
 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
 

 

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

 

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН 

 

 

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

ПРАВОВІ ОСНОВИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Освітній ступінь перший (бакалаврський) 
 

Спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» 
 

Освітня програма Положення про організацію освітнього процесу у ДДУВС від 

09.04.2019 № 293 
 

Форма навчання  денна 

   
у 2019/2020 навчальному році 

 

 

 

Плани семінарських (практичних) занять 

обговорені та схвалені на засіданні  

кафедри кримінально-правових дисциплін 

протокол від 28.05.2019 № 20 

 

Завідувач кафедри 

кримінально-правових дисциплін 

Светлана ШАЛГУНОВА 

____________ 
     (підпис) 

 

 

 

 

 

Дніпро – 2019  



 

 

2 

 

Правові основи оперативно-розшукової діяльності // Плани семінарських занять 

для денної форми навчання. – Дніпро: Дніпропетровський державний 

університет внутрішніх справ, 2019. – 18 с. 

 

 

 

РОЗРОБНИКИ: 

Крамаренко Ю.М. – доцент кафедри кримінально-правових дисциплін, 

кандидат юридичних наук, доцент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

3 

 

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ ТА ЗАВДАННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ. 

Семінарське заняття № 1– 2 год. 

План 
1. Поняття оперативно-розшукової діяльності в Україні. 
2. Завдання оперативно-розшукової діяльності в Україні. 
3. Застосування спеціальних сил, засобів і заходів оперативно-розшукової 
діяльності. 
Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: поняття 
«оперативно-розшукова діяльність», витоки оперативно-розшукової діяльності, 
завдання оперативно-розшукової діяльності, сили, засоби та заходи оперативно-
розшукової діяльності, предмет теорії оперативно-розшукової діяльності, роль 
оперативно-розшукової діяльності у виявленні, розкритті, припиненні та 
розслідуванні злочинів, зв’язок оперативно-розшукової діяльності з іншими 
дисциплінами та науками. 
Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття оволодіти основними понятійними та 
термінологічними знаннями щодо теорії оперативно-розшукової діяльності і 
навчальної дисципліни «Правові основи оперативно-розшукової діяльності» та 
вміти їх розмежовувати від суміжних понять, що використовуються в інших 
галузях знань, вміти розмежовувати оперативно-розшукову діяльність від 
діяльності слідчого, прокурора, суду в межах кримінального провадження та 
від інших видів правоохоронної діяльності.  
 
Завдання для самостійної роботи до Теми 1:  
1. Методологією SOCTA для оцінки організованої злочинності Європолом. 

2. Поняття та ознаки «мафіозної держави». 

3. Розвідувальна діяльність в епоху Середньовіччя. 

4. Організована злочинність України: витоки, стан та тенденції. 

5. Транснаціональна організована злочинність сучасності: поняття, стан та 

тенденції. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 1:  

1. Скласти доповідь на тему: «Стан захищеності людини, суспільства та 

держави за міжнародними показниками на прикладі України та інших держав» 

(Глобальний індекс конкурентоспроможності. World economic forum) 

2. Підготувати презентацію на тему: «Зв’язок теорії оперативно-розшукової 

діяльності з іншими навчальними дисциплінами».  

3. Підготувати реферат на тему: «Відомі розвідники та інформатори минулого 

та сучасності». 

4. Підготувати есе за темою: «Охоронні та детективні фірми, приватні воєнні 

компанії та злочинність: зв’язок та взаємообумовленість». 

5. Підготувати реферат на тему: «Розшукова діяльність на теренах України в 

історико-правовому контексті». 
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ТЕМА 2. ПРАВОВА ОСНОВА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ. 

Семінарське заняття № 1– 2 год. 

План 

1. Конституція України – основний закон регулювання оперативно-розшукової 

діяльності. 

2. Оперативно-розшукове законодавство України – правова основа оперативно-

розшукова діяльність. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
конституційні основи оперативно-розшукової діяльності, межі допустимості 

обмеження прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-

розшукової діяльності, оперативно-розшукове законодавство. 

Семінарське заняття № 2– 2 год. 

