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1. Опис навчальної дисципліни 

1.  Шифр і назва галузі знань  26 Цивільна безпека 

2.  Код і назва спеціальності  262 Правоохоронна діяльність 

3.  Назва спеціалізації  правоохоронна 

4.  Назва дисципліни   Основи оперативно-розшукової 

діяльності 

5.  Тип дисципліни  обов’язкова 

6.  Код дисципліни  ОДПП 1.2.2. 

7.  Освітній рівень, на якому вивчається 

дисципліна 
 другий 

8.  Ступінь вищої освіти, що 

здобувається 
 магістр 

9.  Курс / рік навчання  перший 

10.  Семестр  другий (денна) /  

перший, другий (заочна) 

11.  Обсяг вивчення дисципліни: 

1) загальний обсяг (кредитів ЄКТС / 

годин) 

2) денна форма навчання: 

аудиторні заняття (годин)  

% від загального обсягу 

лекційні заняття (годин) 

% від обсягу аудиторних годин 

семінарські заняття (годин) 

% від обсягу аудиторних годин 

самостійна робота (годин) 

% від загального обсягу 

тижневих годин: 

аудиторних занять 

самостійної роботи 

3) заочна форма навчання: 

аудиторні заняття (годин)  

% від загального обсягу 

лекційні заняття (годин) 

% від обсягу аудиторних годин 

семінарські заняття (годин) 

% від обсягу аудиторних годин 

самостійна робота (годин) 

% від загального обсягу 

тижневих годин: 

аудиторних занять 

самостійної роботи 

 

 3 / 90 
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 20 
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 8 
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 70 

 78 
 

  

  

12.  Форма семестрового контролю  екзамен 

13.  Місце дисципліни в логічній схемі: 

1) попередні дисципліни 

 

 

 

 

 

 

 

 ОДПП 1.2.1. Управління 

правоохоронною діяльністю 

ОДПП 1.2.3. Проблеми 

виконавчого провадження 

ОДПП 1.2.5. Застосування 

стандартів Конвенції про захист 

прав людини і основоположних 
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2) супутні дисципліни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) наступні дисципліни 

свобод у кримінальному 

провадженні 

ВДПП 2.1.2. Теорія і практика 

кримінально-правової кваліфікації 

ВДПП 2.1.3. Правове регулювання 

запобігання та протидії корупції 

ВДПП 2.1.7. Адміністративна 

діяльність Національної поліції 

 

 ОДПП 1.2.4. Міжнародно-правові 

механізми захисту прав людини 

ОДЗП 1.1.1. Психологія 

правоохоронної діяльності 

ВДПП 2.1.9. Досудове 

розслідування кримінальних 

правопорушень 

ВДПП 2.1.10. Процесуальні 

рішення у кримінальному 

провадженні 

ВДПП 2.1.13. Діяльність органів 

прокуратури в Україні 

 

 ОДЗП 1.1.3. Інформаційно-

комунікаційні технології у 

правоохоронній діяльності 

ВДПП 2.1.15. Правовий статус 

правоохоронних органів у 

зарубіжних країнах 

ВДПП 2.1.16. Міжнародне 

співробітництво у боротьбі зі 

злочинністю 

ВДПП 2.1.19. Теоретико- 

прикладні проблеми 

криміналістичної методики 
 

14.  Мова вивчення дисципліни  українська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

2. Заплановані результати навчання 

 

Після завершення вивчення дисципліни  

здобувач повинен продемонструвати такі результати навчання: 

1. Знання 

(здатність запам’ятовувати або відтворювати факти (терміни, конкретні факти, методи і процедури, 

основні поняття, правила і принципи, цілісні теорії тощо) 

1.1) відтворювати визначення понятійно-термінологічного апарату, пов’язаного із 

здійсненням оперативно-розшукової діяльності, зокрема, зміст понять: «оперативно-

розшукова діяльність», «оперативно-розшуковий захід», «суб’єкт оперативно-

розшукової діяльності», «конспірація», «конфіденційне співробітництво», 

«інформаційно-аналітичне забезпечення», «оперативно-розшукова профілактика» 

тощо; 

1.2) основні положення оперативно-розшукового законодавства; 

1.3) права та обов’язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність; 

1.4) правову основу та підстави проведення оперативно-розшукових заходів, гарантії 

забезпечення прав і свобод людини та громадянина при здійсненні оперативно-

розшукової діяльності. 

