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Згідно з освітньо-наукової програмою, вивчення навчальної 

дисципліни «Актуальні проблеми оперативно-розшукової діяльності» 

має сформувати та актуалізувати такі результати навчання аспіранта 

як: 

ПРН1. Вміти досліджувати, порівнювати, узагальнювати, 

систематизувати основні соціально-правові концепції та теорії, формулювати 

та обґрунтовувати наукові підходи до вирішення актуальних питань у сфері 

правозастосування.  

ПРН2. Вміти здійснювати наукові дослідження з питань 

функціонування правової системи та правового забезпечення захисту прав, 

свобод та законних інтересів фізичних та юридичних осіб та функціонування 

органів публічної влади. 

ПРН3. Вміти досягати наукових результатів, що переосмислюють 

наявні та створюють нові цілісні знання відповідно до актуальних проблем 

розвитку правових-відносин з використанням новітніх методів наукового 

дослідження. 

ПРН4. Мати здібності до застосування комплексного системного 

підходу при проведенні аналізу, оцінюванні та формулюванні обґрунтованих 

висновків, пропозицій щодо розробки та реалізації правової політики 

держави та представлення результатів наукового дослідження з 

використанням сучасних методів пізнання об’єктивної дійсності.  



ПРН5. Розуміти іншомовні наукові тексти в галузі права; вміти 

презентувати результати власного наукового дослідження іноземною мовою 

з використанням правничої термінології.  

ПРН6. Виявляти лідерські якості, уміти самонавчатися, 

саморозвиватися і самовдосконалюватися, нести відповідальність за 

визначення новизни наукових досліджень та прийняття експертних рішень.  

ПРН7. Володіти навиками до застосування наукових знань і методик з 

метою вибору та обґрунтування регуляторів та важелів правової політики 

держави, удосконалення механізму реалізації правової політики держави, 

проводити науково-дослідну діяльність у сфері права. 

ПРН8. Готувати аналітичні матеріали для формування та реалізації 

правової політики і ухвалення стратегічних рішень для зацікавлених 

суб’єктів. 

ПРН9. Уміти організовувати основні форми навчання у вищій школі, 

застосовувати сучасні технології і методи, користуватися сучасними 

інформаційними засобами. 

ПРН10. Вміти визначати юридичну політику та правозастосовну 

практику державних інституцій, органів місцевого самоврядування, 

громадських об’єднаннях, в інших юридичних особах незалежно від їх 

організаційно-правової форми та форми власності. 

ПРН11. Володіти навиками, які необхідні для розробки проєктів 

нормативно-правових актів, обґрунтовувати і розробляти на їх основі 

рішення. 

ПРН12. Уміти використовувати інформаційні технології, методи та 

інструментальні засоби структурного, функціонального, процесного та 

імітаційного моделювання в юридичній діяльності. 

ПРН13. Володіти навиками планування, аналізу, прогнозування та 

контролю юридичної роботи в органах та підрозділах МВС інших державних 

інституціях, органах місцевого самоврядування, громадських об’єднаннях, в 

юридичних особах незалежно від їх організаційно-правової форми та форми 

власності. 

ПРН14. Володіти термінологією наукових досліджень у галузі права, в 

тому числі іноземними мовами на рівні, достатньому для здійснення 

наукових комунікацій, обґрунтування та захисту власних наукових 

досліджень, в тому числі для міжнародного наукового співробітництва. 

ПРН15. Вміти досліджувати проблеми правового забезпечення 

охорони прав і свобод людини і громадянина, протидії злочинності, 

підтримання публічної безпеки та порядку. 

Стислий опис навчальної дисципліни: 

Кількість кредитів – 3 

Кількість тем, що винесені на вивчення дисципліни – 3 (1. Генезис та історія 

формування науки оперативно-розшукової діяльності, її  об'єкт, предмет, 

система, структура, функції та методологічні основи; 2. Теоретико-правові 

проблеми формування державної політика та стратегія в галузі здійснення 

оперативно-розшукової діяльності; 3. Оперативно-розшукова тактика та  



методики як складові оперативно-розшукової науки та практики: теоретико-

прикладні проблеми) 

Змістовний блок – 1  

Загальна кількість аудиторних годин – 30/16 

Загальна кількість годин – 90 

 

Викладач: Дараган Валерій Валерійович, завідувач кафедри оперативно-

розшукової діяльності, д.ю.н., доцент, каб. 427, 0957957595, 

velcom07@gmail.com,  Валерій Дараган  -          кадемія         .           

Час консультації з 15.00 до 17.30, понеділок каб. 427. 

mailto:velcom07@gmail.com
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=3PdTi6sAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F7oZY9ButX84ciX3duHZwcohRIb3jAndL01NHRrw7itwsZL5G28J2Zfgbprat_syUa180ITAfGBasdlth27mZQ967Hs7jJ9PmUOyVwsfZ9XS6EpuHTl_hQ2eHKRRWm0_eiJ7BZ-LLrl9M0ETrt64POZlE0uyErH8G_JCkJYAVKpcyjYOMeqzO24nq6ALmcirgmJRByN5F5kcgHvgoA5vmVq1_H72KZSM0LqR-VtlL-DiUzAw05-WxKopBnbza_Yz8PczE-c&sciund=2545089698493021771