План 

1. Нормативно-правові акти виконавчих органів влади та правоохоронних 

органів. 

2. Правова основа міжнародного співробітництва в оперативно-розшукової 

діяльності.  

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
нормативно-правові акти виконавчих органів влади та правоохоронних органів, 

міжнародне співробітництво в сфері оперативно-розшукової діяльності, 

суб’єкти міжнародного співробітництва в сфері оперативно-розшукової 

діяльності.  

Практичне заняття № 1– 2 год. 

План 

1. Оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі (розшукові) дії: 

співвідношення та розмежування. 

2. Інтерпол та Європол як міжнародні суб’єкти об’єднання зусиль у сфері 

правоохоронної діяльності. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: орієнтуватися у системі законодавства України 

щодо здійснення оперативно-розшукової діяльності, визначати критерії 

допустимості обмеження прав та свобод людини і громадянина при здійсненні 

оперативно-розшукової діяльності, вміти оформлювати запит до Комісії по 

контролю за файлами Інтерполу (COMMISSION FOR THE CONTROL OF 

INTERPOL’S FILES). 

Завдання для самостійної роботи до Теми 2:  
1. Обмеження прав і свобод людини і громадянина під час здійснення 

оперативно-розшукової діяльності. 

2. Рекомендації FATF (Група з розробки фінансових заходів боротьби з 

відмиванням грошей), GRECO (Група держав Ради Європи проти корупції) 

щодо боротьби та попередження злочинів. 

3. Правові основи, суб’єкти та об’єкти міжнародного розшуку. 
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4. Вимоги та порядок запиту на отримання інформації від Комісії по контролю 

за файлами Інтерполу (COMMISSION FOR THE CONTROL OF INTERPOL’S 

FILES). 

5. Конвенції ООН у сфері протидії злочинності.  

 

Індивідуальні завдання до Теми 2:  
1. Скласти доповідь на тему: «Кримінально-правові основи оперативно-

розшукової діяльності». 

2. Підготувати реферат на тему: «Роль судової практики у регулюванні та 

здійсненні оперативно-розшукової діяльності». 

3. Скласти доповідь на тему: «Кримінально-процесуальні основи оперативно-

розшукової діяльності». 

4. Підготувати реферат на тему: «Види міжнародного розшуку». 

5. Підготувати реферат на тему: «Правова і організаційна основа діяльності 

Укрбюро Інтерполу». 

 

ТЕМА 3. ПРИНЦИПИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ. 

Семінарське заняття № 1– 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 оперативно-

розшукової діяльності. 

Практичне заняття № 1– 2 год. 

План 

1. Принципи конспірації та поєднання гласних та негласних методів та засобів 

оперативно-розшукової діяльності. 

3. Принцип підконтрольності та піднаглядності оперативно-розшуковою 

діяльністю.  

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: орієнтуватися у принципах здійснення 

оперативно-розшукової діяльності, вміти відмежовувати конституційні 

принципи від галузевих. 

Завдання для самостійної роботи до Теми 3:  

1. Роль практики Європейського суду з прав людини у здійсненні оперативно-

розшукової діяльності. 

2. Співвідношення принципів (засад) кримінального провадження з 

принципами оперативно-розшукової діяльності. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 3:  
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1. Скласти доповідь на тему: «Галузеві принципи оперативно-розшукової 

діяльності в Україні та інших країнах світу: аналіз та порівняння». 

2. Підготувати реферат на тему: «Принципи оперативно-розшукової діяльності 

в світлі євроінтеграційних процесів в Україні». 

3. Підготувати доповідь на тему: «Принцип верховенства права в оперативно-

розшуковій діяльності та кримінальному провадженні». 

4. Підготувати презентацію на тему: «Принципи оперативно-розшукової 

діяльності в Україні». 

 

ТЕМА 4. СУБ`ЄКТИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 

Семінарське заняття № 1– 2 год. 

План 

1. Поняття, види і загальні риси оперативних підрозділів. 

2. Особливості діяльності оперативних підрозділів як суб’єктів оперативно-

розшукової діяльності. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, оперативний 

підрозділ, повноваження та функції оперативних підрозділів. 

