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1. Структура вивчення навчальної дисципліни 

1.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

№ 

те-
ми 

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
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ем

. 
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р
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Р
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. 
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).

 

Л
аб

о
р

. 
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.з

ав
. 

С
Р
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Сутність, правова 
основа та принципи 

оперативно-

розшукової діяльності 

12 2 – – – 10 – – – – – – 

2. Завдання та гарантії 
законності при 

здійсненні 

оперативно-
розшукової діяльності 

11 2 2 – – 7 – – – – – – 

3. Суб’кти оперативно-

розшукової діяльності 

10 4 2 – – 4 – – – – – – 

4. Обов’язки та права 
підрозділів, що 

здійснюють 

оперативно-

розшукову діяльність 

10 4 2 – – 4 – – – – – – 

5. Інформаційне 

забезпечення 

оперативно-
розшукової діяльності 

6 2 2 – – 2 – – – – – – 

6. Використання 

конфіденційного 

співробітництва в 
оперативно-

розшуковій діяльності 

7 2 2 – – 3 – – – – – – 

7. Взаємодія 

оперативних 
підрозділів між собою 

та іншими 

підрозділами 
правоохоронних 

органів 

7 2 2 – – 3 – – – – – – 

8. Використання 

матеріалів 
оперативно-

розшукової діяльності 

6 2 2 – – 2 – – – – – – 

9. Судовий контроль і 
прокурорський нагляд 

за дотриманням 

законності під час 

проведення 
оперативно-

розшукової діяльності 

6 2 2 – – 2 – – – – – – 

 Всього годин: 75 22 16 – – 37 – – – – – – 
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1.2. Лекції 

№ 

з/п 
Назва і план теми 

Кількість 

годин 

1 2 3 

1.  Сутність, правова основа та принципи оперативно-розшукової 

діяльності 

2 

1.1. 

 

1.2. 

1.3. 

 

1.4. 

 

1.5. 

Поняття оперативно-розшукової діяльності як виду правоохоронної 

діяльності 

Історія розвитку оперативно-розшукової діяльності 

Поняття, сутність та система принципів оперативно-розшукової 

діяльності 

Конституційні та загальноправові принципи оперативно-розшукової 

діяльності. 

Галузеві принципи оперативно-розшукової діяльності. 

 

2 Завдання та гарантії законності при здійсненні оперативно-

розшукової діяльності 

2 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

 

2.5.  

Мета і завдання оперативно-розшукової діяльності. 

Попередження злочинів.  

Припинення злочинів оперативними підрозділами.  

Гарантії законності при використанні інформації та результатів 

оперативно-розшукової діяльності.  

Порядок проведення оперативно-розшукових заходів, що суттєво 

обмежують конституційні права та свободи громадян. 

 

3 Суб’єкти оперативно-розшукової діяльності  4 

3.1. 

3.2. 

 

3.3. 

 

3.4. 

3.5.  

 

3.6.  

 

3.7. 

 

3.8.  

3.9. 

 

3.10. 

 

3.11.  

Підрозділи, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність.  

Характеристика оперативних підрозділів Національної поліції 

України. 

Характеристика оперативних підрозділів Державного бюро 

розслідувань. 

Характеристика оперативних підрозділів СБУ.  

Характеристика оперативних підрозділів Служби зовнішньої 

розвідки.  

Характеристика оперативних підрозділів Державної прикордонної 

служби України.  

Характеристика оперативних підрозділів Управління державної 

охорони.  

Характеристика оперативних підрозділів органів доходів і зборів. 

Характеристика оперативних підрозділів органів і установ виконання 

покарань та слідчих ізоляторів.  

Характеристика оперативних підрозділів розвідувального органу 

Міноборони України.  

Характеристика оперативних підрозділів НАБУ. 

 

4 Обов’язки і права підрозділів, що здійснюють оперативно-розшукову 

діяльність 

4 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

 

4.4. 

4.5. 

Поняття, види і загальні риси оперативних підрозділів.  

Оперативні підрозділи Національної поліції та їх компетенція.  

Оперативні підрозділи інших міністерств та відомств України та їх 

компетенція.  

Обов’язки оперативних підрозділів. 

Права оперативних підрозділів.  

 

5 Інформаційне забезпечення оперативно-розшукової діяльності 2 
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5.1. 

5.2. 

5.3. 

5.4. 

Джерела оперативно-розшукової інформації.  

