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«Оперативно-розшукова діяльність: 

теорія, історія і сучасна практика» 

 

Освітня 
програма 

Рівень вищої 

освіти 

Форма 

навчання 

Курс 

вивчення 

Семестр 

вивчення 

Кількість 

кредитів 

«Право» 

 

Третій 

 (освітньо-

науковий)  
рівень 

Денна 3 5 4,5 

Заочна 3 5 4,5 

 

 

Викладачі 

навчальної 

дисципліни 

Цехан Дмитро Миколайович,  

статус по навчальній дисципліні: лектор, проведення семінарських занять 

посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри криміналістики, 

кандидат юридичних наук, доцент   

кабінет, корпус: Фонтанська дорога, 23 каб. 104 

контактний телефон: +380487198765 

 

Короткий 

опис 
навчальної 

дисципліни 

Аналіз останніх законодавчих тенденцій свідчить про визначення боротьби 

з організованою злочинністю та лідерами кримінального середовища як 

одного із стратегічних напрямів державної політики України. Необхідно 

зауважити, що незважаючи на суттєве оновлення кримінального 

процесуального інструментарію, оперативно-розшукова діяльність 

залишається одним із найдієвіших інструментів протидії організованим 

формам злочинної діяльності. Крім того, спостерігається усталена тенденція 

до включення до структури досудового розслідування негласної діяльності 

у формі проведення негласних слідчих (розшукових) дій, що зумовлює 

необхідність осмислення молодими вченими та формування у них 

системного уявлення щодо сутності теорії оперативно-розшукової 

діяльності як самостійної галузі наукового знання та отримання відповідних 

компетентностей спрямованих на практичне застосування негласних заходів 

та методів роботи у протидії злочинності.    

 

Мета 

навчальної 

дисципліни 

Надати аспірантам знання, уміння та навички, необхідні для успішної реалізації 

одного із основних завдань розслідування – встановлення особи, винної у 

вчиненні злочину, на цій основі – удосконалення технології виявлення, 

документування та розслідування злочинів засобами оперативно-розшукової 

діяльності 

 

 

Мовавиклад

ання 
Українська 



 

 

 

 

 

Навчальненавантаження 
Лекції, 

год. 

Практичнізаняття, 

год. 

Самостійна 

робота, год. 

Обсяг, 

кредити 

ЄКТС 

Денна форма 24 24 87 4,5 

Заочна форма 4 4             127 4,5 

 

 

Результатинавчання 

Символ 
ПРН 

Післяуспішногозавершенняцього 
модуля здобувачвищоїосвіти буде: 

Методивиклад
ання і 

навчання 

Методиоцінюваннядосягнен
ня ПРН 

ПРНК01/К
Ю 

Застосувати сучасні інформаційні 
технології для пошуку, 

обробки та організації наукової 

інформації 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Перевірка самостійної роботи, 

усне опитування 

ПРНК02/К
Ю 

Інтерпретувати сучасні гуманітарні 
дискурси 

Лекції, 

практичні 
заняття 

Перевірка самостійної роботи, 

усне опитування 

ПРНК03/К

Ю 

Розробити та застосувати наукову 

методологію дослідження 
Лекції, 

практичні 

заняття 

Перевірка самостійної роботи, 

усне опитування, перевірка 

письмових робіт (проектів 

наукових робіт) 

ПРНК05/К

Ю 

Виділити особливості сучасних 

загальнотеоретичних криміналістичних 

та оперативно-розшукових концепцій та 
розрізняти основні традиції та напрями 

наукової думки 

Лекції, 

практичні 
заняття 

Перевірка самостійної роботи, 

усне опитування, перевірка 

письмових робіт (проектів 
наукових робіт) 

ПРНК06/К

Ю 

Демонструвати інтегральне розуміння 

дотримання прав і свобод людини і 
громадянина під час застосування 

негласних форм та методів роботи у 

протидії злочинності, виокремлювати 
тенденції становлення та розвитку нових 

теорії оперативно-розшукової діяльності 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Перевірка самостійної роботи, 

усне опитування, перевірка 
письмових робіт (проектів 

наукових робіт) 

ПРНК07/К

Ю 

Виокремлювати системні зв’язки 

окремих теорій оперативно-розшукової 
діяльності із теоріями інших правових 

наук, а також пояснювати необхідність їх 

формування у кореляції із суспільно-
політичними процесами та структурно-

функціональною перебудовою 

правоохоронних органів  

Лекції, 
практичні 

заняття 

Перевірка самостійної роботи, 

усне опитування, перевірка 
письмових робіт (проектів 

наукових робіт) 

