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1. Опис навчальної дисципліни
Найменування
показників

Кількість кредитів –
3,5
Модулів – 2
Змістових модулів – 2
Індивідуальне
науково-дослідне
завдання –
навчальним планом
не передбачено

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний рівень
Галузь знань
08 «Право»
Напрям підготовки
081 «Право»

денна форма
навчання

заочна форма
навчання

Дисципліна на вибір
Рік підготовки:
1-й
1-й

Спеціальність
081 «Право»

Загальна кількість
годин – 105

Тижневих годин для
денної форми
навчання:
аудиторних – 33
самостійної роботи
студента – 72

Характеристика
навчальної дисципліни

Семестр

9-й

9-й
Лекції

Освітньокваліфікаційний рівень:
«спеціаліст»

8
Практичні, семінарські
33
2
Лабораторні
Самостійна робота
72год.
97
Індивідуальні завдання:
Вид контролю:
Залік

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і
індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання – 50% / 50%

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Ефективна взаємодія органів дізнання, які вправі провадити ОРЗ, та
досудового слідства є однією із запорук успішного розслідування. Але така
взаємодія можлива лише у тих випадках, коли слідчий, прокурор або суддя
розуміють суть оперативно-розшукової діяльності (ОРД) як специфічного
виду державно-правової діяльності, повноваження оперативно-розшукових
органів та їх можливостей з отримання інформації, яка має значення для
справи, видів ОРЗ, порядку їх провадження і, найголовніше, доказового
значення даних, отриманих у результаті провадження ОРД. Ці знання є
необхідними майбутнім слідчим, прокурорам та суддям.
Мета викладання навчальної дисципліни - висвітлити
основоположні, найбільш суттєві, вузлові проблеми оперативно-розшукової
діяльності, сформулювати у студентів необхідний запас теоретичних знань,
що базуються на законодавстві, узагальненні судової, прокурорської та слідчої
практики, а також виробити навики застосування закону в конкретних
ситуаціях. Особливу актуальність ці знання набувають в сучасних умовах
активізації боротьби із злочинністю, в якій закон є основним засобом
протистояння державних органів охорони правопорядку даному явищу.
Завдання вивчення дисципліни:

оволодіти категорійно-понятійним апаратом та теоретичними знаннями
оперативно-розшукової діяльності;

вивчення позитивного досвіду боротьби із злочинністю;

практичне застосування теорії ОРД;

засвоєння тактичних основ практичного застосування сил, засобів,
методів, заходів, слідчих (розшукових дій), негласних слідчих (розшукових)
дій;

формування навичок науково-дослідної роботи в сфері ОРД.
Даний курс передбачає три форми навчання: лекційну,самостійну та
практичні заняття. Під час самостійної роботи студенти мають опрацьовувати
відповідні розділи навчальних посібників і рекомендованої літератури,
ознайомлюватися з необхідними нормативними актами, у тому числі
підзаконними, рішеннями Європейського суду з прав людини, постановами
Пленумів Верховного Суду України.
У результаті вивчення навчальної дисципліни “ Оперативно-розшукова
діяльність ” студенти повинні:
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
Знати:
 знати основні погляди науковців із приводу природи ОРД та
системи її принципів;
 перелік та повноваження суб’єктів, які вправі провадити ОРД;
 форми взаємодії слідчого з оперативно-розшуковими органами;
 поняття та види ОРЗ;
 підстави та порядок проведення оперативно-розшукових дій;
 основні напрями використання результатів ОРД;
Вміти:
 вільно орієнтуватися у системі законодавства, яке регулює ОРД,

та бачити перспективи його розвитку;
 постійно ознайомлюватися з практикою використання результатів
ОРД у кримінально-процесуальній діяльності;
 слідкувати за практикою Європейського суду з прав людини, який
напрацьовує міжнародні стандарти в галузі спеціальних засобів розслідування;
 вміти в подальшій правозастосовній діяльності правильно
організовувати взаємодію з оперативно-розшуковими органами та
використовувати результати ОРД у процесі доказування по кримінальних
справах.
3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль1. Правова база оперативно-розшукової діяльності
Тема 1. Поняття та сутність оперативно-розшукової діяльності
Тема 2. Принципи оперативно-розшукової діяльності
Тема 3. Суб'єкти оперативно-розшукової діяльності
Тема 4. Обов'язки оперативно-розшукових підрозділів
Тема 5. Права оперативних підрозділів
Тема 6. Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності
Тема 7. Гарантії законності при здійсненні оперативно-розшукової
діяльності
Змістовний модуль 2 Оперативно-розшукові заходи
Тема 1. Поняття та класифікація оперативно-розшукових заходів
Тема 2. Загальна характеристика оперативно-розшукових заходів
Тема 3. Підстави та порядок проведення оперативно-розшукових заходів
Тема 4. Сили оперативно-розшукової діяльності. Агентурна робота
підрозділів оперативно-розшукової діяльності
Тема 5. Засоби оперативно-розшукової діяльності
Тема 6. Оперативна розробка
Тема 7. Інформаційно-оперативне забезпечення оперативно-розшукової
діяльності
Тема 8. Теорія оперативно-розшукового документування.
Тема 9. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності у
кримінальному судочинстві

4. Структура навчальної дисципліни
(практичні заняття)