Логічність викладення інформації.  

Визначення достовірності інформації.  

Класифікація оперативно-розшукової інформації.  

 

6 Використання конфіденційного співробітництва в оперативно-

розшуковій діяльності 

2 

6.1. 

6.2. 

6.3. 

6.4. 

Сутність та значення інституту конфіденційного співробітництва.  

Правові основи конфіденційного співробітництва.  

Принципи конфіденційності співробітництва.  

Підстави та умови для залучення особи до участі в оперативно-

розшуковій діяльності. 

 

7 Взаємодія оперативних підрозділів між собою та іншими 

підрозділами правоохоронних органів 

2 

7.1. 

7.2. 

7.3. 

7.4. 

Сутність поняття «взаємодії».  

Види взаємодії.  

Правова основа взаємодії.  

Взаємодія оперативних та слідчих підрозділів.  

 

8 Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності 2 

8.1. 

 

8.2. 

 

8.3. 

  

8.4.  

Поняття, сутність, правова основа реалізації матеріалів оперативно-

розшукової діяльності.  

Використання матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій та 

матеріалів оперативно-розшукової діяльності.  

Систематизація, вивчення і оцінка отриманих фактичних даних, 

складання плану їх реалізації.  

Підготовка необхідних матеріалів для передачі слідчому.  

 

9 Судовий контроль і прокурорський нагляд за дотриманням законності 

під час проведення оперативно-розшукової діяльності 

2 

9.1. 

 

9.2. 

 

9.3. 

9.4. 

9.5. 

Правова основа прокурорського нагляду за оперативно-розшукової 

діяльністю.  

Сутність прокурорського нагляду за законністю в оперативно-

розшуковій діяльності. 

Предмет та межі прокурорського нагляду.  

Поняття та значення судового контролю.  

Зміст судового контролю. 

 

 Усього 22 
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1.3. Семінарські заняття 

 

Семінарське заняття 1 

Тема 1. Завдання та гарантії законності при здійснені оперативно-розшукової 

діяльності 
Питання для усного опитування та дискусії 

1.1. Правове та науково-практичне визначення меж і завдань оперативно-розшукової 

діяльності.  

1.2. Стратегічні і тактичні завдання оперативно-розшукової діяльності.  

1.3. Гарантії законності при здійсненні оперативно-розшукової діяльності.  

1.4. Відомчий контроль за оперативно-розшуковою діяльністю. 

1.5. Система та тлумачення підстав для проведення оперативно-розшукової діяльності.  

 

Методичні рекомендації: 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є : оперативно-розшукова діяльність, гарантії, законність, система, 

контроль, підстави. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

Оперативно-розшукова діяльність як вид правоохоронної діяльності і як галузь 

юридичної науки. 

Оперативно-розшукова діяльність – це система гласних і негласних розшукових, 

розвідувальних та контррозвідувальних заходів, що здійснюються із застосуванням 

оперативних і оперативно-технічних засобів.  

Завданням оперативно-розшукової діяльністі є пошук і фіксація фактичних данних про 

протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена ККУ, 

розвідувально-підривну діяльність спеціальних служб іноземних держав та організацій з 

метою припинення правопорушень та в інтересах кримінального судочинства, а також 

отримання інформації в інтересах безпеки громадян, суспільства і держави. 

Правову основу оперативно-розшукової діяльності становлять Конституція України, ЗУ 

«Про оперативно-розшукову діяльність», ККУ, КПК України і інші законодавчі акти. 

 

Семінарське заняття 2 

Тема 3. Суб’єкти оперативно-розшукової діяльністі 

Питання для усного опитування та дискусії 

2.1. Підрозділи, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність.  

2.2. Характеристика оперативних підрозділів Національної поліції України (кримінальна 

поліція): їх система, структура і компетенція. 

2.3. Законодавчі та відомчі акти, які визначають функції і обов’язки оперативних 

підрозділів. 

2.4. Підрозділи, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність у системі СБУ.  

2.5. Підрозділи, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність в управлінні державної 

охорони. 

2.6. Співробітники оперативних підрозділів та особи залучені до виконання завдань 

оперативно-розшукової діяльності. 