ПРНК08/К
Ю 

Демонструвати розуміння основних 
тенденцій розвитку оперативно-

розшукової політики у контексті 

парадигми людиноцентризму  

Лекції, 

практичні 
заняття 

Перевірка самостійної роботи, 
усне опитування, перевірка 

письмових робіт (проектів 

наукових робіт) 

ПРНА03/

КЮ 

Розв’язувати шляхом системного 

аналізу із використанням методів 

сучасної гносеології пізнавальні 

задачі теорії оперативно-розшукової 

діяльності у частині формування 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Перевірка самостійної роботи, 
усне опитування, перевірка 

письмових робіт (проектів 

наукових робіт) 



нового понятійно-категоріального 

апарату, методології та системи 

окремих теорій.  

ПРНА06/

КЮ 

Пояснювати та розуміти системні 

зв’язки між нормативно-правовими 

актами, які регулюють оперативно-

розшукову діяльність 

Лекції, 
практичні 

заняття 

Перевірка самостійної роботи, 

усне опитування, перевірка 
письмових робіт (проектів 

наукових робіт) 

ПРНА07/

КЮ 

Демонструвати вміння застосування 

методології екстраполяції для 

формування та опису 

міждисциплінарних інститутів теорії 

оперативно-розшукової діяльності та 

кримінального процесуального права 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Перевірка самостійної роботи, 

усне опитування, перевірка 
письмових робіт (проектів 

наукових робіт) 

ПРНА09/

КЮ 

Концептуально розуміти сутність 

різних теоретичних шкіл теорії 

оперативно-розшукової діяльності, їх 

генезис та причини розвитку наукової 

думки у світлі конкретної методології 

та світоглядних підходів 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Перевірка самостійної роботи, 

усне опитування, перевірка 
письмових робіт (проектів 

наукових робіт) 

ПРНА10/

КЮ 

Отримати навички щодо розроблення 

пропозицій із удосконалення 

нормативно-правового регулювання 

оперативно-розшукової діяльності 

різних правоохоронних органів 

Лекції, 
практичні 

заняття 

Перевірка самостійної роботи, 

усне опитування, перевірка 
письмових робіт (проектів 

наукових робіт) 

ПРНП04/

КЮ 

Розробляти типові алгоритми 

вирішення завдань оперативно-

розшукової діяльності виходячи із 

нестандартних ситуацій 

Лекції, 
практичні 

заняття 

Перевірка самостійної роботи, 
усне опитування, перевірка 

письмових робіт (проектів 

наукових робіт) 

ПРНП05/

КЮ 

Формувати напрями подальшого 

розвитку та удосконалення окремих 

теорій оперативно-розшукової 

діяльності 

Лекції, 
практичні 

заняття 

Перевірка самостійної роботи, 
усне опитування, перевірка 

письмових робіт (проектів 

наукових робіт) 

ПРНП06/

КЮ 

Розробляти методики практичного 

застосування окремих теоретичних 

положень оперативно-розшукової 

діяльності у сучасних умовах 

Лекції, 
практичні 

заняття 

Перевірка самостійної роботи, 
усне опитування, перевірка 

письмових робіт (проектів 

наукових робіт) 

 

 

Змістнавчання 

Тема за 

п/п 
Назва теми 

Посилання на ПРН 

модуля 
Л/ПЗ/СРЗ, 

год. (денна 

ф/н) 

Л/ПЗ/СРЗ, 

год. (заочна 

ф/н) 

Тема 1. Становлення та розвиток теорії 

оперативно-розшукової 

діяльності як самостійного 

напряму наукового знання 

 

 

 

 

ПРНК01/КЮ 

ПРНК03/КЮ 

ПРНК07/КЮ 

2/2/10 2/2/10 

Тема 2. Система принципів 

оперативно-розшукової 

діяльності: концептуальний 

підхід 

ПРНК03/КЮ 

ПРНК05/КЮ 

ПРНК8/КЮ 

2/2/5 2/2/10 



Тема 3. Структурно-функціональна 

характеристика суб’єктів 

оперативно-розшукової 

діяльності   

ПРНК01/КЮ 

ПРНК05/КЮ 

ПРНА07/КЮ 

2/2/10 0/0/10 

Тема 4. Сучасні концепції та підходи 

до формування оперативно-

розшукової політики  

 

ПРНК03/КЮ 

ПРНК06/КЮ 

ПРНА07/КЮ 

 

2/2/10 0/0/10 

Тема 5. Теорія оперативно-розшукової 

інформації 

ПРНК05/КЮ 

ПРНК03/КЮ 
2/2/5 0/0/10 

Тема 6.  

