ТЕМАТИКА І ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ НА ВИБІР
«ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»
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Поняття та сутність оперативно-розшукової діяльності
План

1.1

Поняття оперативно-розшукової діяльності (ОРД) як специфічного виду
державно-правової діяльності. Основні напрями використання даних,
отриманих у результаті проведення ОРД. Розвідувальна діяльність.
Контррозвідувальна діяльність. Оперативно-перевірочна діяльність.
Діяльність по розшуку безвісновідсутніх осіб. Загальна характеристика
правових джерел регулювання ОРД та їх класифікація. Конституція
України, міжнародні правові акти з прав людини та їх значення для
правового регулювання ОРД. Законодавчі, відомчі та міжвідомчі
нормативно-правові акти. Практика Європейського суду з прав людини
щодо застосування спеціальних засобів розслідування та її значення для
вдосконалення нормативно-правового регулювання ОРД.
Основна література
1. Бандурка О.М. Оперативно-розшукова діяльність. – Ч. 1:Підруч. –Х.:
Нац. ун-т внутр. справ, 2002. – 336 с.
2. Бандурка О.М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності :
монографія / О.М. Бандурка. — Харків : Золота миля, 2012. – 620 с.
3. Вінаков А. В. Предмет та завдання наглядової діяльності
за оперативно-розшуковою діяльністю, яка здійснюється з використанням
інформаційно-телекомунікаційних систем [Електронний ресурс] / А. В.
Вінаков // Право і Безпека . - 2013. - № 3. - С. 54-59. –
4. Гордін Л.Я. Слідчо-оперативна група: проблеми створення та
діяльності: Моногр. – Х.: ФІНН, 2009. – 192 с.
5. Грошевий Ю.М. Кримінально-процесуальні аспекти оперативнорозшукової діяльності // Право України. – 2003. – С. 73-78.
6. Єськов С.В., Черков В.О., Черкова М.Ю. Контроль та нагляд за
дотриманням конституційних прав і свобод людини в оперативнорозшуковій діяльності: Навч. посіб. / МВС України,Луган. держ. ун-т внутр.
справ; За заг. ред. Ю.М. Грошевого. –Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2010. – 176 с.
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Принципи оперативно-розшукової діяльності
1.2

План
Принцип законності ОРД. Метод правового регулювання ОРД. Проблема
правовідносин в ОРД. Гарантії принципу законності: відомчий контроль,
прокурорський нагляд та судовий контроль. Принцип дотримання

2

основоположних прав і свобод людини в процесі здійснення ОРД. Принцип
взаємодії оперативних підрозділів з органами управління і населенням.
Принцип публічності. Принцип єдності гласних і негласних заходів ОРД, а
також комплексно-системного їх використання. Принцип конспірації.
Принцип оперативності.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Основна література
Бандурка О.М. Оперативно-розшукова діяльність. – Ч. 1:Підруч. –Х.: Нац.
ун-т внутр. справ, 2002. – 336 с.
Бандурка О.М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності :
монографія / О.М. Бандурка. — Харків : Золота миля, 2012. – 620 с.
Вінаков А. В. Предмет та завдання наглядової діяльності за оперативнорозшуковою діяльністю,
яка
здійснюється
з
використанням
інформаційно-телекомунікаційних систем [Електронний ресурс] / А. В.
Вінаков // Право і Безпека . - 2013. - № 3. - С. 54-59. –
Гордін Л.Я. Слідчо-оперативна група: проблеми створення та діяльності:
Моногр. – Х.: ФІНН, 2009. – 192 с.
Грошевий Ю.М. Кримінально-процесуальні аспекти оперативнорозшукової діяльності // Право України. – 2003. – С. 73-78.
Єськов С.В., Черков В.О., Черкова М.Ю. Контроль та нагляд за
дотриманням конституційних прав і свобод людини в оперативнорозшуковій діяльності: Навч. посіб. / МВС України,Луган. держ. ун-т
внутр. справ; За заг. ред. Ю.М. Грошевого. –Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2010.
– 176 с.
Суб'єкти оперативно-розшукової діяльності

