої наукової роботи.  

Увесь комплекс індивідуальної роботи студентів може бути оцінений 

максимально до 15 балів. Критерії оцінювання індивідуальної роботи 

визначаються рівнем виконання всіх вимог до написання й захисту реферату: 

визначенням проблеми й обгрунтовання її актуальності, повноти розкриття 

теми, сформульованих висновків, аналізом різних точок на проблему й 

логічності викладеної власної позиції, дотримання обсягу та зовнішнього 

оформлення тощо.  

Невиконання студентом індивідуальної роботи є підставою для його 

недопуску до перевірки підсумкового контролю знань. 

 



Рекомендована література 

 

1. Основна: 

 

1.1. Конституція України. – К., 1996. 

1.2. Акти міжнародного права: 

1.2.1. Конвенция Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и 

конфискации доходов от преступной деятельности». Страсбург, 8 ноября 

1990 г. 

1.2.2. Конвенція (МЗС) № 811 від 08.11.90 Про відмивання, пошук, 

арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом. 

1.2.3.Конвенція про боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів 

та психотропних речовин від 19 грудня 1988р. Ратифіковано Україною 25 

квітня 1991 р. 

1.2.4.Концепція реалізації державної політики у сфері боротьби з 

незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 

на 2002-2010 роки (схвалено розпорядженням КМУ від 24 січня 2002 р. №26-

р). 

1.2.5. Єдина Конвенція про наркотичні засоби від 30 березня 1961 р. 

Ратифікована СРСР 10 січня 1964 р. 

1.2.6. Конвенція про кіберзлочинність, Будапешт, 23.11.2001 

Ратифікована Україною 07 вересня 2005 р. 

1.3.1. Кримінальний кодекс України. – К., 2001. 

1.3.2. Кримінально-процесуальний кодекс України. – К., 2001. 

1.3.3. Кримінальний процесуальний кодекс України. – Х., 2012. 

1.3.4. Закон України "Про Національну поліцію" № 580 від 02.07.2015 

р. 

1.3.5. Закон України "Про прокуратуру" № 1789–12 від 25.11.1991 р. 

1.3.6. Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" № 2135-2 

від 18.02.1992 р. 

1.3.7. Закон України "Про службу безпеки України" № 2229-12 від 

5.03.1992 р. 

1.3.8. Закон України "Про організаційно-правові основи боротьби з 

організованою злочинністю" № 3341-12 від 30.06.1993 р. 

1.3.9. Закон України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь 

у кримінальному судочинстві" № 3783-12 від 23.12.1993 р. 

1.3.10. Закон України "Про державний захист працівників суду і 

правоохоронних органів" № 3781-12 від 23.12.1993 р. 

1.3.11. Закон України "Про адвокатуру" № 2887-12 від 19.12.1992 р. 

1.3.12. Закон України "Про судову експертизу" № 4038-12 від 

25.02.1994 р. 

1.3.13. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України у зв’язку з прийняттям Кримінально-процесуального кодексу 

України» № 4652–ΥΙ від 13 квітня 2012 року. 



1.3.14. Закон України «Про контррозвідувальну діяльність» від 26 

грудня 2002 р. (зі змінами та доповненнями). 

1.3.15.Закон України «Про державну таємницю» від 21 січня 1994 р. (зі 

змінами та доповненнями). 

1.3.16.Закон України «Про захист інформації в автоматизованих 

системах» від 5 липня 1994 р. (зі змінами та доповненнями). 

1.3.17.Закон України «Про державну охорону органів державної влади 

України та посадових осіб» від 4 березня 1998 р. (зі змінами та 

доповненнями). 

1.3.18.Закон України «Про розвідувальні органи України» від 3 квітня 

2003 р. (зі змінами та доповненнями). 

1.3.19.Закон України «Про Державну прикордонну службу» від 18 

лютого 1992 р. (зі змінами та доповненнями). 

1.3.20.Закон України «Про Службу зовнішньої розвідки України» від 1 

грудня 2005 р. (зі змінами та доповненнями). 
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www.kmu.gov.ua 

Офіційний сайт Верховного Суду України: www.scourt.gov.ua 

Офіційний сайт представництва Президента України: www.prezident.gov.ua 

Офіційний сайт Міністерства Юстиції України: www.gdo.kiev.ua 

Офіційний сайт Вищої ради юстиції України: www.vru.gov.ua 

Газета "Урядовий кур'єр": www.ukcc.com.ua 

Газета "Юридична практика": www.practix.com 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ: 

www.dduvs.dp.ua 

Академія правових наук України: www.aprnu.kharkiv.org 

Вiсник державної служби України: www.guds.gov.ua 

Обговорення правових питань "LIGA ONLINE": www.liga.kiev.ua 

Юридичний сайт "ЮРИСТ": www.urist.com.ua 

Національна  бібліотека України ім. В.І. Вернадського: www.nbuv.gov.ua 

Національна Парламентська бібліотека України: www.nplu.kiev.ua  

Бібліотека ім. Лесі Українки: www.lucl.lucl.kiev.ua 

Бібліотека Верховної Ради України: www.rada.kiev.ua/library 

Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка: 

www.korolenko.kharkov.com 
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