Семінарське заняття № 2– 2 год. 

План 

1. Взаємодія оперативних підрозділів між собою та з іншими підрозділами 

правоохоронних органів. 

2. Слідчій та співробітник оперативного підрозділу: взаємодія, повноваження 

функції. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
взаємодія органів та підрозділів при здійсненні оперативно-розшукової 

діяльності, розмежування повноважень слідчих та оперативних підрозділів. 

 

Практичне заняття № 1– 2 год. 

План 

1. Оперативно-розшукове супроводження та забезпечення кримінального 

провадження. 

2. Міжнародне співробітництво оперативно-розшукових органів.  

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: вміти розмежовувати компетенцію 

оперативних підрозділів в системі правоохоронних органів України, вміти 

визначати можливості взаємодії між органами та підрозділами при здійсненні 

оперативно-розшукової діяльності.  

Практичне заняття № 2– 2 год. 

План 

1. Загальний зміст та тактика здійснення окремих оперативно-розшукових 

заходів. 

2. Суб’єкти контролю та нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю.  

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: вміти проводити окремі оперативно-розшукові 
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заходи (опитування, наведення довідок тощо), вміти визначати повноваження 

та функції суб’єктів контролю та нагляду за здійсненням оперативно-

розшукової діяльності.  

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 4:  
1. Проведення розшуку з використанням можливостей Інтерполу. 

2. Суб’єкти розвідувальної та контррозвідувальної діяльності. 

3. Сприяння громадян оперативно-розшуковим органам. 

4. Розшукова робота оперативних підрозділів. 

5. Повноваження Державного бюро розслідувань. 

6. Повноваження Національного антикорупційного бюро України. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 4:  

1. Скласти доповідь на тему: «Оперативна закупка та контрольована поставка». 

2. Підготувати реферат на тему: «Проблемні питання недопущення провокації 

під час здійснення оперативно-розшукової діяльності». 

3. Підготувати доповідь на тему: «Практика ЄСПЛ щодо визначення 

«провокації злочину». 

4. Підготувати доповідь на тему: «Оперативно-розшукова тактика: поняття та 

зміст». 

5. Підготувати доповідь на тему: «Оперативно-розшукове прогнозування» 

6. Підготувати доповідь на тему: «Оперативно-розшукова профілактика» 

7. Підготувати доповідь на тему: «Основні положення теорії оперативно-

розшукової інформації». 

 

ТЕМА 5. ПІДСТАВИ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАТИВНО-

РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

Семінарське заняття № 1– 2 год. 

План 

1. Підстави проведення оперативно-розшукової діяльності. 

2. Достатня інформація про злочини, що готуються та осіб, які готують 

вчинення злочину, як підстави для здійснення оперативно-розшукової 

діяльності. 

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

4.Перевірка осіб у зв’язку з допуском до державної таємниці. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
підстави проведення оперативно-розшукової діяльності, достатня інформація 

про злочини, що готуються та осіб, які готують вчинення злочину, як підстави 

для здійснення 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 таємниці та до роботи з ядерними матеріалами та на ядерних 

установках, потреба в отриманні розвідувальної інформації в інтересах безпеки 

суспільства і держави. 

Практичне заняття № 1– 2 год. 
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План 

1. Гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності. 

2. Строки та порядок ведення оперативно-розшукових справ.  

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: вміти визначати підстави здійснення 

оперативно-розшукової діяльності, орієнтуватися у порядку ведення та 

закриття оперативно-розшукових справ, вміти складати окремі процесуальні 

документи. 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 5:  
1. Підстави для проведення контррозвідувальної діяльності. 

2. Умови проведення оперативно-розшукових заходів. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 5:  
1. Скласти доповідь на тему: «Основні засади організації контррозвідувальної 

діяльності та гарантії законності при її здійсненні». 

2. Підготувати реферат на тему: «Дотримання захисту державної таємниці при 

здійсненні оперативно-розшукової діяльності». 

3. Скласти клопотання про отримання дозволу на проведення оперативно-

розшукових заходів із застосуванням оперативно-технічних засобів, що 

тимчасово обмежують права людини. 

 

ТЕМА 6. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ. 