1.3

План
Повноваження оперативних підрозділів Міністерства внутрішніх справ
України: кримінальний розшук; Державна служба боротьби з економічною
злочинністю; Державна служба по боротьбі з незаконним обігом наркотиків;
Державна служба боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми;
кримінальна міліція у справах дітей; транспортна міліція; спеціальні
підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю; спеціальні підрозділи
судової міліції. Служба безпеки України як суб’єкт ОРД. Повноваження
оперативних підрозділів податкової міліції. Інші суб’єкти ОРД: підрозділ
оперативного забезпечення охорони Управління державної охорони України;
Державна прикордонна служба України; оперативні підрозділи органів і
установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінальновиконавчої служби України з питань виконання покарань; Служба
зовнішньої розвідки; розвідувальний орган Міністерства оборони України.
Фактичні передумови, правові засади і напрями взаємодії органів і
підрозділів, що здійснюють ОРД, між собою та з іншими державними
органами. Міжнародне співробітництво у сфері боротьби з кримінальною
злочинністю.
Основна література
1. Бандурка О.М. Оперативно-розшукова діяльність. – Ч. 1:Підруч. –Х.:
Нац. ун-т внутр. справ, 2002. – 336 с.
2. Бандурка О.М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності :
монографія / О.М. Бандурка. — Харків : Золота миля, 2012. – 620 с.
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3. Вінаков А. В. Предмет та завдання наглядової діяльності
за оперативно-розшуковою діяльністю,
яка
здійснюється
з
використанням
інформаційно-телекомунікаційних
систем [Електронний ресурс] / А. В. Вінаков // Право і Безпека . 2013. - № 3. - С. 54-59. –
4. Гордін Л.Я. Слідчо-оперативна група: проблеми створення та
діяльності: Моногр. – Х.: ФІНН, 2009. – 192 с.
5. Грошевий Ю.М. Кримінально-процесуальні аспекти оперативнорозшукової діяльності // Право України. – 2003. – С. 73-78.
6. Єськов С.В., Черков В.О., Черкова М.Ю. Контроль та нагляд за
дотриманням конституційних прав і свобод людини в оперативнорозшуковій діяльності: Навч. посіб. / МВС України,Луган. держ. ун-т
внутр. справ; За заг. ред. Ю.М. Грошевого. –Луганськ: РВВ ЛДУВС,
2010. – 176 с.
Обов'язки оперативно-розшукових підрозділів
План
Основна література

1.4

1. Бандурка О.М. Оперативно-розшукова діяльність. – Ч. 1:Підруч. –Х.:
Нац. ун-т внутр. справ, 2002. – 336 с.
2. Бандурка О.М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності :
монографія / О.М. Бандурка. — Харків : Золота миля, 2012. – 620 с.
3. Вінаков А. В. Предмет та завдання наглядової діяльності
за оперативно-розшуковою діяльністю,
яка
здійснюється
з
використанням
інформаційно-телекомунікаційних
систем [Електронний ресурс] / А. В. Вінаков // Право і Безпека . 2013. - № 3. - С. 54-59. –
4. Гордін Л.Я. Слідчо-оперативна група: проблеми створення та
діяльності: Моногр. – Х.: ФІНН, 2009. – 192 с.
5. Грошевий Ю.М. Кримінально-процесуальні аспекти оперативнорозшукової діяльності // Право України. – 2003. – С. 73-78.
6. Єськов С.В., Черков В.О., Черкова М.Ю. Контроль та нагляд за
дотриманням конституційних прав і свобод людини в оперативнорозшуковій діяльності: Навч. посіб. / МВС України,Луган. держ. ун-т
внутр. справ; За заг. ред. Ю.М. Грошевого. –Луганськ: РВВ ЛДУВС,
2010. – 176 с.
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Права оперативних підрозділів

1.5

План
1. Основна література Бандурка О.М. Оперативно-розшукова
діяльність. – Ч. 1:Підруч. –Х.: Нац. ун-т внутр. справ, 2002. – 336 с.
2. Бандурка О.М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності :
монографія / О.М. Бандурка. — Харків : Золота миля, 2012. – 620 с.
3. Вінаков А. В. Предмет та завдання наглядової діяльності
за оперативно-розшуковою діяльністю,
яка
здійснюється
з
використанням
інформаційно-телекомунікаційних
систем [Електронний ресурс] / А. В. Вінаков // Право і Безпека . 2013. - № 3. - С. 54-59. –
4. Гордін Л.Я. Слідчо-оперативна група: проблеми створення та
діяльності: Моногр. – Х.: ФІНН, 2009. – 192 с.
5. Грошевий Ю.М. Кримінально-процесуальні аспекти оперативнорозшукової діяльності // Право України. – 2003. – С. 73-78.
6. Єськов С.В., Черков В.О., Черкова М.Ю. Контроль та нагляд за
дотриманням конституційних прав і свобод людини в оперативнорозшуковій діяльності: Навч. посіб. / МВС України,Луган. держ. ун-т
внутр. справ; За заг. ред. Ю.М. Грошевого. –Луганськ: РВВ ЛДУВС,
2010. – 176 с.
Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності

2

План
Основна література

1.6

1. Бандурка О.М. Оперативно-розшукова діяльність. – Ч. 1:Підруч. –Х.:
Нац. ун-т внутр. справ, 2002. – 336 с.
2. Бандурка О.М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності :
монографія / О.М. Бандурка. — Харків : Золота миля, 2012. – 620 с.
3. Вінаков А. В. Предмет та завдання наглядової діяльності
за оперативно-розшуковою діяльністю,
яка
здійснюється
з
використанням
інформаційно-телекомунікаційних
систем [Електронний ресурс] / А. В. Вінаков // Право і Безпека . 2013. - № 3. - С. 54-59. –
4. Гордін Л.Я. Слідчо-оперативна група: проблеми створення та
діяльності: Моногр. – Х.: ФІНН, 2009. – 192 с.
5. Грошевий Ю.М. Кримінально-процесуальні аспекти оперативнорозшукової діяльності // Право України. – 2003. – С. 73-78.
6. Єськов С.В., Черков В.О., Черкова М.Ю. Контроль та нагляд за
дотриманням конституційних прав і свобод людини в оперативнорозшуковій діяльності: Навч. посіб. / МВС України,Луган. держ. ун-т
внутр. справ; За заг. ред. Ю.М. Грошевого. –Луганськ: РВВ ЛДУВС,
2010. – 176 с.
Гарантії
діяльності

законності

при

здійсненні

2

оперативно-розшукової

1.7

2
План
Гарантії законності при здійсненні ОРД. Поняття і види матеріалів

оперативно-розшукової діяльності та матеріалів негласних слідчих
(розшукових) дій, що використовуються у процесі досудового розслідування
та судового розгляду. Організація використання матеріалів негласних
слідчих (розшукових) дій та матеріалів ОРД у кримінальному процесі.

1. Бандурка О.М. Оперативно-розшукова діяльність. – Ч. 1:Підруч. –Х.:
Нац. ун-т внутр. справ, 2002. – 336 с.
2. Бандурка О.М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності :
монографія / О.М. Бандурка. — Харків : Золота миля, 2012. – 620 с.
3. Вінаков А. В. Предмет та завдання наглядової діяльності
за оперативно-розшуковою діяльністю,
яка
здійснюється
з
використанням
інформаційно-телекомунікаційних
систем [Електронний ресурс] / А. В. Вінаков // Право і Безпека . 2013. - № 3. - С. 54-59. –
4. Гордін Л.Я. Слідчо-оперативна група: проблеми створення та
діяльності: Моногр. – Х.: ФІНН, 2009. – 192 с.
5. Грошевий Ю.М. Кримінально-процесуальні аспекти оперативнорозшукової діяльності // Право України. – 2003. – С. 73-78.
6. Єськов С.В., Черков В.О., Черкова М.Ю. Контроль та нагляд за
дотриманням конституційних прав і свобод людини в оперативнорозшуковій діяльності: Навч. посіб. / МВС України,Луган. держ. ун-т
внутр. справ; За заг. ред. Ю.М. Грошевого. –Луганськ: РВВ ЛДУВС,
2010. – 176 с.
РАЗОМ
Основна література

2.1.
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2

1.
Загальна характеристика оперативно-розшукових заходів
План

2.2.

Поняття оперативно-розшукового заходу та його матеріальноправовий зміст. Класифікація ОРЗ. Разові та триваючі ОРЗ. Гласні та
негласні ОРЗ. ОРЗ, проведення яких не потребує будь-якого
санкціонування. ОРЗ, що проводяться з дозволу начальника оперативнорозшукового підрозділу. ОРЗ, які проводяться не інакше як за рішенням
суду. Глибокі та поверхневі ОРЗ. Автономні та комплексні ОРЗ.

