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ВСТУП 
З набранням чинності новим КПК України кардинальних змін зазнало не лише 

кримінальне процесуальне законодавство, а й законодавство, яке регламентує 
проведення оперативно-розшукової діяльності. Дізнання як початковий етап 
досудового розслідування, на якому відповідні державні органи та посадові особи 
могли здійснювати оперативно-розшукові заходи та невідкладні слідчі дії з метою 
припинення злочину, пошуку та закріплення його слідів, встановлення особи, яка 
вчинила злочин, залишилося в минулому. ОРД стала передувати кримінальному 
провадженню. В новому КПК України з’явився комплекс негласних слідчих 
(розшукових) дій, який значно розширив процесуальні можливості слідчого та 
прокурора по збиранню доказів. 

Крім того, відповідно до ст. 99 КПК України матеріали, в яких зафіксовано 
фактичні дані про протиправні діяння окремих осіб та груп осіб, зібрані оперативними 
підрозділами з дотриманням вимог Закону України “Про оперативно-розшукову 
діяльність”, за умови відповідності вимогам, що висуваються КПК України до 
документів, можуть використовуватися в кримінальному провадженні як докази. 
Оперативні підрозділи органів внутрішніх справ, органів безпеки, органів, що 
здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органів Державної 
пенітенціарної служби України, органів Державної прикордонної служби України, 
органів Державної митної служби України є суб’єктами кримінального процесу і 
ефективна їх взаємодія з слідчим 4 є однією із запорук успішного розслідування.  

Але така взаємодія можлива лише у тих випадках, коли слідчий, прокурор або 
суддя розуміють смисл оперативно-розшукової діяльності як специфічного виду 
державно-правової діяльності, повноваження оперативно-розшукових органів та їх 
можливостей з отримання інформації, яка б мала значення для кримінального 
провадження, видів оперативно-розшукових заходів, порядку їх провадження і, 
найголовніше, доказового значення даних, що отримані в результаті провадження 
ОРД. 

Основними формами вивчення навчальної дисципліни є лекції, практичні 
заняття, самостійна робота, поточний і підсумковий контроль. Важливим для 
засвоєння студентами навчального матеріалу є вивчення рекомендованих у програмі 
законодавчих та відомчих нормативних актів, а також літературних джерел, 
дотримання вимог та рекомендацій, які ставляться науково-педагогічними 
працівниками кафедри. 

 
Анотація 

Оперативно-розшукова діяльність - це система гласних і негласних пошукових, 
розвідувальних та контррозвідувальних заходів, що здійснюються із застосуванням 
оперативних та оперативно-технічних засобів. Навчальна дисципліна побудована таким 
чином, щоб забезпечити послідовне і логічне викладення матеріалу, розкрити зміст 
основних положень теорії кримінальної юстиції, відповідного правового регулювання і 
практики, пов’язаної з таким регулюванням. 

Вивчення дисципліни "Оперативно-розшукова діяльність та негласні слідчі 
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дії" сприяє розумінню пошуку і фіксації фактичних даних про протиправння діянь 
окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом 
України, 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.  

Ключові слова: оперативно-розшукова діяльність, кримінальне право, 
негласні слідчі дії, пошук, оперативна розробка, підсудність, публічна служба, 
провадження, суд, судовий процес. 

 
Abstract 

Operational and search activity is a system of vowel and unofficial search, 
intelligence and counterintelligence activities carried out with the use of operative and 
operational-technical means. The course is designed to provide a consistent and logical 
presentation of the material, to reveal the content of the basic provisions of criminal justice 
theory, relevant legal regulation and practice related to such regulation. 

Studying the discipline "Operational and search activities and unspoken 

investigative actions" promotes understanding of finding and recording of actual data on the 
wrongdoing of individuals and groups, the responsibility for which is provided by the 
Criminal Code of Ukraine, intelligence and subversive activity of special services of foreign 
states and organizations in order to terminate the law and order in the interests of criminal 
justice, as well as information in the interests of the security of citizens, society and the state. 

