
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: 1.4; 
2. Назва: Оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі дії; 
3.Тип: обов’язковий; 
4. Рівень вищої освіти:   ІІ (магістерський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 6; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна:11; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Гвоздецький В.Д., д.ю.н., 
проф.; Садовнік В.П., ст.в.; Петровський О.М., к.ю.н., асистент. 
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен 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 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. 
10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи, наукова робота, ситуативні завдання. 
11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Теорія держави і права», 
«Конституційне право України», «Судові та правоохоронні органи України», «Кримінальне  право»,  
«Кримінально-виконавче право», «Корпоративне право», «Кримінологія», «Адміністративна право», 
«Кримінальний процес». 
12. Зміст курсу: Сутність, правова основа та принципи оперативно-розшукової діяльності, завдання 
та гарантії законності при здійсненні оперативно-розшукової діяльності, суб’єкти оперативно-
розшукової діяльності, оперативно-розшукові заходи, негласні слідчі (розшукові) дії…. 
13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 

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. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 14 год. лабораторних робіт, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, використання 

мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

   Підсумковий контроль: залік в кінці 1 семестру. 

  Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 
 
Завідувач кафедри                                                                   к.філос.н., Мельничук Ю.І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: 1.4; 
2. Title: Operational and search activities and unspoken investigative actions; 
3. Type: obligatory; 
4. Higher education level:  ІІ (Master's); 
5. Year of study, when the discipline is offered: 6; 
6. Semester when the discipline is studied: 11; 

7. Number of established ECTS credits: 3; 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Gvozdetsky VD, Doctor of 
Law, Prof .; Gardener VP, st.v.; Petrovsky OM, k.yu.n, Assistant.  
9. Results of studies: after studying the discipline the student should know: concept and essence of modern 
operative-search activity, principles of ARD and its basic principles; basic provisions of the legal regulation 
of ARD; tasks, system, structure, competence of operational units; notions of LDA subjects, their 
classification, basic provisions of legal status and legal protection; the concept of operational and search 
measures and the procedure for their implementation; the order of formation in the operational-search 
process of actual data for subsequent realization in the criminal process; legal norms of criminal procedural 
and operative-investigative legislation of Ukraine, which are applied to release, prevent, stop crimes and 
ensure their investigation; general requirements, principles of conducting operational-search measures and 
unspoken investigative (search) actions; the procedure for collecting, recording evidence that may be 
evidence in criminal proceedings. Be able to: study, analyze and evaluate the operational situation in the 
service area and, accordingly, to carry out current and prospective work planning; make the right decision 
when identifying crimes and persons who have committed them, to carry out urgent search operations at the 
scene; to plan operative and preventive measures, to study and neutralize the causes and conditions that 
contribute to the commission of crimes; identify persons of operational interest and ensure their operational 
and preventive supervision or study. 
10. Forms of organizing classes: training, independent work, practical training, control measures, 

scientific work, situational tasks  

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: State Theory and Law, Constitutional Law 
of Ukraine, Judicial and Law Enforcement Bodies of Ukraine, Criminal Law, Criminal Enforcement Law, 
Corporate Law, Criminology, Administrative Law, Criminal Procedure. 
12. Course contents: The essence, legal basis and principles of operative-search activity, tasks and 

guarantees of legality in carrying out operative-search activity, subjects of operative-search activity, 

operative-search measures, unspoken investigative (search) actions… 
13. Recommended educational editions:  

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. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
16 years lectures, 14 hours laboratory work, 60 hours. independent work. Total - 90 years. 

Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, individual assignments, use of multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The rating is based on a 100-point scale. 

   Final control: credit at the end of semester 1. 

  Current control (100 points): testing, surveys. 

16. Language of teaching:  Ukrainian 
 
Head of the department 
PhD in Philosophy,                                                             Yu.I. Melnichuk   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


