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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення навчальної 
дисципліни 

Цілісне засвоєння студентами процесуальних, організаційних, методичних, наукових і 
тактичних основ оперативно-розшукової діяльності; здобуття практичних навичок 
підготовки матеріалів. 

Тривалість 
4 кредитів ЄКТС/120 годин (лекції – 18 год., семінарські заняття – 30 год., самостійна 
робота – 72 год.) 

Форми та методи навчання 

Лекційні та семінарські заняття в аудиторії з використанням інформаційних технологій, 

самостійна робота із джерелами, основною та додатковою навчально-методичною 

літературою поза аудиторними заняттями 
Методи навчання - викладення наукового і навчального мультимедійного матеріалу з 
основних розділів, тем навчальної дисципліни на лекційних заняттях в аудиторії; 
закріплення, систематизація та узагальнення теоретичних знань, що були отримані 
студентами під час лекційних занять, позааудиторного опрацювання рекомендованих 
джерел інформації та представлення результатів самостійної роботи в письмовій формі 
(навчальне (практичне) завдання, реферат(есе) за заданою проблематикою), на 
семінарських/практичних заняттях та передсемінарських, передекзаменаційних 
індивідуальних консультаціях; під час проведення інтелектуальних ігор, диспутів, 
дебатів 

Система поточного та 
підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування лекційних та семінарських занять; обговорення 

матеріалу теми; оцінювання усних відповідей щодо проблем для обговорення, 

передбачених планом семінарських занять, виконання практичних завдань; проведення 

експрес-опитувань, тестування, написання самостійних робіт. 
Підсумковий контроль: ПМК (залік); екзамен. 

Базові знання  Наявність базових знань про специфіку проведення судової експертизи та її різновиди. 
Мова викладання Українська 

 
Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні результати навчання 

№ 
з/п 

Компетентності, якими повинен оволодіти 
студент 

Програмні результати 
навчання 

Загальні компетентності 
1.  здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу (ЗК-1) 

- використовувати різноманітні інформаційні 

джерела для повного та всебічного встановлення 
певних обставин (РН-7); 
 

- формулювати власні обґрунтовані судження на 
 основі аналізу відомої проблеми. Оцінювати 

2.  здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел(ЗК-3) 

3.  здатність генерувати нові ідеї (креативність) (ЗК-6) 

4.  здатність спілкуватися з представниками інших 
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№ 
з/п 

Компетентності, якими повинен оволодіти 
студент 

Програмні результати 
навчання 

професійних груп різного рівня (з експертами з 

інших галузей знань/видів економічної діяльності) 
(ЗК-8) 

недоліки і переваги аргументів (РН-4); 
 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 
5.  здатність кваліфіковано застосовувати нормативно-

правові акти, реалізовувати норми права у 

конкретних сферах професійної діяльності та 

самостійно розробляти юридичні документи (СК-7); 
 

- давати короткий висновок щодо окремих 
фактичних обставин (даних) з достатньою 

обґрунтованістю (РН-5); 
 

 

 
6.  здатність аналізувати правові проблеми та формувати 

правові позиції, здійснювати публічні виступи, брати 
участь у дискусіях з правових питань (СК 10) 

- здійснювати аналіз суспільних процесів у  
контексті аналізованої проблеми і демонструвати 

власне бачення шляхів її розв’язання (РН-2). 
 

7.  здатність до консультування з правових питань, 
зокрема, можливих способів захисту прав та 
інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної 
етики, належного дотримання норм щодо 
нерозголошення персональних даних та 
конфіденційної інформації (СК 11) 

- визначати вагомість та переконливість 

аргументів в оцінці заздалегідь невідомих умов та 
обставин (РН-1); 
 

8.  здатність до логічного, критичного та системного 
аналізу правових явищ і застосування набутих знань 
у професійній діяльності (СК 12) 

 

 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у розрізі тем 

Модуль 1. Поняття, завдання та принципи оперативно-розшукової діяльності. Правова основа 