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: підрозділи, функції, співробітники оперативних підрозділів, 

спрямування оперативно-розшукової діяльності. 
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З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах: 

При самостійному вивчені теми варто особливу увагу звернути на те, що законодавство 

України (ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність») чітко встановлює прелік державних 

органів, структурні підрозділи яких вправі здійснювати оперативно-розшукову діяльність, 

так до них відносяться: 

- Підрозділи Національної   поліції України; 

- Державного   бюро   розслідувань; 

- Служби  безпеки  України; 

- Служби зовнішньої  розвідки України; 

- Державної  прикордонної  служби України; 

- Управління  державної охорони; 

- Органів  доходів і зборів; 

- Органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-

виконавчої служби України; 

- Розвідувального   органу   Міністерства   оборони  України; 

- Національного  антикорупційного  бюро  України. 

Проведення оперативно-розшукової діяльності іншими підрозділами зазначених органів, 

підрозділами інших міністерств, відомств, громадськими, приватними організаціями та  

особами  забороняється. 

 

Семінарське заняття 3 

Тема 4. Обов’язки і права підрозділів що здійснюють оперативно-розшукову 

діяльність 

Питання для усного опитування та дискусії 

3.1. Поняття, види і загальні риси оперативних підрозділів. 

3.2. Попередження злочинів. 

3.3. Профілактика злочинів. 

3.4. Виконання доручень слідчого, прокурора, ухвали слідчого судді, суду, запитів 

повноважних державних органів. 

3.5. Опитування осіб, використання їх добровільної допомоги. 

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: оперативні підрозділи, доручення, слідчий, прокурор, слідчий суддя, 

конфіденційне співробітництво.  

 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах: 

Обов’язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність визначені у ЗУ 

«Про оперативно-розшукову діяльність».  

Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність визначені у ЗУ « 

Про оперативно-розшукову діяльність». 

Розмежування компетенції оперативних підрозділів при здійсненні оперативно-

розшукової діяльності різних відомств. 

  

Семінарське заняття 4 

Тема 5. Інформаційне забезпечення оперативно-розшукооїа діяльністі 

Питання для усного опитування та дискусії 

4.1. Поняття оперативно-розшукової інформації. 

4.2. Джерела оперативно-розшукової інформації. 

4.3. Вимоги, що висуваються до оперативно-розшукової інформації. 
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4.4. Визначення достовірності оперативної інформації. 

4.5. Класифікація оперативної інформації. 

  

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: оперативно-розшукова інформація, справи оперативного обліку, 

лаконічність інформації, точність інформації, повнота інформації. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах: Оперативна 

інформація яку отримують оперативні працівники оперативного підрозділу може 

групуватися наступним чином: 

- ознаки конкретного злочину; 

- ознаки, які характеризують злочинну діяльність конкретної особи чи кількох осіб; 

- ознаки антисоціальної поведінки майбутнього злочинця; 

- ознаки, які характеризують особистість майбутнього об’єкта; 

- ознаки які мають відношення до попередньої злочинної діяльності; 

-  характеристика зв’язків і найближчого оточення особи. 

 

Семінарське заняття 5 

Тема 6. Використання конфіденційного співробітництва в оперативно-розшуковій 

діяльності 

Питання для усного опитування та дискусії 

5.1. Сутність та значення інституту конфіденційного співробітництва.  

5.2. Правова основа конфіденційного співробітництва.  

5.3. Принципи конфіденційного співробітництва.   

5.4. Особи, які залучаються до участі в оперативно-розшуковій діяльності.  

5.5. Підстави та умови для залучення особи жо участі в оперативно-розшуковій 

діяльності.  

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

діяльності.  

5.7. Права, обов’язки і відповідальність агента.  

 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: конфіденційне співробітництво, принципи конфіденційного 

співробітництва, агент.   

 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному 

вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

Класифікація осіб, які залучаються до участі в оперативно-розшуковій діяльності. 

В залежності від різних критеріїв серед залучених осіб їх можна поділити на декілька 

груп: за ступенем участі: - основна група (агент, довірена особа); - додаткова група 

(спеціаліст, перекладач та інші).  

Спеціаліст – це особа, яка володіє науковими, технічнми, спеціальними знаннями 

і сприяє збору відповідної інформації, необхідної для вирішення завдань оперативно-

розшукової діяльності. Перекладач – це особа, яка володіє мовами, знання яких необхідні 

для перекладу.  

Слід мати на увазі, що практика та теорія вирізняє три умови, за яких можливо 

залучити особу до участі в оперативно-розшуковій діяльності.  