2. Розуміння 
(здатність розуміти та інтерпретувати вивчене, уміння пояснити факти, правила, 

принципи; перетворювати словесний матеріал у, наприклад, математичні вирази; 

прогнозувати майбутні наслідки на основі отриманих знань) 

2.1) історичних аспектів становлення і розвитку оперативно-розшукової діяльності; 

2.2) значення сил, засобів і методів оперативно-розшукової діяльності для профілактики, 

виявлення та розкриття кримінальних правопорушень;  

2.3) поняття та сутності принципів оперативно-розшукової діяльності; 

2.4) умови звільнення від відповідальності працівників оперативних підрозділів, які 

заподіяли шкоду правам, свободам людини, інтересам держави під час здійснення 

оперативно-розшукової діяльності. 

3. Застосування знань 
(здатність використовувати вивчений матеріал у нових ситуаціях (наприклад, застосувати ідеї та концепції 

для розв’язання конкретних задач) 

3.1) визначати наявність підстав здійснення оперативно-розшукової діяльності в 

конкретних випадках;  

3.2) виявляти причини та умови, які сприяють вчинення злочинів, а також осіб, які можуть 

представляти оперативний інтерес; 

3.3.) вживати заходи загальної та індивідуальної оперативно-розшукової профілактики; 

3.4.) використовувати автоматизовані інформаційно-пошукові системи для отримання 

оперативно-розшукової інформації. 

4. Аналіз 
(здатність розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх взаємозв’язки та 

організаційну структуру, бачити помилки й огріхи в логіці міркувань, різницю між фактами 

і наслідками, оцінювати значимість даних) 

4.1) визначити місце і роль оперативно-розшукової діяльності серед інших видів 

юридичної та правоохоронної діяльності; 

4.2) аналізувати оперативну обстановку на підставі статистичних даних про стан 

злочинності, прогнозувати її зміни;  

4.3) розмежовувати етапи використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності у 

кримінальному провадженні; 

4.4) аналізувати матеріали судової практики щодо вирішення правових проблем і колізій в 

сфері захисту прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-

розшукової діяльності . 
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5. Синтез 
(здатність поєднувати частини разом, щоб одержати ціле з новою системною властивістю) 

5.1) аргументувати потребу у вжитті відповідних оперативно-розшукових заходів у різних 

ситуаціях; 

5.2) обґрунтовувати прийняття рішення про заведення оперативно-розшукової справи аьо 

про її закриття  

5.3) визначати порядок взаємодії оперативних підрозділів між собою та іншими 

підрозділами правоохоронних органів залежно від компетенції кожного суб’єкта такої 

взаємодії; 

6. Оцінювання 
(здатність оцінювати важливість матеріалу для конкретної цілі) 

6.1) законність обмеження прав і свобод людини і громадянина в процесі оперативно-

розшукової діяльності; 

6.2) ефективність застосування оперативних та оперативно-технічних засобів; 

6.3) наявність підстав для оголошення особи в державний та міжнародний розшук; 

6.4) результати діяльності оперативних підрозділів за основними напрямками боротьби зі 

злочинністю. 

7. Створення (творчість) 
(здатність до створення нового культурного продукту, творчості в умовах багатовимірності та 

альтернативності сучасної культури) 

7.1) документально оформлювати результати оперативно-розшукової діяльності для 

подальшого їх використання в кримінальному провадженні; 

7.2) створювати проекти постанов про заведення та закриття оперативно-розшукових 

справ;  

7.3) послідовно й логічно викладати інформацію в проектах таких документів, як рапорт, 

аналітична довідка, запит на отримання інформації.  