Семінарське заняття № 1– 2 год. 

План 

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

2. Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: права та 

обов’язки оперативних підрозділів.  

Семінарське заняття № 2– 2 год. 

План 

1. Відповідальність співробітників оперативних підрозділів. 

2. Поновлення порушених прав та відшкодування збитків в процесі здійснення 

оперативно-розшукової діяльності. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
відповідальність працівників оперативних підрозділів, поновлення порушених 

прав та відшкодування збитків в процесі здійснення оперативно-розшукової 

діяльності 

Практичне заняття № 1– 2 год. 

План 

1. Використання автоматизованих інформаційних систем під час здійснення 

оперативно-розшукової діяльності. 

2. Обіг та доступ до інформації, що створюється в процесі здійснення 

оперативно-розшукової діяльності. 
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Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: використовувати можливості автоматизованих 

інформаційних систем під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, 

вміти визначати режим доступу до інформації, що створюється в процесі 

оперативно-розшукової діяльності. 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 6:  

1. Дисциплінарна відповідальність співробітників оперативних підрозділів. 

2. Державна таємниця: поняття, відомості, обіг. 

3. Права громадян на одержання пояснень з приводу обмеження прав і свобод 

під час здійснення оперативно-розшукової діяльності та можливості 

оскарження таких дій. 

4. Підстави відшкодування шкоди, спричиненої під час здійснення оперативно-

розшукової діяльності. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 6:  
1. Знайти в Єдиному реєстрі судових рішень приклади притягнення до 

кримінальної відповідальності посадових осіб за порушення вимог чинного 

законодавства при здійсненні оперативно-розшукової діяльності.   

2. Підготувати доповідь на тему: «Основні положення Інструкції про 

організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх 

результатів у кримінальному провадженні». 

3. Підготувати есе на тему: «Моральні основи оперативно-розшукової 

діяльності». 

4. Підготувати доповідь на тему: «Можливості використання напрацювань 

теорії прийняття управлінських рішень під час здійснення оперативно-

розшукової діяльності». 

 

ТЕМА 7. ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ ОПЕРАТИВНО-

РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 

Семінарське заняття № 1– 2 год. 

План 

1. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності як приводів та 

підстав для початку досудового розслідування. 

2. Матеріали оперативно-розшукової діяльності з огляду вимог до доказів та 

доказування у кримінальному провадженні. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: приводи 

та підстави для початку досудового розслідування, ,  

Семінарське заняття № 2– 2 год. 

План 

1. Отримання фактичних даних, які можуть бути доказами у кримінальному 

провадженні 

2. Використання оперативної інформації з метою попередження, виявлення, 

розкриття, припинення і розслідування злочинів, розшуку злочинців та осіб, які 

безвісно зникли. 
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Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
отримання фактичних даних, які можуть бути доказами у кримінальному 

провадженні, попередження, виявлення, розкриття, припинення і розслідування 

злочинів, розшук злочинців та осіб, які безвісно зникли.  

Практичне заняття № 1– 2 год. 

План 

1. Проведення модельного судового засідання: «Розгляд клопотання про 

отримання дозволу на проведення оперативно-розшукових заходів із 

застосуванням оперативно-технічних засобів, що тимчасово обмежують права 

людини». 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: складання процесуальних документів, 

обґрунтування правової позиції, прийняття управлінських рішень. 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 7:  
1. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності для забезпечення 

безпеки працівників суду, правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у 

кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів, а також 

співробітників розвідувальних органів України та їх близьких родичів, осіб, які 

конфіденційно співробітничають або співробітничали з розвідувальними 

органами України, та членів їх сімей. 

2. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності для взаємного 

інформування підрозділів, уповноважених здійснювати оперативно-розшукову 

діяльність, та інших правоохоронних органів та для інформування державних 

органів відповідно до їх компетенції. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 7:  
1. Підготувати доповідь на тему: «Проблемні питання використання матеріалів 

оперативно-розшукової діяльності в кримінальному провадженні». 

3. Підготувати есе на тему: «Використання матеріалів оперативно-розшукової 

діяльності для розкриття злочинів в розрізі змін до чинного законодавства з 

прийняттям нового КПК України». 