По-перше, до участі в оперативно-розшуковій діяльності можна залучити лише 

фізичну особу; 

По-друге, таке залучення має індивідуальний характер; 
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По-третє, потрібна згода особи на участь в оперативно-розшуковій діяльності. 

 

Семінарське заняття 6 

Тема 7. Взаємодія оперативних підрозділів між собою та іншими підрозділами 

правоохоронних органів 

Питання для усного опитування та дискусії 

6.1. Сутність поняття «взаємодія».  

6.2. Види взаємодії.  

6.3. Взаємодія оперативних та слідчих підрозділів.  

6.4. Форми взаємодії.  

6.5. Організація роботи слідчо-оперативної групи під час досудового розслідування.  

 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: взаємодія, форми взаємодії, оперативний підрозділ, слідчий 

підрозділ. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному 

вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

Розглядаючи зміст взаємодії оперативних підрозділів між собою слід розглянути 

її основні форми: 

1) Спільна діяльність щодо стратегії боротьби зі злочинністю; 

2) Робочі зустрічі оперативних працівників з метою підвищення оперативності 

взаємного інформування та реагування на злочинну діяльність; 

3) Обмін досвідом боротьби з організованою злочинністю; 

4) Організація і проведення спільних операцій по боротьбі з організованою 

злочинністю. 

Крім вказаних форм взаємодії оперативних підрозділів, можуть створюватися 

міжвідомчі оперативно-розшукові підрозділи. До таких можна віднести: Центр 

міжвідомчої взаємодії в сфері попередження незаконного обігу наркотичних речовин, 

міжвідомчий Центр по протидії легалізації/відмиванню доходів, отриманих незаконним 

шляхом. 

 

Семінарське заняття 7 

Тема 8. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності 

Питання для усного опитування та дискусії 

8.1. Поняття, сутність, правова основа реалізації оперативно-розшукової інформації.  

8.2. Поняття і види матеріалів оперативно-розшукової діяльності.  

8.3. Підготовка зібраної інформації до реалізації.  

8.4. Аналіз інформації при підготовці матеріалів оперативно-розшукової справи до 

реалізації.  

8.5. Моделювання єдиного плану слідчих дій і оперативно-розшукових засобів.  

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: реалізація оперативно-розшукової діяльності, документування 

інформації. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному 

вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

Матеріали оперативно-розшукової діяльності можуть бути використані: 

1) як привід та підстави для початку досудового розслідування; 

2) для отримання фактичних даних, які можуть бути доказами у кримінальному 

провадженні; 
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3) для попередження, виявлення, припинення і розслідування злочинів, 

розвідувально-підривних посягань проти України, розшуку злочинців та осіб, які безвісти 

зникли; 

4) для забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних органів та осіб, які 

беруть участь у кримінальному судочинстві; 

5) для взаємного інформування підрозділів, уповноважених здійснювати 

оперативно-розшукову діяльність та іншиї правоохороннх органів; 

6) для інформування державних органів відповідно до їх компетенції.  

 

Семінарське заняття 8 

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

проведення оперативно-розшукової діяльності 

Питання для усного опитування та дискусії 

8.1. Правові основи прокурорського нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю. 

8.2. Особливості прокурорського нагляду за законністю оперативно-розшукової 

діяльності. 

8.3. Предмет та межі прокурорського нагляду, його повноваження. 

8.4. Поняття та значення судового контролю. 

8.5. Об’єкт і предмет судового контролю. 

8.6. Зміст судового контролю.  

 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: прокурорський нагляд, предмет нагляду, межі нагляду, судовий 

контроль, межі судового контролю. 

 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному 

вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

З метою забезпечення законності при здійснені оперативно-розшукової 

діяльності, недопущення порушення конституційних прав і свобод людини, громадянина, 

законом «Про оперативно-розшукову діяльність» передбачається прокурорський нагляд та 

судовий контроль під час проведення оперативно-розшукової діяльності. 

Прокурор наділенний певними повноваженнями, а саме: 

- безперешкодно  входить  в  усі  приміщення  органів, які проводять оперативно-

розшукову діяльність; 

- давати вказівки про проведення оперативно-розшукової діяльності; 

- вживати заходів щодо усунення порушень законності під час проведення 

оперативно-розшукової діяльності. 