 

 
 

3. Програма навчальної дисципліни 

«Основи оперативно-розшукової діяльності» 

 

Тема 1. Поняття, завдання, правова основа  та принципи оперативно-розшукової 

діяльності  

 

Історія оперативно-розшукової діяльності. Поняття та сутність оперативно-

розшукової діяльності як виду правоохоронної діяльності і як галузі юридичної науки. 

Співвідношення оперативно-розшукової діяльності з іншими видами юридичної діяльності. 

Завдання та функції оперативно-розшукової діяльності.  

Загальна характеристика правових джерел регулювання оперативно-розшукової 

діяльності та їх класифікація. Рівні правового забезпечення оперативно-розшукової 

діяльності. Конституційні засади правового регулювання оперативно-розшукової діяльності 

в Україні. Законодавчі, відомчі та міжвідомчі нормативно-правові акти. Загальна 

характеристика Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність». Міжнародно-

правове регулювання співробітництва правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю. 

Поняття, сутність та система принципів оперативно-розшукової діяльності. 

Конституційні та загально-правові принципи оперативно-розшукової діяльності. Галузеві 

принципи оперативно-розшукової діяльності. Морально-етичні принципи здійснення 

оперативно-розшукової діяльності. 
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Тема 2. Суб’єкти оперативно-розшукової діяльності  

 

Поняття, ознаки та система суб’єктів оперативно-розшукової діяльності. Загальна 

характеристика та завдання оперативних підрозділів Національної поліції України, 

Державного бюро розслідувань, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки 

України, Державної прикордонної служби України, управління державної охорони, 

податкової міліції, органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної 

кримінально-виконавчої служби України, розвідувального органу Міністерства оборони 

України, Національного антикорупційного бюро України. Співвідношення понять «суб’єкти 

оперативно-розшукової діяльності» та «сили оперативно-розшукової діяльності». Гласні та 

негласні працівники оперативного підрозділу як виконавці оперативно-розшукової 

діяльності. Особливості залучення осіб до виконання завдань оперативно-розшукової 

діяльності. 

Гарантії правого та соціального захисту працівників оперативних підрозділів, а також 

осіб, які залучаються до виконання оперативно-розшукових завдань. Умови звільнення від 

відповідальності працівників оперативних підрозділів, які заподіяли шкоду правам, свободам 

людини, інтересам держави під час здійснення оперативно-розшукової діяльності. 
  

Тема 3. Права та обов’язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову 

діяльність  

 

Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність. Характеристика 

окремих прав працівників оперативних підрозділів. Контроль за вчиненням злочину. 

Проведення оперативно-розшукових заходів, що обмежують конституційні права громадян. 

Застосування оперативними підрозділами засобів фізичного впливу, спеціальних засобів та 

вогнепальної зброї. 

Обов’язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність. Виявлення і 

припинення кримінальних правопорушень. Викриття причин і умов, які сприяють вчиненню 

кримінальних правопорушень. Виконання письмових доручень і запитів. Виконання запитів 

міжнародних правоохоронних організацій та правоохоронних органів інших держав. 

Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві. 

Взаємодія оперативних підрозділів між собою та іншими підрозділами 

правоохоронних органів. Поняття, характерні риси та форми взаємодії. Об'єктивна 

необхідність взаємодії. Правова основа взаємодії. Взаємодія оперативних та слідчих 

підрозділів. Взаємодія оперативних підрозділів поліції з установами виконання покарань. 

 

Тема 4. Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності та 

гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності  

 

Підстави проведення оперативно-розшукової діяльності.  Виключний характер 

здійснення оперативно-розшукової діяльності. Поняття та мета оперативної розробки. 

Підстави заведення оперативно-розшукових справ. Види підстав здійснення оперативно-

розшукової діяльності: підстави, спрямовані на протидію злочинності, підстави, що мають 

дозвільний характер. Джерела інформації про протиправну діяльність. Поняття достатності 

інформації. Підстави для оголошення підозрюваного в розшук. Державний та міжнародний 

розшук. Поняття державної таємниці та розвідувальної інформації.  