 

ТЕМА 8. СОЦІАЛЬНИЙ І ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ 

ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ. 

Семінарське заняття № 1– 2 год. 

План 

1. Гарантії правового та соціального захисту працівників оперативних 

підрозділів. 

2. Фінансове та матеріальне забезпечення діяльності оперативних підрозділів. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: правий 

та соціальний захист працівників оперативних підрозділів, фінансове та 

матеріальне забезпечення  діяльності оперативних підрозділів,  

Семінарське заняття № 2– 2 год. 

План 
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1. Спеціальні заходи щодо забезпечення захисту працівників оперативних 

підрозділів та їх близьких родичів. 

2. Сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
спеціальні заходи щодо забезпечення захисту працівників оперативних 

підрозділів та їх близьких родичів, сприяння здійсненню оперативно-розшукової 

діяльності. 

Практичне заняття № 1– 2 год. 

План 

1. Порядок застосування заходів безпеки щодо працівників, які здійснюють 

оперативно-розшукову діяльність. 

2. Звільнення від відповідальності працівників оперативного підрозділу. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: вміти документально оформлювати 

застосування заходів безпеки щодо працівників, які здійснюють оперативно-

розшукову діяльність та членів їх сімей, вміти відмежовувати поняття 

необхідна оборона, крайня необхідність, виконання законного наказу або 

розпорядження, діяння, пов’язане з ризиком, виконання спеціального завдання 

з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи 

злочинної організації. 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 8:  
1. Обсяги додаткових пільг щодо працівників, які здійснюють оперативно-

розшукову діяльність . 

2. Соціальний і правовий захист особи, яка залучається до виконання завдань 

оперативно-розшукової діяльності. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 8:  
1. Підготувати доповідь на тему: «Ризики викриття під час виконання 

спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності 

організованої групи чи злочинної організації та способи їх недопущення». 

3. Підготувати доповідь на тему: «Заборони щодо певного кола осіб, щодо 

залучення їх до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності та 

наслідки їх недотримання». 

 

ТЕМА 9. ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАТИВНО-

РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Семінарське заняття № 1– 2 год. 

План 

1. Психологія працівника оперативно-розшукових підрозділів.  

2. Поведінка оперативних працівників в повсякденній службовій діяльності. 

3. Психологічна поведінка оперативного працівника при веденні переговорів зі 

злочинцями.  

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
поведінка оперативних працівників в повсякденній службовій діяльності, 
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психологічна поведінка оперативного працівника при веденні переговорів зі 

злочинцями. 

Практичне заняття № 1– 2 год. 

План 

1. Соціально-психологічна структура оперативно-розшукової діяльності. 

2. Мотивація працівників оперативних підрозділів.  

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: вміти визначати соціально-психологічну 

структура оперативно-розшукової діяльності, вміти підвищувати рівень 

мотивації співробітників до виконання завдань оперативно-розшукової 

діяльності. 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 9:  

1. Залучення фахівців до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності. 

2. Застосування поліграфу в оперативно-розшуковій діяльності. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 9:  
1. Скласти есе на тему: «Знання про поведінку людини, з огляду завдань 

оперативно-розшукової діяльності». 

2. Скласти доповідь на тему: «Зв’язок психології та теорії оперативно-

розшукової діяльності». 

3. Підготувати реферат на тему: «Можливості застосування знань про 

психологічні типи при виконання завдань оперативно-розшукової діяльності». 

4. Підгодовувати доповідь на тему: «Особливості сприйняття людиною 

навколишнього середовища. Фактори, що впливають на якість сприйняття». 

5. Підгодовувати доповідь на тему: «Заходи профілактики негативних 

психологічних наслідків, пов’язаних із виконанням завдань оперативно-

розшукової діяльності». 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 

Рекомендована література до Теми 1:  

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" № 580від 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. Бандурка О.М. Оперативно-розшукова діяльність. Частина І: Підручник - 

Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. - 244 с. 



 

 

13 

 

10. Шинкаренко І.Р. Правові та організаційні основи здійс¬нення оперативно-

розшукових заходів та негласних слід¬чих (розшукових) дій (структурно-

логічні схеми) підрозді¬лами кримінальної поліції: навчальний посібник / І.Р. 