Назви змістових
модулів і тем

Кількість годин
усьог
о

1

2

денна форма
у тому числі
Л п ла ін с.р
б
д
.
3 4
5
6
7

усьог
о
8

Заочна форма
у тому числі
Л п Ла ін с.р
б
д
.
9 1 11 12 13
0

Змістовий модуль 1. Правова база оперативно-розшукової діяльності
Тема
1
Поняття та сутність
оперативно- 2
4
- 1
6
розшукової
діяльності
Тема 2. Принципи
оперативнорозшукової
діяльності
Тема 3. Суб'єкти
оперативнорозшукової
діяльності
Тема 4. Обов'язки
оперативнорозшукових
підрозділів
Тема 5. Права
оперативних
підрозділів
Тема 6. Підстави
для проведення
оперативнорозшукової
діяльності
Тема7.Гаранті
ї законності при
здійсненні
оперативнорозшукової
діяльності
.
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Змістовий модуль 2. Оперативно-розшукові заходи

Тема 1 Поняття та
класифікація
оперативнорозшукових заходів
Тема 2 Загальна
характеристика
оперативнорозшукових заходів
Тема
3.
Підстави та порядок
проведення
оперативнорозшукових заходів
Тема 4 Сили
оперативнорозшукової
діяльності.
Агентурна робота
підрозділів
оперативнорозшукової
діяльності
Тема 5. Засоби
оперативнорозшукової
діяльності
Тема6.
Оперативна
розробка
Тема7.
Інформаційнооперативне
забезпечення
оперативнорозшукової
діяльності
Тема 8 Теорія
оперативнорозшукового
документування.
Тема
9.
Використання
матеріалів
оперативнорозшукової
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Разом за Модулем 2

Усього годин

1
8
3
3

41

-

-
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-
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5. ТЕМАТИКА І ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ НА ВИБІР
«ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»
№
з/п

Назва теми

97

Кіл
ькі
сть
год
ин

Поняття та сутність оперативно-розшукової діяльності
План

1.1

Поняття оперативно-розшукової діяльності (ОРД) як специфічного виду
державно-правової діяльності. Основні напрями використання даних,
отриманих у результаті проведення ОРД. Розвідувальна діяльність.
Контррозвідувальна діяльність. Оперативно-перевірочна діяльність.
Діяльність по розшуку безвісновідсутніх осіб. Загальна характеристика
правових джерел регулювання ОРД та їх класифікація. Конституція України,
міжнародні правові акти з прав людини та їх значення для правового
регулювання ОРД. Законодавчі, відомчі та міжвідомчі нормативно-правові
акти. Практика Європейського суду з прав людини щодо застосування
спеціальних засобів розслідування та її значення для вдосконалення
нормативно-правового регулювання ОРД.
Основна література
1. Бандурка О.М. Оперативно-розшукова діяльність. – Ч. 1:Підруч. –Х.:
Нац. ун-т внутр. справ, 2002. – 336 с.
2. Бандурка О.М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності :
монографія / О.М. Бандурка. — Харків : Золота миля, 2012. – 620 с.
3. Вінаков А. В. Предмет та завдання наглядової діяльності
за оперативно-розшуковою діяльністю, яка здійснюється з використанням
інформаційно-телекомунікаційних систем [Електронний ресурс] / А. В.
Вінаков // Право і Безпека . - 2013. - № 3. - С. 54-59. –
4. Гордін Л.Я. Слідчо-оперативна група: проблеми створення та
діяльності: Моногр. – Х.: ФІНН, 2009. – 192 с.
5. Грошевий Ю.М. Кримінально-процесуальні аспекти оперативно-

2

розшукової діяльності // Право України. – 2003. – С. 73-78.
6. Єськов С.В., Черков В.О., Черкова М.Ю. Контроль та нагляд за
дотриманням конституційних прав і свобод людини в оперативно-розшуковій
діяльності: Навч. посіб. / МВС України,Луган. держ. ун-т внутр. справ; За заг.
ред. Ю.М. Грошевого. –Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2010. – 176 с.

