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Перелік питань, які виносяться для проведення заліку 

 

1. Законодавчевизначення задач оперативно-розшуковоїдіяльності 

2. Нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-

розшукової діяльності 

3. Підстави для проведення оперативно-розшуковоїдіяльності 

4. Суть і характерніриси оперативно-розшуковоїдіяльності 

5. Правова основа оперативно-розшуковоїдіяльності 

6. Закриття оперативно-розшукових справ 

7. Соціальний і правовий захист працівників оперативних підрозділів 

8. Підрозділи які здійснюють оперативно-розшукову діяльність         

9. Сприяння здійсненню оперативно-розшуковоїдіяльності 

10. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності 

11. Права підрозділів, якіздійснюють оперативно-розшуковоїдіяльності 

12. Строки ведення оперативно-розшукових справ 

13. Організаційно-тактичні засади розкриттязлочинівпогарячихслідах 

14. Гарантіїзаконностіпід час здійснення оперативно-розшуковоїдіяльності 

15. Проблема законодавчогорегулюванняокремихрізновидів, напрямів і 

аспектів, оперативно-розшуковійдіяльності 

16. Використанняоперативнихданих про способивчиненнязлочину 

17. Поняттяучасників оперативно-розшуковоїдіяльності 

18. Оперативно-профілактичні обліки 

19. Принципи оперативно-розшуковоїдіяльності 

20. Оперативно-розшуковіобліки і їхвиди 

21. Повноваження прокурора за додержаннямзаконівпід час проведення 

оперативно-розшуковихдій 

22. Методи оперативно-розшукової діяльності 

23. Наукові проблеми оперативного документування злочинної діяльності 

24. Тактичніположеннявзаємодіїслідчих і оперативнихорганів 

25. Сутність та завдання оперативного опитування як методу оперативно-

розшукової діяльності. 



26. Оперативно-розшукова інформація, її сутність та вимоги, що ставляться 

до неї. 

27. Проблема законодавчогорегулюванняокремихрізновидів, напрямів і 

аспектів, оперативно-розшуковійдіяльності 

28. Використанняоперативнихданих про способивчиненнязлочину 

29. Поняття ОРД як галузі права 

30. Види оперативно-розшукових правовідносин 

31. Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій 

32. Права підрозділів, якіздійснюють оперативно-розшукову діяльність 

33. Фіксація та збереження інформації, отриманої з телекомунікаційних 

мереж за допомогою технічних засобів та в результаті зняття відомостей з 

електронних інформаційних систем. 

34. Суть і значення оперативно-аналітичногопошуку 

35. Форми оперативно-розшукової діяльності 

36. Гарантіїзаконностіпід час здійснення оперативно-розшуковоїдіяльності 

37. Взаємодія оперативних підрозділів 

38. Опитування, наведення довідок, спостереження 

39. Перевірка та реалізація первинних даних, що становлять оперативний 

інтерес. 

40. Сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності 

41. Особливостіплануваннярозкриття та розслідуваннязлочинів за 

оперативнимматеріалами 

42. Сутність та завдання оперативної установки, як методу оперативно-

розшукової діяльності 

43. Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій 

44. Оперативніпідрозділи, якіздійснюють оперативно-розшуковудіяльність в 

Україні 

45. Обов’язки підрозділів що проводять ОРД  