Слід мати на увазі, що проведення деяких оперативно-розшукових заходів може 

проводитись лише за ухвалою слідчого судді, тобто суб’єкт оперативно-розшукової 

діяльності звертається з письмовим проханням до слідчого судді про надання дозволу на 

проведення відповідних оперативно-розшукових заходів. 
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1.4. Самостійна робота студентів 

 

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

Завдання 1. Опрацювати теоретичні питання: 

1) Розшукова діяльність в Україні в XIV-XVIII ст.; 

2) Розшукова діяльність античних часів; 

3) Сучасні українські наукові школи оперативно-розшукової діяльності; 

4) Перспективні напрямки розвитку теорії оперативно-розшукової діяльності.  

 

 

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

діяльності 

Завдання 1. Опрацювати теоретичні питання: 

1) Співвідношення оперативно-розшукової діяльності з іншими  

2) Теорія оперативно-розшукової діяльності і суміжні галузі юридичних наук; 

3) Історія розвитку оперативно-розшукової діяльності; 

4) Поліцейський апарат та розшукова діяльність в XIX – XX ст. 

 

 

Тема 3. Суб’єкти оперативно-розшукової діяльності 

Завдання 1. Опрацювати теоретичні питання: 

1) Виконання письмових доручень і запитів; 

2) Інформування органів державної влади; 

3) Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві. 

 

 

Тема 4. Обовязки і права підрозділів, що здійснюють оперативно-розшукову 

діяльність 
Завдання 1. Опрацювати теоретичні питання: 

1) Опитування осіб за їх згодою; 

2) Оперативна закупівля; 

3) Оперативне проникнення; 

4) Зняття інформації з засобів зв’язку; 

5) Візуальне спостереження.  

 

 

Тема 5. Інформаційне забезпечення оперативно-розшукової діяльності 

Завдання 1. Опрацювати теоретичні питання: 

1) Різноманітність оперативно-розшукової інформації; 

2) Вимоги, що висуваються до оперативно-розшукової інформації; 

3) Пізнавальне значення оперативно-розшукової інформації.  

 

 

Тема 6. Використання конфіденційного співробітництва в оперативно-розшуковій 

діяльності 

Завдання 1. Опрацювати теоретичні питання: 

1) Обов’язки особи, яка виявила бажання співпрацювати з оперативними підрозділами; 

2) Заходи забезпечення безпеки осіб, які сприяють оперативно-розшуковій діяльності; 

3) Спеціальний захист агентів. 
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Тема 7. Взаємодія оперативнх підрозділів між собою та іншими підрозділами 

правоохоронних органів 

Завдання 1. Опрацювати теоретичні питання: 

1) Характерні риси взаємодії; 

2) Об’єктивна необхідність взаємодії; 

3) Форми взаємодії; 

4) Організація роботи під час досудового розслідування.  

 

 

Тема 8. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності 

Завдання 1. Опрацювати теоретичні питання: 

1) Поняття і види матеріалів оперативно-розшукової діяльності; 

2) Аналіз інформації при підготовці матеріалів для їх реалізації; 

3) Погоджений план слідчих дій та оперативно-розшукових заходів.  

 

 

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

час проведення оперативно-розшукової діяльності 

Завдання 1. Опрацювати теоретичні питання: 

1) Повноваження прокурора при здійсненні нагляду за дотриманням законності під час 

проведення оперативно-розшукової діяльності; 

2) Форми реагування прокурора при виявленні порушень під час проведення оперативно-

розшукової діяльності; 

3) Зміст ухвал слідчого судді про надання дозволу на проведення окремих дій під час 

проведення оперативно-розшукової діяльності.  
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1.5. Індивідуальні завдання  

Індивідуальні завдання передбачаються у формі опрацювання теоретичних питань 

до кожної теми навчальної дисципліни. Крім того, студенти повинні виконувати науково-

дослідні завдання на теми, погоджені з викладачем.  

 

1.5.1. Теми науково-дослідних робіт 

1. Історія розвитку оперативно-розшукової діяльності.  

2. Співвідношення оперативно-розшукової діяльності з іншими видами юридичної 

діяльності.  

3. Завдання оперативно-розшукової діяльності.  

4. Оперативно-розшукова діяльність радянської міліції.  

5. Правова основа оперативно-розшукової діяльності.  

6. Поняття, види і загальні риси оперативних підрозділів.  

7. Обов’язки оперативних підрозділів.  

8. Поліцейський апарат та розшукова діяльність в XIX – XX ст..  

9. Розшукова діяльність античних часів.  

10. Загально-правові принципи оперативно-розшукової діяльності.  

