
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

1. Кафедра: Оперативно-розшукової діяльності 

2.Інформація про 

викладачів 

Албул Сергій Володимирович - кандидат юридичних 

наук, професор, професор кафедри оперативно-

розшукової діяльності факультету підготовки фахівців 

для підрозділів кримінальної поліції. Ветеран 

Національної поліції України. Заступник Голови 

Всеукраїнської асоціації науковців та фахівців у сфері 

оперативно-розшукової діяльності. Автор більше 200 

наукових праць. 

У 2017 р. пройшов стажування в Центрі дослідження 

Європейських реформ (Велике Герцогство Люксембург). 

У 2019 р. пройшов стажування в Академії HUSPOL 

(Чеська Республіка, м. Граніце де Мурава) та у 

Європейському університеті Віадріна (Федеративна 

Республіка Німеччина, м. Франкфурт-на-Одері).  

Сфера наукових інтересів: оперативно-розшукова 

діяльність. 

З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, вул. 

Успенська, 1, каб. 217, тел. (094) 9556602 Viber, Telegram, 
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Щурат Тарас Григорович - кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності 

факультету підготовки фахівців для підрозділів 

кримінальної поліції. Член Всеукраїнської асоціації 

науковців та фахівців у сфері оперативно-розшукової 

діяльності. Автор більше 70 наукових праць. 

У 2021 р. пройшов стажування в Центрі дослідження 

Європейських реформ (Велике Герцогство Люксембург).  

Сфера наукових інтересів: оперативно-розшукова 

діяльність. 

З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, вул. 

Успенська, 1, каб. 317, тел. (097) 0129870 Viber, Telegram, 

електронна адреса: 0970129870@ukr.net 

3. Ступінь вищої освіти Бакалавр 

4. Форма навчання  Денна, заочна  

5. Статус навчальної 

дисципліни 

Обов’язкова. 

 



6. Місце в структурно-

логічній схемі 

 

Денна форма навчання – викладається у четвертому 

семестрі на другому році навчання та у п’ятому семестрі 

на третьому році навчання.  

Заочна форма навчання – викладається у п’ятому та  

шостому семестрі на третьому році навчання, а також у 

сьомому семестрі на четвертому році навчання. 

7. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин:  

- з них аудиторних годин: 

- лекції:  

- семінарські заняття: 

- практичні заняття: 

- самостійна робота: 

 

7 

 

210 

90 (денна)       22 (заочна) 

30 (денна)         8 (заочна) 

30 (денна)        8 (заочна) 

30 (денна)        6 (заочна) 

120 (денна)    188 (заочна) 

8. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

Вивчення навчальної дисципліни «Оперативно-

розшукова діяльність» сприяє системному розумінню 

державної політики у сфері протидії злочинності. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є: 

засвоєння здобувачами вищої освіти основних правових 

понять, категорій, інститутів оперативно-розшукової 

діяльності, які ґрунтуються на Конституції та Законах 

України, загальновизнаних принципах та нормах 

міжнародного права; активізування пізнавальної 

діяльності здобувачів вищої освіти щодо правового 

забезпечення оперативно-розшукової діяльності; 

сприяння розвитку абстрактного та логічного мислення 

щодо з’ясування сутності та змісту розглядуваних понять; 

вміння співвідносити теоретичні знання із практикою їх 

правозастосування; виховання належного ставлення до 

правоохоронної діяльності, усвідомлення особливої 

функції оперативно-розшукової діяльності; формування 

усвідомлення того, що ефективність застосування 

оперативно-розшукової діяльності як одного із засобів 

боротьби із злочинністю, передусім пов’язана із тим, 

наскільки ґрунтовно вивчається законодавство, наскільки 

якісним є рівень підготовленості фахівців - юристів, 



робота усіх правоохоронних органів, суду, наявністю 

їхнього авторитету серед населення. 

Сфера професійного використання: Посади в 

оперативних підрозділах Національній поліції України, 

Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, 

Національного антикорупційного бюро України, 

Державної прикордонної служби, розвідувальних органів 

України, Управління державної охорони, органів і 

установ виконання покарань, державної   фіскальної 

служби. Знання, здобуті під час вивчення навчальної 

дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність», 

застосовують і фахівців інших юридичних професій. 

