
 
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра кафедри кримінального права та процесу 

 

Освітньо-професійна програма «МАГІСТР ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 

Спеціальність 262 Правоохоронна діяльність  

галузі знань 26 Цивільна безпека  

за заочною формою навчання 

(http://www.univer.km.ua/faculty.php?dekid=1) 

 

Назва навчальної 

дисципліни  
ОСНОВИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Викладач 

Лекції, семінарські заняття, консультації: Козицька Олена Геннадіївна, доцент 

кафедри кримінального права та процесу, кандидат юридичних наук  

(http://www.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=13&w=sklad). 

Контактна 

інформація та 

науковий 

профіль 

викладача 

Електронна адреса: o.kozytska@ukr.net 

 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3045-8181 
GoogleScholar:  

https://scholar.google.com/citations?user=nmVv3vEAAAAJ&hl=ru  

Інформаційні 

ресурси  
Електронна бібліотека: http://elibrary.univer.km.ua/index.php 

Консультації  

Офлайн консультації: навчальний корпус № 4, вул. Проскурівська,  

ауд. за розкладом. 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю електронною поштою у 

робочі дні з 10.00 до 18.00 

Консультації до екзамену: напередодні екзамену, згідно із затвердженим 

розкладом. 

Опис навчальної дисципліни 

Цілі та 

особливості 

навчальної 

дисципліни  

Навчальна дисципліна «Основи оперативно-розшукової діяльності» 

спрямована на надання студентам комплексного уявлення про суть цієї 

діяльності, суб’єкти, форми, методи, а також особливості застосування 

оперативних та оперативно-технічних засобів, ведення оперативно-

розшукових справ, використання інформаційних обліків. Вказана дисципліна 

є необхідним елементом підготовки юристів, в межах якої вони отримують 

знання щодо застосування норм оперативно-розшукового законодавства з 

метою захисту прав і свобод людини і громадянина від злочинних посягань.  
У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати: історію 

і перспективи розвитку, об’єкт і предмет теорії оперативно-розшукової 

діяльності; поняття, завдання, правову основу ті принципи цієї діяльності; 

суб’єкти оперативно-розшукової діяльності, їх права та обов’язки; поняття та 

види засобів, заходів та методів оперативно-розшукової діяльності; підстави 

проведення оперативно-розшукової діяльності; гарантії забезпечення прав і 

свобод людини та громадянина при здійсненні оперативно-розшукової 

діяльності. 

http://www.univer.km.ua/faculty.php?dekid=1
http://www.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=13&w=sklad
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Програмні 

компетентності, 

які здобуваються 

під час вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Загальні компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях в умовах 

неповної / недостатньої інформації та суперечливих вимог. 

ЗК4. Здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення в складних і 

непередбачуваних умовах. 

ЗК5. Здатність самостійно здобувати знання, використовуючи різні джерела 

інформації. 

Фахові компетентності 

ФК1. Здатність застосовувати набуті знання, уміння і навички на практиці, 

здатність брати участь у розробленні та кваліфіковано застосовувати 

нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати 

норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності. 

ФК2. Здатність забезпечувати законність та правопорядок, безпеку особи, 

суспільства, держави в межах виконання своїх посадових обов’язків. 

ФК3. Здатність виявляти та аналізувати причини та умови, що сприяють 

вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживати заходи 

для їх усунення.  

ФК4. Спроможність організовувати і керувати діяльністю підрозділів, 

створених для виконання завдань у сфері правоохоронної діяльності.  

ФК5. Здатність давати кваліфіковані юридичні висновки і консультації в 

конкретних сферах юридичної діяльності. 

ФК6. Здатність кваліфіковано здійснювати наукові дослідження в галузі 

правоохоронної діяльності. 

ФК10. Уміння оптимізувати методи й засоби забезпечення публічної безпеки і 

порядку. 

ФК11. Спроможність взаємодіяти з представниками інших органів виконавчої 

влади та місцевого самоврядування, громадськістю з питань правоохоронної 

діяльності. 

Результати 

навчання 

РН1. Абстрактно мислити, аналізувати та узагальнювати інформацію з різних 

джерел.  

РН2. Володіти навичками публічних виступів, дискусій, проведення занять. 

РН7. Знати та розуміти процеси координації діяльності суб’єктів забезпечення 

публічної безпеки і порядку, а також взаємодії з представниками інших 

органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськістю з 

питань правоохоронної діяльності. 

РН8. Організовувати та керувати діяльністю підрозділів, які здійснюють 

правоохоронну діяльність. 

РН9. Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові 

рішення, аргументовано їх пояснювати. 

РН10. Виявляти та аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, 

визначати шляхи їх усунення.  

РН13. Уміти забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та 

інтересів особи, суспільства, держави з використанням оптимізованих методів 

і засобів забезпечення публічної безпеки і порядку в межах виконання своїх 

посадових обов’язків.  