11. Оперативно-розшукове законодавство України.  

12. Оперативна закупівля.  

13. Зняття інформації з каналів зв’язку.  

14. Підстави і порядок заведення оперативно-розшукової справи.  

15. Строки проведення оперативно-розшукової справи.  

16. Підстави і порядок закриття оперативно-розшукової справи. 

17. Повноваження прокурора при здійсненні нагляду за оперативно-розшуковою 

діяльністю. 

18. Конституційні гарантії прав та свобод людини в оперативно-розшуковій 

діяльності.  

19. Гарантії недоторканності житла.  

20. Гарантії таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої 

кореспонденції.  

21. Підстави і порядок здійснення заходів, що тимчасово обмежують свободи 

громадян. 

22. Візуальне спостереження.  

23. Оперативний експеримент.  

 

 

1.5.2. Основні вимоги до виконання індивідуальних завдань 

Метою виконання науково-дослідних завдань є закріплення і систематизація 

студентами отриманих знань у процесі участі в аудиторних заняттях і самостійної роботи.  

При виконанні індивідуальних завдань студенти повинні використовувати 

законодавчі та підзаконні акти, інструктивно-методичні матеріали, науково-монографічну 

літературу, судову практику, статистичні дані, аналітичну інформацію судових органів. 

Індивідуальне науково-дослідне завдання студентів денної форми навчання 

виконується у межах годин, відведених для самостійної роботи студента. Теми 

обираються студентами та затверджуються викладачем.  

Роботи виконуються комп’ютерним способом з одностороннім розміщенням тексту 

на папері формату А4 (210 мм х 297 мм) з дотриманням прийнятих у діловодстві 

стандартних берегів: лівого – 30 мм, верхнього та нижнього – 20 мм, правого – не менше 

10 мм.  

Обсяг науково-дослідної роботи не має перевищувати 20 сторінок друкованого 

тексту шрифтом Times New Roman кеглем 14 з півторачним міжрядковим інтервалом.  



 13 

Робота починається з титульного аркуша. Нумерація починається з титульного 

аркушу, проте на титульному аркуші не проставляється.  

Титульний аркуш оформлюється за зразком 1. Науково-дослідна робота має бути 

структурованою, тобто складатися з плану, вступу, двох або трьох розділів, висновків, 

списку використаних джерел. Науково-дослідна робота повинна містити певну новизну 

отриманих результатів дослідження. Нижче списку використаних джерел рукописним 

способом зазначаються дата виконання науково-дослідної роботи і особистий підпис 

студента.  

Оцінювання результатів здійснюється відповідно до чинної в університеті системи 

оцінювання.  
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Зразок 1 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

Кафедра кримінального права та процесу 

     

     

   Навчальна дисципліна:  

                     Основи оперативно-розшукової діяльності 

   

     

 НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА  

  на тему:   

 «Візуальне спостереження»  

     

     

   Виконала:  

   Миронюк 

   Вікторія Дмитрівна, 

   студентка 4 курсу, юридичного 

факультету 

    

    

   Перевірив:  

   Голдзіцький 

   Казимир Адамович, 

   доцент кафедри кримінального права та 

процесу 

    

    

 Хмельницький  

 2019  
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Виклад роботи подається за наведеним нижче порядком. 

 

ЗМІСТ                                                                                                   

    Стор. 

 Вступ - 2 

1. (назва першого розділу) - 3 

2. (назва другого розділу) - 6 

3. (назва третього розділу) - 9 

 Висновки - 12 

 Список використаних джерел - 14 

Вступ 

. . . . . . . . .  

(Виклад змісту вступу) 

. . . . . . . . .  

1. ( назва першого розділу) 

. . . . . . . . .  

( Виклад змісту першого розділу)  

. . . . . . . . .  

2. ( назва другого розділу) 

. . . . . . . . .  

( Виклад змісту другого розділу)  

. . . . . . . . .  

3. ( назва третього розділу) 

. . . . . . . . .  

( Виклад змісту третього розділу)  

. . . . . . . . .  

Висновки 

. . . . . . . . .  

(Виклад змісту висновків) 

. . . . . . . . .  

Список використаних джерел 

1. . . . ( реквізити джерела) …… 

2. . . . ( реквізити джерела) …… 

3. . . . ( реквізити джерела) …… ( і т.д. відповідно до вимог  

                                                         оформлення списку джерел). 