оперативно-розшукової діяльності 

Тема 1. Поняття, завдання та 

принципи оперативно-

розшукової діяльності 

  

Відвідування занять; 
обговорення матеріалу 
теми, моделювання 
правових ситуацій; 
виконання навчальних та 
практичних завдань; 
завдання самостійної 
роботи; вибіркове 
тестування 

1. Дайте відповідь на запитання: 

Згідно із Законом співробітництво особи з 

оперативним підрозділом: 

За умов, визначених Законом України “Про 

оперативно-розшукову діяльність”, забороняється 

залучати до виконання оперативно-розшукових 

завдань: 
 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 

Тема 2. Правова основа 

оперативно-розшукової 

діяльності 

  

Відвідування занять; 
обговорення матеріалу 
теми, моделювання 
правових ситуацій; 
виконання навчальних та 
практичних завдань; 
завдання самостійної 
роботи; вибіркове 
тестування 

1. Дайте відповідь на запитання: 

За змістом Закону України “Про оперативно-

розшукову діяльність” до предмета прокурорського 

нагляду за додержанням законів під час проведення 

оперативно розшукової діяльності не належать: 

Відповідно до Закону України “Про оперативно-

розшукову діяльність” прокурор при здійсненні 

перевірки додержання вимог законів під час 

проведення оперативно-розшукової діяльності не 

може вимагати: 
 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 

Тема 3. Суб'єкти оперативно-

розшукової діяльності 

Відвідування занять; 
обговорення матеріалу 
теми, моделювання 

1. Дайте відповідь на запитання: 

Підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову 

діяльність, відповідно до Закону України “Про 



Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у розрізі тем 

  правових ситуацій; 
виконання навчальних та 
практичних завдань; 
завдання самостійної 
роботи; вибіркове 
тестування 

оперативно-розшукову діяльність”, зобов’язані 

інформувати відповідні державні органи про відомі 

їм факти та дані: 

Згідно з положеннями Закону України “Про 

оперативно-розшукову діяльність” оперативним 
підрозділам для виконання завдань оперативно-

розшукової діяльності надається право відвідувати 

жилі та інші приміщення: 

 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 

Тема 4. Підстави для 

проведення оперативно-

розшукової діяльності 

  

Відвідування занять; 
обговорення матеріалу 
теми, моделювання 
правових ситуацій; 
виконання навчальних та 
практичних завдань; 
завдання самостійної 
роботи; вибіркове 
тестування 

1. Дайте відповідь на запитання: 

Відповідно до вимог Закону України “Про 

оперативно-розшукову діяльність” оперативні 

підрозділи мають право використовувати 

конфіденційне співробітництво: 

Відповідно до Закону України “Про оперативно-

розшукову діяльність” оперативні підрозділи мають 

право отримувати від юридичних чи фізичних осіб 

безкоштовно або за винагороду: 

 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 

Тема 5. Негласні слідчі 

(розшукові) дії 

  

Відвідування занять; 
обговорення матеріалу 
теми, моделювання 
правових ситуацій; 
виконання навчальних та 
практичних завдань; 
завдання самостійної 
роботи; вибіркове 
тестування 

1. Дайте відповідь на запитання: 

Оперативні підрозділи мають право використовувати 

приміщення, транспортні засоби та інше майно 

підприємств, установ, організацій, а також фізичних 
осіб: 

До завдань оперативно-розшукової діяльності 

відноситься: 

 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 

Тема 6. Обов'язки підрозділів, 

що здійснюють ОРД 

  

Відвідування занять; 
обговорення матеріалу 
теми, моделювання 
правових ситуацій; 
виконання навчальних та 
практичних завдань; 
завдання самостійної 
роботи; вибіркове 
тестування 

1. Дайте відповідь на запитання: 

Однією з підстав для проведення оперативно-

розшукової діяльності є: 

Не є підставою для проведення оперативно-

розшукової діяльності: 

 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 

Тема 7. Права підрозділів, що 

здійснюють ОРД 

 