9. Міждисциплінарні 

зв’язки 

Кримінальне право, Кримінологія, Кримінальний 

процес, Криміналістика 

10. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій, семінарських та 

практичних занять. Лекції здійснюються з ключових 

проблем курсу. 

Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, проблемно-пошуковий та 

дослідницький методи. 

11 Форма контролю: Залік, екзамен 

12. Методи та критерії 

оцінювання: 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 

балів з кожної навчальної дисципліни, які 

перераховуються в національну шкалу та шкалу 

оцінювання ЄКТС.  

Встановлюються: максимальні суми балів за 

виконання завдань у рамках аудиторної, самостійної 

роботи та модульної контрольної роботи - 60 балів;         

40 балів - за виконання завдань, винесених на 

підсумковий контроль. 

 

ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН 

(Е) 
≤ 30 ≤ 20 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 



Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН 

(Е) ≤ 20 ≤ 40 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 
 

13. Результати 

навчання:  

У результаті вивчення здобувач вищої освіти має знати: 

завдання, які виконуються в процесі ОРД; поняття, 

систему та тлумачення підстав для проведення ОРД 

оперативними підрозділами правоохоронних органів з 

урахуванням положень сучасної теорії ОРД та чинного 

законодавства; вимоги чинного законодавства щодо 

поняття та загальних умов здійснення оперативно-

розшукових заходів; порядок документального 

оформлення підстав здійснення ОРД та процедуру 

використання документів, що містять такі підстави в 

оперативно-розшуковій діяльності правоохоронних 

органів; засоби забезпечення законності та гарантій 

дотримання конституційних прав і свобод громадян у 

здійсненні оперативно-розшукових заходів; гарантії 

дотримання законності під час проведення оперативно-

розшукових заходів; права громадян та юридичних осіб із 

приводу обмеження їхніх прав і свобод; порядок 

поновлення порушених прав і відшкодування 

матеріальних та моральних збитків; систему підрозділів 

правоохоронних органів, які мають право здійснювати 

оперативно-розшукову діяльність, їх компетенцію; 

характеристику, повноваження, обов’язки співробітників 

оперативних підрозділів, осіб, що залучаються до 

виконання завдань ОРД; напрями інформаційно-

аналітичного забезпечення оперативно-розшукової 

діяльності у сучасних умовах; систему соціально-

правового захисту працівників оперативних підрозділів, 

яким надано право здійснення ОРД, та громадян, які 

залучаються до виконання завдань оперативно-

розшукового характеру; порядок та підстави 



забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у здійсненні 

оперативно-розшукових заходів, їхніх близьких та майна 

у разі виникнення загрози для них; стан основних 

проблем теорії оперативно-розшукової діяльності.  

        вміти: застосовувати знання у практичних 

ситуаціях; приймати обґрунтовані рішення щодо підстав 

проведення оперативно-розшукових заходів; вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями; професійно оперувати 

категоріально понятійним апаратом оперативно-

розшукової діяльності; вживати заходів з метою 

запобігання, виявлення та припинення кримінальних 

правопорушень, заходів, спрямованих на усунення загроз 

життю та здоров’ю фізичних осіб та публічній безпеці; 

критично та системно аналізувати правові явища і 

застосовувати набуті знання та навички у професійній 

діяльності. 

14. Основні 

інформаційні джерела 

1. Основи оперативно-розшукової діяльності в 

Україні: навчальний посібник / В.В. Аброськін, С.В. 

Албул, С.О. Єгоров, Є.В. Поляков, І.Л. Форнальчук, Т.Г. 

Щурат; За заг. ред. В.В. Аброськіна. Одеса: ОДУВС, 2020. 

290 с. (Серія: Теорія і практика ОРД). 

2. Основи оперативно-розшукової діяльності: 

термінологічний словник / С.В. Албул. Одеса: 

Астропринт, 2017. 132 с. (Серія: Теорія і практика ОРД). 

3. Принципи оперативно-розшукової діяльності: 

посібник / С.В. Албул. Одеса: Видавець Букаєв Вадим 

Вікторович, 2020. 60 с. (Серія: Теорія і практика ОРД). 

4. Забезпечення прав людини в оперативно-

розшуковій діяльності: збірник нормативно-правових 

актів / уклад. С. В. Албул. Одеса: видавець Букаєв Вадим 

Вікторович, 2019. 32 с. (Серія: Теорія і практика ОРД). 
 

 

 


