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1. Теми семінарських занять 

 

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ОПЕРАТИВНО-

РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ. 

Семінарське заняття № 1. – 2 год. 

План: 

1. Поняття оперативно-розшукової діяльності в Україні. 

2. Завдання оперативно-оперативної діяльності в Україні. 

3. Застосування спеціальних сил, засобів і заходів оперативно-розшукової 

діяльності.  

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

Поняття оперативно-розшукової діяльності. Завдання оперативно-розшукової 

діяльності в Україні. Роль знань про оперативно-розшукову діяльність у 

виявленні, припиненні та розслідуванні злочинів.  

Рекомендована література до теми:  
1. Кримінальний кодекс України. – К., 2001. 

2. Кримінальний процесуальний кодекс України. – К., 2012. 

3. Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" № 2135-2 від 

18.02.1992 р. 

4. Закон України "Про Національну поліцію" № 580 від 02.07.2015 р. 

5. Закон України "Про прокуратуру" № 1697 від 14.10.2014 р. 

6. Закон України "Про державне бюро розслідувань" № 794 від 12.11.2015 р. 

7. Закон України "Про службу безпеки України" № 2229-12 від 5.03.1992 р. 

8. Закон України "Про Національне антикорупційне бюро" № 1698 від 

14.10.2014 р. 

 

ТЕМА 2. ПРАВОВА ОСНОВА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ. 

Семінарське заняття № 2. – 2 год. 

План: 

1. Конституція України – основний закон регулювання оперативно-

розшукової діяльності. 

2. Оперативно-розшукове законодавство України – правова основа 

оперативно-розшукова діяльність. 

3. Нормативно-правові акти виконавчих органів влади та правоохоронних 

відомств. 

4. Правова основа міжнародного співробітництва в оперативно-

розшукової діяльності.  

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

Конституція  України – основний закон регулювання оперативно-розшукової 

діяльності. Оперативно-розшукове законодавство України – правова основа 

оперативно-розшукова діяльність. Нормативно-правові акти виконавчих 

органів влади та правоохоронних відомств. Правова основа міжнародного 

співробітництва в оперативно-розшукової діяльності.  

Рекомендована література до теми: 
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1. Кримінальний кодекс України. – К., 2001. 

2. Кримінальний процесуальний кодекс України. – К., 2012. 

3. Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" № 2135-2 від 

18.02.1992 р. 

4. Закон України "Про Національну поліцію" № 580 від 02.07.2015 р. 

5. Закон України "Про прокуратуру" № 1697 від 14.10.2014 р. 

6. Закон України "Про державне бюро розслідувань" № 794 від 12.11.2015 р. 

7. Закон України "Про службу безпеки України" № 2229-12 від 5.03.1992 р. 

8. Закон України "Про Національне антикорупційне бюро" № 1698 від 

14.10.2014 р. 

9.Закон України «Про розвідувальні органи України» від 3 квітня 2003 р. (зі 

змінами та доповненнями). 

10.Закон України «Про Державну прикордонну службу» від 18 лютого 1992 р. 

(зі змінами та доповненнями). 

11.Закон України «Про Службу зовнішньої розвідки України» від 1 грудня 2005 

р. (зі змінами та доповненнями). 

 

 

ТЕМА 3. ПРИНЦИПИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 

УКРАЇНІ. 

Семінарське заняття № 3. – 2 год. 

План: 

1. Принцип верховенства права. 

2. Принцип законності в оперативно-розшуковій діяльності. 

3. Принцип дотримання прав і свобод людини. 

4. Галузеві принципи оперативно-розшукової діяльності. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

конституційні принципи, принцип верховенства права, принцип законності, 

принцип дотримання прав і свобод людини, галузеві принципи. 

Рекомендована література до теми: 

1. Конституція України від 28 червня 1996 року. 

2. Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" № 2135-2 від 

18.02.1992 р. 

 

ТЕМА 4. СУБ`ЄКТИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 

Семінарське заняття № 4. – 2 год. 

План: 

1. Поняття, види і загальні риси оперативних підрозділів. 

2. Особливості діяльності оперативних підрозділів як суб’єктів 

оперативно-розшукової діяльності. 

3. Взаємодія оперативних підрозділів між собою та з іншими 

підрозділами правоохоронних органів. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

Поняття, види і загальні риси оперативних підрозділів. Оперативні підрозділи 

органів внутрішніх справ, Служби безпеки України, Служби зовнішньої 
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розвідки, Державної прикордонної служби, управління державної охорони, 

податкової міліції та підрозділами, які ведуть боротьбу з контрабандою органів 

доходів і зборів, органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів 

Державної пенітенціарної служби України, розвідувального органу 

Міністерства оборони, Національного антикорупційного бюро України. 

Взаємодія оперативних підрозділів між собою та з іншими підрозділами 

правоохоронних органів. 

Рекомендована література до теми: 

1. Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" № 2135-2 від 

18.02.1992 р. 

2. Закон України "Про Національну поліцію" № 580 від 02.07.2015 р. 

3. Закон України "Про державне бюро розслідувань" № 794 від 12.11.2015 р. 

4. Закон України "Про службу безпеки України" № 2229-12 від 5.03.1992 р. 

5. Закон України "Про Національне антикорупційне бюро" № 1698 від 

14.10.2014 р. 

6.Закон України «Про розвідувальні органи України» від 3 квітня 2003 р. (зі 

змінами та доповненнями). 

7.Закон України «Про Державну прикордонну службу» від 18 лютого 1992 р. (зі 

змінами та доповненнями). 

8.Закон України «Про Службу зовнішньої розвідки України» від 1 грудня 2005 

р. (зі змінами та доповненнями). 