Відвідування занять; 
обговорення матеріалу 
теми, моделювання 
правових ситуацій; 
виконання навчальних та 
практичних завдань; 
завдання самостійної 
роботи; вибіркове 
тестування 

1. Дайте відповідь на запитання: 

До початку досудового розслідування можуть бути 

проведені оперативно-розшукові заходи з метою: 

Оперативно-розшукова діяльність після початку 

досудового розслідування: 
 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 

Тема 8. Строки ведення 

оперативно-розшукових справ 

 

Відвідування занять; 
обговорення матеріалу 
теми, моделювання 
правових ситуацій; 
виконання навчальних та 
практичних завдань; 
завдання самостійної 
роботи; вибіркове 
тестування 

1. Дайте відповідь на запитання: 

За змістом Закону України “Про оперативно-

розшукову діяльність” до органу досудового 

розслідування для початку досудового розслідування 

направляються: 

Згідно з положеннями Закону України “Про 

оперативно-розшукову діяльність” до негласних 

оперативних заходів відноситься: 

 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 



Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у розрізі тем 

Модуль 2. Гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності. Сприяння 

здійсненню оперативно-розшукової діяльності 

Тема 9. Закриття оперативно-

розшукових справ 

 

Відвідування занять; 
обговорення матеріалу 
теми, моделювання 
правових ситуацій; 
виконання навчальних та 
практичних завдань; 
завдання самостійної 
роботи; вибіркове 
тестування 

1. Дайте відповідь на запитання: 

Відповідно до вимог Закону України “Про 
оперативно-розшукову діяльність” проведення таких 

оперативних заходів як контрольована поставка, 

контрольована та оперативна закупка здійснюється: 

Відповідно до Закону України “Про оперативно-

розшукову діяльність” питання щодо проведення 
оперативно-розшукових заходів регулюються: 

 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 

Тема 10. Гарантії законності 

під час здійснення ОРД 

 

Відвідування занять; 
обговорення матеріалу 
теми, моделювання 
правових ситуацій; 
виконання навчальних та 
практичних завдань; 
завдання самостійної 
роботи; вибіркове 
тестування 

1. Дайте відповідь на запитання: 

Згідно із Законом України “Про оперативно-

розшукову діяльність” аудіо-, відео- контроль особи 

та спостереження за особою:  

Відповідно до Закону України “Про оперативно-

розшукову діяльність” ведення оперативно-

розшукових справ щодо невстановлених осіб, які 

готують вчинення злочину, здійснюється: 

 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 

Тема 11. Сприяння здійсненню 

ОРД 

 

Відвідування занять; 
обговорення матеріалу 
теми, моделювання 
правових ситуацій; 
виконання навчальних та 
практичних завдань; 
завдання самостійної 
роботи; вибіркове 
тестування 

1. Дайте відповідь на запитання: 

До завдань оперативно-розшукової 
діяльності відноситься: 

Відповідно до Закону України «Про оперативно-

розшукову діяльність» підстави для проведення 

оперативно-розшукової діяльності можуть 

міститися: 

 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 

Тема 12. Соціальний і 

правовий захист працівників 

оперативних підрозділів 

 

Відвідування занять; 
обговорення матеріалу 
теми, моделювання 
правових ситуацій; 
виконання навчальних та 
практичних завдань; 
завдання самостійної 
роботи; вибіркове 
тестування 

1. Дайте відповідь на запитання: 

За відсутності підстав, визначених Законом України 

“Про оперативно-розшукову діяльність”, приймати 
рішення про проведення оперативно-розшукових 

заходів: 

Права підрозділів, які здійснюють оперативно-

розшукову діяльність передбачено у: 

 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 

Тема 13. Соціальний і 

правовий захист особи, яка 
долучається до виконання 

завдань ОРД 

Відвідування занять; 
обговорення матеріалу 
теми, моделювання 
правових ситуацій; 
виконання навчальних та 
практичних завдань; 
завдання самостійної 
роботи; вибіркове 
тестування 

1. Дайте відповідь на запитання: 