Строки ведення, порядок взяття на облік та провадження оперативно-розшукових 

справ. Порядок припинення обчислення та продовження строків ведення оперативно-

розшукових справ. Підстави для закриття оперативно-розшукових справ. Строки зберігання 

закритих оперативно-розшукових справ. 

Положення національного законодавства, спрямовані на захист приватного життя та 

дотримання прав і свобод громадян у цій сфері. Гарантії матеріально-правового змісту.  
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Гарантії процедурного характеру. Заборона проведення оперативно-розшукових заходів поза 

межами провадження за оперативно-розшуковими справами. Невідкладне поновлення 

порушених прав і відшкодування заподіяних матеріальних та моральних збитків у повному 

обсязі. Винятковий та тимчасовий характер обмежень прав і свобод людини та юридичних 

осіб. Відповідність оперативно-розшукових заходів ступеню суспільної небезпеки злочинних 

посягань та загрозі інтересам суспільства і держави. Цільове використання результатів 

оперативно-розшукової діяльності. Підконтрольність та підзвітність підрозділів, які 

здійснюються оперативно-розшукову діяльність. 

 

Тема 5. Оперативно-розшукові заходи: поняття, загальна характеристика та 

порядок їх проведення 

 

Поняття та види оперативно-розшукових заходів. Правові основи проведення 

оперативно-розшукових заходів. Класифікація та порядок проведення оперативно-

розшукових заходів. Структура оперативно-розшукового заходу. Мета проведення 

оперативно-розшукових заходів. Співвідношення понять «оперативно-розшукові заходи» та 

«негласні слідчі (розшукові) дії».  

Опитування як метод збору інформації про осіб, об’єкти або факти, що становлять 

оперативний інтерес. Види опитування. Оформлення результатів опитування. Контроль за 

вчиненням злочину. Контрольована поставка, контрольована та оперативна закупка, 

спеціальний слідчий експеримент, імітування обстановки злочину як форми контролю за 

вчиненням злочину. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та зняття 

інформації з електронних інформаційних мереж. Візуальне спостереження за особою, річчю 

або місцем. Аудіо-, відеоконтроль місця. Аудіо-, відеоконтроль особи. Установлення 

місцезнаходження радіоелектронного засобу 

 

Тема 6. Оперативно-розшукова профілактика: поняття та значення  

 

Поняття і значення оперативно-розшукового запобігання злочинам та їх 

профілактики. Співвідношення понять «запобігання», «припинення» та «профілактика» 

злочинів. Виявлення й усунення детермінант злочинності. Рівні профілактики. Загальна та 

індивідуальна профілактика. Заходи загальної профілактики злочинів. Заходи індивідуальної 

профілактики злочинів. Нормативно-правове регулювання оперативно-розшукової 

профілактики злочинів. 

Напрями оперативно-розшукової профілактики. Виявлення і аналіз причин, які 

сприяють вчиненню злочинів. Аналіз оперативної обстановки. Загальна характеристика 

оперативно-профілактичних заходів. Виявлення осіб, від яких слід очікувати вчинення 

злочинів, з метою профілактичного впливу. Методи профілактичного впливу. Особливості 

обрання методу профілактичної впливу. Переконання і примус як методи профілактичного 

впливу. 

 

Тема 7. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності  

 

Поняття матеріалів оперативно-розшукової діяльності, їх види. Результати 

оперативно-розшукової діяльності. Оформлення результатів оперативно-розшукової 

діяльності. Напрями використання результатів оперативно-розшукової діяльності. 

Характеристика етапів використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності у 

кримінальному провадженні: правова оцінка матеріалів, визначення способів і безпосереднє 

їх використання. Аспекти, за якими оцінюються матеріали (кримінально-правовий та 

кримінально-процесуальний).  

Способи використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності. Безпосереднє 

використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності як підстава для прийняття 
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рішення про проведення слідчої (розшукової) дії. Матеріали оперативно-розшукової 

діяльності як джерела доказів. Умови і порядок використання результатів оперативно-

розшукової діяльності у кримінальному провадженні. Порядок передачі матеріалів 

оперативно-розшукової діяльності органам досудового розслідування.   