1.2

1.3

Принципи оперативно-розшукової діяльності
План
Принцип законності ОРД. Метод правового регулювання ОРД. Проблема
правовідносин в ОРД. Гарантії принципу законності: відомчий контроль,
прокурорський нагляд та судовий контроль. Принцип дотримання
основоположних прав і свобод людини в процесі здійснення ОРД. Принцип
взаємодії оперативних підрозділів з органами управління і населенням.
Принцип публічності. Принцип єдності гласних і негласних заходів ОРД, а
також комплексно-системного їх використання. Принцип конспірації.
Принцип оперативності.
Основна література
1. Бандурка О.М. Оперативно-розшукова діяльність. – Ч. 1:Підруч. –Х.: Нац.
ун-т внутр. справ, 2002. – 336 с.
2. Бандурка О.М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності :
монографія / О.М. Бандурка. — Харків : Золота миля, 2012. – 620 с.
3. Вінаков А. В. Предмет та завдання наглядової діяльності за оперативнорозшуковою діяльністю, яка здійснюється з використанням інформаційнотелекомунікаційних систем [Електронний ресурс] / А. В. Вінаков // Право
і Безпека . - 2013. - № 3. - С. 54-59. –
4. Гордін Л.Я. Слідчо-оперативна група: проблеми створення та діяльності:
Моногр. – Х.: ФІНН, 2009. – 192 с.
5. Грошевий Ю.М. Кримінально-процесуальні аспекти оперативнорозшукової діяльності // Право України. – 2003. – С. 73-78.
6. Єськов С.В., Черков В.О., Черкова М.Ю. Контроль та нагляд за
дотриманням конституційних прав і свобод людини в оперативнорозшуковій діяльності: Навч. посіб. / МВС України,Луган. держ. ун-т
внутр. справ; За заг. ред. Ю.М. Грошевого. –Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2010.
– 176 с.
Суб'єкти оперативно-розшукової діяльності
План
Повноваження оперативних підрозділів Міністерства внутрішніх справ
України: кримінальний розшук; Державна служба боротьби з економічною
злочинністю; Державна служба по боротьбі з незаконним обігом наркотиків;
Державна служба боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми;
кримінальна міліція у справах дітей; транспортна міліція; спеціальні
підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю; спеціальні підрозділи
судової міліції. Служба безпеки України як суб’єкт ОРД. Повноваження
оперативних підрозділів податкової міліції. Інші суб’єкти ОРД: підрозділ
оперативного забезпечення охорони Управління державної охорони України;
Державна прикордонна служба України; оперативні підрозділи органів і
установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінальновиконавчої служби України з питань виконання покарань; Служба зовнішньої
розвідки; розвідувальний орган Міністерства оборони України. Фактичні
передумови, правові засади і напрями взаємодії органів і підрозділів, що

2

3

1.4

здійснюють ОРД, між собою та з іншими державними органами. Міжнародне
співробітництво у сфері боротьби з кримінальною злочинністю.
Основна література
1. Бандурка О.М. Оперативно-розшукова діяльність. – Ч. 1:Підруч. –Х.:
Нац. ун-т внутр. справ, 2002. – 336 с.
2. Бандурка О.М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності :
монографія / О.М. Бандурка. — Харків : Золота миля, 2012. – 620 с.
3. Вінаков А. В. Предмет та завдання наглядової діяльності
за оперативно-розшуковою діяльністю,
яка
здійснюється
з
використанням
інформаційно-телекомунікаційних
систем [Електронний ресурс] / А. В. Вінаков // Право і Безпека . - 2013.
- № 3. - С. 54-59. –
4. Гордін Л.Я. Слідчо-оперативна група: проблеми створення та
діяльності: Моногр. – Х.: ФІНН, 2009. – 192 с.
5. Грошевий Ю.М. Кримінально-процесуальні аспекти оперативнорозшукової діяльності // Право України. – 2003. – С. 73-78.
6. Єськов С.В., Черков В.О., Черкова М.Ю. Контроль та нагляд за
дотриманням конституційних прав і свобод людини в оперативнорозшуковій діяльності: Навч. посіб. / МВС України,Луган. держ. ун-т
внутр. справ; За заг. ред. Ю.М. Грошевого. –Луганськ: РВВ ЛДУВС,
2010. – 176 с.
Обов'язки оперативно-розшукових підрозділів
План
Основна література
1. Бандурка О.М. Оперативно-розшукова діяльність. – Ч. 1:Підруч. –Х.:
Нац. ун-т внутр. справ, 2002. – 336 с.
2. Бандурка О.М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності :
монографія / О.М. Бандурка. — Харків : Золота миля, 2012. – 620 с.
3. Вінаков А. В. Предмет та завдання наглядової діяльності
за оперативно-розшуковою діяльністю,
яка
здійснюється
з
використанням
інформаційно-телекомунікаційних
систем [Електронний ресурс] / А. В. Вінаков // Право і Безпека . - 2013.
- № 3. - С. 54-59. –
4. Гордін Л.Я. Слідчо-оперативна група: проблеми створення та
діяльності: Моногр. – Х.: ФІНН, 2009. – 192 с.
5. Грошевий Ю.М. Кримінально-процесуальні аспекти оперативнорозшукової діяльності // Право України. – 2003. – С. 73-78.
6. Єськов С.В., Черков В.О., Черкова М.Ю. Контроль та нагляд за
дотриманням конституційних прав і свобод людини в оперативнорозшуковій діяльності: Навч. посіб. / МВС України,Луган. держ. ун-т
внутр. справ; За заг. ред. Ю.М. Грошевого. –Луганськ: РВВ ЛДУВС,
2010. – 176 с.
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1.5

Права оперативних підрозділів
План
1. Основна література Бандурка О.М. Оперативно-розшукова
діяльність. – Ч. 1:Підруч. –Х.: Нац. ун-т внутр. справ, 2002. – 336 с.
2. Бандурка О.М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності :
монографія / О.М. Бандурка. — Харків : Золота миля, 2012. – 620 с.
3. Вінаков А. В. Предмет та завдання наглядової діяльності
за оперативно-розшуковою діяльністю,
яка
здійснюється
з
використанням
інформаційно-телекомунікаційних
систем [Електронний ресурс] / А. В. Вінаков // Право і Безпека . - 2013.
- № 3. - С. 54-59. –
4. Гордін Л.Я. Слідчо-оперативна група: проблеми створення та
діяльності: Моногр. – Х.: ФІНН, 2009. – 192 с.
5. Грошевий Ю.М. Кримінально-процесуальні аспекти оперативнорозшукової діяльності // Право України. – 2003. – С. 73-78.
6. Єськов С.В., Черков В.О., Черкова М.Ю. Контроль та нагляд за
дотриманням конституційних прав і свобод людини в оперативнорозшуковій діяльності: Навч. посіб. / МВС України,Луган. держ. ун-т
внутр. справ; За заг. ред. Ю.М. Грошевого. –Луганськ: РВВ ЛДУВС,
2010. – 176 с.
Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності
План
1.
2.
3.

