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                                   Вступ 
     

 Програма вивчення дисципліни вільного  вибору студента “ Основи 

оперативно – розшукової діяльності ” складена відповідно до освітньої-

професійної програми підготовки спеціаліста за галуззю знань 08 «Право» 

спеціальності 081 правознавство. 

Предмет вивчення навчальної дисципліни «ОРД» є набуття студентами 
необхідних знань та вивчення теоретичних положень, що стосуються 
основних кримінальних процесуальних  відносин в кримінальному 
провадженні. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна є  складовою вивчення 
кримінального процесуального циклу і пов’язана з такими дисциплінами як 
кримінальне право, кримінальне процесуальне право,криміналістика.   

Програма дисципліни вільного вибору студента складається з таких 

змістових модулів: 

1. Змістовий модуль 1 «Предмет ОРД». 

2. Змістовий модуль 2 «Тактика ОРД». 

 

1. Мета та завдання дисципліни вільного вибору студента. 

1.1.Мета: вивчення даної вибіркової навчальної дисципліни передбачає 

поглиблене засвоєння  студентами системи знань, навиків і вмінь з 

використання оперативно – розшукової діяльності в розкритті, розслідуванні 

та попередження правопорушень. 
 

1.2. Завданнями: є отримання студентами необхідних знань, вмінь та 
навичок щодо розуміння та практичного застосування положень оперативно 
– розшукової діяльності 
 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
       Знати: 

 
- поняття і структуру загальної теорії ОРД; 
- предмет  системи і методи ОРД; 
- правовідносини ОРД; 



- підстави проведення ОРД; 
- сутність і значення тактики ОРД; 
- використання результатів ОРД; 
- підстави проведення негласних (розшукових) дій. 
 
 
 
Вміти: 
- застосовувати теоретичні знання в оперативній і слідчій роботі і в  

адвокатській діяльності; 
-  аналізувати оперативну інформацію  і реалізувати її в судовій практиці 
- на основі оперативних матеріалів проводити профілактику злочинів 
- складати окремі оперативні документи 
- використовувати результати негласних (розшукових) дій  у 

доказуванні. 
 
            

2. Інформаційний обсяг  навчальної дисципліни за вільним вибором 
студента 

«Основи оперативно-розшукової діяльності» 
 

Змістовий модуль 1. Предмет ОРД 
 

Тема 1. Предмет, принципи і завдання ОРД. 

Предмет теорії оперативно-розшукової діяльності, його класифікація. 

Методи пізнання та дослідження в ОРД. Принципи оперативно-розшукової 

діяльності. Мета і завдання оперативно-розшукової діяльності 

 

Тема 2. Історія оперативно-розшукової діяльності. 

Пошукова діяльність у давні часи. Пошукова діяльність у період феодалізму. 

Пошукова діяльність козацької доби(1648-1657рр.) Оперативно-розшукові 

інститути Російської імперії, до складу якої входили Україна в період ХVIII - 

початок XX ст. Оперативно-розшукова діяльність української радянської 

міліції. Сучасний стан, перспективи розвитку ОРД. 

 

Тема 3. Характеристика оперативно-розшукового закону. 

Конституція України як правова основа ОРД. Кримінальний процесуальний 

кодекс України 2012, як підстава проведення негласних (розшукових) дій. 



Співпраця оперативних підрозділів з слідчими органів. Перелік оперативних 

підрозділів які проводять ОРД. 

 

Змістовий модуль  2. Тактика ОРД 

 

Тема 4. Правовідносини в оперативно-розшуковій діяльності. 

Проблема правовідносин в сучасній теорії ОРД. Поняття ОРД як галузь 

права. Види оперативно-розшукових правовідносин.  Чинники та межі 

правового регулювання ОРД. Багатосистемні (багатосуб’єктні) оперативно – 

розшукові заходи. Функції суб’єктів в ОРД. 

 

Тема 5. Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності. 

Види та характеристика підстав проведення ОРД. Підстави проведення 

контр-розвідувальної діяльності. Поняття та значення розвідувальної 

інформації. Чинники та межі правового регулювання ОРД.  Проблеми 

правовідносин в ОРД.  Загальні положення про негласні (розшукові)слідчі 

дії. Вимоги КПК до проведення негласних (розшукових) дій. 

 

Тема 6. Підрозділи, уповноважені проводити оперативно-розшукову 

діяльність. 

Питання і суб’єкти оперативно-розшукової діяльності. Види підрозділів, що 

виконують оперативно-розшукову діяльність. Обов’язки підрозділів, що 

проводять оперативно-розшукову діяльність. Права підрозділів, які 

проводять оперативно-розшукову діяльність.  

 

Тема 7. Сутність і значення оперативно-розшукової тактики. 

Поняття, заходи і засоби оперативно – розшукової діяльності. Сутність і 

значення оперативно-розшукових заходів. Порівняльний аналіз оперативно-

розшукових заходів (прав) оперативних підрозділів США, Росія та України. 

Комплексне застосування заходів і засобів ОРД.  

 



Тема 8.  Використання результатів оперативно-розшукової діяльності у 

кримінальному судочинстві. 

Поняття і види оперативно-розшукової діяльності. Порядок отримання 

матеріалів оперативно-розшукової діяльності особами, що ведуть 

кримінальний процес. Використання матеріалів ОРД для прийняття рішень у 

кримінальному процесі” Позаекспертні дослідження в доказуванні у 

кримінальній справі. Взаємодія органів дізнання з органами слідства при 

здійсненні кримінального судочинства. Форми взаємодії. 
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