Нижче списку використаних джерел рукописним способом зазначаються дата 

виконання реферату і особистий підпис студента. 

 

 

1.6. Підсумковий контроль  

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі усного заліку.  

 

1.6.1. Питання для підсумкового контролю 

1. Завдання оперативно-розшукової діяльності. 

2. Поняття оперативно-розшукової діяльності як виду правоохоронної діяльності і як 

галузі юридичної науки. 

3. Співвідношення оперативно-розшукової діяльності з іншими видами юридичної 

діяльності. 

4. Історія розвитку оперативно-розшукової діяльності. 

5. Тенденції та перспективи розвитку теорії оперативно-розшукової діяльності. 
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6. Предмет і система учбового курсу «Оперативно-розшукова діяльність». 

7. Теорія оперативно-розшукової діяльності і суміжні галузі юридичних наук. 

8. Перспективні напрями розвитку теорії оперативно-розшукової діяльності. 

9. Розшукова діяльність античних часів. 

10. Розшукова діяльність в Київській Русі. 

11. Основні категорії науки оперативно-розшукової діяльності. 

12. Розшукова діяльність на Україні в XIV-XVIII ст. 

13. Організація поліцейського апарату та розшукової діяльності в XIX – на початку XX 

ст.  

14. Оперативно-розшукова діяльність української радянської міліції. 

15. Зміст та система курсу оперативно-розшукової діяльності як навчальної дисципліни. 

16. Правова основа оперативно-розшукової діяльності. 

17. Загально-правові принципи оперативно-розшукової діяльності. 

18. Галузеві принципи оперативно-розшукової діяльності. 

19. Конституція України — основна база правового регулювання оперативно-розшукової 

діяльності. 

20. Оперативно-розшукове законодавство України — правова основа оперативно-

розшукової діяльності. 

21. Міжнародно-правове регулювання співробітництва правоохоронних органів по 

боротьбі зі злочинністю. 

22. Відомчі нормативно-правові акти, що регулюють оперативно-розшукову діяльність. 

23. Поняття, види і загальні риси оперативних підрозділів. 

24. Обов'язки оперативних підрозділів. 

25. Повноваження оперативних підрозділів. 

26. Інші суб’єкти оперативно-розшукової діяльності. 

27. Оперативні підрозділи поліції. 

28. Оперативні підрозділи Служби безпеки України. 

29. Оперативні підрозділи Державної прикордонної служби. 

30. Оперативні підрозділи управління державної охорони. 

31. Оперативні підрозділи органів доходів і зборів. 

32. Оперативні підрозділи органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів. 

33. Виконання письмових доручень і запитів. 

34. Інформування органів державної влади. 

35. Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві. 

36. Взаємодія оперативних підрозділів між собою та з іншими підрозділами 

правоохоронних органів. 

37. Правові основи проведення оперативно-розшукових заходів. 

38. Загальна характеристика та класифікація оперативно-розшукових заходів. 

39. Опитування осіб за їх згодою 

40. Оперативна закупівля. 

41. Контрольоване постачання. 

42. Оперативний огляд. 

43. Оперативне проникнення. 

44. Зняття інформації з каналів зв’язку. 

45. Контроль телеграфно-поштових відправлень. 

46. Візуальне спостереження. 

47. Оперативний експеримент. 

48. Правові основи ведення оперативно-розшукових справ. 

49. Сутність організації оперативної розробки осіб, що підозрюються у підготовці та 

вчиненні злочинів. 

50. Підстави та порядок заведення оперативно-розшукової справи.  

51. Строки провадження по оперативно-розшуковим справам. 
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52. Організація документування та реалізації матеріалів оперативно-розшукової справи.  

53. Взаємодія зі слідчим. 

54. Строки ведення оперативно-розшукової справи, порядок їх продовження, 

оперативно-тактичне планування, види планів і порядок їх складання. 

55. Підстави та порядок закриття оперативно-розшукової справи.  

56. Поняття та сутність забезпечення прав і свобод людини в оперативно-розшуковій 

діяльності.  

57. Відомчий та судовий контроль за оперативно-розшуковою діяльністю. 

58. Повноваження прокурора при здійсненні нагляду за оперативно-розшуковою 

діяльністю 

59. Конституційні гарантії прав та свобод людини в оперативно-розшуковій діяльністі. 

60. Право на повагу до гідності. 

61. Право на свободу та особисту недоторканність. 