Шинкаренко, І.О. Шинкаренко, О.В. Кириченко / за ред. професора І.Р. 

Шинкаренка. - Дніпропетровськ : ДДУВС, 2016. - 224 с. 

11. Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник /Под ред. К.К. 

Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 832с. 

12. Овчинский В.С.Мафия: новые мировые тенденции. - М.: Книжный мир, 

2016. - 384 с. 

13. Галеотти М. Воры. История организованной преступности в России / Пер. 

Александры Финогеновой и Павла Миронова. - М.: Individuum, 2019. - 448 с. 

ISBN 978-5-6042627-1-9. 

14. Мадьяр, Балинт. Анатомия посткоммунистического мафиозного 

государства: На примере Венгрии / пер. с венг. П. Борисова.. — Новое 

литературное обозрение. — М., 2016. — 392 с. 

15. Джон Дикки. Коза Ностра. История Сицилийской мафии. — М.: Эксмо, 

2007 

16. Foreign Affairs «Mafia States Organized Crime Takes Office» By Moisés Naím 

May/June 2012 https://www.foreignaffairs.com/articles/2012-04-20/mafia-states 

17. Foreign Affairs «Measuring the Mafia-State MenaceAre Government-Backed 

Gangs a Grave New Threat?» By Peter Andreas; Moisés Naím July/August 2012 

https://www.foreignaffairs.com/articles/2012-07-01/measuring-mafia-state-menace 

18. «Мафиозное государство: «отец семьи», полигархи и все остальные» 

Лекция венгерского политолога Балинта Мадьяр о принципах устройства 

постсоциалистических стран. https://lenta.ru/articles/2015/04/12/mafiastate/ 

19. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: 

Закон України від 30 червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України.— 

1993.— № 35.— Ст.358. 

20. Про розвідувальні органи України: Закон України від 22 березня 2001 р. // 

Відомості Верховної Ради України.— 2001.— № 19.— Ст.94. 

21. Про контррозвідувальну діяльність: Закон України від 26 грудня 2002р. // 

Відомості Верховної Ради України.— 2003.— № 12.— Ст.89. 

22. Про інформацію: Закон України від 02 жовтня 1992 р. // Відомості 

Верховної Ради України.— 1992.— № 48.— Ст.650. 

23. Про розвідувальні органи України: Закон України від 22 березня 2001 р. // 

Відомості Верховної Ради України.— 2001.— № 19.— Ст.94. 

24. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів та зловживанню ними: Закон України від 15 лютого 1995 

р. // Відомості Верховної Ради України.— 1995.— № 10.— Ст.62 

 

Рекомендована література до Теми 2: 

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. 
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4. Закон України "Про Національну поліцію" № 580від 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). 

12. Бандурка О.М. Оперативно-розшукова діяльність. Частина І: Підручник - 

Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. - 244 с. 

13. Шинкаренко І.Р. Правові та організаційні основи здійс¬нення оперативно-

розшукових заходів та негласних слід¬чих (розшукових) дій (структурно-

логічні схеми) підрозді¬лами кримінальної поліції: навчальний посібник / І.Р. 

Шинкаренко, І.О. Шинкаренко, О.В. Кириченко / за ред. професора І.Р. 

Шинкаренка. - Дніпропетровськ : ДДУВС, 2016. - 224 с. 

 

Рекомендована література до Теми 3: 

1. Конституція України від 28 червня 1996 року. 

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

18.02.1992 р. зі змінами і доповненнями. 

 

Рекомендована література до Теми 4: 

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

18.02.1992 р. 

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

 

Рекомендована література до Теми 5: 

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

18.02.1992 р. 
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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.  

 

Рекомендована література до Теми 6: 

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. 

 

Рекомендована література до Теми 7: 

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.  

 

Рекомендована література до Теми 8: 

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. 

 

Рекомендована література до Теми 9: 

1. Психологія оперативного спілкування в діяльності оперативних 

підрозділів органів внутрішніх справ: Навчально-практичний посібник / Авт. 

