
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЮРИДИЧНИЙ 

 

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Ректор Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ 

 

Андрій ФОМЕНКО 

___.___._______ 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

«ПРАВОВІ ОСНОВИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 
 

 

 

           

Освітній ступінь перший (бакалаврський)  
                                                 

Спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» 

 

Освітня програма № 463 «Правоохоронна діяльність» від 30 серпня 2016 р. 

 

  Статус навчальної дисципліни вибіркова 

 

            Мова навчання: українська 
 

 

 

 

 

 

 

Дніпро – 2019  



 

 

2 

 

Правові основи оперативно-розшукової діяльності // Робоча програма 

навчальної дисципліни. – Дніпро : Дніпропетровський державний університет 

внутрішніх справ, 2019. – 27 с. 

 

 

 

РОЗРОБНИКИ: 

Шалгунова С.А., завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат 

юридичних наук, доцент. 

Скок О.С., доцент кафедри кримінально-правових дисциплін 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат 

юридичних наук. 

Шевченко Т.В., старший викладач кафедри кримінально-правових 

дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 

 

 

 

 

РЕЦЕНЗЕНТИ:  

Уваров В.Г., керівник Генеральної інспекції ГПУ, д.ю.н., доцент 

Обшалов С.В., декан факультету підготовки фахівців для органів 

досудового розслідування, к.ю.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри  кримінально-правових дисциплін  

28.05.2019, протокол № 20 

 

 

Рекомендовано Науково-методичною радою університету 

__.__.20__, протокол №__ 

 

 

Схвалено Вченою радою університету, рекомендовано для використання в 

освітньому процесі протягом ___ років. « __»_______20__, протокол №__ 



 

 

3 

 

 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Правові основи оперативно-

розшукової діяльності» є: набуття спеціальних  навичок і вмінь ефективного 

застосування оперативно-розшукової діяльності у практичній діяльності по 

виявленню, припиненню та розслідуванню злочинів; опанування необхідною 

науково-методологічною підготовкою, яка забезпечує їм бачення виникаючих 

проблем, шляхів їх розв’язання, використовуючи навички творчого мислення та 

самовдосконалення свого професійного рівня; формування навичок прийняття 

рішень у складних слідчих ситуаціях, опанування логікою збирання доказів при 

встановленні об’єктивної істини у кримінальному провадженню; підвищення 

юридичної культури та ерудиції фахівців, оволодіння позитивним досвідом 

інших держав щодо застосування оперативно-розшукових знань; формування 

відданості ідеям істини, добра, справедливості і законності, почуття 

відповідальності перед суспільством, державою та людиною. 

 

Передумови для вивчення навчальної дисципліни є набуті знання з 

дисциплін «Кримінальне право» (Загальна та Особлива частини), 

«Кримінальний процес», «Адміністративне право», «Цивільне право». 

 

Результати вивчення навчальної дисципліни «Правові основи 

оперативно-розшукової діяльності» 

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі повинні знати: 

1) на понятійному рівні: 

– основні концептуальні положення завдання та поняття оперативно-

розшукової діяльності; 

– правову основу оперативно-розшукової діяльності; 

– принципи оперативно-розшукової діяльності; 

– систему підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність; 

– підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності; 

– основні права і обов’язки підрозділів, які здійснюють оперативно-

розшукову діяльність; 

2) на фундаментальному рівні: 

– положення та рекомендації науки щодо застосування оперативно-

розшукових засобів; 

– положення та рекомендації використання оперативно-розшукової 

інформації щодо побудови і перевірки версій, планування розслідування 

злочинів; 

– використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності щодо  

розслідування злочинів; 

3) на практично-творчому рівні: 

– рекомендації науки щодо застосування оперативно-розшукової 

діяльності під час роботи зі слідами злочину та іншою доказовою інформацією 

щодо обставин його вчинення; 
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– рекомендації використання оперативно-розшукової інформації при  

взаємодії слідчого з органами дізнання, державними установами, 

підприємствами, громадськістю та засобами масової інформації; 

– наукові рекомендації щодо застосування оперативно-розшукової 

діяльності для виявлення, припинення та розслідування тяжких та особливо 

тяжких злочинів; 

2. Вміти: 

1) на репродуктивному рівні: 

– використовувати матеріали оперативно-розшукової діяльності як 

приводи та підстави для початку досудового розслідування; 

– аналізувати первісну оперативно-розшукову інформацію про злочин, 

правильно оцінювати слідчу ситуацію та визначати напрямки розслідування 

конкретного злочину шляхом висунення й перевірки версій; 