1.6
4.
5.
6.

Основна література
Бандурка О.М. Оперативно-розшукова діяльність. – Ч. 1:Підруч. –Х.:
Нац. ун-т внутр. справ, 2002. – 336 с.
Бандурка О.М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності :
монографія / О.М. Бандурка. — Харків : Золота миля, 2012. – 620 с.
Вінаков А. В. Предмет та завдання наглядової діяльності
за оперативно-розшуковою діяльністю,
яка
здійснюється
з
використанням
інформаційно-телекомунікаційних
систем [Електронний ресурс] / А. В. Вінаков // Право і Безпека . - 2013.
- № 3. - С. 54-59. –
Гордін Л.Я. Слідчо-оперативна група: проблеми створення та
діяльності: Моногр. – Х.: ФІНН, 2009. – 192 с.
Грошевий Ю.М. Кримінально-процесуальні аспекти оперативнорозшукової діяльності // Право України. – 2003. – С. 73-78.
Єськов С.В., Черков В.О., Черкова М.Ю. Контроль та нагляд за
дотриманням конституційних прав і свобод людини в оперативнорозшуковій діяльності: Навч. посіб. / МВС України,Луган. держ. ун-т
внутр. справ; За заг. ред. Ю.М. Грошевого. –Луганськ: РВВ ЛДУВС,
2010. – 176 с.

Гарантії
діяльності
1.7

законності

при

здійсненні

2

2

оперативно-розшукової

План
Гарантії законності при здійсненні ОРД. Поняття і види матеріалів
оперативно-розшукової діяльності та матеріалів негласних слідчих
(розшукових) дій, що використовуються у процесі досудового розслідування

2

та судового розгляду. Організація використання матеріалів негласних слідчих
(розшукових) дій та матеріалів ОРД у кримінальному процесі.

1. Бандурка О.М. Оперативно-розшукова діяльність. – Ч. 1:Підруч. –Х.:
Нац. ун-т внутр. справ, 2002. – 336 с.
2. Бандурка О.М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності :
монографія / О.М. Бандурка. — Харків : Золота миля, 2012. – 620 с.
3. Вінаков А. В. Предмет та завдання наглядової діяльності
за оперативно-розшуковою діяльністю,
яка
здійснюється
з
використанням
інформаційно-телекомунікаційних
систем [Електронний ресурс] / А. В. Вінаков // Право і Безпека . - 2013.
- № 3. - С. 54-59. –
4. Гордін Л.Я. Слідчо-оперативна група: проблеми створення та
діяльності: Моногр. – Х.: ФІНН, 2009. – 192 с.
5. Грошевий Ю.М. Кримінально-процесуальні аспекти оперативнорозшукової діяльності // Право України. – 2003. – С. 73-78.
6. Єськов С.В., Черков В.О., Черкова М.Ю. Контроль та нагляд за
дотриманням конституційних прав і свобод людини в оперативнорозшуковій діяльності: Навч. посіб. / МВС України,Луган. держ. ун-т
внутр. справ; За заг. ред. Ю.М. Грошевого. –Луганськ: РВВ ЛДУВС,
2010. – 176 с.
РАЗОМ
2.1.

Основна література
1.

15
2

Загальна характеристика оперативно-розшукових заходів
План
Поняття оперативно-розшукового заходу та його матеріальноправовий зміст. Класифікація ОРЗ. Разові та триваючі ОРЗ. Гласні та
негласні ОРЗ. ОРЗ, проведення яких не потребує будь-якого
санкціонування. ОРЗ, що проводяться з дозволу начальника оперативнорозшукового підрозділу. ОРЗ, які проводяться не інакше як за рішенням
суду. Глибокі та поверхневі ОРЗ. Автономні та комплексні ОРЗ.

2.2.

1.
2.

3.

4.