Основна література:
1. Бандурка О.М. Оперативно-розшукова діяльність. – Ч. 1:Підруч. –
Х.: Нац. ун-т внутр. справ, 2002. – 336 с.
2. Бандурка О.М. Теорія і практика оперативно-розшукової
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3.

4.
5.
6.

діяльності : монографія / О.М. Бандурка. — Харків : Золота миля,
2012. – 620 с.
Вінаков А. В. Предмет та завдання наглядової діяльності
за оперативно-розшуковою діяльністю, яка здійснюється з
використанням
інформаційно-телекомунікаційних
систем [Електронний ресурс] / А. В. Вінаков // Право і Безпека . 2013. - № 3. - С. 54-59. –
Гордін Л.Я. Слідчо-оперативна група: проблеми створення та
діяльності: Моногр. – Х.: ФІНН, 2009. – 192 с.
Грошевий Ю.М. Кримінально-процесуальні аспекти оперативнорозшукової діяльності // Право України. – 2003. – С. 73-78.
Єськов С.В., Черков В.О., Черкова М.Ю. Контроль та нагляд за
дотриманням конституційних прав і свобод людини в оперативнорозшуковій діяльності: Навч. посіб. / МВС України,Луган. держ.
ун-т внутр. справ; За заг. ред. Ю.М. Грошевого. –Луганськ: РВВ
ЛДУВС, 2010. – 176 с.

Підстави
заходів

2.3.

та

порядок

проведення

оперативно-розшукових

План
Підстави проведення ОРЗ. Порядок заведення оперативнорозшукової справи. Строки ведення оперативно-розшукових справ,
порядок їх продовження. Припинення та поновлення обчислення строку
ведення оперативно-розшукової справи. Підстави та порядок закриття
оперативно-розшукової справи. Порядок отримання дозволу суду на
здійснення заходів, які тимчасово обмежують права людини, та
використання добутої інформації. Структура та зміст подання
оперативного підрозділу до суду на отримання дозволу на проведення
ОРЗ, які тимчасово обмежують права людини. Форма та зміст протоколу
з відповідними додатками, складеними уповноваженими органами за
результатами ОРЗ, які тимчасово обмежують права людини, його
доказове значення. Порядок надання фактичних даних, одержаних у ході
ОРД, органу дізнання, слідчому, прокурору чи суду.

Основна література:
1. Бандурка О.М. Оперативно-розшукова діяльність. – Ч. 1:Підруч. –
Х.: Нац. ун-т внутр. справ, 2002. – 336 с.
2. Бандурка О.М. Теорія і практика оперативно-розшукової
діяльності : монографія / О.М. Бандурка. — Харків : Золота миля,
2012. – 620 с.
3. Вінаков А. В. Предмет та завдання наглядової діяльності
за оперативно-розшуковою діяльністю, яка здійснюється з
використанням
інформаційно-телекомунікаційних
систем [Електронний ресурс] / А. В. Вінаков // Право і Безпека . 2013. - № 3. - С. 54-59. –
4. Гордін Л.Я. Слідчо-оперативна група: проблеми створення та
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діяльності: Моногр. – Х.: ФІНН, 2009. – 192 с.
5. Грошевий Ю.М. Кримінально-процесуальні аспекти оперативнорозшукової діяльності // Право України. – 2003. – С. 73-78.
6. Єськов С.В., Черков В.О., Черкова М.Ю. Контроль та нагляд за
дотриманням конституційних прав і свобод людини в оперативнорозшуковій діяльності: Навч. посіб. / МВС України,Луган. держ.
ун-т внутр. справ; За заг. ред. Ю.М. Грошевого. –Луганськ: РВВ
ЛДУВС, 2010. – 176 с.
Сили оперативно-розшукової діяльності. Агентурна робота
підрозділів оперативно-розшукової діяльності
План

Основна література:

2.4.