Keywords: operative-investigative activity, criminal law, unspoken investigative 
actions, search, operative development, jurisdiction, public service, proceedings, court, 
litigation. 
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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Найменування 

показників 
Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Характеристика  
навчальної дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна 
форма 

навчання 
 
Кількість кредитів 
– 3 

Галузь знань 
262 «Правоохороння 

діяльність» 
 

Спеціальність 
262 «Правоохороння 

діяльність» 

 
Нормативна 

Модулів - 1 
Змістових модулів 
– 2 

 
 

Рік підготовки 
6-й 6-й 

Семестр 

11-й 11-й 
Загальна кількість 
годин – 90 

Рівень вищої освіти: 
магістр 

Лекції 

 
Тижневих годин 
для денної форми 
навчання: 
 
аудиторних –  36 
 
самостійної роботи 
студента – 60 
 
 

16 год.      4   год. 
Практичні 

14 год.  8  год. 
Самостійна робота 

60 год.     78 год. 
Вид контролю: залік 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить:  для денної форми навчання - 36% до 64%; заочної 
форми навчання – 9 % до 91% 
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1 Мета студентів, які вивчають дисципліну «Оперативно-розшукові заходи 
та негласні слідчі дії», – поглиблене вивчення законодавчих і теоретичних проблем, 
пов’язаних з теорією оперативно-розшукової діяльності формування знань, 
компетентостей щодо поняття, завдань, підстав оперативно-розшукової діяльності. 

2.2 Основними завданнями вивчення дисципліни «Оперативно-розшукова 
діяльність» є вивчення: оперативно-розшукового та кримінального процесуального 
законодавства України, практики діяльності слідчо-оперативних підрозділів по 
виявленню, попередженню, припиненню та розслідуванню кримінальних 
правопорушень, його принципів, підстав та порядку ОРД; повноважень працівників 
оперативних підрозділів на проведення оперативно-розшукових заходів, негласних 
слідчих (розшукових) дій; компетентостей учасників слідчо-опертивної групи при 
розслідуванні злочинів проти життя, здоров’я особи, статевих злочинів, 
наркозлочинності; основ діяльності щодо взаємодії адміністрації УВП з оперативно-
слідчими підрозділами; виявляти осіб, що становлять оперативний інтерес, та 
забезпечувати їх оперативно-профілактичний нагляд; оперативних заходів ОП УВП та 
інших служб, адміністрації з попередження злочинності серед засуджених, оперативної 
профілактики та забезпечення виконання режимних вимог. 

Міждисциплінарні зв’язки: «Оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі 
дії» як навчальна дисципліна тісно пов’язана з вивченням інших  юридичних дисциплін, 
зокрема з предметом «Теорія держави і права», «Конституційне право України», 
«Судові та правоохоронні органи України», «Кримінальне  право»,  «Кримінально-
виконавче право», «Корпоративне право», «Кримінологія», «Адміністративна право», 
«Кримінальньний процес» та іншими. Опанування студентами курсу «Оперативно-
розшукові заходи та негласні слідчі дії» полегшить та закріпить вивчення інших 
навчальних дисциплін правничого спрямування і сприятиме формуванню професійної 
правової свідомості і правової культури.  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: поняття і сутність сучасної оперативно-розшукової діяльності;принципи 

ОРД та її основоположні начала; базисні положення правового регулювання ОРД; 
завдання, систему, структуру, компетенцію оперативних підрозділів; поняття суб’єктів 
ОРД, їх класифікацію, основні положення юридичного статусу і нормативно-правового 
захисту; поняття оперативно-розшукових заходів і порядку їх здійснення; порядок 
формування в оперативно-розшуковому процесі фактичних даних для послідуючої 
реалізації в кримінальному процесі; правові норми кримінального процесуального та 
оперативно- розшукового законодавства України, що застосовуються для вивлення, 
попередження, припинення злочинів та забезпечення їх розслідування; загальні вимоги, 
принципи проведення оперативно-розшукових заходів та негласних 
слідчих(розшукових) дій; порядок збирання, фіксації фактичних даних, що можуть бути 
доказами у кримінальному провадженні; 

вміти: вивчати, аналізувати та оцінювати оперативну обстановку, що 
складається на території обслуговування, і відповідно до цього здійснювати поточне і 
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перспективне планування роботи; приймати правильне рішення при виявленні злочинів 
та осіб, що їх скоїли, здійснювати невідкладні оперативно-розшукові заходи на місці 
пригоди; планувати заходи оперативно-розшукової профілактики, вивчати та 
нейтралізувати причини і умови, які сприяють скоєнню злочинів; виявляти осіб, що 
становлять оперативний інтерес, та забезпечувати їх оперативно-профілактичний 
нагляд або вивчення; використовувати обліки органів внутрішніх справ, інших 
державних і громадських установ у боротьбі з правопорушеннями і злочинністю; творчо 
використовувати теоретичні знання в практичній діяльності; виконувати доручення 
слідчих органів на проведення негласних слідчих (розшукових) дій. 
 