2) на алгоритмічному рівні: 

– використовувати оперативно-розшукову діяльність у певній залежності 

від особливостей різновиду використання матеріалів; 

– планувати проведення оперативно-розшукової діяльності в процесі 

розслідування різних видів злочинів, висуваючи слідчі версії та визначаючи 

алгоритм негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових 

заходів; 

3) на евристичному рівні: 

– організовувати виявлення, припинення та розслідування окремих видів 

злочинів, проводити тактичні прийоми в межах слідчої (розшукової) дії та 

поєднувати їх з оперативно-розшуковими заходами, в тому числі у межах 

тактичних операцій; 

– формувати під час підготовки до проведення слідчих дій та оперативно-

розшукових заходів моделі власної поведінки на противагу прогнозованій 

поведінці окремих учасників цих дій відповідно до різних слідчих ситуацій; 

4) на творчому рівні: 

– аналізувати та об’єктивно оцінювати отриману оперативно-розшукову  

інформацію та найбільш раціонально використовувати її в виявленні, 

припиненні та розслідуванні злочинів; 

– об’єктивно оцінювати відомості, що надходять за результатами 

провадження вербальних та невербальних процесуальних дій та на цій базі 

планувати процеси розслідування конкретних злочинів окремого виду. 

 

Обсяг навчальної дисципліни: 120 годин; 4,0 кредити ECTS.  

 

Програма навчальної дисципліни 

 

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ ТА ЗАВДАННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ. 
Українське суспільство і держава проходить складний період свого 

становлення та розвитку після поновлення своєї незалежності. Ми є свідками 

істинно революційних перетворень в усіх сферах соціально-економічного і 
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політичного життя, значного науково-технічного прогресу, реформування 

державної влади і економічних відносин, формування нового мислення. 

Переміни останніх років, які докорінно змінили нашу країну і суспільство, не 

могли не зачепити органи внутрішніх справ, складову частину державного 

апарату влади. Ускладнення соціального і економічного життя і завдань, які 

мають вирішувати правоохоронні органи, відобразились в тому числі на змісті, 

формах, заходах і засобах оперативно-розшукової діяльності. 

Оперативно-розшукова діяльність визнається сьогодні науковцями і 

практиками правоохоронних органів найбільш дієвим і ефективним механізмом 

в запобіганні і протидії злочинам. ЇЇ сучасна діяльність вимагає від працівників 

оперативних підрозділів поглибленого психологічного, інтелектуально-

логічного, наукового і професійного підходу. Важливо наголосити, що 

оперативні підрозділи правоохоронних органів України чинним 

законодавством наділені широкими повноваженнями, але ним же встановлені і 

обмеження в їх діяльності, гарантії конституційних прав громадян.  

В останні роки суттєво збагатилась теорія науки оперативно-розшукової 

діяльності, видано цілий ряд монографій, підручників, захищені дисертації по 

оперативно-розшуковій тематиці, проведені науково-практичні конференції, 

здійснено ряд перекладів із іноземних спеціальних видань. В наукових працях 

робиться спроба узагальнення соціальної значимості оперативно-розшукової 

діяльності в умовах якісних і кількісних змін стану злочинності в нашій країні 

та зв'язаними з цим потребами оперативно-розшукової практики. За останні 

роки, в зв'язку з демократизацією суспільного життя змінився її характер і 

зміст. Із закритої, таємної, вона стала носити в значній мірі відкритий, 

демократичний характер, стала предметом обговорення в законодавчих і 

виконавчих органах влади, в засобах масової інформації і на політичних 

мітингах та зібраннях. Дана тема ознайомить Вас з основами оперативно-

розшукової діяльності, її поняттями та завданнями.  

 

ТЕМА 2.ПРАВОВА ОСНОВА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ. 

Україна, вперше за всі роки існування власних правоохоронних органів і 

першою серед інших країн-членів СНД, прийняла 19 лютого 1992 р. Закон «Про 

оперативно-розшукову діяльність», в якому на законодавчому рівні визначені 

поняття оперативно-розшукової діяльності і підстави проведення оперативно-

розшукових заходів, закріплені завдання, гарантії прав особистості, наводиться 

перелік прав органів, уповноважених на здійснення оперативно-розшукової 

діяльності, порядок використання її результатів та контролю за дотриманням 

законності в процесі її провадження.  