 

Тема 8. Інформаційно-аналітичне забезпечення оперативно-розшукової 

діяльності  

 

Поняття інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-розшукової діяльності. 

Співвідношення понять «інформаційно-аналітичне забезпечення» та «інформаційно-

аналітична робота». Мета та завдання інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-

розшукової діяльності. 

Оперативно-розшукова інформація: поняття та пізнавальне значення. Види 

оперативно-розшукової інформації. Вимоги, що висуваються до оперативно-розшукової 

інформації. Критерії оцінювання оперативно-розшукової інформації. Поняття кримінальної 

розвідки. Тактичне і стратегічне застосування кримінальної розвідки.  Кримінальний аналіз 

як напрям інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-розшукової діяльності. 

Особливості здійснення кримінального аналізу під час інформаційно-аналітичного 

забезпечення оперативно-розшукової діяльності. 

Використання автоматизованих інформаційно-пошукових систем в оперативно-

розшуковій діяльності. Автоматизована інформаційна система систематизації матеріалів, 

одержаних у результаті оперативно-розшукової діяльності. Загальна характеристика та 

призначення Інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал 

Національної поліції України». Оперативні обліки: поняття, види. 

 

Тема 9. Контроль та нагляд за оперативно-розшуковою діяльністю  
 

Поняття та зміст контролю в оперативно-розшуковій діяльності, специфіка 

контрольної діяльності. Види контролю: попередній, поточний і подальший контроль. 

Судовий контроль у сфері оперативно-розшукової діяльності. Особливості судового 

контролю за законністю проведення оперативно-розшукових заходів. 

Поняття та мета відомчого контролю за оперативно-розшуковою діяльністю. Об’єкт 

відомчого контролю за оперативно-розшуковою діяльністю. Основні завдання відомчого 

контролю за оперативно-розшуковою діяльністю. Документальна та безпосередня форми 

відомчого контролю за оперативно-розшуковою діяльністю.  

Прокурорський нагляд за додержанням законів при проведенні оперативно-

розшукової діяльності. Мета прокурорського нагляду. Об’єкт та предмет прокурорського 

нагляду за додержанням законів органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, 

Форми прокурорського нагляду у сфері оперативно-розшукової діяльності, їх класифікація. 

Основні критерії оцінки ефективності прокурорського нагляду за додержанням законів при 

проведенні оперативно-розшукової діяльності. 
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4. Структура вивчення навчальної дисципліни 

 

4.1. 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

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Поняття, завдання, 

правова основа  та 

принципи оперативно-

розшукової діяльності 

10 2 2 - - 6 10 2 2 - - 6 

2. Суб’єкти оперативно-

розшукової діяльності  
10 2 2 - - 6 10 2 - - - 8 

3. Права та обов’язки 

підрозділів, які 

здійснюють оперативно-

розшукову діяльність 

10 2 2 - - 6 10 - 2 - - 8 

4. Підстави для проведення 

оперативно-розшукової 

діяльності та гарантії 

законності під час 

здійснення оперативно-

розшукової діяльності 

10 2 2 - - 6 10 2 - - - 8 

5. Оперативно-розшукові 

заходи: поняття, загальна 

характеристика та 

порядок їх проведення 

10 2 2 - - 6 10 2 - - - 8 

6. Оперативно-розшукова 

профілактика: поняття та 

значення 

10 2 2 - - 6 10 - 2 - - 8 

7. Використання матеріалів 

оперативно-розшукової 

діяльності 

10 2 2 - - 6 10 2 - - - 8 

8. Інформаційно-аналітичне 

забезпечення оперативно-

розшукової діяльності 

10 2 2 - - 6 10 - 2 - - 8 

9. Контроль та нагляд за 

оперативно-розшуковою 

діяльністю  

10 2 2 - - 6 10 2 - - - 8 

 Всього годин 90 18 18 - - 54 90 12 8 - - 70 
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4.2. Аудиторні заняття 
 

4.2.1. Аудиторні заняття (лекції, семінарські (практичні) заняття)) проводяться згідно 

з темами та обсягом годин, передбачених тематичним планом.  