62. Гарантії недоторканності житла. 

63. Гарантії таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої 

кореспонденції. 

64. Гарантії встановлення істини та презумпції невинуватості. 

65. Гарантії невтручання в особисте і сімейне життя. 

66. Підстави і порядок здійснення заходів, шо тимчасово обмежують права та свободи 

громадян. 

 

1.6.2. Приклад залікового білету 

 

1. Завдання оперативно-розшукової діяльності. 

2. Підстави і порядок здійснення заходів, що тимчасово обмежують права та свободи 

громадян. 
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2. Схема нарахування балів 

2.1. 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 40 балів – 
за результатами навчання під 

час семінарських занять 

 - 

      

До 20 балів – 
за результатами самостійної 

роботи 

 -   

      

       

 До  30 балів – 
за результатами складання 

семестрового контролю 

  

  +    

 Додаткові бали   

 

 

2.2. 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.   

З цієї навчальної дисципліни передбачено проведення 9 лекційний занять за 

денною формою навчання. 

Отже, студент може набрати під час лекцій таку кількість балів: 
№

 

з/

п 

Форма 

навчання 
К-сть 

лекцій 

за 

планом 

Кількість відвіданих лекцій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 
Денна 

 
9 

0,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

2.3. Обсяг балів, здобутих студентом під час семінарських занять, обчислюється за 

сумою балів, здобутих під час кожного із занять, передбачених навчальним планом, і 

визначається згідно з додатком 3 до Положення про організацію освітнього процесу в 

Хмельницькому університеті управління та права.  

З цієї навчальної дисципліни передбачено проведення 8 семінарських занять за 

денною формою навчання. 

За результатами семінарського (практичного, лабораторного) заняття кожному 

студенту до відповідного документа обліку успішності виставляється кількість балів від 0 

до 5 числом, кратним 0,5, яку він отримав протягом заняття. 

Критерії поточного оцінювання знань студентів наведені у п.4.3.8. Положення про 

організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права 

(затвердженого 29 травня 2017 року, протокол № 14).  
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2.4. Перерозподіл кількості балів в межах максимально можливої кількості балів за 

самостійну роботу студентів та виконання індивідуальних завдань, наведено в наступній 

таблиці: 

 

№ 

з/п 
9 тем 

Номер теми 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Усього 

балів 

1. 

Максимальна 

кількість 

балів за 

самостійну 

роботу 

1 1 1 1 1 1 1 1,5 1,5 10 

2. 

Максимальна 

кількість 

балів за 

індивідуальне 

завдання 

10 10 

 Усього балів  20 
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2. Рекомендовані джерела 

До теми 1 

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. 

2. Конвенція про захист прав і основних свобод людини 1950 р., Рим, 4.ХІ.1950 

(Конвенцію ратифіковано Законом №475/97-ВР від 17.07.97) // ОВУ. -1998. - №13. - С.270 

- 302. 

3. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права людини. Прийнятий 16 

грудня 1966 року Генеральною Асамблеєю ООН (ратифікований СРСР 18 вересня 1973 р. 

і набрав сили 23.03.1976 р. // Відомості Верховної Ради СРСР, - 1976, - №17. - Ст.291) (про 

приєднання див.: постанову ВР УРСР №582-12 від 25.12.90) // Бюллетень законодавства і 

юрид. практики 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-bin / laws / main.cgi. 

7. Віденська конвенція про консульські зносини, 1963 р. / http: // zakon.rada.gov.ua / 

cgi- bin / laws / main.cgi. 

8. Декларация о принципах международного права, касающихся дружеских 

отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООП // 

Международное право и документах. - М.: Юрид. лит, 1982. 

9. Конвенція про незастосування строку давності до військових злочинів і злочинів 

проти людства від 26.11.1968 р. // Ведомости Верховного Совета СССР. - 1970. - № 2 - 18 

с. 

10. Міжнародна конвенція про боротьбу із захопленням заручників, 1979 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. 321-330. 

11. Конвенція про боротьбу з незаконним захопленням повітряних судів. 1970 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. 343 - 350. 

12. Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки 

морської о судноплавства, 1988 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. 364-375. 

13. Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності – К. – 2003. 

14. Конвенція що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, 1961 р. 

/// zakon.rada.gov.ua / cgi-bin / law's / main.cgi. 
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15.  Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дії 

дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної 

організованої злочиності. - К., 2003. 
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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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