Дана тема ознайомить Вас з основами правового регулювання 

оперативно-розшукової діяльності на прикладі таких Законів, як Конституція 

України, Кримінальний та Кримінальний процесуальний, Податковий та 

Митний кодекс України «Про Національну поліцію», «Національне 

антикорупційне бюро України», «Про Державне бюро розслідувань», «Про 

Службу безпеки України», «Про Державну прикордонну службу України», 
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«Про розвідувальні органи України», «Про Державну кримінально-виконавчу 

службу України», «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 

кримінальному судочинстві» і ряду інших, а також, нормативно-правовими 

актами виконавчих органів влади та правоохоронних відомств, міжнародно-

правовим регулюванням співробітництва правоохоронних органів при 

здійсненні оперативно-розшукової діяльності.  

 

ТЕМА 3. ПРИНЦИПИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ. 

В системі правоохоронних органів України відбуваються серйозні зміни, 

удосконалюється їх структура і оновлюється правова база, покращується 

система підготовки кадрів, зміцнюється матеріально-технічна база, корегується 

стратегія і тактика боротьби зі злочинністю. Суспільство і державу хвилює не 

тільки результат діяльності правоохоронних органів, а і те, як цей результат 

досягається. Вимоги боротися за дотримання правопорядку законними 

методами і засобами залишаються особливо актуальними, коли в Україні 

будуються правова держава і громадянське суспільство. Ст. З Конституції 

України проголошує, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, 

недоторканність і безпека визначаються в Україні найвищою соціальною 

цінністю.  

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість 

держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і 

забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Ст. 4 

Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» визначає, що 

оперативно-розшукова діяльність ґрунтується на принципах верховенства 

права,законності, дотримання, прав і свобод людини. Дані принципи є загально 

правовими, вони витікають із основного закону - Конституції України, тому їх 

називають ще конституційними. Що стосується галузевих принципів 

оперативно-розшукової діяльності то вони ґрунтуються на поєднанні гласних і 

негласних заходів, добровільність, конфіденційність, конспірації, 

наступальності, цілеспрямованості, об'єктивності і повноти, доцільності, 

соціальній захищеності конфідентів. 

Дана тема ознайомить Вас із загально-правовими галузевими принципи 

оперативно-розшукової діяльності, та розгляне їх значення для правоохоронних 

органів у боротьбі зі злочинністю. 

 

ТЕМА 4. СУБ’ЄКТИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 

Згідно зі Ст. 5 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» 

суб’єктами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність є: оперативні 

підрозділи  Національної поліції; Державного бюро розслідувань, Служби 

безпеки України; Служби зовнішньої розвідки України; Державної 

прикордонної служби України;управління державної охорони; органів,що 

здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства;  

органів Державної кримінально-виконавчої служби України; розвідувального 

органу Міністерства оборони України; Національного антикорупційного бюро 



 

 

7 

 

України.Закон забороняє проведення оперативно-розшукової діяльності 

іншими підрозділами зазначених органів, підрозділами інших міністерств, 

відомств, громадськими, приватними організаціями та особами. Оперативним 

підрозділам властиві такі загальні ознаки: 

 вони створюються в складі правоохоронних органів; 

 виконують завдання, встановлені оперативно-розшуковим 

законодавством, відповідно до своєї компетенції; 

 використовують в своїй діяльності гласні і негласні пошукові, 

розвідувальні та контррозвідувальні заходи; 

 можуть виконувати оперативно-розшукову діяльність в повному обсязі 

або частково, або роботу оперативно-розшукового призначення допоміжного 

характеру в залежності від наданих їм повноважень; 

 працюють під керівництвом посадової особи, яка несе персональну 

відповідальність за діяльність оперативного підрозділу, зокрема за підбір і 

розстановку оперативних працівників, якісне виконання ними своїх 

функціональних обов'язків; 

 працюють в умовах чітко визначених законом повноважень і відомчої 

службової підпорядкованості; 

 їх діяльність, що пов'язана з використанням негласних заходів, носить 

закритий характер; 

 мають в своєму складі посадових осіб, які діють гласно і посадових осіб, 

які працюють на конспіративних засадах; 

 забезпечують здійснення оперативно-розшукової діяльності, 

взаємодіючи з іншими галузевими оперативними і неоперативними 

підрозділами, а також іншими органами, здійснюючими оперативно-розшукову 

діяльність. 

Дана тема ознайомить Вас з поняттям, види і загальними рисами 

оперативних підрозділів правоохоронних органів та їх  взаємодію  між собою у 

боротьбі зі злочинністю. 
 

