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ПЕРЕДМОВА

До прийняття Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 
18 лютого 1992 року № 2135-ХІІ діяльність оперативних підрозділів правоохо
ронних органів незалежної держави Україна регламентувалася переважно ві
домчими нормативно-правовими актами, які містили інформацію закритого, 
таємного характеру. З 1991 року поступово формується система законодавчого 
забезпечення оперативно-розшукової діяльності. Вона стала носити в значній 
мірі відкритий, процесуальний характер.

Сьогодні оперативно-розшукова діяльність визнається науковцями і прак
тиками правоохоронних органів найбільш дієвим і ефективним механізмом в 
запобіганні, виявленні, припиненні кримінальних правопорушень. Тому її су
часний формат вимагає від закладів вищої освіти, які мають право відповідно 
до ліцензії готувати та випускати фахівців зі спеціальності 262 «Правоохоронна 
діяльність», поглибленого психологічного, інтелектуально-логічного, науко
вого і професійного підходу. Державний вищий навчальний заклад «Ужгород
ський національний університет» є одним з таких закладів вищої освіти, який 
має достатнє навчально-методичне забезпечення, навчально-тренувальні бази, 
науково-педагогічний потенціал та науково-педагогічний склад, який здатний 
вирішувати поставлені задачі відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки висококваліфікованих бакалаврів, магістрів за спеціальністю 262 
«Правоохоронна діяльність».

Викладання дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність», яка є обов’яз
ковою дисципліною здобувача вищої освіти юридичного факультету ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет» за спеціальністю 262 «Правоохоро
нна діяльність» (освітня програма «Оперативно-розшукова діяльність»), ґрунту

ється на неухильному дотриманні вимог чинного законодавства. Відповідно до 
вимог програми в результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати: Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність», норми консти
туційного, кримінального, кримінального процесуального, кримінально-вико
навчого права й інших нормативно-правових актів з питань оперативно-роз- 
шукової діяльності; положення відповідних відкритих відомчих наказів, роз

поряджень та інструкцій; порядок взаємодії оперативних підрозділів з іншими 
військовими формуваннями, утвореними відповідно до діючого законодавства, 
органами державної влади та місцевого самоврядування України, підприємства
ми, установами й організаціями незалежно від форм їх власності, представника
ми іноземних держав під час здійснення оперативно-розшукових заходів щодо 
запобігання, виявлення, припинення кримінальних правопорушень. 9



Очевидність актуальності як самої навчальної дисципліни «Оператив- 
но-розшукова діяльність», так і правової основи оперативно-розшукової ді

яльності зокрема, та відсутність хрестоматії, яка б компактно та зручно для її 
користувачів давала б змогу вивчати правову основу оперативно-розшукової 
діяльності, спонукало укладачів цього видання зробити перший крок до сис
тематизації нормативно-правової бази з оперативно-розшукової діяльності. 
Даний навчальний матеріал було розподілено на 3 блоки (1. Загальні правові 
засади оперативно-розшукової діяльності; 2. Спеціальні правові засади опера

тивно-розшукової діяльності; 3. Міжнародні правові засади оперативно-розшу
кової діяльності), згідно з навчальною програмою вказаної дисципліни. Зміст 
роботи включають положення (як повний текст, так і витяги) основних норма
тивно-правових актів, що регламентують організацію і здійснення оператив- 
но-розшукової діяльності; положення відповідних відкритих відомчих наказів, 
розпоряджень та інструкцій; рішення (вироки, постанови) судів тощо.

Метою опанування положеннями, які наведені в хрестоматії, є: набуття 
знань щодо правових основ оперативно-розшукової діяльності; правильного 
тлумачення і застосування норм конституційного, кримінального, криміналь
ного процесуального права та інших нормативно-правових актів у повсякден
ній практичній діяльності оперативних підрозділів -  суб’єктів оперативно-роз- 
шукової діяльності; набуття знань, вмінь і навичок виявлення, збирання, дослі

дження й використання інформації з метою запобігання кримінальним право
порушенням відповідно до сучасних реалій життя.
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