Основна література:
Бандурка О.М. Оперативно-розшукова діяльність. – Ч. 1:Підруч. –
Х.: Нац. ун-т внутр. справ, 2002. – 336 с.
Бандурка О.М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності
: монографія / О.М. Бандурка. — Харків : Золота миля, 2012. – 620
с.
Вінаков А. В. Предмет та завдання наглядової діяльності
за оперативно-розшуковою діяльністю, яка здійснюється з
використанням
інформаційно-телекомунікаційних
систем [Електронний ресурс] / А. В. Вінаков // Право і Безпека . 2013. - № 3. - С. 54-59. –
Гордін Л.Я. Слідчо-оперативна група: проблеми створення та
діяльності: Моногр. – Х.: ФІНН, 2009. – 192 с.
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5. Грошевий Ю.М. Кримінально-процесуальні аспекти оперативнорозшукової діяльності // Право України. – 2003. – С. 73-78.
6. Єськов С.В., Черков В.О., Черкова М.Ю. Контроль та нагляд за
дотриманням конституційних прав і свобод людини в оперативнорозшуковій діяльності: Навч. посіб. / МВС України,Луган. держ.
ун-т внутр. справ; За заг. ред. Ю.М. Грошевого. –Луганськ: РВВ
ЛДУВС, 2010. – 176 с.
Підстави та порядок проведення оперативно-розшукових заходів
План
Підстави проведення ОРЗ. Порядок заведення оперативнорозшукової справи. Строки ведення оперативно-розшукових справ,
порядок їх продовження. Припинення та поновлення обчислення строку
ведення оперативно-розшукової справи. Підстави та порядок закриття
оперативно-розшукової справи. Порядок отримання дозволу суду на
здійснення заходів, які тимчасово обмежують права людини, та
використання добутої інформації. Структура та зміст подання
оперативного підрозділу до суду на отримання дозволу на проведення
ОРЗ, які тимчасово обмежують права людини. Форма та зміст протоколу з
відповідними додатками, складеними уповноваженими органами за
результатами ОРЗ, які тимчасово обмежують права людини, його доказове
значення. Порядок надання фактичних даних, одержаних у ході ОРД,
органу дізнання, слідчому, прокурору чи суду.

2.3.

1.
2.

3.

4.
5.
6.

2.4.

Основна література:
Бандурка О.М. Оперативно-розшукова діяльність. – Ч. 1:Підруч. –
Х.: Нац. ун-т внутр. справ, 2002. – 336 с.
Бандурка О.М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності
: монографія / О.М. Бандурка. — Харків : Золота миля, 2012. – 620
с.
Вінаков А. В. Предмет та завдання наглядової діяльності
за оперативно-розшуковою діяльністю, яка здійснюється з
використанням
інформаційно-телекомунікаційних
систем [Електронний ресурс] / А. В. Вінаков // Право і Безпека . 2013. - № 3. - С. 54-59. –
Гордін Л.Я. Слідчо-оперативна група: проблеми створення та
діяльності: Моногр. – Х.: ФІНН, 2009. – 192 с.
Грошевий Ю.М. Кримінально-процесуальні аспекти оперативнорозшукової діяльності // Право України. – 2003. – С. 73-78.
Єськов С.В., Черков В.О., Черкова М.Ю. Контроль та нагляд за
дотриманням конституційних прав і свобод людини в оперативнорозшуковій діяльності: Навч. посіб. / МВС України,Луган. держ.
ун-т внутр. справ; За заг. ред. Ю.М. Грошевого. –Луганськ: РВВ
ЛДУВС, 2010. – 176 с.

Сили оперативно-розшукової діяльності. Агентурна робота
підрозділів оперативно-розшукової діяльності
План

2

2

Основна література:
1. Бандурка О.М. Оперативно-розшукова діяльність. – Ч. 1:Підруч. –Х.:
Нац. ун-т внутр. справ, 2002. – 336 с.
2. Бандурка О.М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності :
монографія / О.М. Бандурка. — Харків : Золота миля, 2012. – 620 с.
3. Вінаков А. В. Предмет та завдання наглядової діяльності
за оперативно-розшуковою діяльністю,
яка
здійснюється
з
використанням
інформаційно-телекомунікаційних
систем [Електронний ресурс] / А. В. Вінаков // Право і Безпека . 2013. - № 3. - С. 54-59. –
4. Гордін Л.Я. Слідчо-оперативна група: проблеми створення та
діяльності: Моногр. – Х.: ФІНН, 2009. – 192 с.
5. Грошевий Ю.М. Кримінально-процесуальні аспекти оперативнорозшукової діяльності // Право України. – 2003. – С. 73-78.
6. Єськов С.В., Черков В.О., Черкова М.Ю. Контроль та нагляд за
дотриманням конституційних прав і свобод людини в оперативнорозшуковій діяльності: Навч. посіб. / МВС України,Луган. держ. ун-т
внутр. справ; За заг. ред. Ю.М. Грошевого. –Луганськ: РВВ ЛДУВС,
2010. – 176 с.
Засоби оперативно-розшукової діяльності
План
Поняття, призначення і загальна характеристика засобів оперативнорозшукової діяльності. Система обліків, які використовуються в
оперативно-розшуковій діяльності, їх загальна характеристика та їх
призначення. Оперативні обліки та їх місце в системі інформаційних
обліків органів Національної поліції. Технічні засоби, які
використовуються в оперативно-розшуковій діяльності та їх призначення.
Оперативно-технічні засоби, які використовуються
в оперативнорозшуковій діяльності. Службово-пошукові собаки як засіб оперативнорозшукової діяльності: організація та правила застосування службових
собак у боротьбі зі злочинністю та охороні громадського порядку.
Основна література:
2.5

1. Бандурка О.М. Оперативно-розшукова діяльність. – Ч. 1:Підруч. –Х.:
Нац. ун-т внутр. справ, 2002. – 336 с.
2. Бандурка О.М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності :
монографія / О.М. Бандурка. — Харків : Золота миля, 2012. – 620 с.
3. Вінаков А. В. Предмет та завдання наглядової діяльності
за оперативно-розшуковою діяльністю,
яка
здійснюється
з
використанням
інформаційно-телекомунікаційних
систем [Електронний ресурс] / А. В. Вінаков // Право і Безпека . 2013. - № 3. - С. 54-59. –
4. Гордін Л.Я. Слідчо-оперативна група: проблеми створення та
діяльності: Моногр. – Х.: ФІНН, 2009. – 192 с.
5. Грошевий Ю.М. Кримінально-процесуальні аспекти оперативнорозшукової діяльності // Право України. – 2003. – С. 73-78.
6. Єськов С.В., Черков В.О., Черкова М.Ю. Контроль та нагляд за
дотриманням конституційних прав і свобод людини в оперативно-
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розшуковій діяльності: Навч. посіб. / МВС України,Луган. держ. ун-т
внутр. справ; За заг. ред. Ю.М. Грошевого. –Луганськ: РВВ ЛДУВС,
2010. – 176 с.