ТЕМА 5. ПІДСТАВИ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАТИВНО-

РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 

Оперативно-розшукова діяльність є однією з найбільш важливих сфер 

громадського життя, яка потребує суворого дотримання законності, оскільки 

безпосередньо зачіпає права і свободи людини і громадянина. Знову 

наголосимо що діяльність оперативно-розшукових підрозділів та їх окремих 

посадових осіб по виявленню, розкриттю та розслідуванню злочинів та їх 

профілактики має бути відповідного, адекватного характеру і ступеню 

суспільної небезпеки злочинного посягання, співвідношенню " законності і 

гласності, конспіративності і відкритості, тотальності оперативних заходів і 

індивідуальності підходу до тої чи іншої оперативної ситуації. Оперативно-

розшукова діяльність здійснюється через систему гласних і негласних 

пошукових, розвідувальних та контррозвідувальних заходів, що здійснюються 

із застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів. 
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Закон дозволяє здійснення оперативно-розшукової діяльності при 

наявності необхідних підстав для проведення оперативних заходів і 

використання відповідних засобів, тобто для початку оперативно-розшукової 

діяльності оперативні підрозділи повинні мати якісь законні приводи. Законні 

підстави оперативно-розшукової діяльності є гарантією дотримання законності 

при її проведенні. Підстави встановлюють той обмежувальний характер щодо 

застосування сил, засобів і методів оперативно-розшукової діяльності, який не 

допускає безмежного, безконтрольного їх використання. Оперативно-

розшукова діяльність представляє собою найбільш результативну державно-

правову форму боротьби із злочинністю.  

Оперативно-розшукові підрозділи, з одного боку, наділені правом 

широкого використання специфічних сил, засобів і заходів в боротьбі із 

злочинністю, а з іншого боку, у відповідності з кримінально-процесуальним 

законодавством оперативні підрозділи наділені і кримінально-процесуальними 

функціями. Це дає їм можливість за допомогою оперативно-розшукових 

заходів не тільки виявлять осіб, що вчинили злочини, але й процесуальним 

шляхом оформляти, закріплювати отримані фактичні дані як докази. Поєднання 

таких двох функцій сприяє підвищенню ефективності оперативно-розшукової 

діяльності в боротьбі зі злочинністю. 

Дана тема ознайомить Вас з загальною характеристикою проведення 

оперативно-розшукової діяльності про її підстави, продостатню інформацію 

про протиправні дії кримінального характеру, про наявність достатньої 

інформації про осіб, безвісно відсутніхта про запити повноважних державних 

органів, установ, організацій щодо перевірки осібу зв'язку з їх допуском до 

державної, військової та службової таємниці,потреба в отриманні 

розвідувальної інформації в інтересах безпеки суспільства і держави. 

 

ТЕМА 6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ. 

ЗАХОДИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 

Протягом останніх років Україна приєдналась до більшості основних 

Європейських конвенцій і протоколів з питань боротьби з організованою 

злочинністю, корупцією, торгівлі людьми, контрабанди, торгівлі зброєю і 

відмиванням брудних грошей. Тим самим вона взяла на себе зобов'язання 

взаємодіяти з європейською і світовою спільнотою в питаннях протидії 

міжнародній транснаціональної злочинності. 

Законодавче закріплення повноважень оперативних підрозділів, які 

здійснюють оперативно-розшукову діяльність, міститься в різних законах 

України, зокрема, в Кримінальному процесуальному Кодексі, Законах України  

«Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», «Про 

забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», 

«Про розвідувальну діяльність» та в ряді інших.  

Але найбільш повні, детальні і безпосередньо права оперативних 

підрозділів, їх сутність, принципи, гарантії дотримання прав і свобод людини, 

правове становище громадян, які сприяють виконанню завдань оперативно-

розшуковій діяльності, в тому числі і осіб, які співпрацюють на конфіденційній 



 

 

9 

 

основі, а також види, підстави, умови проведення оперативно-розшукових 

заходів надаються у Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність». 

Поряд з цим компетенцію кожного правоохоронного органу чи спецслужби 

визначають галузеві правові акти, такі якЗакон України «Про Національну 

поліцію», «Про Службу безпеки України» і ряд інших. Рішення 

Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою 

злочинністю, прийняті в межах його компетенції та відповідно до 

законодавства України, є обов'язковими для виконання державними органами і 

посадовими особами, до яких вони звернені. Дана тема ознайомить васзправами 

та обов’язками оперативних підрозділів, різновидами оперативно-розшукових 

заходів. 