Сучасна теорія оперативно-

розшукових заходів 

ПРНК03/КЮ 

ПРНК06/КЮ 

ПРНА07/КЮ 

 

2/2/10 0/0/10 

Тема 7. Теорія оперативного пошуку. 

Оперативне обслуговування 

 

ПРНК05/КЮ 

ПРНК06/КЮ 

ПРНП05/КЮ 

2/2/7 2/2/10 

Тема 8. Теорія оперативної розробки та 

негласного розслідування 

 

ПРНК02/КЮ 

ПРНК03/КЮ 

ПРНП06/КЮ 

2/2/5 0/0/17 

Тема 9.  

Теорія конфіденційного 

співробітництва 

ПРНК01/КЮ 

ПРНК03/КЮ 

ПРНК07/КЮ 

2/2/5 0/0/10 

Тема 10.  Теорія оперативно-

розшукового забезпечення 

досудового розслідування та 

судового розгляду 

кримінальних проваджень 

ПРНК05/КЮ 

ПРНК06/КЮ 

ПРНП05/КЮ 

2/2/10 2/2/10 

Тема 11.  

Система окремих теорії 

протидії злочинності 

ПРНК03/КЮ 

ПРНК06/КЮ 

ПРНА07/КЮ 

 

2/2/5 0/0/10 

Тема 12.  

Зарубіжний досвід негласної 

роботи правоохоронних 

органів 

ПРНК03/КЮ 

ПРНК06/КЮ 

ПРНА07/КЮ 

 

2/2/5 0/0/10 
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Дотриманнявимогака

демічноїдоброчеснос

ті 

Відповідно до Закону України “Про освіту” академічна 

доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених законом 

правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час 

навчання, икладання та провадження наукової (творчої) діяльності з 
метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових 

(творчих) досягнень. 

Дотримання академічної доброчесності передбачає: самостійне 

виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 
контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми 

потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних 

потреб і можливостей); посилання на джерела інформації у разі 
використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; дотримання норм 

законодавства про авторське право і суміжні права; надання достовірної 

інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

Основні засади дотримання академічної доброчесності в НУ 

“ОЮА” визначено у Положенні про дотримання академічної 

доброчесності в НУ «ОЮА» https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-

ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-
oyua 

 

 

Оцінювання 

Вид оцінювання % 

Поточний контроль, разом, у т.ч. 80 

Лекції 10 

Практичні заняття 25 

Самостійна робота 45 

Підсумковий контроль, разом, у т.ч. 20 

письмова компонента 10 

усна компонента 10 

 Разом за дисципліну: 100 

 

 

Шкала 

оцінювання 

Оцінка Бали Опис 
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A 

 

90-100 
Відмінно 

B 82-89 Добре 

 

C 

 

75-81 
Добре 

 

D 

 

67-74 
Задовільно 

 

E 

 

60-66 
Задовільно (достатньо) 

Fx 35-59 
Незадовільно з можливістю повторного 

складання 

 

F 

 

1-34 

Незадовільно з обов’язковимповторним 

курсом 

 

Навчальне навантаження 

здобувача вищої освіти 

 

 
Види навантаження 

Середня кількість 

год. на кожен вид 
(денна форма) 

Середня 

кількість год. на 
кожен вид 

(денна форма) 

Кількість кредитів/год 4,5/135 год. 
4,5/135 год. 

Усього годин аудиторної роботи, у т.ч.:  48 8 

● Лекційні заняття, год. 24 4 

● практичні заняття, год. 24 4 

● семінарські заняття, год. - - 

● лабораторні заняття, год. - - 

Усього годин самостійної роботи, у т.ч.: 87 127 

● контрольні роботи, к-сть/год. - - 

● індивідуальне науково-дослідне завдання, год. 60 80 

● підготовка до аудиторних занять та 

контрольнихзаходів, год. 
27 47 

Екзамен   

Залік + + 

 