3. ЗМІСТ НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Модуль 1. 

Змістовний модуль 1. Загальна частина оперативно-розшукової 
діяльності. 

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

1. Поняття та сутність оперативно-розшукової діяльності, її значення в боротьбі зі 
злочинністю. 

2. Правова основа оперативно-розшукової діяльності. 
3. Принципи оперативно-розшукової діяльності. 
4. Соціально-правова необхідність ОРД. 
5. Предмет дисципліни ОРД. 

 
2. Завдання та гарантії законності при здійсненні оперативно-розшукової 

діяльності. Суб’єкти оперативно-розшукової діяльності. 
План заняття 

1. Завдання оперативно-розшукової діяльності. 
2. Гарантії законності при здійсненні оперативно-розшукової діяльності. 
3. Наукові погляди щодо здійснення оперативно-розшукової діяльності. 
4. Суб’єкти ОРД, їх характеристика. 
5. Види виконавців і учасників ОРД. 
6. Соціальний і правовий захист учасників ОРД. 

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

діяльність. 
План заняття 

1. Правова регламентація основних обов’язків ( вжиття ОРЗ щодо попередження, 
своєчасного виявлення і припинення злочинів та викриття причин і умов, які сприяють 
вчиненню злочинів; виконання доручень слідчого, вказівки прокурора про проведення 
ОРЗ; здійснювати взаємодію між собою та іншими правоохоронними органами) 
працівників оперативних підрозділів. 
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2. Характеристика окремих прав працівників оперативних підрозділів(на 
проведення ОРЗ, у т.ч. тих, що обмежують конституційні права громадян; 
використовувати конфіденційне співробітництво; отримувати від юридичних чи 
фізичних осіб інформацію про злочини; створювати  та застосовувати інформаційні 
системи, заздалегідь ідентифіковані або несправжні(імітаційні) засоби. 

 
Змістовний модуль 2. Оперативно-розшукові заходи. Негласні слідчі розшукові дії. 

Форми оперативно-розшукової діяльності. 
4. Оперативно-розшукові заходи  

План заняття 
1. Поняття та сутність оперативно-розшукових заходів, їх співвідношення з 

негласними слідчими(розшуковими) діями. 
2. Система та класифікація оперативно-розшукових заходів. 
3. Підстави та умови проведення оперативно-розшукових заходів. 
4. Оперативно-розшукові заходи, проведення яких не потребує отримання 

дозволу. 
5.  Оперативно-розшукові заходи, проведення яких потребує отримання дозволу 

слідчого судді, прокурора, керівника оперативного підрозділу. 
 

5. Негласні слідчі (розшукові) дії. 
План заняття 

1.Поняття та підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій. 
2.Субєкти проведення негласних слідчих (розшукових) дій. 
3.Вимоги до постанови слідчого, прокурора про проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій. 
4.Строки проведення негласної слідчої (розшукової) дії, його продовження. 
5.Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій. 
 

6. Характеристика і порядок проведення окремих негласних слідчих 
(розшукових) дій. 

План заняття 
1. Спостереження за особою, річчю або місцем. 
2. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж. 
3. Зняття інформації з електронних інформаційних систем. 
4. Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу. 
5. Аудіо-відеоконтроль місця. 
6. Обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи. 
7. Контроль за вчиненням злочину. 
8. Контрольована поставка. Контрольована та оперативна закупка. 
9. Поняття та значення спеціального слідчого експерименту. 
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10. Імітування обстановки злочину. 
11. Використання конфіденційного співробітництва. 

