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ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
 

Назва навчальної дисципліни:  
 

ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ТАКТИКА 
 

         Навчальна дисципліна викладається у четвертому 

семестрі на другому році навчання. Пов’язана з навчальними 

дисциплінами «Кримінальне право», «Кримінологія», 

«Кримінальне процесуальне право», «Криміналістика», 

«Оперативно-розшукова діяльність», «Оперативно-розшукова 

тактика», «Оперативно-розшукове документування», 

«Агентурно-оперативна робота», «Психологія оперативно-

розшукової діяльності». 

 Кількість кредитів ЄКТС – 4. Форма підсумкового 

контролю – залік. 

       Здобувач вищої освіти повинен мати допуск до 

державної таємниці.  

 



 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 тощо.  



 

КОРОТКИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

  Програма охоплює широке коло питань, знання яких має 

велике значення для практичної діяльності оперативних 

підрозділів Національної поліції України в сучасних умовах.  

            Вона має за мету поглибити теоретичні знання 

оперативно-розшукової діяльності та набути практичні навички 

організації та здійснення оперативно-розшукових заходів під час 

виконання завдань оперативно-розшукової діяльності.  

 

 



 

        У результаті вивчення здобувач вищої освіти має знати: поняття і зміст 

загальної та спеціальної оперативно-розшукової тактики; види оперативно-

розшукових ситуацій, оперативно-тактичного моделювання; поняття, структуру 

оперативної комбінації та вимоги, що висуваються до неї; сутність, поняття і 

значення оперативного пошуку; особливості організації і тактики виявлення осіб і 

фактів, що становлять оперативний інтерес; сутність і значення оперативно-

розшукового запобігання; напрями оперативно-розшукового запобігання; 

особливості використання в оперативно-розшуковому запобіганні негласних 

працівників, засобів та заходів оперативно-розшукової діяльності; поняття, сутність 

та значення оперативної розробки у боротьбі зі злочинністю; основні напрями 

оперативної розробки; оперативно-розшукові справи, їх категорії та підстави 

заведення; порядок документального оформлення заведення, провадження та 

припинення оперативно-розшукових справ; сутність і значення планування 

оперативної розробки; види планів, що складаються в оперативно-розшукових 

справах; поняття, сутність і напрями документування злочинної діяльності 

розроблюваних осіб; правову основу та значення документування злочинної 

діяльності, вимоги, що висуваються до нього, конкретні тактичні прийоми по 

кожному напряму документування; особливості документування за допомогою 

технічних засобів; поняття та сутність реалізації матеріалів оперативної розробки; 

тактичні прийоми реалізації оперативно-розшукової інформації та використання 

матеріалів оперативно-розшукової діяльності. 

 

 



 

        У результаті вивчення здобувач вищої освіти має вміти: проводити 

особисто та/чи брати участь у здійсненні всіх видів оперативно-розшукових 

заходів, оформлювати їх результати; складати оперативно-службову 

документацію щодо надання дозволу на проведення оперативно-розшукових 

заходів із застосуванням технічних засобів; застосовувати окремі тактичні 

прийоми особистого пошуку; документально оформлювати результати 

проведення особистого пошуку; складати плани оперативно-розшукових 

заходів у оперативно-розшукових справах; висувати версії; документувати 

злочинну діяльність розроблюваних за всіма напрямами документування; 

складати плани реалізації матеріалів оперативно-розшукових справ; готувати 

плани проведення оперативно-розшукових операцій; розробляти плани 

негласних слідчих (розшукових) дій з розслідування вбивств та інших 

тяжких злочинів; реалізувати отриману оперативну інформацію. 

 



 

ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ 
 

• Тема № 1. Поняття, зміст та завдання оперативно-розшукової 

тактики. 

• Тема № 2. – з грифом обмеженого доступу. 

• Тема 3. Оперативно-розшукове запобігання злочинам. 

• Тема № 4. – з грифом обмеженого доступу. 

• Тема № 5. – з грифом обмеженого доступу. 

• Тема № 6. Співвідношення оперативно-розшукового 

документування та кримінального процесуального доказування. 

• Тема № 7 – з грифом обмеженого доступу. 

• Тема № 8 – з грифом обмеженого доступу. 



 

ПРОЦЕС  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. 



 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 
  

 Науково-педагогічним складом кафедри 

оперативно-розшукової діяльності з навчальної 

дисципліни «Оперативно-розшукова тактика» 

підготовлені всі необхідні навчально-методичні 

матеріали. Всі вони зберігаються у фондах спеціальної 

бібліотеки університету.  
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