 

ТЕМА 7. ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ ОПЕРАТИВНО-

РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 

Вжиття оперативно-розшукових заходів з метою виявлення ознак злочину 

і осіб, що його вчинили, є однією з основних функцій правоохоронних органів. 

Таку функцію виконують не всі з них, а лише ті, які мають у своєму складі 

підрозділи, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність. Отримана 

оперативна інформація має бути реалізована, використана у відповідності із 

завданнями оперативно-розшукової діяльності. 

Ст.10 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» вказує, що 

матеріали оперативно-розшукової діяльності використовуються як приводи та 

підстави для початку досудового розслідування або для отримання фактичних 

даних, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні. Також для 

попередження, виявлення, припинення і розслідування злочинів, розвідувально-

підривних посягань проти України, розшуку злочинців та осіб, які безвісти 

зникли. Крім іншого, для забезпечення безпеки працівників 

суду,правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному 

судочинстві, осіб які конфіденційно співробітничають з розвідувальними 

органами України. Також для взаємного інформування підрозділів, 

уповноважених здійснювати ОРД та інших правоохоронних органів; для 

інформування державних органів відповідно до їх компетенції. 

Діяльність оперативних підрозділів по безпосередньому виявленню ознак 

злочину починається з отримання інформації про протиправну поведінку чи 

подію. Зміст такої інформації після перевірки може дати підстави, які свідчать 

про наявність ознак злочину, що готується чи вже скоєно. Інформація може 

поступити в будь-якій формі, але вона повинна містити сукупність відомостей 

про кримінальну подію та умови її скоєння. Оперативна інформація є 

різновидом соціальної інформації, специфічної за метою і методами отримання, 

режимом використання, який вимагає конспірації, зашифрування джерел 

інформації, можливість перевірки процесуальним шляхом і використання 

тільки у боротьбі зі злочинністю та кримінальному судочинстві. 

Основний зміст діяльності з перевірки заяв і повідомлень про злочини 

полягає у встановленні наявності або відсутності ознак злочину в 

досліджуваній події. Ця діяльність носить пізнавальний характер. Пізнання в 
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кримінальному процесі може здійснюватися не інакше як у формі доказування. 

Закон вимагає від уповноважених осіб (слідчого, прокурора, слідчого судді) 

виконати систему процесуальних дій і лише тоді прийняти рішення, тобто для 

перетворення оперативних даних у докази необхідно у відповідності з законом 

надати їм (оперативним даним) об'єктивного характеру, щоб вони відображали 

факти, стали фактичними даними про події, обставини, ознаки злочину Під 

«фактичними даними» необхідно розуміти не самі факти, а відомості про них. 

Це пов'язано з витребуванням матеріалів, прийняттям і належним 

оформленням заяв і повідомлень, одержанням пояснень, огляду місця події і 

предметів, ряду інших дій. Все це необхідно зробити у відповідності з 

процесуальним законодавством. Оцінка зібраних доказів і їх джерел 

походження на цій стадії проводиться слідчим чи іншою посадовою особою 

правоохоронних органів яка може прийняти рішення про початок досудового 

розслідування. 

На етапі реалізації оперативної інформації однією з найважливіших умов 

ефективного проведення оперативних та слідчих (розшукових) дій є належна 

організація взаємодії оперативних та слідчих підрозділів та дотримання 

конспірації, що забезпечується виконанням наступних правил: 

 використання оперативно-розшукової інформації гласним шляхом 

допускається тільки у випадках належної зашифровки істинного джерела 

інформації, засобів і методів її отримання; 

 легалізація матеріалів оперативно-розшукової діяльності допускається 

тільки шляхом проведення процесуальних дій для такої цілі; 

 до реалізації потрібно приступити лише у разі забезпечення безпеки 

конфідентів, що беруть участь у роботі по оперативно-розшуковій справі. 

Дана тема ознайомить Васіз напрямами використання матеріалів 

оперативно-розшукової діяльності. 

 

ТЕМА 8. СОЦІАЛЬНИЙ І ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ 

ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ. 