9. Закон України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і 

державного кордону» від 22 червня 2000 року №1835-III. 

 

ТЕМА 5. ПІДСТАВИ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ. 

Семінарське заняття № 5. – 2 год. 

План: 

1. Підстави проведення оперативно-розшукової діяльності. 

2. Достатня інформація про протиправні дії кримінального характеру як 

підстава для проведення оперативно-розшукової діяльності. 

3. Наявність достатньої інформації про осіб, які безвісно відсутні. 

4. Запити повноважних державних органів, установ, організацій про 

перевірку осіб у зв’язку з їх допуском до державної, військової та службової 

таємниці. 

5. Потреба в отриманні розвідувальної інформації в інтересах безпеки 

суспільства і держави. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

підстави проведення оперативно-розшукової діяльності, достатня інформація 

про протиправні дії кримінального характеру як підстава для проведення 

оперативно-розшукової діяльності, наявність достатньої інформації про осіб, 

які безвісно відсутні, запити повноважних державних органів, установ, 

організацій про перевірку осіб у зв’язку з їх допуском до державної, військової 

та службової таємниці, потреба в отриманні розвідувальної інформації в 

інтересах безпеки суспільства і держави. 
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Рекомендована література до теми: 

1. Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" № 2135-2 від 

18.02.1992 р. 

2. Шинкаренко І. Р. Правове регулювання оперативно-розшукової діяльності та 

здійснення негласних слідчих (розшукових) дій (структурно-логічні схеми) : 

Навч. посіб. / І. Р. Шинкаренко, І. О. Шинкаренко, О. В. Кириченко. – 

Дніпропетровськ : Дніпропетровській державний університет внутрішніх справ 

; Ліра ЛТД, 2015. – 272 с.  

 

 

ТЕМА 6. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ. 

Семінарське заняття № 6. – 2 год. 

План: 

1. Обов’язки оперативних підрозділів. 

2. Права оперативних підрозділів.  

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

права оперативних підрозділів, обов’язки оперативних підрозділів. 

Рекомендована література до теми: 

1. Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" № 2135-2 

від 18.02.1992 р. 

2. Шинкаренко І. Р. Правове регулювання оперативно-розшукової 

діяльності та здійснення негласних слідчих (розшукових) дій (структурно-

логічні схеми) : Навч. посіб. / І. Р. Шинкаренко, І. О. Шинкаренко, О. В. 

Кириченко. – Дніпропетровськ : Дніпропетровській державний університет 

внутрішніх справ ; Ліра ЛТД, 2015. – 272 с. 

 

ТЕМА 7. ВИКОРИСТАННЯ  МАТЕРІАЛІВ ОПЕРАТИВНО-

РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 

Семінарське заняття №7. – 2 год. 

План: 

1. Використання матеріалів ОРД як приводи та підстави для початку 

досудового розслідування. 

2. Отримання фактичних даних, які можуть бути доказами у 

кримінальному провадженні. 

3. Використання оперативної інформації з метою попередження, 

виявлення,  припинення і розслідування злочинів, розшуку злочинців та осіб, 

які безвісно зникли. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

приводи та підстави для початку досудового розслідування, отримання 

фактичних даних, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні, 

попередження, виявлення,  припинення і розслідування злочинів, розшук 

злочинців та осіб, які безвісно зникли. 

 

Рекомендована література до теми: 
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1. Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" № 2135-2 від 

18.02.1992 р. 

2. Шинкаренко І. Р. Правове регулювання оперативно-розшукової 

діяльності та здійснення негласних слідчих (розшукових) дій (структурно-

логічні схеми) : Навч. посіб. / І. Р. Шинкаренко, І. О. Шинкаренко, О. В. 

Кириченко. – Дніпропетровськ : Дніпропетровській державний університет 

внутрішніх справ ; Ліра ЛТД, 2015. – 272 с.  

 

ТЕМА 8. СОЦІАЛЬНИЙ І ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ 

ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ. 

Семінарське заняття №8. – 2 год. 

План: 

1. Гарантії правового та соціального захисту працівників оперативних 

підрозділів. 

2. Фінансове та матеріальне забезпечення діяльності оперативних 

підрозділів. 

3. Спеціальні заходи щодо забезпечення захисту працівників оперативних 

підрозділів та їх близьких родичів. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

правий та соціальний захист працівників оперативних підрозділів, фінансове та 

матеріальне забезпечення  діяльності оперативних підрозділів, спеціальні 

заходи щодо забезпечення захисту працівників оперативних підрозділів та їх 

близьких родичів. 

Рекомендована література до теми: 

1. Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" № 2135-2 

від 18.02.1992 р. 

2. Шинкаренко І. Р. Правове регулювання оперативно-розшукової 

діяльності та здійснення негласних слідчих (розшукових) дій (структурно-

логічні схеми) : Навч. посіб. / І. Р. Шинкаренко, І. О. Шинкаренко, О. В. 

Кириченко. – Дніпропетровськ : Дніпропетровській державний університет 

внутрішніх справ ; Ліра ЛТД, 2015. – 272 с. 
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

студентів на семінарських заняттях 

 

Б А Л И ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на 

високому рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні 

завдання, передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття 

продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні 

питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 

дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії 

та правозастосовної практики. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в 

основному сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені 

планом заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі з неістотними 

неточностями. Під час заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді на 

теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки 

стосовно дискусійних питань переважно ґрунтується на знанні чинного 

законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички 

та вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та 

закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види 

завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у 

знаннях не носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані 

недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань 

містять істотні помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Студент не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного матеріалу, 

з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, що 

розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє відповідними 

вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 