2.6

2.7

Оперативна розробка
План
Опитування та його відмінність від відібрання пояснень та допиту як
слідчої дії. Оперативна закупівля, її види, оформлення результатів та
можливість їх використання в якості доказів. Контрольоване постачання.
Звичайне та підмінне контрольоване постачання. Наведення довідок як
ОРЗ, спрямований на одержання інформації про фізичних або юридичних
осіб, факти й обставини, що мають значення для рішення завдань ОРД.
Обстеження приміщень, будинків, споруджень, ділянок місцевості й
транспортних засобів. Оперативне проникнення. Зняття інформації з
каналів
зв’язку.
Контроль
телеграфно-поштових
відправлень.
Спостереження та його види. Збір зразків для порівняльного дослідження.
Дослідження предметів та документів. Ототожнення особистості.
Оперативний експеримент, його відмінність від провокації злочину.
Сприяння громадян оперативним підрозділам. Мотиви співпраці. Види
сприяння.
Основна література:
1. Бандурка О.М. Оперативно-розшукова діяльність. – Ч. 1:Підруч. –Х.:
Нац. ун-т внутр. справ, 2002. – 336 с.
2. Бандурка О.М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності :
монографія / О.М. Бандурка. — Харків : Золота миля, 2012. – 620 с.
3. Вінаков А. В. Предмет та завдання наглядової діяльності
за оперативно-розшуковою діяльністю,
яка
здійснюється
з
використанням
інформаційно-телекомунікаційних
систем [Електронний ресурс] / А. В. Вінаков // Право і Безпека . 2013. - № 3. - С. 54-59. –
4. Гордін Л.Я. Слідчо-оперативна група: проблеми створення та
діяльності: Моногр. – Х.: ФІНН, 2009. – 192 с.
5. Грошевий Ю.М. Кримінально-процесуальні аспекти оперативнорозшукової діяльності // Право України. – 2003. – С. 73-78.
6. Єськов С.В., Черков В.О., Черкова М.Ю. Контроль та нагляд за
дотриманням конституційних прав і свобод людини в оперативнорозшуковій діяльності: Навч. посіб. / МВС України,Луган. держ. ун-т
внутр. справ; За заг. ред. Ю.М. Грошевого. –Луганськ: РВВ ЛДУВС,
2010. – 176 с.
Інформаційно-оперативне забезпечення оперативно-розшукової
діяльності
План
Оперативно-розшукова інформація, поняття та види. Загальна
характеристика нормативно-правового регулювання аналітичної роботи в
оперативних підрозділах МВС України. Аналіз оперативно-розшукової
інформації. Загальна схема отримання інформації. Характеристика
джерел інформації. Основні стадії обробки інформації. Вивчення, аналіз
та оцінка оперативної обстановки. Планування ОРД. Розміщення сил та
засобів ОРД відповідно до оперативної обстановки. Тактичні прийоми
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здійснення оперативно-розшукових заходів при здійсненні оперативного
(ініціативного) пошуку.
Основна література:
1. Бандурка О.М. Оперативно-розшукова діяльність. – Ч. 1:Підруч. –Х.:
Нац. ун-т внутр. справ, 2002. – 336 с.
2. Бандурка О.М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності :
монографія / О.М. Бандурка. — Харків : Золота миля, 2012. – 620 с.
3. Вінаков А. В. Предмет та завдання наглядової діяльності
за оперативно-розшуковою діяльністю,
яка
здійснюється
з
використанням
інформаційно-телекомунікаційних
систем [Електронний ресурс] / А. В. Вінаков // Право і Безпека . 2013. - № 3. - С. 54-59. –
4. Гордін Л.Я. Слідчо-оперативна група: проблеми створення та
діяльності: Моногр. – Х.: ФІНН, 2009. – 192 с.
5. Грошевий Ю.М. Кримінально-процесуальні аспекти оперативнорозшукової діяльності // Право України. – 2003. – С. 73-78.
6. Єськов С.В., Черков В.О., Черкова М.Ю. Контроль та нагляд за
дотриманням конституційних прав і свобод людини в оперативнорозшуковій діяльності: Навч. посіб. / МВС України,Луган. держ. ун-т
внутр. справ; За заг. ред. Ю.М. Грошевого. –Луганськ: РВВ ЛДУВС,
2010. – 176 с.