Оскільки працівники оперативних підрозділів є громадянами України, на 

них розповсюджуються загальні гарантії правового та соціального захисту. Ці 

положення мають своє нормативне закріплення в Конституції України. Зокрема 

Конституція України гарантує працівникам оперативних підрозділів, як 

громадянам України, такі невід'ємні права, як право на життя; захист свого, а 

також інших людей життя і здоров'я від протиправних посягань (ст.27), право 

на повагу їх гідності (ст.28); право на свободи та особисту недоторканність 

(ст.29); право на недоторканність житла (ст.30); право на працю, яку вільно 

обирають або на яку вільно погоджуються (ст.43); право на соціальний захист у 

разі повної, часткової або тимчасової непрацездатності, пенсійне забезпечення 

та інші види соціальних виплат та допомоги (ст.46); право на охорону здоров'я, 

медичну допомогу та медичне страхування (ст.49).  

Згідно до ст.22 Конституції України вказані права і свободи людини і 

громадянина (в т.ч. і працівників оперативних підрозділів), можуть бути 

розширеними, але вони не можуть звужуватись прийняттям інших законів або 
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внесенням змін до чинного законодавства. Це положення можна розуміти 

таким чином, що деякі «галузеві» закони України, які стосуються різних верств 

громадян за їх професійною діяльністю, та зміни до них, можуть розширювати 

(конкретизувати) як перелік прав і свобод, захист яких гарантований 

Конституцією і цими законами, так і доповнювати їх перелік, якщо це не 

входить в протиріччя з положеннями (вимогами) Конституції і не зачіпає 

гарантованих нею інтересів інших громадян.  

В даній темі ми розглянемо детально питання правового та соціального 

захисту працівників оперативних підрозділів та інших осіб, які гарантуються 

Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність», Кримінальним 

Кодексом України та окремими відомчими нормативними актами. 
 

ТЕМА 9. ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАТИВНО - 

РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 

Розв'язання завдань, що вирішуються в процесі оперативно-розшукової 

діяльності неможливе без застосування спеціальних психологічних знань, бо 

без цього в сучасних умовах боротьби зі злочинністю неможливе 

вдосконалення та якісне оновлення роботи оперативних підрозділів. Специфіка 

оперативно-розшукової діяльності з її постійним і підвищеним фактором 

ризику, моральним і фізичним напруженням в умовах невизначеної чи 

недостатньої інформації, високої відповідальності та дефіциту часу ставить 

перед органами, здійснюючими оперативно-розшукові заходи, які можуть бути 

вирішені тільки при системній організації постійного психологічного 

забезпечення. 

Завдання, рішення яких потребують психологічної компетенції, 

виникають у всіх сферах життя суспільства. Оволодіння основами 

психологічних знань має особливе значення для ефективної роботи 

оперативних працівників, тому що вона цілком пов'язана з людьми, їх 

індивідуально-психологічними якостями. Система психологічного 

забезпечення має сприяти успішному виконанню наступних завдань: 

 професійно-психологічному відбору кадрів для органів, 

здійснюючих оперативно-розшукову діяльність (надання допомоги громадянам 

у виборі професії оперативного працівника, визначення ступеня відповідності 

психологічних даних кандидата на службу, вимоги спеціальності і т.п.); 

 психологічному супроводженню проходження служби 

(психологічна підтримка адаптації працівників до умов служби, підтримка 

високого рівня професійної готовності оперативних працівників, якісного 

вирішення ними оперативно-службових завдань, зведення до мінімуму шкоди 

від впливу на працівників небезпечних для життя і здоров'я психологічних 

факторів, психологічної реабілітації після виконання завдань в екстремальних 

та інших надзвичайних ситуаціях); 

 професійно-психологічної підготовки оперативних працівників 

шляхом методичного забезпечення, організації і проведення професійної і 

психологічної підготовки, формування у працівників готовності до діяльності в 

екстремальних ситуаціях, формування соціально-психологічної культури 
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працівників, оволодіння знаннями професійної етики і етикету тощо; 

 психологічного супроводження оперативно-розшукової діяльності, 

зокрема, при комплектуванні спеціальних оперативно-розшукових, слідчо-

оперативних груп, службових нарядів, екіпажів, аналізу психологічних 

особливостей правопорушників, як одиноких, так і діючих у групі, у натовпі, 

психологічна підтримка переговорної діяльності, надання психологічної 

допомоги особам, які потерпіли внаслідок злочину, надзвичайних подій, 

надання допомоги у взаємодії з різними верствами населення тощо; 

 надання допомоги при розробці прийомів і тактики виконання 

специфічних, конфіденційних завдань, які покладаються на оперативних 

працівників та до виконання яких можуть залучатися інші особи в порядку, 

передбаченому відповідними нормативними актами, надання допомоги 

оперативним працівникам і слідчим при виконанні окремих процесуальних дій. 