1. Бандурка О.М. Оперативно-розшукова діяльність. – Ч. 1:Підруч. –Х.:
Нац. ун-т внутр. справ, 2002. – 336 с.
2. Бандурка О.М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності :
монографія / О.М. Бандурка. — Харків : Золота миля, 2012. – 620 с.
3. Вінаков А. В. Предмет та завдання наглядової діяльності
за оперативно-розшуковою діяльністю,
яка
здійснюється
з
використанням
інформаційно-телекомунікаційних
систем [Електронний ресурс] / А. В. Вінаков // Право і Безпека . 2013. - № 3. - С. 54-59. –
4. Гордін Л.Я. Слідчо-оперативна група: проблеми створення та
діяльності: Моногр. – Х.: ФІНН, 2009. – 192 с.
5. Грошевий Ю.М. Кримінально-процесуальні аспекти оперативнорозшукової діяльності // Право України. – 2003. – С. 73-78.
6. Єськов С.В., Черков В.О., Черкова М.Ю. Контроль та нагляд за
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Засоби оперативно-розшукової діяльності

2.5

План
Поняття, призначення і загальна характеристика засобів оперативнорозшукової діяльності. Система обліків, які використовуються в
оперативно-розшуковій діяльності, їх загальна характеристика та їх
призначення. Оперативні обліки та їх місце в системі інформаційних
обліків органів Національної поліції. Технічні засоби, які
використовуються в оперативно-розшуковій діяльності та їх
призначення. Оперативно-технічні засоби, які використовуються в
оперативно-розшуковій діяльності. Службово-пошукові собаки як засіб
оперативно-розшукової діяльності: організація та правила застосування
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службових собак у боротьбі зі злочинністю та охороні громадського
порядку.
Основна література:

1. Бандурка О.М. Оперативно-розшукова діяльність. – Ч. 1:Підруч. –Х.:
Нац. ун-т внутр. справ, 2002. – 336 с.
2. Бандурка О.М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності :
монографія / О.М. Бандурка. — Харків : Золота миля, 2012. – 620 с.
3. Вінаков А. В. Предмет та завдання наглядової діяльності
за оперативно-розшуковою діяльністю,
яка
здійснюється
з
використанням
інформаційно-телекомунікаційних
систем [Електронний ресурс] / А. В. Вінаков // Право і Безпека . 2013. - № 3. - С. 54-59. –
4. Гордін Л.Я. Слідчо-оперативна група: проблеми створення та
діяльності: Моногр. – Х.: ФІНН, 2009. – 192 с.
5. Грошевий Ю.М. Кримінально-процесуальні аспекти оперативнорозшукової діяльності // Право України. – 2003. – С. 73-78.
6. Єськов С.В., Черков В.О., Черкова М.Ю. Контроль та нагляд за
дотриманням конституційних прав і свобод людини в оперативнорозшуковій діяльності: Навч. посіб. / МВС України,Луган. держ. унт внутр. справ; За заг. ред. Ю.М. Грошевого. –Луганськ: РВВ
ЛДУВС, 2010. – 176 с.
Оперативна розробка

2.6

План
Опитування та його відмінність від відібрання пояснень та допиту
як слідчої дії. Оперативна закупівля, її види, оформлення результатів та
можливість їх використання в якості доказів. Контрольоване постачання.
Звичайне та підмінне контрольоване постачання. Наведення довідок як
ОРЗ, спрямований на одержання інформації про фізичних або юридичних
осіб, факти й обставини, що мають значення для рішення завдань ОРД.
Обстеження приміщень, будинків, споруджень, ділянок місцевості й
транспортних засобів. Оперативне проникнення. Зняття інформації з
каналів
зв’язку.
Контроль
телеграфно-поштових
відправлень.
Спостереження та його види. Збір зразків для порівняльного
дослідження. Дослідження предметів та документів. Ототожнення
особистості. Оперативний експеримент, його відмінність від провокації
злочину. Сприяння громадян оперативним підрозділам. Мотиви
співпраці. Види сприяння.
Основна література:
1. Бандурка О.М. Оперативно-розшукова діяльність. – Ч. 1:Підруч. –Х.:
Нац. ун-т внутр. справ, 2002. – 336 с.
2. Бандурка О.М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності :
монографія / О.М. Бандурка. — Харків : Золота миля, 2012. – 620 с.
3. Вінаков А. В. Предмет та завдання наглядової діяльності
за оперативно-розшуковою діяльністю,
яка
здійснюється
з
використанням
інформаційно-телекомунікаційних
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систем [Електронний ресурс] / А. В. Вінаков // Право і Безпека . 2013. - № 3. - С. 54-59. –
4. Гордін Л.Я. Слідчо-оперативна група: проблеми створення та
діяльності: Моногр. – Х.: ФІНН, 2009. – 192 с.
5. Грошевий Ю.М. Кримінально-процесуальні аспекти оперативнорозшукової діяльності // Право України. – 2003. – С. 73-78.
6. Єськов С.В., Черков В.О., Черкова М.Ю. Контроль та нагляд за
дотриманням конституційних прав і свобод людини в оперативнорозшуковій діяльності: Навч. посіб. / МВС України,Луган. держ. унт внутр. справ; За заг. ред. Ю.М. Грошевого. –Луганськ: РВВ
ЛДУВС, 2010. – 176 с.
Інформаційно-оперативне забезпечення оперативно-розшукової
діяльності
План
Оперативно-розшукова інформація, поняття та види. Загальна
характеристика нормативно-правового регулювання аналітичної роботи в
оперативних підрозділах МВС України. Аналіз оперативно-розшукової
інформації. Загальна схема отримання інформації. Характеристика
джерел інформації. Основні стадії обробки інформації. Вивчення, аналіз
та оцінка оперативної обстановки. Планування ОРД. Розміщення сил та
засобів ОРД відповідно до оперативної обстановки. Тактичні прийоми
здійснення оперативно-розшукових заходів при здійсненні оперативного
(ініціативного) пошуку.

