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Передмова

ПЕРЕДМОВА

Навчальний посібник «Дізнання в Національній поліції» є 
навчальним виданням, метою якого є теоретичне осмислення 
місця та ролі дізнання у системі кримінального процесу України, 
аналіз повноважень керівника органу дізнання та дізнавача, 
змісту їх кримінальної процесуальної діяльності та порядку 
провадження дізнання. Посібник містить систематизоване 
викладення окремих положень навчальної дисципліни 
Кримінальний процес, Досудове розслідування і підготовлений у 
відповідності до норм чинного кримінального процесуального 
законодавства України з урахуванням інших нормативно- 
правових актів, що застосовуються при провадженні дізнання а 
також сучасних досягнень кримінальної процесуальної науки.

У посібнику розглядаються питання щодо поняття, завдання 
та значення дізнання, основні положення досудового 
розслідування у формі дізнання, докази та доказування під час 
здійснення дізнання, підстави та процесуальний порядок 
застосування заходів забезпечення кримінального провадження 
під час дізнання, слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) 
дії під час провадження дізнання, повідомлення про підозру за 
вчинення кримінальних проступків, особливості зупинення та 
закінчення дізнання, здійснення дізнання за особливими 
порядками кримінального провадження, наглядові та контрольні 
функції під час провадження дізнання.

Зміст навчального посібника викладено послідовно, логічно, 
що супроводжується відповідним аналізом як вітчизняного так і 
міжнародного законодавства, практики Європейського суду з 
прав людини. Розділи посібника містять систематизовані 
законодавчі та наукові положення з урахуванням існуючих 
потреб правозастосування та судочинства у цілому. В кінці 
кожного розділу є відповідний перелік тестів для самоконтролю, 
обов’язкові та додаткові завдання, що в свою чергу допоможе у 
набутті оновлених систематизованих наукових знань з дисциплін 
кримінального процесу, досудового розслідування та дізнання.

Посібник сприятиме у засвоєнні та опануванні здобувачами 
вищої освіти вищих навчальних закладів з юридичним профілем, 
не лише необхідних теоретичних знань стосовно порядку
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здійснення дізнання, але й здійснити порівняльний аналіз та на 
належному рівні підготуватися та здобути необхідні 
компетентності для роботи в практичних підрозділах. Крім того, 
посібник буде корисним і для викладачів, науковців, працівників 
суду, органів досудового розслідування та юристів у цілому. 
Також може бути використаний під час підвищення кваліфікації 
працівників підрозділів дізнання та слідчих підрозділах.
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Навчальне видання
Бойко Олексій Павлович 
Бублик Надії Сергіївна 

Бурлака Владислав Васильович 
Г айду Сергій Васильович 

Г аркуша Аліна Григорівна 
Захарко Андрій Володимирович 

Кіяниця Володимир Миколайович 
Рогальська Вікторія Вікторівна 

Романов Максим Юрійович 
Солдатенко Олена Анатоліївна 

Федченко Володимир Михайлович 
Черняк Наталія Петрівна 

Шендрик Юлія Володимирівна 
Цуцкірідзе Максим Сергійович

ДІЗНАННЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ
ПОЛІЦІЇ

Навчальний посібник

Підп. до друку 01.11.2022 Формат 60*84/іб 
Папір офсетний. Друк цифровий.

Ум. друк. арк. 18,37. Зам. № 1011-22 
Наклад 250 прим.

Видавець і виготовлювач ТОВ «7БЦ»
03087, м. Київ, вул. Олекси Тихого, 84 

е-таіі: 7Ьс@икг.пеі, тел: (044) 592-00-80 
Свідотство суб’єкта видавничої справи ДК № 5329 від 11.04.2017
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Книги, які можуть вас зацікавити

Новели кримінального
законодавства України,

прийняті в умовах
воєнного стану

Науково-практичний
коментар до

Дисциплінарного
статуту Національної

поліції України

Злочинність у Збройних
Силах України:
кримінологічна

характеристика та
запобігання

Реалізація права на
захист у кримінальному
провадженні відповідно
до вимог міжнародних
стандартів: сучасний
стан та перспективи

розвитку

Кримінальний
процесуальний кодекс

України

Кримінальний кодекс
України

Перейти до галузі права
Кримінальне право та процес
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