Безперечно, що реалізація положень концепції психологічного 

забезпечення оперативно-службової діяльності неможлива без спеціальних 

психологічних знань.  

Знання психології дозволяють оперативному працівнику пізнати 

обставини, які мають психологічну природу: непатологічні особливості психіки 

підозрюваного, потерпілого, свідка та інших осіб і є важливими для 

правильного розв'язання завдань в оперативно-розшукових справах та 

кримінальних провадженнях. Психологічні знання дозволяють досліджувати не 

лише психологічні явища і факти, але й суміжні з ними правові обставини. їх 

використання в оперативно-розшуковій діяльності допоможуть оперативному 

працівнику: 

 зрозуміти мотивацію поведінки людини; 

 оцінити психологічний стан конкретної особи;  

 будувати та управляти взаємовідносинами з необхідними 

людьми; 

 збирати особисту та іншу інформацію стосовно конкретного злочину 

чи особи, поведінка якої викликає зацікавленість оперативних працівників; 

 професійно вивчати особу кандидата на співробітництво, 

встановлювати довірливі відносини з ним, розробляти легенди, здійснювати 

введення і виведення негласного співробітника із оперативної розробки; 

 ефективно спілкуватися з негласними співробітниками в умовах їх 

ізольованої діяльності. 

В даній темі ми розглянемо психологію оперативного працівника,його 

поведінка в повсякденній службовій діяльності, психологічнезабезпечення 

оперативно-розшукової діяльності в особливих умовах. 
 

Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, 

вмінь та інших компетентностей за певний період навчання (навчальний 

семестр, навчальний рік). 
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З навчальної дисципліни «Правові основи оперативно-розшукової 

діяльності» передбачено: 

- для денної форми навчання – екзамен; 

- для заочної форми навчання – екзамен. 

 

Критерії та засоби оцінювання успішності навчання 
 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

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 

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 питання, розв’язання практичних 
завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно 
ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

3 

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 

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 

Курсант, студент, слухач 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 

 

Для навчальної дисципліни «Правові основи оперативно-розшукової 

діяльності» засобами діагностики знань (успішності навчання) виступають:  

завдання (для проміжного (по окремих темах) і підсумкового контролю знань);  

аудиторні контрольні роботи; перевірка наявності та якості виконаних 

індивідуальних завдань та самостійної роботи; екзамен, залік. 
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Додаток 1.1. 

до Робочої програми з навчальної 

дисципліни «Правові основи оперативно-

розшукової діяльності» 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ 

 

Лариса Наливайко 

___.___._______ 

 

 

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

«ПРАВОВІ ОСНОВИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 
 

 

Освітній ступінь перший (бакалаврський) 

Спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» 

 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

Форма навчання  ДЕННА     Обсяг   3,0  кредитів ЄКТС (90 годин). 

 

Факультет юридичний 

 

Курс 3   Групи   Б-ПД-731, Б-ПД-732, Б-ПД-733, Б-ПД-734, Б-ПД-735 

 

№
 
те

м
и

 
зг

ід
н

о
 
з 

Р
П

Н
Д

 

Назва теми  

(згідно з РПНД) 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 
о
б

ся
г 

го
д

и
н

 

Аудиторна робота 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
а 

р
о
б

о
та

 

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

т.
за

н
я
тт

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Поняття завдання та заходи 

оперативно-розшукової діяльності 

в Україні 

14 8 2 4 2 6 

2 Правова основа оперативно-

розшукової діяльності в Україні. 

12 6 2 2 2 6 

3 Принципи оперативно-розшукової 

діяльності 

14 8 2 4 2 6 
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№
 
те

м
и

 
зг

ід
н

о
 
з 

Р
П

Н
Д

 
Назва теми  

(згідно з РПНД) 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 
о
б

ся
г 

го
д

и
н

 

Аудиторна робота 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
а 

р
о
б

о
та

 

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

т.
за

н
я
тт

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Суб’єкти оперативно-розшукової 

діяльності 

12 6 2 2 2 6 

5 Підстави проведення оперативно-

розшукової діяльності. 

14 8 2 4 2 6 

6 Права та обов’язки оперативних 

підрозділів 

14 8 2 4 2 6 

7 Використання матеріалів 

оперативно-розшукової 

діяльності.   

10 4  2 2 6 

8 Соціальний і правовий захист 

працівників оперативних 

підрозділів. 