Основна література:
2.7
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Теорія оперативно-розшукового документування
План
Поняття документування, мета, завдання та вимоги. Виявлення осіб,
які можуть бути свідками і забезпечення можливого використання їх
даних. Виявлення предметів та документів, які можуть бути доказами.
Інформаційне забезпечення оперативно-розшукового документування та
засоби, які використовуються під час проведення негласних розшукових
дій. Оперативна розробка як одна з частин оперативного документування.
Етапи оперативно-розшукового документування. Планування заходів
щодо оперативного документування.
Основна література:

2.8

1. Бандурка О.М. Оперативно-розшукова діяльність. – Ч. 1:Підруч. –Х.:
Нац. ун-т внутр. справ, 2002. – 336 с.
2. Бандурка О.М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності :
монографія / О.М. Бандурка. — Харків : Золота миля, 2012. – 620 с.
3. Вінаков А. В. Предмет та завдання наглядової діяльності
за оперативно-розшуковою діяльністю,
яка
здійснюється
з
використанням
інформаційно-телекомунікаційних
систем [Електронний ресурс] / А. В. Вінаков // Право і Безпека . 2013. - № 3. - С. 54-59. –
4. Гордін Л.Я. Слідчо-оперативна група: проблеми створення та
діяльності: Моногр. – Х.: ФІНН, 2009. – 192 с.
5. Грошевий Ю.М. Кримінально-процесуальні аспекти оперативнорозшукової діяльності // Право України. – 2003. – С. 73-78.
6. Єськов С.В., Черков В.О., Черкова М.Ю. Контроль та нагляд за
дотриманням конституційних прав і свобод людини в оперативнорозшуковій діяльності: Навч. посіб. / МВС України,Луган. держ. унт внутр. справ; За заг. ред. Ю.М. Грошевого. –Луганськ: РВВ
ЛДУВС, 2010. – 176 с.
Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності у
кримінальному судочинстві

2.9

План
Проведення ОРД у сфері боротьби зі злочинністю: оперативнорозшукова профілактика злочинів; виявлення злочинів у результаті
проведення ОРД та використання фактичних даних, одержаних у ході
ОРД, як приводів та підстав для порушення кримінальної справи;
проведення оперативно-розшукових заходів (ОРЗ) при розслідуванні
злочинів (а) використання фактичних даних, одержаних у ході ОРД, для
підготовки і провадження слідчих дій; б) використання фактичних
даних, одержаних у ході ОРД, у доказуванні по кримінальній справі; в)
процесуальний порядок перевірки фактичних даних, одержаних у
результаті ОРД; г) оперативно-розшукове забезпечення судового
розгляду кримінальної справи); проведення ОРЗ з метою забезпечення
безпеки суб’єктів кримінального процесу та їх близьких родичів. Форми
взаємодії слідчих органів та органів, які проводять ОРД.
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