 
7. Оперативно-розшукова тактика. Оперативний пошук. Оперативна 

розробка 
План заняття 

1. Сутність, завдання та елементи оперативно-розшукової тактики. 
2. Оперативно-розшукова ситуація, її вивчення та оцінка. 
3. Оперативно-тактичне прогнозування та планування оперативно-розшукових 

заходів. 
4. Оперативно-розшукова ситуація. 
5. Поняття, суть та значення оперативного пошуку як самостійної форми ОРД. 
6. Ознаки оперативного пошуку суб’єкти його здійснення. 
7. Категорії осіб як об’єкти оперативного пошуку. 
8. Предмети, що становлять оперативний інтерес та основна мета оперативного 

пошуку. 
9. Поняття, сутність та значення оперативної розробки в боротьбі зі злочинністю. 
10. Правова основа та відомче правове регулювання оперативної розробки. 
11. Зміст, природа, суб’єкти правовідносин у процесі оперативної розробки. 
12. Співвідношення оперативної розробки з іншими формами ОРД. 
13. Мета та завдання оперативної розробки. 
 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назви змістових модулів і 
тем 

 
Усього 

 Денна форма  Заочна форма 

Усьог
о 

Л п с.р. л п С.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Модуль 1  

Змістовий модуль 1. Загальна частина оперативно-розшукової діяльності. 
Тема 1. Сутність, правова 
основа та принципи 
оперативно-розшукової 
діяльності 

 
12 

 
2 

 
2 

 
8 

 
1 

2 11 

Тема 2. Завдання та гарантії 
законності при здійсненні 
оперативно-розшукової 
діяльності. Суб’єкти 
оперативно-розшукової 

 
11 

 
2 

 
2 

 
9 

1 2 11 
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діяльності. 
Тема 3. Обов’язки і права 
підрозділів, що здійснюють 
оперативно-розшукову 
діяльність. 

 
11 

 
2 

 
2 

 
8 

  11 

Разом змістовний модуль 1 37 6 6 25 2 4 33 
Змістовий модуль 2. Особливості здійснення адміністративного судочинства 

Тема 4. Оперативно-
розшукові заходи 

 
12 

 
2 

 
2 

 
9 

 
 

 11 

Тема 5. Негласні слідчі 
(розшукові) дії. 

11 2 2 8 
 

1 
2 11 

Тема 6. Характеристика і 
порядок проведення окремих 
негласних слідчих 
(розшукових) дій 

12 2 2 9   11 

Тема 7. Оперативно-
розшукова тактика. 
Оперативний пошук. 
Оперативна розробка 

12 4 2 9 1 

2 12 

Разом змістовний модуль 2 53 10 8 35 2 4 45 
Усього годин 90 16 14 60 4 8 78 

 
 

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
№ Назва теми К-сть годин 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

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

2 
2 

2. Тема 2. Завдання та гарантії законності при 
здійсненні оперативно-розшукової діяльності. 
Суб’єкти оперативно-розшукової діяльності. 

2 
2 

3. Тема 3. Обов’язки і права підрозділів, що 
здійснюють оперативно-розшукову діяльність. 

2 
 

4. Тема 4. Оперативно-розшукові заходи 2  

5 Тема 5. Негласні слідчі (розшукові) дії. 2 2 

6 Тема 6. Характеристика і порядок проведення 
окремих негласних слідчих (розшукових) дій 

2 
 

7 Тема 7. Оперативно-розшукова тактика. 
Оперативний пошук. Оперативна розробка 

2 
2 
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 Всього 14 8 
 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 
№ Назва теми К-сть годин 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

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

8 
11 

2. Тема 2. Завдання та гарантії законності при 
здійсненні оперативно-розшукової діяльності. 
Суб’єкти оперативно-розшукової діяльності. 

9 
11 

3. Тема 3. Обов’язки і права підрозділів, що 
здійснюють оперативно-розшукову діяльність. 

8 
11 

4. Тема 4. Оперативно-розшукові заходи 9 11 
5. Тема 5. Негласні слідчі (розшукові) дії. 8 11 
6. Тема 6. Характеристика і порядок проведення 

окремих негласних слідчих (розшукових) дій 
9 

11 

7. Тема 7. Оперативно-розшукова тактика. 
Оперативний пошук. Оперативна розробка 

9 
12 

 Всього 60 78 
 

7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
Науковими та методичними основами викладання дисципліни «Оперативно-

розшукові заходи та негласні слідчі дії» є системний підхід. Методологія вивчення 
дисципліни і оцінювання знань слухачів заснована на індивідуально-
диференційованому навчанні. 