13 5 1 2 2 8 

9 Психологічне забезпечення 

оперативно-розшукової 

діяльності. 

15 5 1 2 2 10 

 Разом за семестр 120 60 14 28 18 60 

 Форма підсумкового контролю екзамен 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри кримінально-правових 

дисциплін, протокол від «28» травня 2019 № 20. 

 

 

Т.в.о. завідувача кафедри                     _____________     Олександра Скок 
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Додаток 1.2. 

до Робочої програми з навчальної 

дисципліни «Правові основи оперативно-

розшукової діяльності» 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ 

 

Лариса Наливайко 

___.___._______ 

 

 

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

«ПРАВОВІ ОСНОВИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 
 

 

Освітній ступінь перший (бакалаврський) 

Спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» 

 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

 

Форма навчання  ЗАОЧНА     Обсяг   3,0  кредитів ЄКТС (90 годин). 

   

Навчально-науковий інститут заочного навчання та підвищення кваліфікації   

 

Курс 2   Групи   ЮЗПД-731 

 

№
 
те

м
и

 
зг

ід
н

о
 
з 

Р
П

Н
Д

 

Назва теми  

(згідно з РПНД) 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 
о
б

ся
г 

го
д

и
н

 

Аудиторна робота 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
а 

р
о
б

о
та

 

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

т.
за

н
я
тт

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Поняття завдання та заходи 

оперативно-розшукової діяльності 

в Україні 

16 4 2 2  12 

2 Правова основа оперативно-

розшукової діяльності в Україні. 

14 2 1 1  12 

3 Принципи оперативно-розшукової 

діяльності 

14 2 1 1  12 
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№
 
те

м
и

 
зг

ід
н

о
 
з 

Р
П

Н
Д

 
Назва теми  

(згідно з РПНД) 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 
о
б

ся
г 

го
д

и
н

 

Аудиторна робота 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
а 

р
о
б

о
та

 

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

т.
за

н
я
тт

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Суб’єкти оперативно-розшукової 

діяльності 

14 2 1 1  12 

5 Підстави проведення оперативно-

розшукової діяльності. 

12     12 

6 Права та обов’язки оперативних 

підрозділів 

14 2 1 1  12 

7 Використання матеріалів 

оперативно-розшукової 

діяльності.   

12     12 

8 Соціальний і правовий захист 

працівників оперативних 

підрозділів. 

12     12 

9 Психологічне забезпечення 

оперативно-розшукової 

діяльності. 

10     10 

 Разом за семестр 120 12 6 6  106 

 Форма підсумкового контролю екзамен 

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри кримінально-правових 

дисциплін, протокол від «28» травня 2019 № 20. 

 

 

Т.в.о. завідувача кафедри                     _____________     Олександра Скок 
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Додаток 2 

до Робочої програми з навчальної 

дисципліни «Правові основи оперативно-

розшукової діяльності» 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

«ПРАВОВІ ОСНОВИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 
 

 

Освітній ступінь перший (бакалаврський) 

Спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» 

 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

Основні нормативні акти: 

 Конституція України. – К., 1996. 

Закони та інші нормативно-правові акти: 

1. Конвенция Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и 

конфискации доходов от преступной деятельности». Страсбург, 8 ноября 1990 

г. 

2. Конвенція (МЗС) № 811 від 08.11.90 Про відмивання, пошук, арешт та 

конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом. 

3. Конвенція про боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів та 

психотропних речовин від 19 грудня 1988р. Ратифіковано Україною 25 квітня 

1991 р. 

4. Концепція реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним 

обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2002-2010 

роки (схвалено розпорядженням КМУ від 24 січня 2002 р. №26-р). 

5. Єдина Конвенція про наркотичні засоби від 30 березня 1961 р. 

Ратифікована СРСР 10 січня 1964 р. 

6. Конвенція про кіберзлочинність, Будапешт, 23.11.2001 Ратифікована 

Україною 07 вересня 2005 р. 

7. Кримінальний кодекс України. – К., 2001. 

8. Кримінально-процесуальний кодекс України. – К., 2001. 

9. Кримінальний процесуальний кодекс України. – Х., 2012. 

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

11. Закон України "Про прокуратуру" № 1789–12 від 25.11.1991 р. 

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

18.02.1992 р. 

13. Закон України "Про службу безпеки України" № 2229-12 від 

5.03.1992 р. 

14. Закон України "Про організаційно-правові основи боротьби з 

організованою злочинністю" № 3341-12 від 30.06.1993 р. 
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