2.8

Теорія оперативно-розшукового документування
План
Поняття документування, мета, завдання та вимоги. Виявлення осіб,
які можуть бути свідками і забезпечення можливого використання їх
даних. Виявлення предметів та документів, які можуть бути доказами.
Інформаційне забезпечення оперативно-розшукового документування та
засоби, які використовуються під час проведення негласних розшукових
дій. Оперативна розробка як одна з частин оперативного документування.
Етапи оперативно-розшукового документування. Планування заходів
щодо оперативного документування.
Основна література:
1. Бандурка О.М. Оперативно-розшукова діяльність. – Ч. 1:Підруч. –Х.:
Нац. ун-т внутр. справ, 2002. – 336 с.
2. Бандурка О.М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності :
монографія / О.М. Бандурка. — Харків : Золота миля, 2012. – 620 с.
3. Вінаков А. В. Предмет та завдання наглядової діяльності
за оперативно-розшуковою діяльністю,
яка
здійснюється
з
використанням
інформаційно-телекомунікаційних
систем [Електронний ресурс] / А. В. Вінаков // Право і Безпека . 2013. - № 3. - С. 54-59. –
4. Гордін Л.Я. Слідчо-оперативна група: проблеми створення та
діяльності: Моногр. – Х.: ФІНН, 2009. – 192 с.
5. Грошевий Ю.М. Кримінально-процесуальні аспекти оперативнорозшукової діяльності // Право України. – 2003. – С. 73-78.
6. Єськов С.В., Черков В.О., Черкова М.Ю. Контроль та нагляд за
дотриманням конституційних прав і свобод людини в оперативно-

розшуковій діяльності: Навч. посіб. / МВС України,Луган. держ. ун-т
внутр. справ; За заг. ред. Ю.М. Грошевого. –Луганськ: РВВ ЛДУВС,
2010. – 176 с.
Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності у
кримінальному судочинстві
План
Проведення ОРД у сфері боротьби зі злочинністю: оперативнорозшукова профілактика злочинів; виявлення злочинів у результаті
проведення ОРД та використання фактичних даних, одержаних у ході
ОРД, як приводів та підстав для порушення кримінальної справи;
проведення оперативно-розшукових заходів (ОРЗ) при розслідуванні
злочинів (а) використання фактичних даних, одержаних у ході ОРД, для
підготовки і провадження слідчих дій; б) використання фактичних даних,
одержаних у ході ОРД, у доказуванні по кримінальній справі; в)
процесуальний порядок перевірки фактичних даних, одержаних у
результаті ОРД; г) оперативно-розшукове забезпечення судового
розгляду кримінальної справи); проведення ОРЗ з метою забезпечення
безпеки суб’єктів кримінального процесу та їх близьких родичів. Форми
взаємодії слідчих органів та органів, які проводять ОРД.
2.9

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Основна література:
Бандурка О.М. Оперативно-розшукова діяльність. – Ч. 1:Підруч. –Х.:
Нац. ун-т внутр. справ, 2002. – 336 с.
Бандурка О.М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності :
монографія / О.М. Бандурка. — Харків : Золота миля, 2012. – 620 с.
Вінаков А. В. Предмет та завдання наглядової діяльності
за оперативно-розшуковою діяльністю,
яка
здійснюється
з
використанням
інформаційно-телекомунікаційних
систем [Електронний ресурс] / А. В. Вінаков // Право і Безпека . 2013. - № 3. - С. 54-59. –
Гордін Л.Я. Слідчо-оперативна група: проблеми створення та
діяльності: Моногр. – Х.: ФІНН, 2009. – 192 с.
Грошевий Ю.М. Кримінально-процесуальні аспекти оперативнорозшукової діяльності // Право України. – 2003. – С. 73-78.
Єськов С.В., Черков В.О., Черкова М.Ю. Контроль та нагляд за
дотриманням конституційних прав і свобод людини в оперативнорозшуковій діяльності: Навч. посіб. / МВС України,Луган. держ. ун-т
внутр. справ; За заг. ред. Ю.М. Грошевого. –Луганськ: РВВ ЛДУВС,
2010. – 176 с.
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Разом

33
1. Теми лабораторних занять
Навчальним планом не передбачені
2. Самостійна робота

№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Назва теми
Поняття оперативно-розшукової діяльності (ОРД) як специфічного
виду державно-правової діяльності
Основні напрями використання даних, отриманих у результаті
проведення ОРД
. Розвідувальна діяльність. Контррозвідувальна діяльність.
Оперативно-перевірочна діяльність. Діяльність по розшуку
безвісновідсутніх осіб.
Загальна характеристика правових джерел регулювання ОРД та їх
класифікація.
Конституція України, міжнародні правові акти з прав людини та
їх значення для правового регулювання ОРД.
Законодавчі, відомчі та міжвідомчі нормативно-правові акти.
Практика Європейського суду з прав людини щодо застосування
спеціальних засобів розслідування та її значення для
вдосконалення нормативно-правового регулювання ОРД.
Принципи ОРД
Суб'єкти оперативно-розшукової діяльності
Підстави проведення ОРЗ.
Порядок отримання дозволу суду на здійснення заходів, які
тимчасово обмежують права людини, та використання добутої
інформації.
Засоби оперативно-розшукової діяльності
Оперативна розробка
Обстеження приміщень, будинків, споруджень, ділянок місцевості
й транспортних засобів. Оперативне проникнення. спостереження
та його види.
Зняття інформації з каналів зв’язку. Контроль телеграфнопоштових відправлень.
Дослідження предметів та документів.
Оперативно-розшукове документування
Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності у
кримінальному судочинстві
Інформаційно-оперативне забезпечення оперативно-розшукової
діяльності