Згідно з положеннями Закону України “Про 

оперативно-розшукову діяльність” до гласних 

оперативних заходів відноситься: 

Відповідно до Закону України “Про оперативно-

розшукову діяльність” без заведення оперативно-

розшукової справи проведення оперативно-
розшукових заходів: 

 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 

Тема 14. Нагляд за 

додержанням законів під час 

проведення ОРД 

Відвідування занять; 
обговорення матеріалу 
теми, моделювання 
правових ситуацій; 

1. Дайте відповідь на запитання: 

Згідно із Законом на особу, яка переховується від 

органів досудового розслідування, суду або 

ухиляється від відбування кримінального покарання: 



Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у розрізі тем 

 виконання навчальних та 
практичних завдань; 
завдання самостійної 
роботи; вибіркове 
тестування 

Протягом якого часу прокурор письмово 

повідомляється про заведення оперативно 

розшукової справи: 

 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 

Тема 15. Використання 

результатів оперативно-

розшукової діяльності 

 

Відвідування занять; 
обговорення матеріалу 
теми, моделювання 
правових ситуацій; 
виконання навчальних та 
практичних завдань; 
завдання самостійної 
роботи; вибіркове 
тестування 

1. Дайте відповідь на запитання: 

Згідно із Законом у разі, якщо причетність особи, 

щодо якої здійснювались оперативно-розшукові 

заходи, не підтвердилась, відповідні органи 

зобов’язані: 
Відповідно до Закону громадяни України та інші 

особи мають право у встановленому законом 

порядку одержати від органів, на які покладено 

здійснення оперативно-розшукової діяльності: 

 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 

Тема 16. Міжнародне 

співробітництво у сфері 

оперативно-розшукової 

діяльності 

 

Відвідування занять; 
обговорення матеріалу 
теми, моделювання 
правових ситуацій; 
виконання навчальних та 
практичних завдань; 
завдання самостійної 
роботи; вибіркове 
тестування 

1. Дайте відповідь на запитання: 

Відповідно до Закону оприлюднювати або надавати 

інформацію щодо проведення або не проведення 

стосовно певної особи оперативно-розшукової 

діяльності: 

Відповідно до Закону України “Про оперативно-

розшукову діяльність” ведення оперативно-

розшукових справ щодо осіб безвісно відсутніх 

здійснюється: 

 

2. Скласти термінологічний словник до теми. 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

• Пакет програмних продуктів Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point). 
• Презентації Microsoft PowerPoint з тем курсу; 
• Кримінально-процесуальне доказування : Дистанційний курс з дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030401 

«Правознавство» / спеціальності 081 «Право»  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=2592 

• Бази нормативних документів (Ліга:Закон, НАУ; online-системи, у т.ч. «Законодавство України». URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index). 

• пакети тестів до тем навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання, розміщені в системі Оpentest. 
 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 
 

Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без 
поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 
Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, 
лікарняний). 

Політика щодо академічної доброчесності: студенти мають свідомо дотримуватися «Положення про академічну 
доброчесність» (http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_akademichnu_dobrochesnist_2020.pdf); списування 
під час виконання поточних модульних робіт та тестування заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). 
Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань 
в процесі заняття. 

Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин 
(наприклад, хвороба, працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за 
погодженням із провідним викладачем. 

Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/neformalna-osvita; Положення про 
зарахування результатів неформальної освіти. 

 

 
Оцінювання 

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна 
кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-8): обговорення теоретичного питання на семінарському занятті (1 бал); 
виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи (1 бал); поточна модульна робота 
(22 балів) 
Модуль 2 (теми 9-18): обговорення теоретичного питання на семінарському занятті (1 бал); 
виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи (1 бал); поточна модульна робота 
(22 балів) 

30 
 

30 

Залік  40 
Разом  

100 
 

 
 
 
 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за шкалою 
ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  
82-89 В Дуже добре  
74-81 С Добре 
64-73 D Задовільно 
60-63 Е Задовільно достатньо 
35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 

 


