
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

АГЕНТУРНО-ОПЕРАТИВНА РОБОТА 

1. Кафедра: Оперативно-розшукової діяльності 

2.Інформація про 

викладачів 

Поляков Євген Валентинович- кандидат юридичних 

наук, доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності 

факультету підготовки фахівців для підрозділів 

кримінальної поліції. Ветеран Національної поліції 

України. Член Всеукраїнської асоціації науковців та 

фахівців у сфері оперативно-розшукової діяльності. 

Автор більше 120 наукових праць. 

У 2021 році 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. (066) 7646806 
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3. Ступінь вищої освіти Бакалавр 

4. Форма навчання  Денна  

5. Статус навчальної 

дисципліни 

Вибіркова 

Здобувач вищої освіти повинен мати допуск до 

державної таємниці 

6. Місце в структурно-

логічній схемі 

Викладається у шостому семестрі на третьому році 

навчання.  

7. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин:  

3 

 

90 

8. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Агентурно-оперативна робота» 

передбачає вивчення комплексу нормативно-правових 

засад, теоретичних положень і практичних рекомендацій 

щодо встановлення і здійснення конфіденційного 

співробітництва з окремими особами в інтересах 

протидії злочинністі та створення умов для їх 

ефективного використання. 

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. 

9. Міждисциплінарні 

зв’язки 

«Кримінальне право», «Кримінологія», 

«Кримінальний процес», «Криміналістика», 

«Оперативно-розшукова діяльність», «Оперативно-

розшукова тактика», «Оперативно-розшукове 

документування», «Психологія оперативно-розшукової 

діяльності». 

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  

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 



≤ 20 ≤ 40 (Е) 

≤ 60 ≤ 40 

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

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 
 

13. Результати 

навчання:  

Службова інформація 

14. Основні інформаційні 

джерела 

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради 

України. – 1996. – № 30. – Ст. 141). [Електронний 

ресурс]: Заголовок з екрану. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-

D0%B2%D1%80. 

2. Про державну таємницю: Закон Українивід 21 січня 

1994 р. // Відомості Верховної Ради України. − 1994. − 

№ 16. – Ст. 93. 

3. Про Національну поліцію: Закон України від 2.07.15 

580-VIII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 40-

41, Ст. 379. 

4. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України 

від 18 лютого 1992 р. // Відомості Верховної Ради 

України. – 1992. – № 22. – Ст. 303.  

5. Основи оперативно-розшукової діяльності: 

навчальний посібник / С.В. Албул, С.В. Андрусенко, 

Р.В. Мукоіда, Д.О. Ноздрін; За заг. ред. С.В. Албула. – 

Одеса : ОДУВС, 2016. –270 с. – з іл. (Серія: Теорія і 

практика ОРД). 

6. Тарасенко В.Є. Агентурний метод в ОРД : генезис, 

теорія та практика [Текст] : [монографія] / В.Є. 

Тарасенко. – Одеса : РВВ ОДУВС, 2010. – 258 с.  

7. Оперативно-розшукова діяльність: збірник 

ситуаційних задач / С. В. Албул, С. О. Єгоров, Є. В. 

Поляков, І. Л. Форнальчук, Т. Г. Щурат. Одеса : ОДУВС, 

2020. 88 с. 
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