Контроль за рівнем засвоєнням знань здійснюється шляхом застосування 
різних форм опитування, написання контрольних робіт на семінарських заняттях, 
проведення модульного контролю, складання заліку та іспиту. 

При виставленні оцінок (балів) враховуються, насамперед, знання, розуміння й 
уміння аналізувати конкретні ідеї. 

Основними методами навчання є: 
1. лекції; 
2. практичні завдання; 
3. наукова робота; 
4. самостійна робота; 
5. тренінги; 
6. ситуаційні завдання. 
 

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
Оцінювання результатів поточного контролю проводиться у розрахунку від 0 

до 60 балів. Основними методами оцінювання є: 
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1. аналіз усних відповідей; 
2. виконання практичних завдань. 
Оцінювання виконання завдань здійснюється за такими критеріями (у % від 

кількості балів, виділених на завдання із заокругленими до цілого числа): 
0% - завдання не виконано; 
40% - завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не конкретні, 

звіт підготовлено недбало; 
60% - завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, 

судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним 
відхиленням від вимог; 

80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 
недоліки несистемного характеру ; 

100% - завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
 

9. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

Поточне тестування та самостійна робота 

С
ум

а 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 

100 Т1 Т2 Т3 МК1 Т4 Т5 Т6 Т7 МК2 

8 9 8 20 9 9 8 9 20 
 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 
Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національної шкалою 
для екзамену, 

курсового проекту 
(роботи), практики 

для заліку 

90-100 Відмінно  
 

зараховано 
82-89 Добре 

74-81  
 64-73 задовільно 

60-63  
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35-59 незадовільно з 
можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 
можливістю 

повторного складання 

0-34 незадовільно з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 
10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Гвоздецький В.Д., Садовнік В.П., Петровський О.М. Методичні вказівки до 
практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Оперативно-
розшукові заходи та негласні слідчі дії» для студентів денної та заочної форми 
навчання, за спеціальністю 262 «Правоохороння діяльність». Рівне: НУВГП, 2020. 27 с.  
URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/16533/1/07-01-76%20%281%29.pdf 

 
 

11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 
ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА: 

1. Бандурка О.М. Оперативно-розшукова діяльність. Частина 1: [Підручник]. – 

Харків / О.М. Бандурка // Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. – 336 с. 
2. Оперативно-розшукова діяльність: Навчальний посібник / Є.М. Моісеєв, О.М. 

Джужа, Д.Й. Никифорчук та ін. / За редакцією професора О.М. Джужи. – К.: Правова 
єдність, 2009. – 310 с. 

3. Алєксєєв О.О., Весельський В.К., Пясковський В.В. Розслідування окремих 
видів злочинів : Навч. посіб.для студ ВНЗ // МВС України. НАВС. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 
277 с. 

4. Криміналістика : Підручник для студ. юрид. спец. ВЗО. Доп. М-вом освіти  і  
науки  України  //  Нац.  юрид.  академія  ім. Я. Мудрого;   Ред.:   В.Ю. Шепітько. – Київ: 
Ін-Юре, 2004. – 725 с. 

5. Алєксєєв О.О., Весельський В.К., Пясковський В.В. Розслідування окремих 
видів злочинів : Навч. посіб.для студ ВНЗ // МВС України. НАВС. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 
277 с. 

6. Теория  оперативно-розыскной  деятельности:  Учебник /  Под  ред.   К.К. 
Горяинова, В.С. Овчинського, Г.К. Синилова. – М.: ИНФА-М, 2008. – Х., 832 с. – 
(Высшее образование). 

7. Негласні слідчі (розшукові) дії. Курс лекцій. НАВС. Київ, 2013 – 125 с. 
8. Оперативно-розшукова діяльність ОВС та негласні слідчі (розшукові) дії. 

Збірник окремих нормативно-правових актів). (упорядники Василинчук В.І, Коряк В. 
В., Сливенко В. Р., Деревянко П. В., Лапко О.В., Петренко Р.В) К. : 2013. – 313 с. 
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