РН14. Вміти розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові 

акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми 

матеріального і процесуального права в професійній діяльності. 

РН15. Використовувати знання та вміння для надання кваліфікованих 

юридичних висновків і консультацій в конкретних сферах юридичної 

діяльності.  

РН16. Здійснювати наукові дослідження в галузі правоохоронної діяльності. 
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Місце 

дисципліни в 

логічній схемі 

(Передреквізтти і 

постреквізтти 

навчальної 

дисципліни)  

Курс навчання – 1-й, семестр – 1-й, 2-й. 

Тип дисципліни – обов’язкова. 

Для успішного опанування дисципліни студенти повинні володіти знаннями 

навчальних дисциплін: Теорія держави та права. Організація судових та 

правоохоронних органів. Кримінальний процес. Криміналістика. 

Дисципліна вивчається паралельно із такими спорідненими навчальними 

дисциплінами: Теорія і практика застосування заходів кримінально-правового 

характеру; Управління правоохоронною діяльністю;  Досудове розслідування 

кримінальних правопорушень. 

Знання цієї навчальної дисципліни слугуватимуть базою для подальшого 

вивчення дисциплін: Діяльність органів прокуратури в Україні. Міжнародне 

співробітництво у боротьбі зі злочинністю. Превентивна діяльність 

правоохоронних органів. Теоретико-прикладні проблеми криміналістичної 

методики. 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

3 кредитів ЄКТС 3/90 годин, у тому числі, самостійної роботи - 70 годин, 

лекційних - 12 години, семінарських –8 години.  

Форма навчання  заочна 

Мова 

викладання 
українська 

Формат 

вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Лекції, семінарські заняття, виконання самостійної роботи, написання 

курсової роботи, консультації, екзамен.  

Для осіб із особливими освітніми потребами, у разі необхідності,  

розробляється індивідуальний формат вивчення навчальної дисципліни.  

Необхідне 

обладнання 
Мультимедійний проектор, комп’ютер. 

Зміст навчальної 

дисципліни та 

організація 

поточного та 

підсумкового 

контролю 

Години  

(лек. / 

сем. / 

СРС) 

Тема Методи навчання та 

форми поточного 

контролю 

Максимальна 

кількість 

балів 

2/2/6 

Поняття, завдання, 

правова основа  та 

принципи оперативно-

розшукової діяльності 

Тести, дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція – 0,83;  

Семінарське 

заняття – 6,25; 

СРС – 4,4 

2/0/8 
Суб’єкти оперативно-

розшукової діяльності 

Тести, дискусійні питання, 
індивідуальні завдання 

Лекція – 0,83; 
Семінарське 

заняття – 0;  

СРС – 4,4 

0/2/8 Права та обов’язки 

підрозділів, які 

здійснюють оперативно-

розшукову діяльність 

Тести, дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 
Лекція – 0;  

Семінарське 

заняття – 6,25; 

СРС – 4,4 

2/0/8 Підстави для проведення 

оперативно-розшукової 

діяльності та гарантії 

законності під час 

здійснення оперативно-

розшукової діяльності 

Тести, дискусійні питання, 

індивідуальні завдання Лекція – 0,83;  

Семінарське 

заняття – 0; 

СРС – 4,4 

2/0/8 Оперативно-розшукові 
заходи: поняття, загальна 

характеристика та порядок 

їх проведення 

Тести, дискусійні питання, 
індивідуальні завдання 

Лекція – 0,83;  
Семінарське 

заняття – 0; 

СРС – 4,4 
0/2/8 

Оперативно-розшукова 

профілактика: поняття та 

значення 

Тести, дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 
Лекція – 0;  

Семінарське 

заняття – 6,25; 

СРС – 4,4 
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2/0/8 
Використання матеріалів 

оперативно-розшукової 

діяльності 

Тести, дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція – 0,83;  

Семінарське 

заняття – 0; 

СРС – 4,4 
0/2/8 

Інформаційно-аналітичне 

забезпечення оперативно-

розшукової діяльності 

Тести, дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 
Лекція – 0;  

Семінарське 

заняття – 6,25; 

СРС – 4,4 
2/0/8 Контроль та нагляд за 

оперативно-розшуковою 

діяльністю  

Тести, дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 
Лекція – 0,83;  

Семінарське 

заняття – 0; 
СРС – 4,4 

 

Методи навчання та форми поточного контролю, порядок накопичення балів 

визначені у робочій програмі та навчально-методичних матеріалах навчальної 

дисципліни «Основи оперативно-розшукової діяльності» та в електронній 

бібліотеці університету (http://elibrary.univer.km.ua/index.php)) 
 

Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних 

матеріалах дисципліни «Основи оперативно-розшукової діяльності» та в 

електронній бібліотеці університету (http://elibrary.univer.km.ua/index.php) 

Екзамен усний. Структура екзаменаційного білету включає 3 питання. 