4.2.2. Плани лекцій з передбачених тематичним планом тем визначаються в підрозділі 

1.2 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

4.2.3. Плани семінарських (практичних) занять з передбачених тематичним планом 

тем, засоби поточного контролю знань та методичні рекомендації для підготовки до занять  

визначаються в підрозділі 1.3 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 
 

4.3. Завдання для самостійної роботи студентів 
 

4.3.1. Завдання для самостійної роботи студентів та методичні рекомендації до їх 

виконання визначаються в підрозділі 1.4 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

4.3.2. Виконання індивідуальних завдань всіма студентами не є обов’язковим і може 

здійснюватися окремими студентами з власної ініціативи або за пропозицією викладача. 

4.3.3. Тематика індивідуальних завдань та методичні рекомендації до їх виконання 

визначаються в підрозділі 1.5 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

4.3.5. Індивідуальні завдання виконуються в межах часу, визначеного для самостійної 

роботи студентів, та оцінюються частиною визначених в розділі 6 цієї програми кількості 

балів, виділених для самостійної роботи. 

 
5. Методи навчання та контролю 

 

Під час лекційних занять застосовуються: 

1) традиційний усний виклад змісту теми; 

2) слайдова презентація; 

3) дискусія. 

На семінарських та практичних заняттях застосовуються: 

1) дискусійне обговорення проблемних питань; 

2) обговорення підготовлених студентами доповідей та рефератів; 

3) складання проєктів окремих документів у сфері оперативно-розшукової діяльності. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни може проводитися у 

формах: 

1) усне або письмове (у тому числі тестове) бліц-опитування студентів щодо засвоєння 

матеріалу попередньої лекції; 

2) усне або письмове (у тому числі тестове) опитування на семінарських заняттях; 

3) виконання поточних контрольних робіт у формі тестування; 

4) складання та обговорення окремих документів, виявлення та аналіз помилок, 

допущених при їх складанні; 

5) захист підготовленого публічного виступу. 

 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі усного екзамену.  

Структура екзаменаційного білету: два теоретичних питання і чотири тестових 

завдання.  
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6. Схема нарахування балів 

 

 6.1. Нарахування балів студентам з навчальної дисципліни здійснюється відповідно до 

такої схеми: 

 Вивчення  

навчальної дисципліни 

  
   

     

 До 100 балів   
     

      

Очна (денна, вечірня)  

форма навчання 

 Заочна (дистанційна) форма 

навчання 

 

      

До 8 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

 До 5 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

 

      

До 40 балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 
(практичних, лабораторних) 

занять 

 До 25 балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 
(практичних, лабораторних) 

занять 

 

      

До 20 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 До 40 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 

      

       

 До 30 балів – 

за результатами  складання 

семестрового контролю 

  

  +    

 Додаткові бали   

 

6.2. Обсяг балів, здобутих студентом під час лекцій, семінарських занять, самостійної 

роботи студентів та виконання індивідуальних завдань, визначаються навчально-

методичними матеріалами з даної дисципліни. 

 

 

7. Рекомендовані джерела 

 

7.1. Нормативно-правові акти 

 

1. Конституція України : закон України від 28.06.1996. № 254к/96-ВР [Електронний 

ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.  

2. Кримінальний кодекс України : закон України від 05.04.2001 № 2341-III із змін. 

[Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.  

3. Кримінальний процесуальний кодекс України : закон України від 13.04.2012 № 

4651-VI [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text.  

4. Про боротьбу з тероризмом : закон України від 20.03.2003 № 638-IV 

[Електронний ресурс]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/638-15.  

5. Про Державне бюро розслідувань : закон України від 12.11.2015 № 794-VIII 

[Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text  

6. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів : закон України 

від 23.12.1995 № 3781-XII [Електронний ресурс]. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3781-12#Text  
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7. Про Державну прикордонну службу : закон України від 03.04.2003 № 661 

[Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/661-15#Text  

8. Про державну таємницю : закон України від 21.01.1994 № 3855 [Електронний 

ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12#Text.  

9. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві : 

закон України від 23.12.1993 № 3782-ХІІ [Електронний ресурс]. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3782-12.  

10. Про запобігання корупції : закон України від 14.10.2014 № 1700-VII [Електронний 

ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text  

11. Про захист персональних даних : закон України від 01.06.2010 № 2297 

[Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text.  

12. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів та зловживанню ними : закон України від 15.02.1995 № 62/95-ВР 

[Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/62/95-

%D0%B2%D1%80#Text.  

13. Про інформацію : закон України від 02.10.1992 № 2657-ХІІ [Електронний ресурс]. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text.  

14. Про контррозвідувальну діяльність : закон України від 26.12.2002 № 374 

[Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/374-15#Text.  

15. Про Національне антикорупційне бюро України : закон України від 14.10.2014 № 

1698-VII [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18#Text.  

16. Про Національну поліцію : закон України від 02.07.2015 № 580-VIІІ. 

[Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text.  

17. Про оперативно-розшукову діяльність : закон України від 18.02.1992 № 2135-ХІІ 

[Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text.  

18. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю : закон 

України від 30.06.1993 № 3341-XII [Електронний ресурс]. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-12#Text 

19. Про правовий статус осіб, зниклих безвісті : закон України від 12.07.2018 № 2505-

VIII [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2505-19#Text  

20. Про прокуратуру : закон України від 14.10.2014 № 1697-VII [Електронний 

ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text 

21. Про розвідувальні органи України : закон України від 22.03.2001 № 2331 

[Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2331-14#Text.  

22. Про Службу безпеки України : закон України від 25.03.1992 № 2229 

[Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12#Text.  

23. Про затвердження Положення про єдину інформаційну систему Міністерства 

внутрішніх справ та переліку її пріоритетних інформаційних ресурсів : постанова Кабінету 

міністрів України від 14.11.2008 № 1024 [Електронний ресурс]. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1024-2018-%D0%BF#Text 

24. Про Національне центральне бюро Інтерполу : постанова Кабінету міністрів 

України від 25.03.1993 № 220 [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=220-93-%EF#Text 

25. Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового 

розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в 

запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні : наказ МВС 

України від 07.07.2017 № 575 [Електронний ресурс]. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17#Text 

26. Про затвердження Інструкції з організації реагування на заяви і повідомлення про 

кримінальні, адміністративні правопорушення або події та оперативного інформування в 

органах (підрозділах) Національної поліції України: наказ МВС України від 27.04.2020                

№ 357 [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0443-20#n7 
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27. Про затвердження Інструкції з формування та ведення інформаційної підсистеми 

"Гарпун" інформаційно-телекомунікаційної системи "Інформаційний портал Національної 

поліції України": наказ МВС України від 13.06.2018 № 497 [Електронний ресурс]. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0787-18#Text 

28. Про затвердження Інструкції із застосування органами та підрозділами поліції 

технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, 

засобів фото- і кінозйомки, відеозапису наказ МВС України від 18.12.2018 № 1026 

[Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0028-19#Text 

29. Про затвердження Положення про автоматизовану інформаційну систему 

оперативного призначення єдиної інформаційної системи МВС : наказ МВС України від 

20.10.2017 № 870 [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1433-

17#Text 

30. Про затвердження Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему 

«Інформаційний портал Національної поліції України» : наказ МВС України від 03.08.2017 
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наказ МВС України від 02.10.2018 № 808 [Електронний ресурс]. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1202-18#Text 

32. Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання 

їх результатів у кримінальному провадженні : наказ Генеральної Прокуратури України, МВС 

України, СБ України, Міністерства фінансів України, Адміністрації Державної прикордонної 

служби України, Міністерства юстиції України від 16.11.2012 № 

114/1042/516/1199/936/1687/5. 
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Бандурка, М. М. Перепелиця, О. В. Манжай, В. В. Шендрик. Харків: Золота міля, 2013. 352 с.  
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Хмельницький університет управління та права, 2016.  С. 137–140 

46. Василинчук В. І. Понятійно-категоріальний апарат оперативно-розшукової 
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