кол.: Б.І. Бараненко, В.А. Глазков, О.С. Звонок та інш.; [За ред. чл.-кор. АПрН 

України, проф.. Е.О. Дидоренка]; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ. 

– Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2007. – 552 с. – Бібліогр.: С. 544-549. 

2. Психологія оперативно-розшукової діяльності. Загальна частина: 

Навчальний посібник / За ред. Е.О. Дідоренка, Я.Ю. Кондрат"ева – Луганськ. – 

2003. –272с. 

3. Чуфаровский Ю.В. Психология в оперативно-розыскной деятельности. - 

М.: Право и Закон, 1996. - 128 с. 
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4. Рыжков Э.В. Методологические и теоретические основы обучения 

курсантов специализации «криминальная милиция» ролевому поведению // 

Проблеми наукового забезпечення вдосконалення й розвитку оперативно-

розшукової діяльності в Україні: Вісник Луганського державного університету 

внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2008., Спец. випуск № 4 у 

двох частинах, Частина 1. – С. 85 – 90. 

5. Рижков Е.В. Вивідування інформації та її експрес оцінка // Актуальні 

проблеми розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах: Матеріали 

всеукраїнської науково-практичної конференції (31 жовтня 2008), Запоріжжя, У 

двох частинах. – Запорізький юридичний інститут ДДУВС, 2008., частина 1., С. 

204 – 206. 

6. Рыжков Э.В. Привлечение специалистов с паранормальными 

способностями к розыскной работе // Розшукова робота ОВС: проблеми та 

шляхи їх розв’язання: матеріали міжвузівського науково-практичного семінару 

(Донецьк, 28 березня 2008 р.) / Донецький юрид. ін-т ЛДУВС ім. Е.О. 

Дідоренка. – Донецьк: ДЮІ ЛДУВС, 2008. – С. 63-65. 

7. Психологічне супроводження оперативно-розшукової діяльності в 

органах внутрішніх справ. Навчальний посібник / [Барко В. І., Ірхін Ю. Б., 

Морозова Т. Р та інші] – К.: КНТ, 2007. – 96 с. 

8. Рыжков Э.В. Методологические подходы  в преподавании психологии 

оперативно-розыскной деятельности // Психологічне супроводження 

оперативно-рошукової діяльності: тези Всеукраїнської науково-практичної 

конференції (Київ, 28 листопада 2008 року). – К.: Київський нац. ун-т внутр. 

справ, 2008. – С. 24 – 25. 

9. Рижков Е.В. Моральні аспекти рольової поведінки оперативного 

працівника / Е.В. Рижков // Науковий вісник Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ. – 2015. – Спеціальний випуск (№ 79). – С. 126-

133. 

10. Рижков Е.В. Рольова поведінка оперативного працівника як базовий 

професійний навик / Е.В. Рижков // Оперативно-розшукова діяльність органів 

внутрішніх справ: проблеми теорії та практики  / матеріали Всеукраїнської 

наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 15-16 жовтня 2015 р.). – Дніпропетровськ: 

Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2015. - С. 135-136. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

1. Поняття оперативно-розшукової діяльності. 

2. Завдання оперативно-розшукової діяльності. 

3. Заходи оперативно-розшукової діяльності. 

4. Конституція України — основний закон регулювання оперативно-

розшукової діяльності. 

5. Оперативно-розшукове законодавство України — правова основа 

оперативно-розшукової діяльності. 

6. Нормативно-правові акти виконавчих органів влади та правоохоронних 

відомств у сфері оперативно-розшукової діяльності. 
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7. Міжнародно-правове регулювання співробітництва правоохоронних 

органів по боротьбі зі злочинністю. 

8. Принцип верховенства права в оперативно-розшуковій діяльності. 

9. Принцип законності в оперативно-розшуковій діяльності. 

10. Принцип дотримання, прав і свобод людини. 

11. Галузеві принципи оперативно-розшукової діяльності. 

12. Суб’єкти оперативно-розшукової діяльності. 

13. Завдання оперативних підрозділів Національної поліції України. 

14. 3авдання оперативних підрозділів Служби безпеки України. 