3.
4. Індивідуальні завдання

Кількість
годин
2
2
2
2
4
2
2
6
4
4
4
2
2
4
4
4
4
6
6
6

Навчальним планом не передбачені
5. Методи навчання
При вивченні навчальної дисципліни «Кримінальне право України
(Загальна частина)» застосовується лекційно-семінарська система з
використанням наступних методів:
1) за джерелом подачі та сприйняття інформації:
 словесні (розповідь-пояснення, бесіда, лекція);
 наочні (ілюстрація, демонстрація, складання схем та таблиць);
2) за характером пізнавальної діяльності:
 пояснювально-ілюстративні;
 репродуктивні;
 проблемного викладання;
 дослідницькі.
3) за ступенем самостійності розумової діяльності:
 робота на аудиторних заняттях;
 позааудиторна самостійна робота;
 робота студентів під контролем викладача.
4) з точки зору цілісного підходу до діяльності у процесі навчання:
 методи організації та здійснення навчально-пізнавальної
діяльності;
 стимулювання та мотивації студентів;
 контролю, самоконтролю та взаємоконтролю.
6. Методи контролю
З метою забезпечення ефективності формування знань, умінь і навичок,
стимулювання навчальної діяльності студентів застосовуються такі форми
поточного контролю, як усне індивідуальне та фронтальне опитування,
письмові самостійні роботи. Підсумковим контролем є залік

Питання на залік

Поняття оперативно-розшукової діяльності.
Завдання оперативно-розшукової діяльності.
Мета оперативно-розшукової діяльності.
Конституційні принципи оперативно-розшукової діяльності.
Загальні принципи оперативно-розшукової діяльності.
Спеціальні (галузеві) принципи оперативно-розшукової діяльності.
Правова основа оперативно-розшукової діяльності.
Завдання та функції розвідувальних органів України. Закон України
«Про розвідувальні органи України».
9. Закон України «Про Службу безпеки України». Основні завдання
Служби безпеки України.
10.Завдання та функції Державної прикордонної служби України. Закон
України «Про Державну прикордонну службу України».
11.Завдання та функції служби зовнішньої розвідки України. Закон України
«Про службу зовнішньої розвідки України».
12.Гласні розшукові заходи оперативно-розшукової діяльності.
13.Негласні розшукові заходи оперативно-розшукової діяльності.
14.Розвідувальні заходи та їх мета.
15.Контррозвідувальні заходи та їх мета.
16.Оперативно-розшукові заходи та їх мета.
17.Мета та завдання Державної охорони.
18. Оперативні засоби ОРД.
19.Оперативно-технічні засоби ОРД.
20.Суб’єкти ОРД, які здійснюють оперативно-розшукові, розвідувальні та
контрозвідувальні заходи.
21.Негласні слідчі (розшукові) дії та їх відмінність від оперативнорозшукових заходів.
22.Міжнародне співробітництво у сфері оперативно-розшукової діяльності.
23.Обов’язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову
діяльність.
24.Підстави для закриття оперативно-розшукових справ.
25.Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності.
26.Суб’єкти оперативно-розшукової діяльності, їх обов’язки та права.
27.Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності.
28.Взаємодія оперативних підрозділів між собою та іншими
правоохоронними органами.
29.Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.
30.Проникнення в злочинну групу як право суб’єкта оперативнорозшукової діяльності.
31.Отримання інформації з каналів зв’язку як право суб’єкта ОРД.
32.Суб’єкти інформаційних відносин згідно закону України «Про
інформацію».
33.Встановлення конфіденційного співробітництва з особами як право
суб’єкта оперативно-розшукової діяльності.
34.Гарантії законності при здійсненні оперативно-розшукової діяльності.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

35.Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності.
36.Сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності.
37.Соціальний та правовий захист працівників оперативних підрозділів.
38.Соціальний та правовий захист особи, яка залучається до оперативнорозшукової діяльності.
39.Конституційні норми оперативно-розшукової діяльності.
40.Негласна профілактика при здійсненні оперативно-розшукової
діяльності.
41.Нормативні акти при проведенні профілактичної роботи оперативними
підрозділами.
42.Принципи взаємодії оперативних підрозділів у боротьбі зі злочинністю.
43.Форми контролю за оперативно-розшуковою діяльністю.
44.Відповідальність працівника оперативного підрозділу за дії під час
здійснення оперативно-розшукової діяльності.
45.Закон України «Про державну таємницю». Допуск та форми роботи з
секретною інформацією.
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Практичні заняття
Змістовий модуль 1
Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

2

2

3

2

3

4

4

Змістовий модуль 2
Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

2

2

3

2

2

3

2

2

2

залік

Сума

40

100

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів.
Шкала оцінювання: національна та ECTS
Оцінка за національною шкалою
Сума балів за
всі види
Оцінка для екзамену, курсового
для заліку
навчальної
ECTS
проекту (роботи),
діяльності
практики
90 – 100
відмінно
А
80-89
В
добре
зараховано
70-79
С
60-69
D
задовільно
50-59
Е
не зараховано з
незадовільно з
можливістю
35-49
FX можливістю повторного
повторного
складання
складання
не зараховано з
незадовільно з
обов’язковим
1-34
повторним
F обов’язковим повторним
вивченням дисципліни
вивченням
дисципліни
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