 

Рекомендовані 

джерела для 

вивчення 

навчальної 

дисципліни  

1. Про оперативно-розшукову діяльність : закон України від 18.02.1992 № 

2135-ХІІ [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-

12#Text 

2. Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового 

розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції 

України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та 

розслідуванні: наказ МВС України від 07.07.2017 р. № 575. [Електронний 

ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17#Text 

3. Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та 

використання їх результатів у кримінальному провадженні : наказ 

Генеральної Прокуратури України, МВС України, СБ України, Міністерства 

фінансів України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, 

Міністерства юстиції України від 16.11.2012 № 114/1042/516/1199/936/1687/5. 

[Електронний ресурс]. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-

12#Text 

4. Албул С. В. Основи оперативно-розшукової діяльності: 

термінологічний словник / С. В. Албул. Одеса : Астропринт, 2017. 132 с.  

5. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності : 

монографія / О. М. Бандурка. Х : Золота миля, 2012. 620 с.  

6. Брич Л. П. Законність втручання у права та свободи людини та їхнього 

обмеження у кримінальному провадженні в інтерпретації ЄСПЛ. Засади 

функціонування кримінальної юстиції  : збірник тез Всеукраїнської заочної 

науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 15 травня 2020 року). 

Хмельницький: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда 

Юзькова, 2020. 113 с. С. 33–38.  

7. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» : науково-

практичний коментар / за ред. Ю. І. Руснака. К.: Центр учбової літератури, 

2013. 148 с.  

8. Козицька О. Г. Використання можливостей соціальних мереж у 

розслідуванні кримінальних правопорушень. Актуальні проблеми вітчизняної 

юриспруденції.  2017. № 2. С. 109–113. 
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9. Козицька О. Г. Особливості взаємодії слідчого з оперативними та 

оперативно-технічними підрозділами при розслідуванні викрадень мобільних 

телефонів. Правова система, громадянське суспільство та держава : тези 

доп. уч. Міжнар. студ.-аспірантської конф. (м. Львів, 24–26 квіт. 2009 року). 

Львів : Юрид. фак. Львівського нац. ун-ту ім.І. Франка, 2009. С. 259–261. 

10. Оперативно-розшукова діяльність: навчальний посібник / Є. М. 

Моісеєв, О. М. Джужа, Д. Й. Никифорчук.; за ред. проф. О. М. Джужи. К.: 

Правова єдність, 2009. 310 с.  

11. Основи оперативно-розшукової діяльності в Україні : навч. посіб. / В. 

В. Аброськін, С. В. Албул, С. О. Єгоров, та ін.; за заг. ред. В .В. Аброськіна. – 

Одеса : ОДУВС, 2020. – 400 с. 
12. Основи оперативно-розшукової діяльності: навчальний посібник / О. 

Ю. Анциферов, О. М. Чистолінов, С. В. Єськов та ін. / за ред. С. М. Гусарова; 

Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: Золота міля, 2015. – 312 с.  

Політика щодо 

дедлайнів та 

здобуття балів за 

пропущені 

заняття  

Здобуття балів за пропущені лекції та семінарські заняття відбувається у 

порядку, визначеному Положенням про організацію освітнього процесу у 

ХУУП, затвердженим рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14, 

введеним в дію наказом від 06.06.2017 р. № 279/17  

(http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158). 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку (-15% від балів).  

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. Студент, який з поважних причин був відсутній під час 

лекційного заняття, готує письмову доповідь на тематику лекції; студент, 

який з поважних причин був відсутній під час семінарського заняття отримує 

бали за результатами усного експрес-опитування. 

  

Критерії 

оцінювання 

1. Положення про організацію освітнього процесу у ХУУП, затверджене 

рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14, введене в дію наказом 

від 06.06.2017 р. № 279/17  (http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158). 

2. Положення про систему рейтингового оцінювання результатів освітньої 

діяльності здобувачів вищої освіти у Хмельницькому університеті управління 

та права наказом від 19.02.2019 р. №74/19 

(http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf). 

Можливість 

визнання 

результатів 

неформальної 

освіти  

Студенту визнаються результати участі у наукових конференціях за 

тематикою, пов’язаною з навчальною дисципліною, у порядку, визначеному 

Положенням про організацію освітнього процесу. 

Політика 

академічної 

доброчесності 

Розділ «Академічна доброчесність» на сайті Університету 

http://univer.km.ua/page.php?pid=188 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних пристроїв).  

Політика 

врегулювання 

конфліктів 

Етичний кодекс Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова, затверджений рішенням вченої ради університету 27 травня 

2020 року, протокол № 9, введений в дію наказом від 27.05.2020 р. № 201/20  

(http://www.univer.km.ua/) 

Зворотній зв’язок 

1. Під час аудиторних занять, консультацій. 

2. За допомогою анкетування після завершення вивчення навчальної 

дисципліни, регулярних анкетувань студентів, що проводяться в університеті.  

http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158
http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158
http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf
http://univer.km.ua/page.php?pid=188
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