15. Завдання оперативних підрозділів Державної прикордонної служби 

України.  

16. Завдання оперативних підрозділів управління державної охорони. 

17. Завдання оперативних підрозділів служби доходів і зборів.  

18. Завдання оперативних підрозділів  Державного пенітенціарної служби 

України. 

19. Взаємодія оперативних підрозділів між собою та з іншими підрозділами 

правоохоронних органів. 

20. Підстави проведення оперативно-розшукової діяльності.  

21. Достатність інформації про протиправні дії кримінального характеру – 

як підстава для проведення оперативно-розшукової діяльності.  

22. Наявність достатньої інформації про осіб, які безвісно зникли - як 

підстава проведення оперативно-розшукової діяльності. 

23. Запити повноважних державних органів, установ, організацій про 

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

таємниці. 

24. Обов’язки працівників оперативних підрозділів. 

25. Права працівників оперативних підрозділів. 

26. Залучення громадськості до виконання завдань оперативно-розшукової 

діяльності. 

27. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності. 

28. Використання матеріалів ОРД як приводи та підстави для початку 

досудового розслідування. 

29. Отримання фактичних даних, які можуть бути доказами у 

кримінальному провадженні. 

30. Використання оперативної інформації з метою попередження, 

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

безвісно зникли. 

31. Гарантії правового та соціального захисту працівників оперативних 

підрозділів. 

32. Спеціальні заходи щодо забезпечення захисту працівників оперативних 

підрозділів та їх близьких родичів. 

33. Фінансове та матеріальне забезпечення діяльності оперативних 

працівників. 

34. Основи психології оперативно-розшукової діяльності. 
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35. Встановлення психологічного контакту в процесі оперативно-

розшукової діяльності. 

36. Вказати в яких випадках забороняється приймати рішення про 

проведення оперативно-розшукових заходів, а розпочаті повинні бути 

припинені і відмінені при відсутності підстав, передбачених у ст. 6 ” Закону 

України „Про ОРД”. 

37. Вкажіть які  оперативно-розшукові заходи, які здійснюються при 

наявності достатньої інформації про протиправні дії кримінального характеру 

можуть  тимчасово обмежувати окремі конституційні права громадян. 

38. Визначити  підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності 

згідно ст. 6 Закону  України „Про ОРД”  щодо осіб, які безвісно зникли.  

39. Визначити яка інформація може бути віднесена до державної таємниці  і 

якими органами влади це визначається. 

40. Визначити з якою метою  здійснюється  розвідувальна  діяльність. 

Назвати суб’єкти ОРД, діяльність яких спрямована  на отримання 

розвідувальної  інформації в інтересах  суспільства і держави. Вказати 

завдання,  які покладаються на розвідувальні органи України. 

41. Визначити в чому полягає необхідність поєднання гласних і негласних 

методів ОРД при проведенні операцій по захопленню озброєних злочинців. 

42. Яким чином учасники оперативного відвідування можуть зашифрувати 

свої цілі, здійснюючи при цьому огляд  приміщень, будинків та ін. Як 

документуються результати проведеного огляду. 

43. Визначити з якою метою і ким здійснюється контроль за оперативно-

розшуковою діяльністю. Дати визначення поняття відомчого, повсякденного і 

поточного контролю та вказати з якою метою здійснюється кожний  із вказаних 

видів контролю. 

44. Вказати в яких випадках можуть бути обмежені конституційні права і 

свободи людини, якою нормою Конституції це обумовлено. 

45. Роль і значення  взаємного інформування оперативних  підрозділів та 

державних органів в здійсненні оперативно-розшукової діяльності, та вказати 

якою нормою Закону України „Про ОРД” це обумовлено. 

46. Охарактеризуйте інформаційне забезпечення  оперативно-розшукової 

діяльності  як складову частину інформатизації  правоохоронних органів. 

47. Шляхи впровадження новітніх інформаційних технологій для 

забезпечення  ефективності оперативно-розшукової роботи. 

48. Завдання оперативних підрозділів Національного антикорупційного 

бюро. 

 

Начальник  

навчально-методичного відділу     Ю.І. Тюря 

 

 


